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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิด
ในสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยโดย
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ใน
การปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่บังคับใช้กับการลงโทษผู้ผลิตแว่นกันแดดที่
ไม่ได้มาตรฐานอยู่หลายฉบับ มีทั้งกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค โดยกฎหมายสารบัญญัติ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ท าให้
ผู้บริโภคทั่วไปได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจได้
น าเข้าหรือน าออกวางจ าหน่ายเป็นการทั่วไป และเป็นมาตรการโดยอ้อมที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
มีมาตรฐานในการผลิตและน าเข้าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค และเป็นอี ก
มาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการฟ้องร้องให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดใน
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยซึ่งตนได้จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสียหายในอันที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ประมวลกฎหมาย
อาญา ในประเด็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้าตามมาตรา 271 และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในประเด็นการซื้อขาย ละเมิด และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีการป้องกันหรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังมีปัญหาอีก
หลายประการที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงในการเลือกซื้อเลือกใช้แว่นกันแดดที่
จ าหน่ายกันในท้องตลาด กล่าวคือ กฎหมายต่าง ๆ ยังมีข้อบกพร่องและไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างแท้จริงให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภคและ
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภคยังไม่มีประเด็นที่แน่ชัดถึงความรับผิด อีกทั้งยังมี
ข้อบกพร่องถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาหลายประการ ได้แก่ 
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ปัญหาเรื่องการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ปัญหาในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและ
การซื้อขาย ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ปัญหาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ปัญหาการ
การคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมุ่งเน้นหา
ทางแก้ไขและมาตรการทางกฎหมายที่ใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้เขียนเห็นสมควรให้มีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากในเรื่องให้แว่นกันแดด
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

2.  เนื่องจากประเทศไทยไม่มีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพระราชบัญญัติอ่ืนใด
ที่ก าหนดให้แว่นกันแดดต้องมีฉลากและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในเรื่องของฉลากหน่วยงานต่าง 
ๆ ของต่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศได้ก าหนดถึงมาตรฐานของแว่นกันแดด ได้แก่ 
มาตรฐานสินค้า CE ของสหภาพยุโรป American National Standards Institute (ANSI) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) 
ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดข้อมูลและข้อก าหนดในการติดฉลากของแว่นกันแดด ผู้เขียนเห็น
ว่าประเทศไทยควรจะน ามาเป็นแบบอย่างในการก าหนดมาตรฐานการติดฉลากของแว่นกันแดด 

3.  ผู้เขียนเสนอว่าให้ประเทศไทยมีการปิดฉลากโดยองค์กรของเอกชน น ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทย หากว่าประเทศไทยมีองค์กรเอกชนที่ให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในการ
ก าหนดการติดฉลากของแว่นกันแดดโดยองค์กรเอกชนนั้น จะท าให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองมาก
ขึ้น 

4.  ผู้เขียนเห็นควรให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดมีการก าหนดให้มีมาตรฐานบังคับในการก าหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คือ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.  ผู้เขียนขอเสนอว่าสมควรให้ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากสินค้า
ต่าง ๆ และให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทดสอบ เพ่ือการก าหนดให้แว่นกันแดดมี
มาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์การ
ทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 

6.  ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรใช้ระบบการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กับความ
รับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
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Objectives of this Thesis is to study the theoretical idea of consumer 

protection and responsibility for unsafe sunglasses products and to study law(s) in 
Thailand by comparing with law(s) from other countries in order to analyze and find 
law protocol(s) and solution(s) that can be used to appropriately and effectively 
improve any sunglasses related law(s) for the safety of consumers. 

A study indicates that there’re many sunglasses related laws and 
punishments in Thailand which do not uphold to the standard for example the 
extent of consumer protection from the usage of sunglasses. According to the study, 
there are substantive laws and adjective laws that guarantee the right of consumers. 
Substantive laws; a 2522 B.E. consumer protection act and a 2551 B.E. responsibility 
toward damage from unsafe product which is the law about consumer protection for 
the consumers’ safety from the usage of products that are imported and generally 
distributed. It has an indirect result toward the standardization of protocol for 
manufacturing or importing unsafe products that shall be distributed and it’s another 
protocol that can protect consumers’ right to file any lawsuit toward entrepreneurs 
to take responsibility in unsafe products that they distributed in order to protect the 
right of consumers to receive proper and just compensation according to a criminal 
code on the topic of offences relating to trade section 271 and A civil and 
commercial code on the topic of trade infringement and 2511 B.E. standard of 
industrial product act 

However, whether there is a consumer protection in Thailand or not, there 
still are many problems, in which consumers cannot truly be protected. It can be 
said that, there are gaps in the law which lead to inability to truly provide justice for 
consumers including lack of clarity of law protocols that protect consumers and 
create responsibility of entrepreneurs toward consumers along with flaws to protect 
the right of consumers in various cases of issues. Examples are problem of 
punishment definition according to section 271 of a criminal code, problem of 
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consumer protection, problem of protecting consumers according to a civil and 
commercial code on the topic of trading and infringement, problem of protecting 
consumers according to a 2511 B.E. standard of industrial product act on the topic of 
advertisement, problem of protecting consumer on the topic of labeling, problem of 
protecting consumer on the topic of responsibility toward unsafe products. 
Therefore, the focus of this dissertation is to find solution and law protocol that can 
be objectively and effectively forced for consumer protection. 

From these aforementioned problems, the author would like to propose 
these following solutions 

1. The author sees as appropriate that there should be an announcement 
from a committee of label of sunglasses on the topic that sunglasses should be 
products with control of labels according to section 30 and 31of a 2522 B.E. 
consumer protection act with a modification of a 2nd November 2541B.E. consumer 
protection act (second issue), which is the law with some acts that relate to an 
individual’s right and liberty restriction allowed by Section 29 along with section 41, 
43 and 45 of a constitution of Thailand. 

2.  In Thailand, there is no announcement from Ministry of Industry or any act 
that require sunglasses to be labeled. However, there are labels from various foreign 
organizations and standards of sunglasses that have been set-up by these 
organizations, for example CE product standard in European Union, American 
National Standards Institute (ANSI) in United State and Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC) in Australia that require information and regulations of 
sunglasses labeling. The author sees as appropriate that these set-ups for the 
standard of sunglasses labeling should be used as examples for standardization in 
Thailand 

3.  The author suggests the usage of labels that are issued by a private 
organization. By putting labels from the private organization, which provide product 
safety guarantee, on sunglasses consumers gain more protection 

4.  The author sees as appropriate that an industrial standard of sunglasses 
should be enforced and issued by Thai Industrial Standards Institute, Ministry of 
Industry. 

5.  The author would like to suggest that Unsafe Product Verification and 
Alert Center tests or inspects products and monitors harms from these products to 
consumers. Tests and standards should be set-up by Thai Industrial Standards 
Institute in order to determine quality of sunglasses because, currently, there is no 
criterion of quality and standard verification in Thailand. 

6.  The author accounts that Class Action should be applied with penalty 
relating to damage from unsafe products 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 
ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช 
ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ อีกทั้งสละ
เวลาให้ค าปรึกษา ให้ข้อแนะน า และกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน ตลอดจนให้ก าลังใจ
และสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา  และขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ประธานกรรมการ และศาสตราจารย์.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการ
ที่ท าการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

แว่นกันแดดเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากแสงแดด เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มี
แดดจัดและแสงจ้าเป็นอย่างมาก ท าให้ในปัจจุบันนี้แว่นกันแดดกลายเป็นของคู่กายของใครหลาย ๆ คน 
ส าหรับแว่นตากันแดดแฟชั่นนับว่าเป็นที่นิยมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในทุกฤดูกาล อีก
ทั้งยังมากประโยชน์ในการใช้งานทั้งกันแดด กันลม และเป็นเครื่องประดับในการแต่งกายตามแฟชั่นได้
ดี ที่ส าคัญคือมีราคาถูก เพราะเหตุผลเหล่านี้ท าให้แว่นตากันแดดแฟชั่นกลายเป็นของจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวัน ฉะนั้น ต้องมีการเลือกใช้แว่นกันแดดให้เหมาะกับสภาพแสงแดด เพ่ือประสิทธิภาพ
สูงสุดในการป้องกันดวงตา 

แว่นกันแดดที่ใช้สวมใส่ในปัจจุบันมีคุณภาพอย่างหลากหลาย มีทั้งแว่นกันแดดที่มีคุณภาพ
และไม่มีคุณภาพ ซึ่งแว่นกันแดดเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของแว่นกันแดด เพราะในบางครั้งแว่นกัน
แดดที่ราคาถูกอาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด มลพิษ และอุบัติเหตุกับดวงตาได้ดี
เพียงพอก็เป็นได้ถ้าท าจากวัสดุที่มีคุณภาพ แต่ในบางกรณีแว่นตากันแดดแฟชั่นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน รูปแบบการผลิตสินค้าพัฒนาไปตามกระแสนิยม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สีสัน กรอบ
แว่น และสิ่งที่ดึงดูดไม่แพ้กันก็คือราคาของสินค้า แต่ด้วยสินค้าที่ผลิตตามกระแสนิยมและมีราคาถูก ก็
อาจท าให้คุณภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานและเป็นภัยต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว  ถึงแม้ว่าแว่นกันแดด
แฟชั่นราคาถูกอาจดูสวยงามและช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แต่ก็อันตรายต่อดวงตาเรา ได้ เนื่องจาก
แว่นกันแดดแฟชั่นราคาถูกใช้เลนส์พลาสติกธรรมดาไม่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได ้

ดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบางมากและมีความส าคัญมากเพราะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิต หากสายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลาย
อย่างที่เร่งให้สายตาเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี การสัมผัสแสงแดดจากดวงอาทิตย์
เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ท าให้ดวงตาได้รับแสงแดดซึ่งเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตที่
ท าลายดวงตาได้ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาเพราะใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้
ดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์เกิดอันตราย เพราะฉะนั้น การเลือกแว่นกันแดดที่ดีมี
คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก เนื่องจากแสงอัลตราไวโอเลตเป็นแสงที่อันตรายต่อดวงตามาก ถ้า
เราไม่ป้องกันและได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานหรือจ านวนมากก็จะมีผลท าให้เป็นโรคต้อลม
และต้อเนื้อท่ีดวงตาได้ 

ในการเลือกใช้แว่นกันแดด เริ่มจากต้องเลือกแว่นกันแดดที่มีเครื่องหมายบ่งบอกถึงการ
ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นอันดับแรก เพราะสิ่งส าคัญของแว่นกันแดดก็คือความสามารถ
ในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถท าลายเนื้อเยื่อของดวงตาเราได้ 
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เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคทางสายตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก เป็นต้น และถ้าแว่นกันแดดไม่สามารถ
ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ก็เป็นแว่นกันแดดที่ใส่เพ่ือความสวยงามเท่านั้น ไม่มีประโยชน์ในการ
ป้องกันดวงตา ส่วนเลนส์ที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้วหรือวัสดุต่าง ๆ ก็มีผลกับผู้ใช้เช่นกัน เพราะ
เวลาสวมใส่ท าให้เห็นแสงสะท้อนได้ เช่น แสงสะท้อนบนถนน เป็นต้น แสงสะท้อนล้วนเป็นหนึ่งใน
สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ และสีของเลนส์แว่นก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ควรเลือกสีน้ าตาล สีชา หรือ
สีที่ออกเทาหรือด า เพราะจะท าให้การผิดเพี้ยนของสีเกิดขึ้นน้อยที่สุด ส่วนสีที่ไม่แนะน าคือสีเขียวและ
สีน้ าเงิน เพราะท าให้มองเห็นสีต่าง ๆ ผิดเพ้ียน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายและท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

กรณีดังกล่าว มีปัญหาว่าปัจจุบันประเทศไทยให้การป้องกันหรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
จากการใช้แว่นตากันแดดที่ไม่ได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยนั้นมี
ทั้งกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยกฎหมายสาร
บัญญัติได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคท่ีท าให้ผู้บริโภคท่ัวไปได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจได้น าเข้าหรือน าออกวางจ าหน่ายเป็นการทั่วไป 
และเป็นมาตรการโดยอ้อมที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานในการผลิตและน าเข้าสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยเพ่ือมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค และเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคในการฟ้องร้องให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งตนได้จ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภคเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายในอันที่จะได้รับการเยียวยาความ
เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ประมวลกฎหมายอาญา ในประเด็นเรื่องของความผิด
เกี่ยวกับการค้าตามมาตรา 271 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในประเด็นการซื้อขาย 
ละเมิด และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีการป้องกันหรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังมีปัญหาอีก
หลายประการที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริ งในการเลือกซื้อเลือกใช้แว่นกันแดดที่
จ าหน่ายกันในท้องตลาด กล่าวคือ กฎหมายต่าง ๆ ยังมีข้อบกพร่องและไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างแท้จริงกับผู้บริโภค รวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภคและสร้าง
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภคยังไม่มีประเด็นที่แน่ชัดถึงความรับผิด อีกทั้งยังมี
ข้อบกพร่องถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกรณีต่างๆ ที่เป็นประเด็นปัญหา  

ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมุ่งเน้นหาทางแก้ไขและมาตรการทางกฎหมายที่ใช้เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค
ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  

1. เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
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2. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยของต่างประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายไทย 

4. เพ่ือศึกษาถึงมาตรฐานขององค์กรของต่างประเทศที่ก าหนดมาตรฐานแว่นกันแดด 
5. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไข การพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแว่นกันแดด 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีขอบเขตในการวิจัยในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ในแว่นกันแดด โดยวิเคราะห์กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงมาตรการและกฎหมายต่างประเทศบางฉบับที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา 
  

ดวงตาเป็นอวัยวะที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งของมนุษย์ การมองเห็นเป็นสิ่งที่ส าคัญในการใช้ชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะถ้ามนุษย์ไม่มีดวงตาหรือดวงตาบกพร่องไปแล้วจะท าให้การด ารงชีวิตเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก ดังนั้น จึงมีอุปกรณ์ที่ป้องกันดวงตาจากแสงแดด คือ แว่นกันแดด และ
วัตถุประสงค์ของแว่นกันแดดที่คนทั่วไปน าแว่นกันแดดมาใช้ คือ ต้องป้องกันดวงตาจากรังสีต่าง ๆ 
ของแสงแดดที่จะมาท าลายดวงตา ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความประสงค์ที่ซื้อแว่นกันแดดมาเพ่ือป้องกัน
ดวงตาจากรังสีต่าง ๆ ของแสงแดด แต่ปรากฏว่าแว่นกันแดดนั้นกลับไม่ค่อยได้มาตรฐาน ถ้าผู้บริโภค
ซื้อไปโดยเข้าใจผิดว่าแว่นกันแดดมีคุณภาพ อาจเกิดผลต่อมาในระยะยาวท าให้ดวงตาเป็นโรคต่าง ๆ 
ขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อดวงตาเป็นอวัยวะส าคัญที่เป็นสาระส าคัญ แว่นก็แดดก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น
สาระส าคัญเพ่ือป้องกันดวงตาด้วย ดังนั้น เห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีประเด็นปัญหาหลาย
ประการที่ส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องโฆษณาและฉลาก 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด การทดสอบมาตรฐานแว่นกัน
แดด การบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการ วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 
และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของต่างประเทศในเรื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายความรับผิดในความเสียหายต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของ
ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และมาตรฐานของแว่นกันแดดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป 
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  จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเพ่ือลดช่องว่างของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายความรับผิดในความเสียหายต่อ
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย และมาตรฐานของแว่นกันแดด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมายและเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าของผู้บริโภค และหากเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้รับความ
คุ้มครองและการเยียวยาที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาและเสนอถึงมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือคุ้มครองดวงตาให้เกิดความปลอดภัยเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคโดยทั่วไป 
 
1.5  วิธีที่ใช้ในการศึกษา  
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าพิพากษา ต ารา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  

1. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยของต่างประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยของประเทศไทย 

4. ท าให้ทราบถึงมาตรฐานขององค์กรของต่างประเทศที่ก าหนดมาตรฐานแว่นกันแดด 
5. เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข การพัฒนา

ปรับปรุงกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแว่นกันแดด 
6. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไข การพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแว่นกันแดด 



 
บทท่ี 2 

 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วไปจะ

เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ ดังนั้น การบริโภคหรือการใช้บริการต่าง ๆ จะต้องได้
มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะน าไว้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผู้คุ้มครอง
ดูแลประชาชน หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ 
เข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชน จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคซึ่ง
มีการพัฒนามาจากเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิของผู้บริโภคได้ปรากฏใน “ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (Universal Declaration of Human Rights of the 
United Nations) ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้ึนมาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับความเป็นธรรม 

หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นหลัก
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ เป็นกฎหมายที่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินจากการที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
สินค้าท่ีผลิตสินค้าท่ีเป็นอันตราย เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองผู้ที่เสียเปรียบกว่า 
ดังนั้น หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดโดยเคร่งครัดที่เก่ียวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นหลักกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองสิทธิและประโยชน์
ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าหรือบริการ ไม่ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเอา
เปรียบจนตัวเองได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเยียวยาอย่างยุติธรรม 

ในบทนี้ ผู้เขียนจึงกล่าวถึงแนวคิดประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ในสมัยก่อนเศรษฐกิจและการค้าไม่มีความซับซ้อนมากนัก ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานมนุษย์ทุกคนมี

อิสระในการเลือกบริโภคในสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกัน รัฐจึงไม่ได้เข้ามาควบคุมหรือ
แทรกแซงเสรีภาพในเสรีภาพของประชาชนในการตกลงของเอกชนในการท านิติกรรมต่าง ๆ แต่ต่อมา
ในยุคปัจจุบันสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้นได้มีความเจริญขึ้นมาเป็นล าดับในสังคม ไม่ว่าจะทางสังคม 
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างแข่งขันกัน มีการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นท าให้
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มีการเร่งการผลิตในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จึงอาจละเลยถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิต ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อผู้บริโภค
ท าให้ระดับมาตรฐานสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างกันมีทั้งสินค้าที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพปะปนกันไป 
ทั้งต่างพยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุดเพ่ือผลประกอบกิจการที่ได้รับก าไรสุทธิมาก ท า
ให้ประเทศต่าง ๆ หันมาสนใจเรื่องในของการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น เพราะในสังคมปัจจุบันต้อง
ยอมรับว่ารัฐนั้นมีบทบาทและความจ าเป็นมากในจะต้องเข้ามาควบคุมการประกอบธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและควบคุมและรักษาสิทธิของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าสิทธิในการบริโภคจะเป็นเรื่องของ
เอกชนโดยทั่วไป แต่ในปัจจุบันได้เห็นถึงความจ าเป็นที่รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าเอกชนนั้น
เสียเปรียบอยู่หลายประการ เช่น ไม่มีอ านาจต่อรอง เห็นได้จากผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้นมีความ
เหลื่อมล้ ากันอยู่หลายประการในความเท่าเทียมกันของอ านาจต่อรอง ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคม ผู้บริโภคไม่สามารถต่อสู้กับผู้ประกอบการได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเพราะก าลังการ
ต่อรองที่น้อยกว่า ภาวะในการเหลื่อมล้ าเช่นนี้เป็นเหตุผลที่รัฐควรเข้าไปควบคุมผู้ประกอบการและ
ดูแลสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภค 

ในอดีตกาลนั้นก็มีการปรากฏของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน กฎหมายบางฉบับมี
ระยะเวลายาวนานนับพันปี เช่น กฎหมายชื่อว่า “The Old Testament” เป็นกฎหมายที่พบในพระ
คัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์ หรือกฎหมายชื่อว่า  “The Code of Hammurabi” เป็นกฎหมายของพระ
เจ้าฮัมมูราบี หรือตัวบทและประมวลกฎหมายของประเทศอินเดีย กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่
ก าหนดถึงมาตรการควบคุมไม่ให้มีการปลอมแปลงอาหารและการโกงมาตรชั่ง ตวง วัด  ส่วนใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา การคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ
รัฐสภาก าหนดมาตรฐานการชั่งตวงวัด ส่วนในมลรัฐก็มีการออกกฎหมายให้อนุญาตตรวจสอบสุรา 
ยาสูบ ไม้กระดาน ดินปืน หนังฟอก รวมทั้งอาหารในหลาย ๆ ประเภทด้วย ส่วนในทวีปยุโรปหลักใน
เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มมีขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 เช่น ในประเทศฝรั่งเศส 
กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้บริโภคสามารถขว้างไข่เน่าใส่ผู้ที่น ามาขายได้ หรือในประเทศออสเตรียมี
กฎหมายบังคับให้ผู้ขายนมสดที่มีการเจือปน ปลอมแปลง ต้องดื่มนมสดของตนเองจนหมด เป็นต้น1 

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภคซึ่งมีการพัฒนามาจากเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
สิทธิของผู้บริโภคได้ปรากฏใน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (Universal 
Declaration of Human Rights of the United Nations) ในปี ค.ศ. 1948 มีการประกาศ
เจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่ งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) 
มาตรฐานสากลของสหประชาชาติที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีการก าหนดถึง 
สิทธิในการได้รับความคุ้มครองผู้บริโภค ปฏิญญาสากลดังข้อที่กล่าวมามุ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภค  

                                                           
1ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ: นโยบาย หลักกฎหมาย และ

การบังคับใช้ (กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2551), หน้า 2. 
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แนวความคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครั้งแรกที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐประกาศให้การรับรองสิทธิของผู้บริโภคท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ2 

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอก่อนที่จะซื้อ (Right to be 
informed) 

2.  สิทธิที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยอิสระ (Right to Choose) 
3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้า (Right to Safety) และ 
4.  สิทธิที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าที่ช ารุดบกพร่องหรือไม่มี

ความปลอดภัย (Right to Compensation/redress) 
ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1962 ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้มีวิสัยทัศน์

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้กล่าวค าว่า “Consumers by Definition, Include us 
all,” มีความหมายว่า “ผู้บริโภคหมายความถึงเราทั้งหมด” ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติรับรองถึง
สิทธิของผู้บริโภคเป็น 8 ประการและได้มีอิทธิพลส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภค
เพ่ือรับรองและคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองเพ่ือความเป็นธรรมเองต่อผู้บริโภค เพ่ือมิให้
ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ มิให้ผู้บริโภคเสียเปรียบจากการประกอบการของผู้ประกอบการ 

สิทธิของผู้บริโภคมี 8 ประการ ดังนี้3 
1.  สิทธิ์ที่จะได้รับความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริโภคต้องมีการเข้าถึงสินค้าที่จ าเป็นและบริการ

ขั้นพ้ืนฐาน ในการส่งเสริมเรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา สาธารณูปโภค 
น้ า และการสุขาภิบาล 

2.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ เพ่ือจะป้องกันผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวให้ได้รับความปลอดภัย 

3.  สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อเท็จจริงที่จ าเป็นเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ 

4.  สิทธิในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการ
แข่งขันราคาและมกีารรับรองคุณภาพที่น่าพอใจ 

5.  สิทธิในการรับรู้รับฟังข้อมูลของสินค้าและบริการเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้า
และบริการดังกล่าว  

6.  สิทธิในการได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
รวมทั้งการชดเชยจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือบริการทีไ่ม่ได้คุณภาพ 

                                                           
2ภัทรธนาฒย์ ศรีถาพร, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย "การคุ้มครองผู้บริโภค", ค้นวันที่ 

28 เมษายน 2557 จาก https://www.l3nr.org/posts/535502 
3Consumer International, Consumer Rights, Retrieved April 28, 2014 from 

http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights#.UV6VhqUnF-w 
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7.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับการพิทักษ์สิทธิของตนจากการบริโภคสินค้าและบริการ สิทธิใน
การศึกษาที่ผู้บริโภคจะได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือให้ทราบและมั่นใจในเลือกสินค้าและ
บริการ อีกทั้งผู้บริโภคจะได้ตระหนักและทราบถึงสิทธิของผู้บริโภคขั้นพ้ืนฐานและความรับผิดชอบ
ของผู้บริโภคเพ่ือประโยชน์ของตนเองต่อไป 

8.  สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีจะใช้ชีวิต และท างานในสภาพแวดล้อมที่
จะไมถู่กคุกคามต่อความสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

ส่วนในด้านขององค์การ United Nations Guidelines for Consumer Protection 
(UNGCP) มีการวางแนวทางในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 8 ประการ ดังต่อไปนี้4  

1.  ความปลอดภัยทางร่างกาย (Physical Safety) 
รัฐควรมีนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย

ส าหรับการใช้งาน ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือองค์การที่จัดหาสินค้าและ
บริการให้กับธุรกิจอ่ืน หรือผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าควรตรวจสอบว่าสินค้าที่อยู่ในความดูแลนั้นปลอดภัย
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคควรได้รับค าแนะน าในการใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสมและได้
ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับใช้งานปกติ ถ้าเกิดสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบโดยไม่ชักช้า อีกทั้ง  
รัฐควรที่จะใช้นโยบายที่เหมาะสมหากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือเป็นอันตรายต่ อ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายควรที่จะมีมาตรการเปลี่ยนหรือใช้สินค้าอ่ืนแทนให้แก่ผู้บริโภค หรือ
ถ้าเป็นกรณีที่เปลี่ยนหรือใช้สินค้าอ่ืนแทนไม่ได้ก็ต้องให้ผู้บริโภคได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

2.  การส่งเสริมและป้องกันผู้บริโภคจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ (Promotion and Protection 
of Consumers’ Economic Interests) 

รัฐควรมีนโยบายที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ รัฐควรจะหาทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายในการผลิต มีการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานใน
การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และรัฐควรป้องกันต่อการปฏิบัติซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐควรจะป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่เกิดความ
เสียหายให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค รัฐบาลควรพัฒนาเสริมสร้างหรือรักษามาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เข้มงวดกับแนวทางในการด าเนินการธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต้องมีความเข้มงวดเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค รัฐบาล
ควรน านโยบายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ผลิตมาใช้อย่างชัดเจนเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีความเหมาะสม ทนทาน และมีความน่าเชื่อถือเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคต้องการน ามาบริโภค รัฐบาลควรส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและราคา

                                                           
4
 United Nations, United Nations Guidelines on Consumer Protection as 

Expanded in 1999, p. 5-13, Retrieved April 16, 2014 from http://unctad.org/en/docs/ 
poditcclpm21.en.pdf 

http://unctad.org/en/docs/
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ต่ าที่สุด รัฐบาลควรเข้าไปดูความเหมาะสมของผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกว่าการบริการหลังการขายหรือ
วัสดุมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อีกทั้งผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครองจากการละเมิดสัญญาและการ
ส่งเสริมการขายต้องมีความเป็นธรรมกับผู้บริโภค และควรมีการให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการที่ให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริโภคสินค้านั้น ๆ เป็นต้น 

3.  มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการ (Standards for the Safety 
and Quality of Consumer Goods and Services) 

รัฐบาลควรน านโยบายว่าสินค้าและบริการนั้นมีการรักษาคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
เพียงพอกับผู้บริโภค ควรมีมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือมิให้
ผู้บริโภคนั้นได้รับอันตรายจากการบริโภค รัฐบาลควรก าหนดหรือส่งเสริมมาตรฐานของความ
ปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคในระดับสากล ในกรณีที่มาตรฐานของสินค้าหรือบริการมี
มาตรฐานต่ ากว่าที่จะยอมรับได้ในระดับระหว่างประเทศ รัฐต้องมีการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐาน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือให้สินค้าหรือบริการนั้นมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานและมี
คุณภาพ อีกทั้งรัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยกับสินค้าหรือบริการให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ใช้อุปโภคบริโภคและได้รับ
บริการได้รับประโยชน์สูงสุดกับสินค้าหรือบริการนั้น 

4.  การแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ส าคัญ (Distribution Facilities for Essential Consumer 
Goods and Services) 

รัฐบาลควรใช้นโยบายที่เกี่ยวกับการแจกจ่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือท าให้การกระจายตัวของสินค้าและบริการทั่วถึงแก่ผู้บริโภค นโยบายดังกล่าวนี้อาจ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บของสินค้าที่เพียงพอและมีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ศูนย์การค้าในชนบทเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ด้วยตนเองได้โดยง่าย 

5.  กฎหมายว่าด้วยการได้รับการชดเชยของผู้บริโภค (Measures Enabling Consumers 
to Obtain Redress) 

รัฐบาลควรจะออกฎหมายหรือรักษากฎหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการชดเชยเยียวยาได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว เป็นธรรม เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รัฐบาลควรที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว ไม่
ยุ่งยากเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที 

6.  การศึกษาและการได้รับทราบข้อมูล (Education and Information Programmers)  
รัฐบาลควรพัฒนาหรือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของผู้บริโภคและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคและพฤติกรรม อีกทั้งผลกระทบของผู้บริโภคในการได้รับ
ประโยชน์หรือความเสียหายจากการบริโภคโดยค านึงถึงวัฒนธรรมประเพณีของผู้บริโภค ในการให้
การศึกษาและการได้รบัทราบข้อมูลนั้นท าให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบในการ
เลือกอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และในการศึกษาและการรับทราบข้อมูลของผู้บริโภคนั้นควรอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของระบบการศึกษาและควรครอบคลุมทุกด้านที่ส าคัญเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป 
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เช่น สินค้าอันตราย การติดฉลากสินค้า การบังคับใช้กฎหมายและวิธีการที่ได้รับการแก้ไขเยียวยาจาก
หน่วยงานหรือองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพโภชนาการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหนักและมาตรฐานของราคา การป้องกันสิ่ งแวดล้อม และการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพของสินค้า เป็นต้น รัฐบาลควรส่งเสริมให้องค์การคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ผู้
ประกอบธุรกิจที่สนใจได้รับทราบข้อมูลถึงผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  การส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน (Promotion of Sustainable Consumption)  
การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนรวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

และในอนาคตส าหรับสินค้าและบริการ ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการบริโภคที่ยั่งยืนได้แก่ รัฐบาล ภาค
ธุรกิจ ผู้บริโภค รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการด าเนินนโยบายเพ่ือการบริโภคอย่างยั่งยืน
และได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในเรื่องของกลไกการก ากับดูแลเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและควรให้นโยบายในการด าเนินการในการให้ค าปรึกษาในเรื่องของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่า น
การออกแบบการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการและมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการออกแบบการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีความปลอดภัยและมีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติโดยต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค และหาก
ผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมควรได้รับการประเมินทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลกระทบในระยะ
ยาวต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หากมีควรจะมีการยับยั้งก่อนมีการแพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้บริโภค  

8.  มาตรการที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีจ าเพาะ (Measures Relating to Specific Areas) 
ในเรื่องผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลควรให้

ความส าคัญกับพ้ืนที่ในเรื่องที่จ าเป็น ๆ เช่น อาหาร น้ า และยา รัฐบาลควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพอและมีการจัดจ าหน่ายที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
เช่น การติดฉลาก เป็นต้น 

 
2.2  ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความ 
      เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 
 หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นหลัก
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ท าให้การผลิตและการจ าหน่ายสินค้าได้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจในบางครั้งท าให้มี
การจัดผลิตและจัดจ าหน่ายในหลายทอดหลายฝ่าย แต่เดิมผู้ขายคนสุดท้ายเท่านั้นที่เป็นคู่สัญญากับผู้
ซื้อตามหลักกฎหมายในเรื่องสัญญา แต่ได้เกิดประเด็นปัญหาในตรงจุดที่ว่าในบางกรณีผู้ซื้อมิใช่คู่กรณี
จึงไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตมารับผิดชอบเยียวยาความเสียหายให้แก่ตนเองได้ เพราะมิใช่คู่กรณีใน
สัญญาซื้อขายกัน ผู้ซื้อมีแต่สิทธิเพียงสามารถให้ผู้ขายรับผิดต่อตนเองเท่านั้นในฐานะคู่กรณี ท าให้เกิด
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ปัญหาเป็นอย่างมากต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่ไม่สามารถเรียกให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่
บกพร่องมาให้รับผิดเยียวยาค่าเสียหายแก่ตนได้ อีกทั้งยังเกิดประเด็นปัญหาในส่วนที่ว่าหน้าที่ของ
ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รับความยากล าบากในการแสวงหา
พยานหลักฐานเอาผิดกับผู้ผลิตที่ท าให้ตนเองได้รับความเสียหาย จึงได้มีวิวัฒนาการเกิดหลักของค า
พิพากษามาเพ่ือแก้ไขปัญหาในประการนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างสูงสุด จึงเกิดหลัก
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีลักษณะเป็นกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนผสมผสานกันเพราะมีการน าหลักกฎหมายละเมิดในเรื่องว่าด้วยความรับ
ผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ที่มาปรับใช้แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้รับความเสียหายไม่ว่าจะ
เป็นความเสียหายในชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินจากการที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าที่
ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย และหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนโดยปรากฏอยู่ใน
ลักษณะที่กฎหมายได้ก าหนดความรับผิดให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต แม้ว่าผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อเลยก็ตาม แต่ถ้าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นท าให้ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตก็มีความจ าเป็นที่จะต้องรับผิดต่อผู้บริโภค 

จะเห็นได้ว่าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากโดยปกติการ
ที่ผู้ขายจะมีความรับผิดในทางละเมิด ผู้กระท าละเมิดจะต้องมีการกระท าโดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ในเรื่องละเมิดภาระการพิสูจน์จึงตกเป็นภาระแก่ผู้เสียหายที่
จะต้องพิสูจน์ให้ได ้ดังต่อไปนี้ ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ละเมิดมีการกระท าหรือละเว้นการกระท า 
ในประการต่อมาผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่าผู้ละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อและความเสียหายนั้นเกิด
จากการกระท านั้นของผู้ท าละเมิด อีกทั้งยังต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลด้วย แต่มี
บางกรณีนั้นที่เป็นข้อยกเว้น คือ หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือในบางครั้งเรียกว่าหลักความรับผิด
โดยเด็ดขาด (Strict Liability) ที่มาของหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดโดยเคร่งครัดในสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยนั้นได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นโดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างหลักกฎหมายในค า
พิพากษาปี ค.ศ. 1944 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาของหลักกฎหมายจากค าพิพากษา กฎหมายได้
ก าหนดให้บุคคลบางประเภทนั้นต้องรับผิดแม้ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อถ้าการกระท าของบุคคล
นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองผู้ที่เสียเปรียบ
กว่า เช่น ผู้บริโภคท่ีมีก าลังต่อรองน้อยกว่าในการบริโภค เช่น ไม่สามารถเห็นความช ารุดบกพร่องหรือ
ทราบถึงอันตรายที่บริโภคอุปโภคสินค้าชนิดนั้น ๆ โดยผลักภาระให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตนั้นต้อง
ป้องกันความเสียหายเองเพราะว่าผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผลิตนั้นจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อหรือถ้าพิสูจน์ได้ก็เป็นเรื่องยากมากที่ผู้บริโภคจะพิสูจน์ให้เห็น ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึง
ยกเว้นให้ผลักภาระการพิสูจน์ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี้จึงปรากฏ
อยู่ในกฎหมายหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องละเมิด ในประมวลกฎหมายแพ่งแล้วพาณิชย์มาตรา 4345 

                                                           
5มาตรา 434 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนก่อสร้างไว้ช ารุด

บกพร่องก็ดี หรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จ าต้องใช้ค่า
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มาตรา 4366 และมาตรา 4377 อีกทั้งยังปรากฏหลักการนี้อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย เป็นต้น หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดโดยเคร่งครัดที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นจึง
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นหลักกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองสิทธิและประโยชน์
ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าหรือบริการ ไม่ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเอา
เปรียบจนตัวเองได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเยียวยาอย่างยุติธรรม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้มนุษย์ได้เปลี่ยนไปมีการท าอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
อย่างมากมายเพ่ือผลิตสินค้าให้ได้จ านวนมากเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิด
การค้าขายโดยผ่านการโฆษณาเพ่ือให้มีการกระจายสินค้าได้อย่างมาก ท าให้ในบางครั้งประชาชนผู้ซึ่ง
มีอ านาจต่อรองน้อยกว่าหรือไม่มีความรู้ความสามารถในกลไกการค้าขายในตลาดของผู้ประกอบการ
หรือผู้ผลิต เพราะผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีการใช้หลักการโฆษณามาเพ่ือท าให้สินค้าดูน่าสนใจ ท า
ให้ผู้บริโภคหลงกลสนใจสินค้านั้นและมีความต้องการบริโภคสินค้า แต่ในบางครั้งผู้บริโภคไม่สามารถ
ทราบได้ว่าสินค้านั้นปลอดภัยหรือไม่ เพราะเป็นการยากที่ผู้บริโภคจะสามารถสืบทราบได้ว่าโฆษณา
เหล่านั้นมีความเป็นจริงมากน้อยเท่าไร อีกทั้งในการโฆษณาผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้ามิได้บอก
ถึงความช ารุดบกพร่องหรือข้อเสียของสินค้านั้นไว้ ท าให้ในบางครั้งผู้บริโภคเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
สินค้า เช่น สินค้ามีความบกพร่องมาจากการผลิตหรือการออกแบบ เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคที่ได้ใช้
สินค้านั้นเกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ กับตนเองหรือผู้ อ่ืนที่ได้ใช้สินค้า เช่น ความเสียหายใน
ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน เป็นต้น ท าให้มีหลักกฎหมายว่าด้วยการรับผิดโดยเคร่งครัดเกิดขึ้น 

                                                                                                                                                                      

สินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหาย ฉะนั้นแล้ว  
ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่อง ในการปลูกหรือค้ า
จุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย 

ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้น ถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิด
เสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้ 

6มาตรา 436 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือน

นั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร 
7มาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล 

บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ
เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตราย
ได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย 
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ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นมีวิวัฒนาการ
ในหลายช่วงของเวลาจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการดังต่อไปนี้8  

ในช่วงแรก เริ่มต้นจากกลางทศวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1842 - 1903) คดีที่
ส าคัญ คือ คดี Winterbottom v. Wright (1842) เป็นคดีที่ส าคัญในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
เป็นคดีศาลเริ่มตระหนักว่ากฎหมายสัญญาและกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดอาจจะไม่เหมาะสมที่จะ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถม้า 
เพราะในคดีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท าสัญญาให้เช่ารถม้า และในสัญญาเช่าบอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลรักษารถม้าให้อยู่ในสภาพดี ปรากฏว่าหลังให้เช่า ได้น ารถม้ามาให้คนขับรถม้าซึ่ง คือ Winter 
เป็นบุรุษไปรษณีย์ได้ขับรถม้าและได้เกิดความเสียหายเนื่องจากรถม้าได้ทรุดตัว ท าให้นาย Winter 
คนขับรถม้าได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บ Winter ก็ไปฟ้องบริษัทรถม้าว่าผิดสัญญา แต่ Winter 
ฟ้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวเขาเองไม่ใช่คู่สัญญา ถ้าจะฟ้องเรื่องนี้ต้องฟ้องเรื่องละเมิด และศาลก็
พิพากษาถูกว่าจะใช้หลักเรื่องสัญญาไม่ได้ ศาลมีความเห็นว่าเรื่องนี้ใช้หลักเรื่องสัญญาไม่ได้ ต้องใช้
หลักเรื่องละเมิด9 

ในช่วงระยะเวลาต่อมาเป็นช่วงเวลาที่ศาลได้น าหลักความรับผิดไม่จ าเป็นต้องมีสัญญา
ระหว่างคู่กรณีเท่านั้น (Privity Doctrine) มาใช้กับความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เห็นได้จากคดี 
MacPherson v. Buick Motor Co. (1916) เป็นคดีที่ส าคัญถูกตัดสินโดยศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์ก 
โดยผู้พิพากษาชื่อ Benjamin N. Cardozo ไดจ้ ากัดข้อเรียกร้องในเรื่องของหลักความรับผิดเมื่อต้องมี
สัญญาระหว่างคู่กรณีเท่านั้น (Privity Doctrine) มาใช้กับหน้าที่ในความรับผิดในการกระท าโดย
ประมาท ข้อเท็จจริงมีดังนี้ โจทก์นาย Donald C. MacPherson ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระบอกสูบ
เครื่องคุมเครื่องจักรเกิดหัก ท าให้ตนได้รับบาดเจ็บและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย จ าเลย
บริษัท Buick Motor Company เป็นคนผลิตยานพาหนะแต่ไม่ได้ผลิตล้อรถ ล้อรถนั้นถูกผลิตโดย
บริษัทอ่ืน แต่ได้ติดตั้งโดยจ าเลย ความข้อบกพร่องที่ล้อจะได้รับการค้นพบเมื่อตรวจสอบ จ าเลยจึง
ปฏิเสธความรับผิดเพราะโจทก์ได้ซื้อรถยนต์จากตัวแทนจ าหน่ายไม่ได้โดยตรงจากจ าเลย ในก่อนหน้า
นี้ศาลได้ตัดสินว่าจ าเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาเท่านั้น เห็นได้จากคดี Winterbottom v. 
Wright (1842)10 

ในระยะเวลาต่อมาเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1944  หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดโดยเคร่งครัดใน
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นโดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างหลักกฎหมาย
ในค าพิพากษาปี ค.ศ. 1944 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาของหลักกฎหมายจากค าพิพากษา มีคดีที่
ส าคัญอย่างมากจนกลายมาเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญที่ได้รับการยอมรับโดยกว้างขวาง โดยศาลได้น า

                                                           
8ศักดา ธนิตกุล, แนวคิด หลักกฎหมาย และค าพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2552), หน้า 133-135. 
9Jame A. Henderson and Aaron D. Twerski, Products Liability Problems and 

Process, 2nd ed. (Boston: Little Brown, 1992), p. 8  อ้างถึงใน สุษม ศุภนิตย, ค าอธิบาย
กฎหมายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญ  ูชน, 2549), หน้า 23. 

10ศักดา ธนิตกุล, เรื่องเดิม, หน้า 134. 
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หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาปรับใช้กับผู้ผลิตสินค้าแทนหลัก
กฎหมายในเรื่องความประมาทเลินเล่อ (Negligence) ท าให้มลรัฐต่าง ๆ ได้น าเอามาตรา 402A ไป
ตราเป็นกฎหมายของมลรัฐ ดังปรากฏในคดี Escola v. Coca Cola Bottling Co., (Cal. 1944) เป็น
คดีต้นแบบที่ศาลได้ตัดสินคดีโดยคุ้มครองผู้เสียหายที่ไม่มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญา (Privacy of 
Contract) กับผู้ผลิต ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดในความเสียหายถ้าหากสินค้าของตนเองนั้นไม่ปลอดภัย ไม่ว่า
ผู้ผลิตนั้นจะประมาทเลินเล่อในกระบวนการผลิตสินค้าหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่อเลอเลยก็ตาม แต่ถ้า
ผู้ได้รับความเสียหายเกิดความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดในผลนั้น เนื่องจากว่าใน
การผลิตสินค้านั้นผู้ผลิตย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไร หรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ
อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ แต่ผู้ผลิตไม่ป้องกันความเสียหายนั้น ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่
ทราบว่าสินค้านั้นจ าเป็นอันตรายหรือไม่ จึงไม่สามารถคาดการณ์และป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้เลย โจทก์ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุที่โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่ให้มีภาระการพิสูจน์ที่
ซับซ้อนที่เป็นผลของความไม่ปลอดภัยในสินค้า เพราะผู้เสียหายตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบ
กับผู้ผลิต เพราะว่าผู้เสียหายไม่มีก าลังเงิน ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรืออ านาจต่อรองกับผู้ผลิตได้ที่จะ
สามารถไปค้นหาและพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากผู้ผลิต จึงเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาพยานหลักฐาน
ว่าสินค้านั้นช ารุดบกพร่อง ไม่ได้คุณภาพ หรือเป็นอันตรายต่อตนเองหรือไม่ นอกจากศาลจะคุ้มครอง
ให้ความยุติธรรมในเรื่องการลดภาระการพิสูจน์ของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้ว ศาลยังให้ความ
ยุติธรรมในการเยียวยาความเสียหายด้วย (Corrective Justice) เพราะผู้บริโภคนั้นตัดสินใจที่จะซื้อ
สินค้าใดแล้วย่อมอยู่บนความเชื่อถือว่าสินค้านั้นจะปลอดภัยแต่ตนเอง เมื่อเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายต่อผู้บริโภคนั้นศาลจึงให้ความยุติธรรมในการเยียวยาความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วย 11 และ
ในคดี Greenman v. Yuba Power Products, Inc. (1963) ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า ผู้เสียหายได้รับ
เครื่องกลึงไม้เป็นของขวัญจากภรรยา และผู้เสียหายได้ศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียด วันหนึ่งขณะ
ก าลังใช้เครื่องกลึงไม้ ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนื่องจากไม้ชิ้นนั้นได้หลุดออกมาและกระแทกเข้าที่
หน้าผาก ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่าผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดในความเสียหายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่
สินค้าได้ผลิตและน าออกวางจ าหน่ายโดยทราบว่าผู้ซื้อจะไม่ตรวจสอบว่าสินค้าปลอดภัยหรือไม่ก็
ตามแต่จะใช้สินค้านั้นเลย และภายหลังได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเป็น
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย12  
 ช่วงระยะเวลาต่อมาถึงปัจจุบันหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญ คือ ประเด็นในเรื่องการออกแบบสินค้าที่มีความบกพร่อง (Defective Design) และใน
เรื่องของหน้าที่ของผู้ผลิตสินค้าที่จะต้องเตือนผู้ใช้สินค้า (Duty to Warn)13  

สืบเนื่องจากการที่มีค าพิพากษาในเรื่องความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ไม่
ปลอดภัยที่เป็นหลักกฎหมายและบรรทัดฐานเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ในก่อนปี พ.ศ. 2543 
                                                           

11ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553), หน้า 29–31. 

12เรื่องเดียวกัน, หน้า 29–31. 
13เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
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ประเทศไทยยังไม่มีพัฒนาการของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว จึงใช้หลักกฎหมายในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายลักษณะซื้อขายและกฎหมายลักษณะละเมิดมาปรับใช้ในเรื่องความ
รับผิดในความเสียหายอันเกิดมาจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ในเรื่องสัญญาซื้อขายนั้นถ้าความ
เสียหายเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ซื้อขาย ผู้ซื้อในฐานะคู่สัญญาซื้อขายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายให้ผู้ขาย
ต้องรับผิด และค่าเสียหายเป็นไปตามกฎหมายเรื่องหนี้ ตามมาตรา 22214 และกรณีเรื่องหลักความ
ยกเว้นความรับผิดปรากฏตามมาตรา 47315 คือ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความเสียหายในกรณีที่ผู้ซื้อรู้อยู่
แล้วว่าสินค้านั้นมีความช ารุดบกพร่องในเวลาที่ซื้อขายกัน แต่เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันตรงประการที่ใน
ปัจจุบันการผลิตสินค้านั้นมีความสลับซับซ้อนในการผลิต ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถหยั่งรู้ได้ถึงความ
ช ารุดบกพร่องในขณะที่ผลิต ข้อยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 473 จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้บริโภคจะ
สามารถรู้และพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นช ารุดบกพร่อง จึงท าหลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์
หรือด้วยความรับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศไทยไม่มีความ
ครอบคลุมเพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามความเป็นจริง16 

ส่วนในกรณีกฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศไทยนั้นถ้าเกิดความเสียหายอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์หรือความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ประเทศไทยในระยะแรก
ได้ใช้หลักกฎหมายในเรื่องละเมิดในการเยียวยาชดใช้ความเสียหาย ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจึง
จ าต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าจ าเลยได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นตรงที่ว่าเมื่อผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ผู้ผลิตไม่มีการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนในการเยียวยา
ความเสียหายได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์หรือเป็นคู่สัญญาระหว่างกัน เพราะในบางกรณีการซื้อขาย
สินค้าในตลาดนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกิดจากความเสียหาย
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้ผลิตออกมาโดยบกพร่อง แต่หลัก
กฎหมายในเรื่องละเมิดผู้ที่ต้องรับผิดคือกรณีที่ทรัพย์ของตนหรือที่อยู่ในความครอบครองของตนก่อ
                                                           

14มาตรา 222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหม ทดแทนเพ่ือความเสียหายเช่นที่ตามปกติ 

ย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ช าระหนี้นั้น 
เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพ่ือความเสียหาย อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ 

หากว่าคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว 
15มาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ 
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช ารุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหาก

ได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 
(2) ถ้าความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอา

ทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน 
(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด 
 

16สุษม ศุภนิตย์, ค าอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์, พิมพ์ครั้งที ่2 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 42-45. 
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ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน แต่การซื้อขายในตลาดทั่วไปในตลาดผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตไม่ได้
ครอบครองทรัพย์อยู่ จึงท าให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องถึงค่าสินไหมทดแทนใน
ความเสียหายได้17 

ด้วยเหตุนี้ เพียงกฎหมายลักษณะซื้อขายและกฎหมายลักษณะละเมิดจึงไม่อาจเพียงพอที่จะ
คุ้มครองถึงสิทธิของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประเทศ
ไทยจึงมีวิวัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยโดยมีเหตุผลในการร่างและใช้กฎหมายนี้ โดยเจตนารมณ์ในการบัญญัติพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 นั้น เห็นว่าในปัจจุบันการผลิต
สินค้านั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก ท าให้ใน
บางครั้งผู้บริโภคไม่สามารถพบได้ว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย หากสินค้านั้นเป็น
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน
ของผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนได้ แต่การพิสูจน์เป็นไปด้วยความยากล าบากรวมถึงการฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ผู้บริโภคผู้ไม่มีก าลังต่อรองทางเศรษฐกิจหรือไม่มีก าลัง
เงินอาจเสียเปรียบได้ อีกท้ังยังมีปัญหาในเรื่องภาระการพิสูจน์เป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าผู้ผลิตหรือผู้น าเข้านั้นมีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามกฎหมายลักษณะละเมิด และผู้บริโภคผู้
ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่อาจได้รับความคุ้มครอง เพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องไว้โดยตรง รัฐจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญตรงจุดนี้และได้เห็นสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงและเป็นธรรม เช่น ผู้บริโภคที่เสียหายไม่จ าต้องพิสูจน์ถึงความไม่
ปลอดภัยของสินค้าและได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมที่สุด18 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17เรื่องเดียวกัน, หน้า 45-46. 
18ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ส านักกฎหมาย, พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวัติ ความ
เป็นมากระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552), หน้า 7-14. 

  
 



 
บทท่ี 3 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของต่างประเทศ 

 
แว่นกันแดดเป็นอุปกรณ์ปูองกันดวงตาจากแสงแดด แว่นกันแดดที่ใช้สวมใส่ในปัจจุบันมี

คุณภาพอย่างหลากหลาย มีทั้งแว่นกันแดดที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ แว่นตากันแดดแฟชั่นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน รูปแบบการผลิตสินค้าพัฒนาไปตามกระแสนิยม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง 
สีสัน กรอบแว่น และสิ่งที่ดึงดูดไม่แพ้กันก็คือราคาของสินค้า แต่ด้วยสินค้าที่ผลิตตามกระแสนิยมและ
มีราคาถูก ก็อาจท าให้คุณภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานและเป็นภัยต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว ส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบางมากและมีความส าคัญมากเพราะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต หากสายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต การเลือก
แว่นกันแดดท่ีดีมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมาก เนื่องจากแสงอัลตราไวโอเลตเป็นแสงที่อันตรายต่อ
ดวงตามาก ถ้าเราไม่ปูองกันและได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานหรือจ านวนมากก็จะมีผลท าให้
เกิดโรคต่าง ๆ ต่อดวงตา ท าให้ดวงตาได้รับอันตรายได้ ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้แว่นกันแดด ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ท าให้ผู้บริโภค
ทั่วไปได้รับการคุ้มครองเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจได้น าเข้าหรือน า
ออกวางจ าหน่ายเป็นการทั่วไป และเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคใน
การฟูองร้องให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งตนได้จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้
ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายในอันที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานในการผลิตและน าเข้าสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยเพื่อมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 

ในบทนี้ จึงได้ท าการศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศญี่ปุุน 
รวมทั้งศึกษาถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแว่นกันแดด ดังต่อไปนี้ 

 
3.1  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 
3.1.1  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกามีพัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิของ
ประชาชนเป็นพ้ืนฐาน เพราะประชาชนในประเทศมีความเข้าใจในสิทธิของตน เพราะว่าการได้มาซึ่ง
เอกราชและเสรีภาพของชาวอเมริกันนั้นได้มาโดยยากล าบาก โดยประชากรชาวอเมริกันมีการ
ประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence)  เพ่ือเรียกร้องสิทธิเสมอภาคความเท่าเทียมกัน
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ของความเป็นมนุษย์ ข้อความส าคัญในค าประกาศอิสรภาพได้แก่ข้อความที่ว่า “เราถือว่าความจริง
ประจักษ์ในตัวของมันเองว่า  คนเราถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันโดยพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งได้ทรงให้สิทธิอัน
ติดตัวและไม่อาจพรากจากมนุษย์ไปได้  ในบรรดาสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้คือ สิทธิในชีวิต  เสรีภาพ  และ
การแสวงหาความสุข  เพ่ือที่จะปกปูองและประกันการได้มาซึ่งสิทธิเช่นนั้น  จึงมีรัฐบาลซึ่งได้อ านาจ
อันชอบธรรมโดยความยินยอมของผู้ใต้ปกครอง  ดังนั้น  เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลกลายเป็นผู้ท าลาย
จุดมุ่งหมายดังกล่าว ก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิก และก่อตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่
ให้ด าเนินตามหลักการเช่นว่า และให้มีอ านาจอันจะบันดาลความปลอดภัยและความผาสุกให้ได้มาก
ที่สุด” จนน าไปสู่การรวมตัวกันเป็นชาติใหม่ของทั้ง 13 มลรัฐ  และเพ่ือการคุ้มครองดูแลจึงมีการ
ประชุมตกลงก่อตั้งระบบและวิธีการปกครอง  จัดตั้งรัฐบาลกลางโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลัก
ในปี ค.ศ. 1789  ต่อมาปี ค.ศ. 1791  มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองอเมริกันอีกหลายประการที่เรียกว่า “บทแก้ไขสิบบทแรก” (The First Ten Amendments)  
เนื่องจากบทแก้ไขทั้งสิบบทเป็นเรื่องสิทธิทั้งสิ้นจึงรู้จักกันว่า “บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของอเมริกัน” 
(American Bill of  Rights) ท าให้มีการจัดระบบการเมืองและการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองทั้งในระดับสหพันธรัฐและมลรัฐ เพราะประชาชนมีความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพอย่าง
เต็มที่ แนวคิดในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยึดโยงอยู่กับระบบการค้าเสรี
และการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและรวมทั้งในเรื่องของความปลอดภัยก็แสดงออกผ่านทาง
กฎหมายสหพันธรัฐซึ่งก าหนดให้รัฐบาลกลางด าเนินการให้เกิดการค้าที่มีความเป็นธรรมต่อทั้งคู่แข่ง
ทางธุรกิจและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคเริ่มมาจากที่ชาวอเมริกันรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้อง
ให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคในการแก้ไขปัญหา กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายระดับสหพันธรัฐเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ทุกกรณี ในทุกรัฐก็มี
กฎหมายสหพันธรัฐบัญญัติในเรื่องนั้น ๆ ไว้ ดังนั้น กฎหมายเฉพาะในแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียด แต่ในใจความไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของการก าหนดแนวนโยบายในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค19 

ระบบการคุ้มครองผู้บริ โภคและอ านาจหน้าที่ขององค์กรคุ้มครองผู้บริ โภคที่ 
เกี่ยวกับแว่นกันแดด20 

ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งเป็นระบบกฎหมาย
ที่มาจากค าพิพากษา แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนั้น มลรัฐต่าง ๆ ได้มีการบัญญัติ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขเยียวยาส าหรับข้อบกพร่อง
ของสินค้า ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลแห่งมลรัฐท าหน้าที่ปกครอง

                                                           
19สุษม ศุภนิตย์, เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่ 7 

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... : กรณีศึกษากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545), หน้า 67-68. 

20เรื่องเดียวกัน, หน้า 68-73. 
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ในระดับรัฐ และมีรัฐบาลกลางท าหน้าที่ปกครองประเทศ ท าให้หลักกฎหมายในเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค
นั้นจึงมีท้ังระดับสหพันธรัฐและมลรัฐ 

ระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบสหพันธรัฐ ดังนั้น ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้มาตรการทางกฎหมายจึงมีทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐหรือการปกครอง
ท้องถิ่น ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคระดับมลรัฐย่อมมีรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในมลรัฐนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้เพ่ือผู้บริโภค
ทุกคนในประเทศนั้นจะมีลักษณะกว้างกว่า 

กฎหมายซึ่งประกาศบังคับใช้ในระดับสหพันธรัฐที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น
ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐหรือ Federal Trade 
Commission (FTC) มีบทบาทส าคัญในระดับชาติในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานที่มี
อ านาจครอบคลุมกว้างขวางมาก เพราะเป็นผู้บังคับใช้และก ากับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมาย 
FTC section 5 ก าหนดว่าการกระท าทางการค้าใดที่ไม่เป็นธรรมและมีผลต่อการประกอบธุรกิจเป็น
การต้องห้าม FTC จึงมีอ านาจเสนอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกระท าทางการค้าที่ เห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้หน่วยงานภายใต้ Federal Trade Commission (FTC) กฎหมายระดับสหพันธรัฐที่
ที่ก ากับดูแลกิจการพาณิชย์ของประเทศเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม เช่น The Federal Trade 
Commission Act และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ชื่อ The Consumer Product 
Safety Act ส่วนในระดับมลรัฐต้องพิจารณากฎหมายที่ใช้ภายในรัฐนั้น ๆ ว่าก าหนดรายละเอียดใน
เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างใด เช่น อาจมีหน่วยงานของรัฐดูแล รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือฟูองคดี
ให้ อาจเป็นอัยการของมลรัฐ State Attorney General เป็นต้น 
 

3.1.2  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น 
3.1.2.1  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุุน 
จุดเริ่มต้นของการมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุุนเกิด

จากบรรดาเหล่าแม่บ้านในประเทศญี่ปุุนได้มีการรวมตัวกันเดินขบวนรณรงค์ให้ผู้บริ โภคเกิดการ
ต่อรองกับทหารอเมริกาเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัยในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศ
ญี่ปุุนได้ยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงระยะเวลาต่อมานับตั้งแต่ ค.ศ. 1950 ถึง 1960 เป็นต้นมา 
ประเทศญี่ปุุนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท าให้มีการขยายตัวใน
การผลิตอย่างรวดเร็ว ในยุคที่ประเทศญี่ปุุนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ท าให้ประเทศ
ญี่ปุุนเปลี่ยนไปเป็นยุคอุตสาหกรรมอย่างเฟ่ืองฟู เห็นได้จากมีกระบวนการผลิตสินค้าในระบบ
อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้มีผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบการตลาดในระบบเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ส่งผลท าให้มีการบริโภคของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เมื่อมีการบริโภคมากขึ้นย่อมมีปัญหาที่
ตามมามากขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างขาดความปลอดภัยก่อให้เกิดปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้บริโภค มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่อง หรือการติดฉลากอันเป็นเท็จท าให้ประชาชนเกิด
ความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นและเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคขึ้น ท าให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
ทั้งมีความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย อนามัย เป็นต้น ยังส่งผลอีกในเรื่องเมื่อเกิดปัญหาในความ
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เสียหายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องฟูองร้องคดีผู้บริโภคก็แพ้คดีเพราะไม่
สามารถน าสืบหรือพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะเหตุผลดังนี้ท าให้ประชาชน
เรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค ในระยะเริ่มแรกไม่มีกฎหมายออกมารองรับ 
ประชาชนจึงได้เสนอต่อรัฐสภาว่าต้องก าหนดสิทธิผู้บริโภคและสภาพความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุุน เหตุ
เพราะประชาชนได้เรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายมาคุ้มครองถึงสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค ในช่วง
ระยะเวลาต่อมารัฐสภาญี่ปุุนจึงได้เล็งเห็นความส าคัญถึงการออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนมาตรการต่าง 
ๆ ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ผู้บริโภครวมทั้งให้ความส าคัญกับการที่ผู้บริโภคควรรับรู้ถึง
สิทธิของตนและตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้น  รัฐสภาจึงได้ตรากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ชื่อว่า The Consumer Protection Fundamental Act ในปี ค.ศ. 1968 ขึ้น
บังคับใช้เป็นครั้งแรก โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้
ประกอบธุรกิจ และบทบาทของผู้บริโภค โดยสาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดของส่วนกลางที่มีต่อผู้บริโภค ดังเช่นรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่จะต้อง
วางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนและนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคตามพัฒนาการของเศรษฐกิจ
และสังคม อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาล และได้ให้สิทธิกับผู้บริโภคในการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชีวิตของตนในฐานะ
ผู้บริโภคด้วย การมีความคิดริเริ่มและพยายามที่จะใช้เหตุผลของตนเองด้วยความเชื่อมั่น21 

พัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุุน22 
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 องค์กร The Japanese Government's Structure 

of Consumer Policy Regime ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก และมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนิน
นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน the Quality-of-Life Policy Bureau ที่
ถูกจัดตั้งขึ้นภายในหน่วยงาน the Economic Planning Agency in 1965 หน่วยงาน Consumer 
Affairs Divisions ถูกจัดตั้งขึ้นในกระทรวง The Ministry of International Trade and Industry 
and in the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 1964 หน่วยงาน The Consumer 
Protection Fundamental Act ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1968 เพ่ือเป็นกรอบส าหรับ
การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กลายเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เนื่อง
ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาในเรื่องของผลกระทบของการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะมีการใช้
เครื่องมือทางการตลาดและพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งในบางกรณี

                                                           
21ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการ

คุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
ม.ป.ป.), หน้า 9-10. 

22International Affairs Office Quality-of-Life Policy Bureau Cabinet Office, 
Consumer Policy Regime in Japan, Retrieved April 28, 2014 from 
http://www.consumer.go.jp/english/cprj/index.html 
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เครื่องมือในการขายสินค้าและการท าสัญญาซื้อขายได้มีบทบาทส าคัญยิ่งไปกว่าคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้า 

และในช่วงปีค.ศ. 1980 และภายหลังจากนั้น ลักษณะของกิจการที่เกี่ยวกับผู้บริโภค
ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝุายต่าง ๆ หลายฝุาย มีการ
ท าธุรกรรมซื้อขายกัน เมื่อเกิดปัญหาจึงมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงมีมาตรการที่อธิบายได้ด้วยหลัก
เหตุผลของผู้บริโภคในการท าธุรกรรมสินเชื่อผู้บริโภคและสัญญาของผู้บริโภค นอกจากนี้ กฎหมาย
และข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมของสินทรัพย์เป็นที่ยอมรับ 

การคุ้มครองผู้บริโภคในปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นไป ในช่วงทศวรรษที่ 1990 กฎระเบียบ
ของพลเรือนทั่วไปมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น เช่น the Product 
Liability Act and the Consumer Contract Act ในพ้ืนที่ของการศึกษาของผู้บริโภคเป็นผลจาก
การปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของผู้บริโภค 

ในเรื่องของพัฒนาการของนโยบายผู้บริโภคสมัยใหม่ในปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริโภคได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการประพฤติผิดของผู้ประกอบธุรกิจบ่อยครั้ง ท าให้ผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายอย่างมากใน ดังนั้น การด าเนินการตามนโยบายใหม่ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
เนื่องด้วยผู้บริโภคจะได้มีความไว้วางใจกับผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.1.2.2 อ านาจและหน้าที่ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุุนในเรื่อง 
ฉลากทีเ่กี่ยวกับแว่นกันแดด 

การปิดฉลาก Safety Goods Mark (SG Mark) ดังเช่นในประเทศญี่ปุุนที่มี
เครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
โดยสมาคม The Consumer Product Safety Association (CPSA) ซึ่งเป็นองค์กรของเอกชนที่เน้น
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อมนุษย์หรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัย แสดงถึงการรับประกันว่าหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายและอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ์ซึ่งติด
เครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) จะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนจาก The Consumer 
Product Safety Association23 

Household Goods Quality Labeling Act หรือพระราชบัญญัติฉลากคุณภาพ
สินค้าในครัวเรือน ในการขายสินค้าให้ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุุน การติดฉลากจะต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการติดฉลากคุณภาพสินค้าครัวเรือน การติดฉลากจะต้องถูกติดโดยบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของฉลาก (ผู้น าเข้าหรือผู้ขายในประเทศญี่ปุุน) และผู้บริโภคจะต้องเข้าใจและเห็น

                                                           
23มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 

โครงการศึกษาวิจัยและจัดท าคู่มือการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านการมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับทาง
วิชาการในการส่งออก เสนอต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, หน้า 8, ค้นวันที่ 28 
เมษายน 2557 จาก http://app.tisi.go.th/FTA/munual_export/01/pdf_01/thai.pdf 
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ฉลากได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องเป็นภาษาญี่ปุุน ในเรื่องของแว่นกันแดด ยกเว้นที่มีเลนส์สายตา
จะต้องมีข้อมูลในฉลากภายใต้กฎการติดฉลากคุณภาพสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น ชื่อสินค้า วัสดุเลนส์ วัสดุ
กรอบ การปูองกันรังสีที่มองเห็นได้ การปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลต ข้อระมัดระวังการสวมใส่24 

3.1.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศญี่ปุุน 
1)  Consumer Basic Act25 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งตราขึ้นในปีค.ศ. 1968 ได้

ท าหน้าที่เป็นกรอบการท างานขั้นพ้ืนฐานของนโยบายผู้บริโภคของประเทศญี่ปุุน แต่เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคข้ันพื้นฐาน เพ่ือตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งถูกส่งไปยังสภานิติ
บัญญัติและตราขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2004 ชื่อของพระราชบัญญัติเปลี่ยนเป็น
พระราชบัญญัติพื้นฐานผู้บริโภค 

รายการต่อไปนี้เป็นการแก้ไขท่ีส าคัญ 
(1)  สิทธิของผู้บริโภคเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของนโยบายผู้บริโภค ความ

พยายามทีจ่ะสนับสนุนผู้บริโภคให้เป็นอิสระเป็นพื้นฐานของนโยบายผู้บริโภค 
(2)  องค์กรธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้บริโภคในลักษณะที่

ชัดเจนและเข้าใจง่าย และควรพยายามท่ีจะสร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามความสมัครใจ 
(3)  บทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับสัญญาของผู้บริโภคที่สมเหตุสมผลถูกสร้าง

ขึ้นเพ่ือท าให้มาตรการขั้นพ้ืนฐานแข็งแรงขึ้น และบทบัญญัติเพ่ือการศึกษาของผู้บริโภคถูกท าให้ดีขึ้น 
(4)  คณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริ โภคที่มี อยู่ ถู ก เปลี่ ยนชื่ อ เป็น

คณะกรรมการนโยบายผู้บริโภค เพ่ือท าให้ระบบในการส่งเสริมนโยบายผู้บริโภคแข็งแรงขึ้น 
(5)  คณะกรรมการนโยบายผู้บริโภคพัฒนาร่างปกติของแผนผู้บริ โภค

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลจะน าไปใช้ 
2)  Product Liability Act26 
พระราชบัญญัติความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุุนถูกใช้ในเดือนกรกฎาคม 

ปีค.ศ. 1995 ถ้าหากชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ พระราชบัญญัติก าหนดว่าผู้ผลิตจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้บริโภค 

ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือสร้างมาตรการในการปูองกันผู้บริโภคไม่ต้องทน
ทุกข์จากความเสียหาย และเพ่ือให้การชดเชยความเสียหายมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาตรการต่างๆ ที่

                                                           
24JETRO Japan External Trade Organization, Handbook for Consumer 

Products Import Regulations 2010, p. 3, Retrieved May 19, 2014 from  
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/cons2010ep.pdf 

25International Affairs Office Quality-of-Life Policy Bureau Cabinet Office,     
op. cit. 

26International Affairs Office Quality-of-Life Policy Bureau Cabinet Office,     
op. cit. 
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เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและท าให้วิธีการทางเลือกในการระงับข้อพิพาทนอกระบบศาลดีขึ้น การ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบสาเหตุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเก็บรวบรวม และการให้ข้อมูล 
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ และท าให้การส่งเสริมการศึกษาความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ขึ้น 

กฎหมาย The Consumer Protection Fundamental Law (Law No. 
78, enacted May 30, 1968)27 

มาตรา 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพและพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชน โดยผ่านการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและท าให้มีการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค
มากขึ้น กฎหมายต้องการที่จะก่อให้เกิดการดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยก าหนดไว้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐ ขององค์กรส่วนท้องถิ่นของรัฐ และภาคธุรกิจ กฎหมายมีจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจนที่ก าหนดบทบาทของผู้บริโภคและอธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานของวิธีการทางการเมืองที่มา
ดูแล 

มาตรา 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยผ่าน
ความรับผิดชอบของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการจัดตั้งและด าเนินการแบบบูรณาการในนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม 

มาตรา 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยผ่าน
ความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนนโยบายตาม
นโยบายของรัฐ ตลอดจนการวางแผนและด าเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจเฉกเช่นเดียวกัน 

มาตรา 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยผ่าน
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจปรากฏซึ่งภาคธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบในการใช้มาตรการที่จ าเป็น
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น การปูองกันอันตราย มีการวัดขนาดและน้ าหนักที่ถูกต้อง และให้ข้อมูล
ที่เหมาะสม ภาคธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและรัฐบาลท้องถิ่นใน
การด าเนินนโยบายของภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งภาคธุรกิจจะต้องพยายาม
ที่จะปรับปรุงคุณภาพ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ และเมื่ อมีข้อร้องเรียนจาก
ผู้บริโภค ภาคธุรกิจต้องมีวิธีการจัดการที่รวดเร็วและมีความยุติธรรม 

มาตรา 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องมีบทบาทใน
การรักษาเสถียรภาพ และปรับปรุงชีวิตของพวกเขา โดยการมีความคิดที่จะมีความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
การบริโภคของตน และพยายามปฏิบัติตัวให้น่าเชื่อถือและมีเหตุผลสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของสังคม 

มาตรา 6 เป็นเรื่องเก่ียวกับมาตรการตามกฎหมาย รัฐจะออกกฎหมายหรือ
แก้ไขกฎเกณฑ์และข้อบังคับเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้เมื่อมีความจ าเป็น และรัฐบาลต้อง
ใช้มาตรการทางการเงินที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้ 

                                                           
27ดูภาคผนวกท่ี 1 



24 
 

มาตรา 7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคการ
ปูองกันอันตราย เพ่ือปูองกันสินค้าและบริการจากการก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลในชีวิตของผู้บริโภค รัฐจะสร้างมาตรฐานที่จ าเป็นเพื่อปูองกันอันตราย และใช้มาตรการที่จ าเป็น
เพ่ือคุ้มครองพวกเขา 

มาตรา 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด เพ่ือปูองกันการเสียเปรียบของ
ผู้บริโภคทีเ่สียเปรียบในการซื้อขาย รัฐจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามการชั่งตวง
วัดที่เก่ียวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง 

มาตรา 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมเพ่ือให้มีความ
สมเหตุสมผลกับชีวิตผู้บริโภค รัฐจะสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และใช้
มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือท าให้มาตรฐานเป็นที่แพร่หลายการสร้างมาตรฐานจะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเพ่ิมข้ึนในมาตรฐานชีวิตของผู้บริโภค 

มาตรา 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดฉลากที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ไม่ผิดในการซื้อ การใช้สินค้า หรือในการใช้บริการ รัฐจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือสร้างระบบที่จะ
ก าหนดคุณภาพและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของตัวสินค้าและบริการ และยังใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือ
ควบคุมข้อมูลที่เป็นเท็จและเกินจริง 

มาตรา 11 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท าให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมรัฐจะ
ใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือควบคุมกิจกรรมที่ยับยั้งการท าให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมอย่างไม่มี
เหตุมีผล เช่น การตั้งราคาของสินค้าและบริการ โดยราคาของสินค้าและบริการที่มีผลต่อชีวิตของผู้คน 
และราคาของสินค้าและบริการที่ต้องการการตัดสินใจระดับรัฐนั้น ในการอนุมัติหรือมาตรการอื่น ๆ รัฐ
จะต้องพยายามเอาอิทธิพลของผู้บริโภคเข้ามาใช้ในการพิจารณาการด าเนินนโยบายดังกล่าว 

 มาตรา 12 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการอบรมและการศึกษา เพ่ือให้
ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการอบรมผู้บริโภคด้วย เช่น 
การกระจายความรู้ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ
ปรารถนาของผู้บริโภคแต่ละคน 

มาตรา 13 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการ
ก าหนดและการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเ พ่ือสร้าง
ระบบให้ผู้บริโภคได้สะท้อนความคิดเห็นในการท านโยบาย 

มาตรา 14 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือเพ่ือการทดสอบและการ
ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจในผลของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐจะใช้
มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือสร้างเครื่องมือเพ่ือด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ รวมทั้งประกาศผลการ
ทดสอบตามความจ าเป็น 

มาตรา 15 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบเพ่ือจัดการกับการร้องเรียน
ธุรกิจจะต้องพยายามสร้างระบบที่จ าเป็นส าหรับการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างถูกต้องและ
รวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค เมืองใหญ่ เมืองเล็ก และหมู่บ้าน 
(รวมถึงเขตการปกครองของโตเกียว) จะต้องพยายามใช้ส านักงานที่ดีในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
ที่อาจเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องพยายามที่จะ
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ใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองการเรียกร้องอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นจากการท า
ธุรกรรมระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค 

มาตรา 16 เป็นเรื่องเก่ียวกับหน่วยงานธุรการ มีการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
และปรับปรุงการบริหารจัดการเมื่อใช้มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว รัฐบาลและรัฐ
ท้องถิ่นต้องพยายามท่ีจะจัดตั้งองค์กรบริหารจากจุดของมุมมองโดยรวม และเพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

มาตรา 17 เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรผู้บริโภครัฐจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตั้งองค์การที่น่าเชื่อถือและชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาเสถียรภาพและปรับปรุง
ชีวิตของผู้บริโภค 

มาตรา 18 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากเป็น
หน่วยงานในส านักงานนายกรัฐมนตรี ดังนั้น  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงถูกตั้งขึ้นมา 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคพ้ืนฐานและท า
หน้าที่เลขานุการในการด าเนินนโยบายดังกล่าว 

มาตรา 19 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย 
1.  ประธานและสมาชิก  
2.  ต าแหน่งประธาน คือ นายกรัฐมนตรี 
3.  สมาชิกจะได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
4.  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีเลขานุการเป็นของตัวเอง 
5.  เลขานุการจะได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจากบุคลากรของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  เลขานุการจะช่วยประธานและสมาชิกของสภาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใน

อ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
7.  รายละเอียดบริหารของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะถูกจัดการ

โดยหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ 
8.  เรื่องท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับองค์กรและการด าเนินงานของคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้จะถูกก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 20 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายสังคม การศึกษาและ

พิจารณาเรื่องพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายนี้ และเป็นไป
ตามคณะกรรมการนโยบายสังคมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งส านักงาน
คณะรัฐมนตรี (กฎหมายฉบับที่ 263 ปีค.ศ. 1952) 
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3.2  กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 

3.2.1  กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในระยะเริ่มแรกของกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเอา
หลักในเรื่องผู้ซื้อต้องระวัง (Caveat Emptor) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาใช้ แต่ใน
ภายหลังศาลในมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีค าพิพากษากลับโดยสร้างหลักกฎหมายขึ้น
ใหม่ คือ หลักผู้ขายต้องระวัง (Caveat Venditor)28 เนื่องจากในสมัยระยะเริ่มแรกการผลิตสินค้าและ
การค้ายังไม่แพร่หลายเท่าไรนักเหมือนในสมัยปัจจุบัน แต่ในสมัยปัจจุบันการผลิตสินค้ามีจ านวนมาก
ขึน้ มีผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการกระจายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อย เมื่อผู้บริโภคเกิด
ความเสียหายเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ผู้บริโภคไม่สามารถเรียกให้ผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ผลิตรับผิดในความเสียหายได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะคู่สัญญา ท าให้ผู้บริโภคไม่
สามารถได้รับการเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ท าให้ต่อมาศาลได้พัฒนาหลักผู้ขาย
ต้องระวัง เห็นได้จากคดี Mazetti V. Armour & Co. ที่ผู้ซื้อสามารถเรียกค่าเสียหายจากโรงงานผลิต
เนื้อได้เพราะโรงงานผลิตเนื้อได้ผิดข้อสัญญาที่รับประกันคุณภาพของอาหารที่ผลิต แม้ว่าผู้ซื้อจะไม่มี
นิติสัมพันธ์ในทางสัญญากับโรงงานผลิตเนื้อ เพราะได้มีการซื้อเนื้อผ่านทางผู้ขายปลีกก็ตาม29 
 ในปี ค.ศ. 1970 ได้มีการเริ่มต้นการปฏิรูปกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์โดยเกิดขึ้นใน
ระดับฝุายนิติบัญญัติในแต่ละมลรัฐ รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการออก
กฎเกณฑ์ควบคุมในระดับสหรัฐ (Federal Regulatory Agency) และสถาบันกฎหมายอเมริกัน และ
ในปี ค.ศ. 1997 สถาบันกฎหมายอเมริกันได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยได้มีการจัดท าค าอธิบายใน
ส่วนกฎหมายละเมิดว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ คือ Restatement (Third) of Torts: 
Product Liability ท าให้แต่ละมลรัฐได้น าแนวความคิดในกฎหมายนี้เพ่ือปฏิรูปกฎหมายในมลรัฐของ
ตน กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการก าหนดไว้ในแต่ละมลรัฐ เช่น แนวคิดที่เกี่ยวกับความ
รับผิดในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความบกพร่องในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้ค าเตือน การต่อสู้เพ่ือ
ไม่ต้องรับผิดและความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของผู้เสียหาย (the Effect of a User’s Fault) 
การเข้าร่วมความเสี่ยง (Assumption of Risk) อันตรายที่ชัดเจน (Obvious Danger) การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขผลิตภัณฑ์ (Product Alteration) และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดที่ผิดทาง (misuse) ความรับผิด
ของผู้ค้าปลีก การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนชดเชยความเสียหาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และการ
จ ากัดค่าเสียหายเชิงลงโทษ เป็นต้น30 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการกฎหมายที่ควบคุมดูแลสินค้าที่ช ารุดบกพร่องไม่ได้
มาตรฐาน เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ขายสินค้าที่ต้องมี
รับผิดชอบถึงอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่บกพร่อง ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายระดับ

                                                           
28มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 11. 
29เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-13. 
30เรื่องเดียวกัน, หน้า 22-23. 
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มลรัฐและแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ แต่ละประเภทของการฟูองร้องคดีและการเยียวยาผู้เสียหายจึง
แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐต่าง ๆ แต่หลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องความรับผิดในสินค้าที่
บกพร่องที่เก่ียวกับความบกพร่องของสินค้าแว่นกันแดด มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1.1  หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด 
หลัก Strict Liability หรือหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ในบางครั้งเรียกว่าหลัก

ความรับผิดโดยเด็ดขาด ผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สินของผู้เสียหาย ในกรณีที่สินค้าที่ผลิตมีความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิตสินค้า การ
ออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือการเตือนผู้ใช้ไม่เพียงพอของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ขาย หรือผู้
ประกอบชิ้นส่วน31 เป็นหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดในเรื่องภาระการพิสูจน์ ผู้บริโภคไม่จ าเป็น
จะต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเป็นผลมาจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ผลิต แต่เป็นกรณีที่
ผู้ผลิตนั้นต้องทราบหรือต้องตระหนักถึงว่าสินค้าของตนเองบกพร่องอยู่แล้วในการผลิต ผู้บริโภคมี
หน้าที่เพียงพิสูจน์ว่าตนเองได้ใช้สินค้าของผู้ผลิตที่เกิดช ารุดบกพร่องตั้งแต่ตอนที่ผลิตมา ซึ่งแตกต่าง
จากหลักเรื่องละเมิดที่ผู้บริโภคต้องเป็นผู้พิสูจน์ความรับผิดของผู้ประกอบการ ว่าผู้ประกอบการได้
กระท าละเมิดแก่ตนซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ต่อตัวผู้บริโภค ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิด
หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดขึ้นเพ่ือคุ้มครองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่า 
เนื่องจากในการผลิตสินค้าต่าง ๆ นั้น ในโลกยุคปัจจุบันมีการผลิตที่เป็นระบบอุตสาหกรรม เป็นการ
ผลิตขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้สินค้าออกมามากตามความต้องการในการบริโภคของผู้คน ในบางครั้งการ
ผลิตสินค้าออกมาท าให้ไม่มีคุณภาพและเกิดปัญหานับประการ เช่น สินค้านั้นช ารุดบกพร่องมาจาก
การผลิตหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ ท าให้ผู้บริโภคที่บริโภคสินค้านั้นเกิดอันตรายต่อตนเอง และใน
บางครั้งผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับผู้ผลิตนั้นได้บริโภคสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผลิตมาไม่ได้คุณภาพ
ท าให้เกิดอันตรายต่อตนเอง แต่ผู้บริโภคนั้นไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงจึงไม่สามารถเรียกให้ผู้ผลิตรับผิดได้ 
จึงมีหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเสียเปรียบในการพิสูจน์ถึงความรับผิดและไม่
มีอ านาจต่อรองกับผู้ผลิต เห็นได้จากคดี Escola v. Coca Cola Bottling Co. เป็นคดีต้นแบบที่ศาล
ได้ตัดสินคดีโดยคุ้มครองผู้เสียหายที่ไม่มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญา (Privacy of Contract) กับผู้ผลิต 
ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดในความเสียหายถ้าหากสินค้าของตนเองนั้นไม่ปลอดภัย ไม่ว่าผู้ผลิตนั้นจะประมาท
เลินเล่อในกระบวนการผลิตสินค้าหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่อเลอเลยก็ตาม แต่ถ้าผู้ได้รับความเสียหาย
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดในผลนั้น เนื่องจากว่าในการผลิตสินค้านั้น
ผู้ผลิตย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไร หรือสินค้าไม่ได้คุณภาพอาจเกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภคได้ แต่ผู้ผลิตไม่ปูองกันความเสียหายนั้น แต่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายไม่ทราบว่าสินค้านั้น
จ าเป็นอันตรายหรือไม่จึงไม่สามารถคาดการณ์และปูองกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้เลย 
ผู้เสียหายตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผู้ผลิต เพราะว่าผู้เสียหายไม่มีก าลังเงิน ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ หรืออ านาจต่อรองกับผู้ผลิตได้ที่จะสามารถไปค้นหาและพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจาก
ผู้ผลิต จึงเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาพยานหลักฐานว่าสินค้านั้นช ารุดบกพร่อง ไม่ได้คุณภาพ หรือเป็น

                                                           
31ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 33. 
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อันตรายต่อตนเองหรือไม่ นอกจากศาลจะคุ้มครองให้ความยุติธรรมในเรื่องการลดภาระการพิสูจน์
ของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้ว เพราะผู้บริโภคนั้นตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าใดแล้วย่อมอยู่บนความ
เชื่อถือว่าสินค้านั้นจะปลอดภัยแต่ตนเอง เมื่อเกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้บริโภคนั้นศาลจึงให้
ความยุติธรรมในการเยียวยาความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วย32 

ในคดี Escola V. Coca Cola Bottling Co. เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1944 ได้เป็นหลักที่
ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาน าหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาปรับ
ใช้แกผู่้ผลิตสินค้าแทนการใช้หลักกฎหมายในเรื่องประมาทเลินเล่อ (Negligence) และได้น าหลักจาก
แนวค าพิพากษาในคดีนี้ ไปยกร่างเป็นมาตรา Section 402A ของ The Restatement (Second) of 
Torts ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายแต่มีอิทธิพลต่อความคิดของ
ศาล ภายหลังมลรัฐจ านวนมากน าเอามาตรา 402A ไปตราเป็นกฎหมายของมลรัฐ33 ค าตัดสินที่เป็น
ที่มาของ Section 402A:  คดี Escola V. Coca Cola Bottling Co. ข้อเท็จจริงมีว่า โจทก์เป็นพนักงาน
เสิร์ฟหญิง ขณะที่ท างานก็ได้หยิบขวด Coca Cola  เอาไปแช่ในตู้เย็นของภัตตาคารที่เธอท างานอยู่ 
ขณะที่เธอหยิบขวดน้ าอัดลมยี่ห้อดังกล่าวขวดที่สี่ เพ่ือที่จะเอาไปใส่ในตู้เย็น ขวดก็ระเบิด ท าให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสที่มือ โจทก์จึงฟูองจ าเลยว่าประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่ขายเครื่องดื่มดังกล่าวซึ่งบรรจุ
ก๊าซที่มีแรงดันมากเกินไปหรือว่าเกิดความช ารุดบกพร่องของขวด จึงเกิดอันตรายและมีแนวโน้มที่จะ
ระเบิดได้ ถึงแม้ว่าโจทก์จะไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจ าเลยประมาทเลินเล่อ โจทก์ก็ฟูองโดยใช้หลัก 
res ipsa loquitur (Thing Speaks for Itself) ผู้พิพากษา Gibson พิพากษาให้บริษัทจ าเลยต้องรับ
ผิดแต่ผู้พิพากษา Traynor ได้เขียนความเห็นเพ่ิมเติม โดยสรุปได้ว่าความรับผิดของบริษัทผู้ผลิต เป็น
กรณีของสินค้านั้นต้องปลอดภัยในความเหมาะสมโดยปกติของการใช้ด้วย34 

ซึ่งต่อมา American Law Institute ได้น าหลักกฎหมายจากค าพิพากษาในคดี 
Escola v. Coca Cola Bottling Co. จัดท าเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับผิดโดยเคร่งครัด ปรากฏ
ตาม Section 402A ของ The Restatement (Second) of Torts ในปี ค.ศ. 1965 และกฎหมาย
ลักษณะละเมิดว่าด้วยความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย Restatement 
(Third) of torts: Products Liability ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีดังนี้ 

Section 402A35 ของ The Restatement (Second) of Torts บัญญัติว่า  

                                                           
32เรื่องเดียวกัน, หน้า 29-31. 
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
34ปิยะนุช โปตะวณิช, เอกสารประกอบการสอนวิชาคุ้มครองผู้บริโภค คณะนิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.ป.ป.), หน้า 3-4. 
35The Restatement (Second) of Torts  
Section 402A. SPECIAL LIABILITY OF SELLER OF PRODUCT FOR PHYSICAL HARM 

TO USER OR CONSUMER 
(1)  One who sells any product in a defective condition unreasonably 

dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for 
physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if 
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1.  บุคคลผู้ขายสินค้าที่อยู่ในสภาพบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยไม่
สมควรแก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายทางกายภาพ
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคปลายทางหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว หาก 

ก.  ผู้ขายประกอบอาชีพขายสินค้าดังกล่าว และ 
ข. สินค้าดังกล่าวได้ตกถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพอย่างมีนัยส าคัญจากเวลาที่สินค้านั้นถูกขาย 
2.  หลักข้างต้นในวรรค 1 ให้น ามาใช้บังคับ แม้ว่า 

ก.  ผู้ขายได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วในการผลิตและขายสินค้า
ดังกล่าว และ 

ข. ผู้ใช้หรือผู้บริโภคไม่ได้ซื้อหรือท าสัญญาซื้อขายกับผู้ขายก็ตาม”36 
ภายใต้มาตรา 402A ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องรับผิดถ้า 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ มี

การพิสูจน์แล้วว่า37 
1.  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยมาจากจ าเลยได้ครอบครอบหรือควบคุมไว้ 
2.  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้มีการเตือนถึงอันตรายท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความ

อันตราย 
3.  ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้โจทก์ได้รับอาการ

บาดเจ็บ 

                                                                                                                                                                      

 (a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 
     (b) it is expected to and does reach the user or consumer without 

substantial change in the condition in which it is sold. 
(2)  The rule stated in Subsection (1) applies although 

                (a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of 
his product, and 

     (b) the user or consumer has not bought the product from or entered into 
any contractual relation with the seller. 
Caveat: 

The Institute expresses no opinion as to whether the rules stated in this 
Section may not apply 

(1)  to harm to persons other than users or consumers; 
(2)  to the seller of a product expected to be processed or otherwise 

substantially changed before it reaches the user or consumer; or 
(3)  to the seller of a component part of a product to be assembled. 
36ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 32. 
37Ronald B. Standler, Elements of Torts in the USA, p. 13, Retrieved March 2, 

2014 from http://www.rbs2.com/torts.pdf 
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4.  จ าเลยคือผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแต่ไม่จ าเป็นที่
จะต้องขายให้กับผู้เสียหายที่เคราะห์ร้าย 

5.  จ าเลยคือผู้ประการหรือผู้ผลิตคาดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญ 

จาก Section 402A ของ The Restatement (Second) of Torts และค าพิพากษาใน
คดี Escola v. Coca Cola Bottling Co. ท าให้ความรับผิดของผู้ขาย มีดังต่อไปนี้38 

1.  หากผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้ขาย
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตนได้ขายสินค้านั้น แม้ว่าตนจะ
ได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว 

2.  หากผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้ขาย
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภคจะไม่ได้ซื้อ
สินค้านั้นไปจากผู้ขายหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้ขายก็ตาม 

Section 402A ของ The Restatement (Second) of Torts ท าให้เกิดผล
ประการส าคัญ คือ มาตรา 402A ได้ยกเว้นหลัก Privity of Contract ท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยสามารถฟูองผู้ผลิตหรือผู้ที่จ าหน่ายได้โดยตรง และเปลี่ยนภาระการพิสูจน์ของ
โจทก์ในการฟูองคดี โจทก์ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ว่าจ าเลยประมาทเลินเล่อ โจทก์เพียงพิสูจน์ว่าสินค้าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็เพียงพอแล้ว แต่โจทก์ยังมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึง
ความเสียหายที่ตนได้รับและความเสียหายดังกล่าวนั้นเป็นผลที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามหลัก
ละเมิด39 ต่อมาได้มีการแก้ไข Section 402A ในปี ค.ศ. 1997 ของ Section 402A40 ของ The 
Restatement (Third) of Torts: Product liability ได้เพ่ิมนิยามของค าว่า “Defect” คือ “สินค้า
ย่อมไม่ปลอดภัยเมื่อเวลาขายหรือจัดกระจาย มีความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิต มีความไม่
ปลอดภัยเรื่องจากการออกแบบ หรือมีความไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีค าสั่งหรือค าเตือนไม่เพียงพอ”41 

ในเรื่องของบุคคลที่ต้องรับผิดโดยเคร่งครัดในเรื่องสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดจ าหน่ายสินค้าต้องรับผิดโดย
เคร่งครัดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้ที่ต้องรับ
ผิด ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ให้เช่า ผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับห่วงโซ่การจัดจ าหน่ายต้องรับผิดโดยเคร่งครัด ต่างกับคดีละเมิดที่ให้ผู้ประมาทเลินเล่อต้องรับผิด

                                                           
38จิราพร สุทันกิตระ,  รายงานการวิจัยเรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่

เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), หน้า 72. 
39เรื่องเดียวกัน, หน้า 72-73. 
40Section 402A The Restatement (Third) of Torts: Product liability 
“A product is defective when, at the time of sale or distribution, contains a 

manufacturing defect, is defective in design, or is defective because of inadequate 
instructions or warnings.” 

41ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 33. 
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ต่อผู้บริโภค ในเรื่องสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ให้บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องรับผิด
โดยเคร่งครัดเป็นผลดีกับผู้บริโภคมาก เพราะท าให้ผู้บริโภคสามารถได้รับการเยียวยาความเสียหายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ42 

อีกทั้งในเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดโดยเคร่งครัดในเรื่องสินค้าไม่ปลอดภัย 
ผู้บริโภคเพียงแต่ยกข้อต่อสู้ว่าสินค้าที่ท าให้ตนเองเสียหายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Defective) 
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ คือ สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิต สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจาก
การออกแบบ สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีค าเตือนหรือค าเตือนไม่เพียงพอ เพียงเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้บริโภคก็
เพียงพอแล้ว 

หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดของสินค้าไม่ปลอดภัย มีดังต่อไปนี้ 
1.  ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิต (Manufacturing defect) 
นิยามความปลอดภัยในการผลิต ปรากฏอยู่ใน Section 402A43 ของ The Restatement 

(Third) of Torts ปี ค.ศ. 1997 ดังนี้  
“สินค้าท่ีมีความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิต (A Manufacturing defect) มีสินค้า

นั้นมีลักษณะไม่ตรงกับออกแบบ แม้ว่าได้มีการใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการผลิตและการจัด
กระจายสินค้าแล้วก็ตาม”44 

ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิตเป็นความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือประกอบสินค้า ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิตนั้นอาจเกิดจากความ
ประมาทของผู้ผลิต ความบกพร่องในขณะการผลิต และการผลิตสินค้าโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ า ซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับ
สินค้าแว่นกันแดดที่ไม่ปลอดภัยเป็นมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม 
เห็นได้จากตัวอย่างค าพิพากษา ดังต่อไปนี้ 

คดี Michael Filler v. Rayex Corporation45 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ Michael 
Filler ฟูองเพ่ือเรียกร้องความเสียหายเนื่องจากเขาได้สูญเสียดวงตาข้างขวาจากอุบัติเหตุในการเล่น
กีฬาคือกีฬาเบสบอลและมารดาของเขา ชื่อว่า Barbara Mitchell พยายามที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่ารักษาในโรงพยาบาล ค่าตาเทียม และค่าบริการของแพทย์ เหตุเกิดมาจากตอนที่ Michael 
Filler เกิดการบาดเจ็บ เขาเป็นนักเรียนอายุ 16 ปี ที่โรงเรียนมัธยม Oak Hill ใกล้ Marion รัฐ 

                                                           
42เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
43 Section 402A of The Restatement (Third) of Torts (1977) 

 “A Product: a. contains a manufacturing defect when the product departs 
from its intended design even though all possible care exercised in the preparation 
and marketing of the product,”   

44ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 36. 

45Michael Filler v. Rayex Corporation (United States Court of Appeals, Seventh 
Circuit, 1970) 
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Indiana ขณะที่เขาก าลังฝึกซ้อมส าหรับเป็นตัวแทนทีมเบสบอลของโรงเรียนในช่วงบ่ายวันที่ 10 
มิถุนายน ค.ศ. 1966 เพ่ือนร่วมทีมเขาได้ตีลูกบอลมาทาง Michael Filler และเขามองไม่เห็นลูกบอล
ที่ลอยมาในแสงแดด แม้ว่าเขาจะได้สวมใส่ "แว่นตากันแดดเบสบอล" ที่พลิกได้ ที่ผลิตโดยจ าเลย 
หลังจากโดนด้านบนของถุงมือเบสบอลของเขา ลูกบอลก็มาโดนด้านขวาของแว่นกันแดด ท าให้เลนส์
แตกเป็นเศษคมและได้ไปเจาะที่ดวงตาด้านขวาของเขา ท าให้เก้าวันต่อมา Michael Filler ต้อง
สูญเสียดวงตาเนื่องจากมีความจ าเป็นที่ต้องควักลูกตาออก 

แว่นกันแดดที่ Michael Filler ใช้สวมใส่ขณะเล่นเบสบอลนั้นได้มีการโฆษณา
ข้อความว่า "PLAY BALL! and Flip for Instant Eye Protection with RAYEX Baseball 
SUNGLASSES Professional FLIP-SPECS" ซึ่งเป็นข้อความที่ระบุถึงสรรพคุณของแว่นกันแดดที่แปล
ความได้ว่า แว่นกันแดดสามารถใส่เล่นกีฬาเบสบอลได้เพราะเป็นแว่นที่พลิกได้ทันทีเพ่ือปูองกันดวงตา
จากอันตรายได้ทันที ผลิตโดยบริษัท RAYEX และโฆษณายังได้ระบุว่า "Scientific Lenses Protect 
Your Eyes with a Flip from Sun and Glare Anywhere * * * Baseball, Beach, Boat, 
Driving, Golfing, Fishing, Just Perfect for Active and Spectator Sports — World's Finest 
sunglasses." แปลความได้ว่า "เลนส์วิทยาศาสตร์ปกปูองดวงตาของคุณจากดวงอาทิตย์และแสงจ้า
ทุกที่ด้วยการพลิก เบสบอลชายหาด เรือ ขับรถ เล่นกอล์ฟ ตกปลา มันสมบูรณ์แบบส าหรับการเล่น
กีฬาและชมกีฬา เป็นแว่นตากันแดดที่ดีที่สุดในโลก" หลังจากที่ได้เห็นวัสดุนี้ Richard Beck ตัดสินใจ
ที่จะซื้อแว่นตากันแดดเบสบอลที่พลิกได้ของจ าเลย 6 ชิ้น เพ่ือให้ผู้เล่นต าแหน่งในสนามและต าแหน่ง 
“Basemen” ที่ใช้ แว่นกันแดดแต่ละอันอยู่ในกล่องกระดาษแข็งที่ติดปูาย "แว่นกันแดดเบสบอล แว่น
พลิกได้ของมืออาชีพ" ยังระบุว่า "เพียงแค่พลิก เพ่ือปูองกันดวงตาทันที" การรับประกันในแต่ละกล่อง
ดังนี้ "เลนส์ Rayex มีการรับประกันการแตกตลอดอายุการใช้งาน หากเลนส์แว่นตาแตกให้ส่ง
จดหมาย และจ่าย 50 ¢ (ค่าใช้จ่ายของไปรษณีย์) เพ่ือรับบริการซ่อมแซมที่สมบูรณ์ และ Rayex แว่น
กันแดดจะรับประกันในกรณี  

1.  ลดรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและรังสีอินฟราเรด 96% 
2.  ปกปูองดวงตาของคุณจากแสงจ้าที่สะท้อนจากพ้ืนผิวเรียบถนนทางน้ าหิมะ ฯลฯ 
3.  มองเห็นชัดเจนไม่บิดเบือนวิสัยทัศน์" 
เนื่องจากคุณสมบัติการพลิกและเทปยางยืดที่ด้านหลังของกรอบ แว่นตาดูคล้ายกับ

แว่นตากันแดดท่ัวไป ความบางของเลนส์ที่ได้รับการปูองกันโดยกรอบแว่น ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่รู้สึกว่าบาง 
แว่นเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในช่องเก็บของในรถของโค้ชชื่อ Richard Beck ภายหลังเพ่ือนร่วมทีมของ 
Michael Filler ได้น าแว่นกันแดดจากรถของโค้ชและน ามาใช้สวมใส่ในช่วงเวลาที่ Michael Filler 
ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้ง Michael Filler หรือ Richard Beck หรือประธานบริษัทของจ าเลย ไม่มีใคร
ทราบว่าเลนส์จะแตกเป็นเศษคมเม่ือโดนลูกเบสบอล 

หลังจากการนั่งบัลลังก์พิจารณาคดี ผู้พิพากษาตัดสินว่า Michael Filler ได้ค่าเสียหาย
จ านวน $101,000 และมารดาของ Michael Filler ได้ค่าเสียหายจ านวน $1,187.75 ค าพิพากษา
ได้รับการสนับสนุนจากเหตุผล 3 ประการด้วยกัน คือ การรับประกันโดยปริยาย ความรับผิดโดย
เคร่งครัดและความประมาทเลินเล่อ 

เราจะเห็นว่าจ าเลยต้องรับผิดต่อการผิดสัญญาการรับประกันโดยปริยายของความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ กฎหมายอินเดียนาได้น าบทบัญญัติรับประกันโดยปริยายของ
ประมวลกฎหมายพาณิชย์ที่เก่ียวข้องกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ  
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"การรับประกันโดยปริยาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีที่ผู้ขาย
ในเวลาของการท าสัญญามีเหตุผลที่รู้ว่าวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่สินค้าต้องมีและผู้ซื้ออาศัยทักษะ
หรือการตัดสินของผู้ขาย เพ่ือเลือกหรือจัดหาสินค้าที่เหมาะสม ถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือแก้ไขตามมาตรา
ถัดไป จะเป็นการรับประกันโดยปริยายว่าสินค้าเหมาะส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว"  

แว่นกันแดดเหล่านี้ถูกโฆษณาว่าเป็นแว่นตากันแดดเบสบอลที่มีคุณสมบัติในการ
ปูองกันดวงตาทันที แม้ว่าแว่นกันแดดจะใช้ส าหรับผู้เล่นเบสบอลแต่ความหนาของเลนส์อยู่ในช่วง
เพียง 1.2 - 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งการแตกเป็นเศษคมอาจเกิดขึ้นจากการถูกท าลายได้ เนื่องจากพลาสติก
หรือกระจกของแว่นกันแดดขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของพลาสติกหรือกระจกแตกเมื่อเกิด
การแตก ท าให้แว่นตากันแดดไม่เหมาะส าหรับการเล่นเบสบอล และเมื่อแว่นกันแดดได้มีการน าไป
ขาย ดังนั้น การผิดต่อการรับประกันโดยปริยายก็พบว่าถูกต้อง 

รัฐอินเดียนาได้น าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้กับผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์
อยู่ในสภาพที่ช ารุดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ดังที่ บัญญัติไว้ใน
มาตรา 402A ของ Restatement of Torts Second เห็นได้จากในคดี Posey กับบริษัท Clark 
Equipment 409 F.2d 560, 563 (7 Cir. 1969) ที่ความบางของเลนส์ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
เป็นไปตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดที่บังคับใช้ แต่จ าเลยโต้แย้งกับหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด 
อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าแว่นตากันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในข้อยกเว้นของ
มาตรา 402A แม้การสมมติว่าความทันสมัยไม่สามารถผลิตแว่นกันแดดเบสบอลที่ทนการแตกหรือ
การไม่มีเศษเล็ก ๆ ที่แตกออกอย่างที่จ าเลยอ้างแต่ไม่ได้เป็นการท าให้จ าเลยได้รับการยกเว้นจากความ
รับผิดในกรณีนี้ เว้นเสียแต่ว่าจ าเลยให้ค าเตือนที่เหมาะสม แต่ข้อเท็จจริงนั้นผลิตภัณฑ์ของจ าเลยไม่มี
การให้ค าเตือนที่เหมาะสม 

สุดท้ายเรายังเห็นว่าจ าเลยต้องรับผิดชอบต่อการกระท าโดยประมาท เพราะว่า
จ าเลยรู้ว่าแว่นกันแดดเหล่านี้สามารถแตกได้ง่าย เพราะแว่นกันแดดของจ าเลยนั้นถูกส่งกลับมา
เปลี่ยนเลนส์ในแต่ละวันอย่างมากมาย อย่างน้อยจ าเลยก็ควรที่จะรู้ว่าลูกเบสบอลจะท าลายเลนส์
เหล่านี้ให้เกิดเป็นเศษคมได้ จ าเลยจะต้องคาดการณ์ได้ว่าความเสี่ยงที่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้ในการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ แม้จะมีการทดสอบที่ไม่เพียงพอที่ท าเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ
ของแว่นกันแดด ดังนั้น แม้ว่าจ าเลยจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความประมาทในการผลิตและการขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ดี แต่จ าเลยก็ต้องรับผิดชอบต่อความประมาทที่ละเลยในการเตือนผู้ใช้ถึงอันตราย
ของผลิตภัณฑ์ของตน46 

2.  ความไมป่ลอดภัยเนื่องจากการออกแบบ (Defect of Design)  
ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการออกแบบ คือ ตัวการออกแบบเองท าให้สินค้ามีความ

ไม่ปลอดภัย เช่น เกิดข้อบกพร่องที่เกิดจากการออกแบบสินค้าท าให้สินค้ามีอันตรายในขณะผู้บริโภค
ใช้งานหรือผู้บริโภคไม่สามารถใช้งานในสินค้านั้น ถึงแม้ว่าการผลิตสินค้าจะสมบูรณ์และใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพก็ตาม ท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้บริโภคที่ใช้สินค้าดังกล่าว ผู้ออกแบบจะต้อง

                                                           
46Ibid. 
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รับผิดชอบไม่ว่าผู้ออกแบบจะใช้ความระมัดระวังมากแค่ไหนในการสร้างหรือผลิตสินค้า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างเรื่องความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการออกแบบแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ 

นิยามของความปลอดภัยเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาด (A Design Defect) 
ปรากฏอยู่ใน Section 402A47 ของ The Restatement (Third) of Torts ปี ค.ศ. 1997 ดังนี้48 

“สินค้ามีความไม่ปลอดภัยเมื่อความเสี่ยงที่จะเกิดภยันตรายสามารถคาดเห็นได้และ
หลีกเลี่ยงได้ โดยการที่ผู้ขายหรือผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้อ่ืนในระบบการจัดจ าหน่ายสามารถออกแบบใน
ลักษณะอย่างอ่ืนที่เหมาะสมได้ และการที่ไม่เลือกการออกแบบอ่ืนท าให้สินค้าดังกล่าวมีความไม่
ปลอดภัยตามที่ควรจะเป็น”49 

เห็นได้จากตัวอย่างค าพิพากษา ดังต่อไปนี ้
คดี Greenman v. Yuba Power Product, Inc. (1963) ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า 

ผู้เสียหายได้รับเครื่องกลึงไม้เป็นของขวัญจากภรรยา และผู้เสียหายได้ศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียด 
วันหนึ่งขณะก าลังใช้เครื่องกลึงไม้ ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนื่องจากไม้ชิ้นนั้นได้หลุดออกมาและ
กระแทกเข้าที่หน้าผาก ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่าผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดในความเสียหายอย่าง
เคร่งครัดในกรณีที่สินค้าได้ผลิตและน าออกวางจ าหน่ายโดยทราบว่าผู้ซื้อจะไม่ตรวจสอบว่าสินค้า
ปลอดภัยหรือไม่ก็ตามแต่จะใช้สินค้านั้นเลย และภายหลังได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดความเสียหาย
เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย50 

3.  ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีค าเตือนหรือเตือนผู้ใช้ไม่เพียงพอ (Defect in 
Warning, Failure to Warn)51 

                                                           
47Section 402A of The Restatement (Third) of Torts (1977) 
“A product : 
 (b) is defective in design when the foreseeable risks of harm posed by the 

product could have been reduced or avoided by the adoption of a reasonable 
alternative design by the seller or other distributor, or a predecessor in the 
commercial chain of distribution, and the omission of the alternative design renders 
the product not reasonably safe;” 

48ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 36. 

49เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
50เบญญาภา เมธาวราพร, บทความเชิงลึกกรณีศึกษาเรื่อง: ความรับผิดต่อความเสียหายที่

เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย,  ค้นวันที่ 28 เมษายน 2557 จาก  http://knowledge.ocpb.go.th 
/uploads/article/attach/5c378992d0e501a68a423c3721bf3640.pdf 

  

51 David G. Owen, John E. Montgomery and Mary J. Davis. Products liability 
and Safety: Cases and Materials (New York: The Foundation Press, 2010), p. 316. 

http://knowledge.ocpb.go.th/
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ปรากฏตาม The Restatement (Third) of Torts: Product Liability นิยามของ
ค าว่าข้อบกพร่อง หรือค าในภาษาอังกฤษว่า “Defect”52 มีดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง เมื่อในช่วงเวลา
ของการขายหรือการแจกจ่าย ประกอบด้วยข้อบกพร่องจากการผลิตข้อบกพร่องในการออกแบบหรือ
เป็นข้อบกพร่องเพราะค าเตือนไม่เพียงพอ ส่วนในเรื่องการเตือนอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าที่ออกขายใน
ตลาดต้องปลอดภัย ผู้ขายสินค้าต้องให้ค าแนะน าที่เหมาะสมและค าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้ขายต้องแนะน าวิธีการใช้งานและแจ้งเตือนผู้ใช้และผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้ใช้และผู้บริโภคระมัดระวังถึงอันตราย แต่มีสินค้าบางอย่างที่อาจไม่ปลอดภัยและผู้ผลิตก็
ทราบถึงความไม่ปลอดภัยนั้น ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทยา ยาบางตัวไม่สามารถที่จะปลอดภัยได้
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังคงมีผลข้างเคียงอยู่บ้าง แต่ถ้าประชาชนจ าเป็นต้องใช้ยาชนิดนั้น ด้วยเหตุนี้ 
กฎหมายจึงก าหนดว่าผู้ผลิตต้องบอกกล่าวและต้องมีค าเตือนให้ผู้บริโภครับรู้ โดยให้ผู้บริ โภคมีสิทธิที่
จะเลือก เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะตัดสินใจยินยอมที่จะเสี่ยงซื้อสินค้าชนิดนั้นหรือเลือกที่จะไม่
ซื้อสินค้าชนิดนั้นด้วยตนเอง ปรากฏตาม Restatement (Third) of Torts: Products Liability 
2(c)53 

ดังนั้น ผู้ขายสินค้าต้องให้ข้อมูลของสินค้าที่เพียงพอ โดยระบุลักษณะของผลิตภัณฑ์
และสภาพของการใช้งาน ผู้ผลิตต้องให้ค าแนะน าที่เพียงพอและแน่นอนในผลิตภัณฑ์ โดยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัย แต่เกิดกรณีที่เป็นปัญหาว่าแม้ผู้ผลิตได้จัดหา
ค าแนะน าและค าเตือนให้กับผู้ใช้ แต่ผู้ผลิตอาจจะมีความรับผิดในฐานะผู้ผลิตให้ค าเตือนกับผู้ใช้ไม่
เพียงพอ ถ้าผู้ผลิตไม่ให้ค าเตือนที่เพียงพอถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นั้น 

เห็นได้จากตัวอย่างค าพิพากษา ดังต่อไปนี้ 
คดี Borel v. Fibreboard Paper Prods. Corp. ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า นาย Borel 

ได้ท างานบรรจุแร่ใยหิน ท าให้โจทก์ปุวยเป็นมะเร็ง โจทก์จึงฟูองบริษัท Fibreboard Paper Product 
Corp. เป็นจ าเลย ศาลได้พิพากษาว่าแม้จ าเลยบางรายได้ให้ค าเตือนในสินค้าแต่ค าเตือนนั้นยังไม่
เพียงพอ และไม่มีการให้ค าเตือนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่โจทก์ได้ท างาน จ าเลยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหม

                                                           
52“A product is defective when, at the time of sale or distribution, contains a 

manufacturing defect, is defective in design, or is defect because of inadequate or 
warnings” 

53
 Restatement (Third) of Torts: Products Liability 

“A product : 
(c) is defective because of inadequate instructions or warnings when the 

foreseeable risks of harm posed by the product could have been reduced or avoided 
by the provision of reasonable instructions or warnings by the seller or other 
distributor, or a predecessor in the commercial chain of distribution, and the 
omission of the instructions or warnings renders the product not reasonably safe.” 
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ทดแทนให้แก่โจทก์เนื่องจากโจทก์ได้รับอันตรายและเกิดความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
เพราะความบกพร่องในการเตือน54  

3.2.1.2  หลักในเรื่องภาระการพิสูจน์ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลักภาระการพิสูจน์ในกรณีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยปัจจุบันใช้

หลัก Strict liability ศาลได้น ามาใช้เพ่ือให้ภาระการพิสูจน์ของโจทก์ลดลงในเรื่องของการพิสูจน์ว่า
สินค้านั้นไม่ปลอดภัย โดยผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่าสินค้ามีความปลอดภัย และต้องน าสืบให้เห็นว่า
สินค้านั้นมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์เพียงว่า 
สินค้าที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ปลอดภัย (Defective) ก็เพียงพอแล้ว สินค้าไม่ปลอดภัยมีทั้งหมด 3
ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าไม่
ปลอดภัยเนื่องจากการออกแบบ (Defective Design) และสินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีค าเตือน
หรือค าเตือนไม่เพียงพอ (Failure to Warn, Defective Warning)55 

ต่างจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. 2551 มาตรา 6 นั้น ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้าว่าสินค้าไม่ปลอดภัย
อย่างไร เพราะตามมาตรา 6 เมื่อผู้เสียหายพิสูจน์ข้อเท็จจริงครบถ้วน 3 ประการ คือ มีความเสียหาย 
ความเสียหายนั้นเกิดจากสินค้าของผู้ประกอบการ และการใช้หรือการเก็บรักษานั้นเป็นไปตามปกติ
ธรรมดา เมื่อครบ 3 ประการข้างต้นกฎหมายก็สันนิษฐานว่าสินค้าที่ท าให้เกิดความเสียหายนั้นเป็น
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตในการพิสูจน์หักล้างโดยน าสืบในเชิงปฏิเสธให้เห็น
ว่าสินค้าของตนไม่ใช่สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้เสียหายในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 จึงมีภาระการพิสูจน์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย 

“ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ (Punitive Damages) คือ ค่าเสียหายที่มีการ
ก าหนดเพ่ิมขึ้นจากค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง (Compensatory Damages) เนื่องจากจ าเลยกระท า
การไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Recklessness) ความมุ่งร้าย (Malice) หรือการ
หลอกลวง (Deceit) อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์”56 ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
การลงโทษ (Punitive Damages) การก าหนดจ านวนค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษนั้นไม่มีจ านวน
แน่นอนตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้าของ
ตนนั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีความบกพร่องได้ด าเนินการอย่างไร หรือเมื่อเกิดความเสียหายนั้น
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายที่ร้ายแรงเพียงไหน ด้วยเหตุนี้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ถ้าปรากฏว่า ผู้ผลิตรู้ว่าสินค้านั้นมีอันตราย และรู้วิธีที่จะลด
ความเป็นอันตรายนั้นลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้โดยทั่วไป แต่ไม่ด าเนินการหรือผู้ขายรู้ว่าสินค้านั้น
เป็นอันตราย แต่ปิดยังซ่อนเร้นไว้ หรือภายหลังที่ได้พบว่าสินค้ามีความบกพร่อง แต่ผู้ผลิตไม่

                                                           
54มานิตย์ จุมปา,  เรื่องเดิม, หน้า 229-230. 
55ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 46. 
56มานิตย์ จุมปา, เรื่องเดิม, หน้า 444. 
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ด าเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น แจ้งให้ผู้ขายสินค้า และลูกค้าทราบถึงเหตุดังกล่าว หรือยังคง
ด าเนินการผลิตสินค้านั้นต่อไปอีก57 คดี Gryc v. Dayton-Hudson Corp. ซึ่งมีข้อเท็จจริงและค า
พิพากษาโดยย่อดังนี้58 ข้อเท็จจริงโดยย่อ ข้อเท็จจริง ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1980 โจทก์ Gryc อายุ 4 ปี
สวมชุดนอนที่ท าจากวัสดุที่เรียกว่าผ้าส าลี ซึ่งผ้าส าลีที่ได้รับการผลิตโดยจ าเลย โจทก์ได้รับความ
เดือดร้อนแผลไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากชุดนอนของโจทก์ถูกไหม้โดยเตาอิเล็กทรอนิกส์ คณะลูกขุน
พบว่าจ าเลยคือ Riegel Textile Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดนอน และ Dayton-Hudson ซึ่งเป็น
ผู้ขาย โดยกล่าวหาว่าผลิตสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคือชุดนอน คณะลูกขุนได้ให้โจทก์เป็นผู้ชนะคดี และ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนจ านวน 750 ,000 ดอลลาร์ และค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นจ านวนเงิน 
1,000,000 ดอลลาร์ บทสรุปของกฎหมาย ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเป็นวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสมที่จะลงโทษการกระท าที่ผ่านมาและปูองกันไม่ให้ผู้ประกอบการอ่ืนกระท าการในท านอง
เดียวกันในอนาคต แม้ว่าจ าเลยจะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟตามกฎหมายที่
มีชื่อว่า Federal Flammable Fabrics Act of 1953 แต่ก็ไม่ได้ท าให้จ าเลยหลุดพ้นความรับผิดใน
เรื่องของค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ เพราะจ าเลยรู้ว่าผลการทดสอบนั้นเป็นโมฆะและ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอันตรายอย่างไม่สมเหตุสมผล ท าให้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการที่จ าเลยอ้างว่า
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมิได้ท าให้จ าเลยนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในเรื่องของการต้อ งชดใช้
ค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์ 

หลักในเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษที่ศาลก าหนดให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการลงโทษให้แก่โจทก์เห็นได้จากค าพิพากษาจากหลาย ๆ คดี เช่น คดี Acosta v. 
Honda Motor Co. ศาลได้พิจารณาคดีไปในท านองที่ว่าถ้าจ าเลยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
การลงโทษนั้น จะต้องเป็นการกระท าที่มาจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มิใช่เพียงแค่ว่าการ
กระท าเป็นเพียงความประมาทเลินเล่อ ซึ่งความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้นต้องเกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนอ่ืนมากกว่าการประมาทเลินเล่อ และการประมาทเลินเล่อ
นั้นต้องก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้โดยง่าย ซึ่งการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงที่จะท าให้จ าเลยต้องรับผิดนั้นต้องมีความประมาทมากกว่าความประมาททั่วไป ถึงจะ
เป็นเหตุให้ศาลก าหนดให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษได้59 ส่วนในคดี Axen v. 
American Home Prods. Corp. ศาลได้พิจารณาให้จ าเลยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ
ลงโทษให้แก่โจทก์ เนื่องจากจ าเลยได้หลอกลวงผู้บริโภคในเรื่องของฉลากของยาที่จ าเลยได้ขาย อีกทั้ง 
จ าเลยได้ละเมิดมาตรฐานแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดโดยกฎระเบียบในระดับสหพันธรัฐ เห็นได้ว่า
แม้ว่าจ าเลยได้รู้ว่ายาของตนเองนั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยสามารถเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ แต่
จ าเลยก็ยังผลิตและด าเนินการขายยาที่ไม่ปลอดภัยนั้นต่อไป ท าให้โจทก์คือผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย ด้วยเหตุนี้  จ าเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเชิ งลงโทษให้กับโจทก์60 และในประเทศ

                                                           
57เรื่องเดียวกัน, หน้า 407. 
58เรื่องเดียวกัน, หน้า 445-447.  
59เรื่องเดียวกัน, หน้า 449-451. 
60เรื่องเดียวกัน, หน้า 451-452. 
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สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีการก าหนดอัตราสูงสุดของการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษไว้ การ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลหรือของลูกขุน แต่ศาลก็ได้เข้าไป
ตรวจสอบการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพ่ือให้จ าเลยได้รับความเป็นธรรม61 ส่วนในคดี
ที่ศาลได้พิจารณาว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นสูงเกินส่วนหรือไม่ เห็นได้จากคดี Hopkins v. Dow 
Corning Corp. ศาลได้พิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ อีกทั้งพิพากษาว่า
ค่าเสียหายทดแทนเพ่ือการลงโทษไม่ได้สูงเกินส่วน เนื่องจากจ าเลยได้รู้ว่าสินค้าที่ตัวเองผลิตนั้นเป็น
สินค้าที่มีความอันตราย อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่จ าเลยก็ตัดสินใจเลือกที่จะผลิต 
เพราะเหตุที่ว่าจ าเลยสามารถลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งยังปกปิดผลเสียของสินค้าของจ าเลยเองซึ่ง
ท าให้เกิดผลร้ายและอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย62 และอีกคดีหนึ่งคือ คดี Sears, Roebuck and Co. 
v. Kunze. ศาลได้เห็นว่าจ าเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษที่ศาล
ได้ก าหนดให้จ าเลยชดใช้แก่โจทก์ไปจึงไม่สูงเกินสมควร63 
  

3.2.2  กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของของประเทศญี่ปุ่น 
สาระส าคัญของกฎหมาย The Product Liability Law (Law No.85, 1994) (Tentative 

Translation)64 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต ฯลฯ ส าหรับความเสียหายที่ได้รับบาดเจ็บในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจาก
ข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ และเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและปรับปรุงชีวิตของผู้คนและเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติตาม มาตรา 1 ค าว่า "สินค้า" หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่ผลิตหรือถูกแปรสภาพ
มาตรา 2 (1) ค าว่า Defect (Kekkan) ที่ปรากฏตามมาตรา 2(2) ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ ความ
บกพร่อง จึงหมายถึงการขาดความปลอดภัยซึ่งโดยปกติแล้วสินค้านั้นควรต้องมี เมื่อค านึงถึงธรรมชาติ
ของลักษณะผลิตภัณฑ์นั้นทีส่ามารถคาดการณ์ตามปกติในการใช้ผลิตภัณฑ์และลักษณะของการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ โดยต้องพิจารณาถึง 4 กรณีคือ 1. สภาพของสินค้านั้น 2. ลักษณะการใช้งานตามปกติ 
3. เวลาที่สินค้านั้นถูกจัดจ าหน่าย 4. สภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้านั้น65 

ส่วนในกรณีผู้ผลิตสินค้าและบุคคลอ่ืนที่ต้องรับผิด ตามมาตรา 2(3) พระราชบัญญัตินี้ได้ให้
นิยามไว้ว่า “ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลอ่ืนที่ต้องรับผิด หมายถึง 1. บุคคลที่ผลิต แปรสภาพ หรือน าเข้า
สินค้านั้นในเชิงธุรกิจ 2. บุคคลที่ติดชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือกระท าลักษณะอ่ืน ๆ 
ลงบนสินค้าในฐานะผู้ผลิต และ 3. บุคคลใดซึ่งติดชื่อหรือสัญลักษณ์อ่ืนลงบนสินค้าซึ่งท าให้เกิดความ
เข้าใจว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ผลิต โดยความเป็นจริงซึ่ งสินค้านั้น ทั้ง นี้  ให้ พิจารณาลักษณะและ

                                                           
61เรื่องเดียวกัน, หน้า 456-458. 
62เรื่องเดียวกัน, หน้า 453-454. 
63เรื่องเดียวกัน, หน้า 455. 
64ดูภาคผนวก 2 
65ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 102. 
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สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการผลิต การแปรสภาพ การน าเข้า หรือการจัดจ าหน่ายนั้นประกอบด้วย”66 
อีกทั้งมาตรา 3 ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิตสินค้าและบุคคลอ่ืนที่ต้องรับผิด ว่าผู้ผลิตสินค้า
และบุคคลอ่ืนที่ต้องรับผิดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ เมื่อผู้ที่ได้รับความ
เสียหายบาดเจ็บแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินโดยข้อบกพร่องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่บุคคลที่ผลิต 
แปรสภาพ หรือน าเข้าสินค้านั้นหรือใส่ภาพแทนชื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลอ่ืนที่ต้อง
รับผิดไม่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวสินค้าที่ขาดความปลอดภัย
นั้นเอง ในกรณีที่มาตรา 3 ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลอื่นที่ต้องรับผิด จะไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าเขาพิสูจน์ได้
ตามมาตรา 4 ว่า 1. หาก ณ เวลาที่ผู้ผลิตสินค้าได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้น ระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่สามารถจะระบุได้ว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัย67 2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อ่ืนที่บกพร่องอยู่แล้วที่มาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ 
แต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นไม่ได้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าส าเ ร็จรูปให้กับผู้เสียหาย แต่ผู้
จ าหน่ายที่น าชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบพวกนั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูป ดังนั้น ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่มี
ความไม่ปลอดภัยได้ถูกน าไปผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป และได้จ าหน่ายไปให้กับผู้เสียหายและผู้เสียหาย
ได้เกิดอันตรายและความเสียหายจากการใช้สินค้านั้น บุคคลที่ต้องรับผิด ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือ
ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้จ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปที่ได้ผลิตหรือประกอบแล้ว ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปมีความ
รับผิดแต่ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมโดยแท้เม่ือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปมี
สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอากับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้ผลิตวัตถุดิบได้68 

เรื่องของอายุความของกฎหมาย The Product Liability Act (Act No.85, 1994) บัญญัติ
ไว้ตาม มาตรา 5 อายุความแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

“1.  อายุความส าหรับสินค้าทั่วไปตามมาตรา 5(1) 
1) อายุความระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายหรือผู้แทนตามกฎหมายทราบถึง

ความเสียหายและผู้ที่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย 
2) อายุความระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ผลิตได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้อ่ืน กรณีที่มี

ผู้เสียหายหลายรายระยะเวลาของอายุความเป็นเรื่องส่วนตัว ต้องพิจารณาอายุความแยกกันเป็นราย ๆ 
ไปนับแต่ผู้ผลิตแต่ละรายมอบสินค้าของตนให้กับผู้อื่นไป 

2.  อายุความส าหรับสินค้าที่ท าให้เกิดพิษสะสมตามมาตรา 5(2) 
ก าหนดให้น ามาตรา 5(1) มาใช้ โดยให้นับตั้งแต่เวลาที่ปรากฏอาการขึ้นอันเนื่องมาจากการ

สะสมของสารที่มีพิษต่อร่างกายมนุษย์นั้น69 อายุความจะเริ่มจากเวลาเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่ง
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือ สะสมในร่างกาย หรือ
อาการความเสียหายดังกล่าวปรากฏหลังจากพิษสะสมแฝงอยู่เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี”70 

                                                           
66เรื่องเดียวกัน, หน้า 118. 
67เรื่องเดียวกัน, หน้า 134. 
68เรื่องเดียวกัน, หน้า135-136. 
69เรื่องเดียวกัน, หน้า 137. 
70เรื่องเดียวกัน, หน้า136-138. 
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3.3  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแว่นกันแดด 
 

3.3.1  มาตรฐานสินค้า European Conformity (CE) 
3.3.1.1  ข้อก าหนดของมาตรฐานและระเบียบของยุโรปที่เกี่ยวกับแว่นกันแดด71 
ความประสบความส าเร็จในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีทั่วทั้งทวีปยุโรป คือ หัวใจในการ

ขับเคลื่อนการสร้างตลาดร่วมยุโรป และในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1995 รัฐมนตรีสหภาพยุโรปท า
ข้อตกลง "แนวทางใหม่ระเบียบและมาตรฐานที่สอดคล้องกัน" เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ 

ระเบียบ “แนวทางใหม่” มี “ข้อก าหนดที่จ าเป็น” ที่จะต้องผ่านข้อก าหนดก่อนที่
สินค้าจะถูกส่งไปยังที่ต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ซึ่งระเบียบที่ว่านี้ คือ เครื่องมือทางกฎหมายซึ่งมีผล
บังคับให้ประเทศสมาชิกให้เพ่ิมเติมในกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วนั้น ทั้งยังจะถูก
น ามาใช้ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 18 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร ในระเบียบระบุว่าผู้ผลิตจะต้องแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ผ่าน "ข้อก าหนดที่จ าเป็น" และเฉพาะผู้ผลิตที่ผ่านข้อก าหนดนี้เท่านั้น ที่จะสามารถใส่
เครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครื่องหมาย CE จะช่วยให้สามารถขายสินค้าได้อย่างถูกกฎหมาย
และสามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ทั่วสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี 

เนื่องจากแว่นกันแดดมีความส าคัญต่อสุขภาพ แว่นกันแดดจึงได้ถูกรวมอยู่ใน 
“ระเบียบอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล” ที่ 89/686/EEC หรือปกติจะเรียกว่า ระเบียบ “Personal 
Protective Equipment (PPE)" ระเบียบนี้วางเงื่อนไขว่าด้วยการวางขายสินค้าในตลาดและการ
เคลื่อนย้ายเสรีในยุโรปของระเบียบ PPE และข้อก าหนดพ้ืนฐานที่จะต้องผ่านเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับ
การปูองกันสุขภาพและมีความปลอดภัย ระเบียบนิยามค าว่า “PPE” หมายถึง "อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ใด ๆ ที่ได้รับการออกแบบให้สวมใส่หรือถือโดยบุคคลเพื่อปูองกันสุขภาพและอันตราย" 

ดังนั้น ผู้ผลิตแว่นกันแดดจะท าตามระเบียบ PPE ได้ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ สิ่งแรก คือ 
การก าหนดหมวดหมู่แว่นกันแดดว่ามีลักษณะเป็นแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน แยกพิจารณาได้ดังนี้ ถ้า
นักออกแบบหรือผู้ผลิตคิดว่าผู้ใช้คนสุดท้ายสามารถ "ประเมินระดับการปูองกันที่ได้รับต่อความเสี่ยง
เล็กน้อยที่เกี่ยวข้อง. . . " ได้ ดังนั้น ระเบียบ PPE สามารถถูกก าหนดให้เป็น "การออกแบบที่เรียบง่าย" 
และแว่นกันแดดก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทนี้ ส าหรับระเบียบ PPE ในเรื่อง "ออกแบบที่เรียบง่าย" 
เช่น แว่นกันแดด เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามระเบียบในการก าหนดวิธีการตรวจสอบใน
การปฏิบัติที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือที่จะผ่านข้อก าหนดที่จ าเป็น ใน
ประการแรก ผู้ผลิตแว่นกันแดดต้องมีการรับรองด้วยตนเองว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญก็เพียงพอแล้ว การรับรองด้วยตนเองเป็นการประกาศโดยผู้ผลิต เพ่ือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบในการวางจ าหน่ายในตลาดของ

                                                           
71 European Sunglasses Association, Sunglasses Standard,  Retrieved April 15, 

2014 from http://www.esasunglasses.com/downloadarchiv/ARTICLE_ON_PPE_ 
STANDARDS_ SUNGLASSES_ETC_2-april26.04.doc> 

http://www.esasunglasses.com/downloadarchiv/ARTICLE_ON_PPE_%20STANDARDS_
http://www.esasunglasses.com/downloadarchiv/ARTICLE_ON_PPE_%20STANDARDS_
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ผู้ผลิตเอง ถ้าผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตมีฐานที่ตั้งอยู่ในประชาคมยุโรป ก็จะมีลักษณะเป็นบริษัท
หรือร้านค้าปลีกที่มีระเบียบ PPE ในผลิตภัณฑ์ของตนในการวางจ าหน่ายในตลาด ด้วยเหตุนี้  ผู้ผลิต
หรือตัวแทนจึงมีหน้าที่ในการรับรองด้วยตนเองและมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารทางเทคนิคเอาไว้ 

ระเบียบ PPE ได้ก าหนดให้สินค้าประเภทแว่นกันแดดต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ผลิตต้องแสดงให้เห็นว่าแว่นกันแดดได้มาตรฐานยุโรป 
ในเรื่องของมาตรฐานของยุโรปถึงแม้ว่าระเบียบแนวทางใหม่จะก าหนด “ข้อก าหนดที่จ าเป็น” แต่
ข้อก าหนดเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องทั่วไป ด้วยเหตุนี้  สหภาพยุโรปจึงมีการพัฒนามาตรฐานที่สอดคล้อง
อย่างต่อเนื่อง โดยรู้จักกันในชื่อมาตรฐาน “European Norm (EN)”ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมรายละเอียด 
และความรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐาน European Norm นี้ ได้ถูกส่งไปถึงคณะกรรมาธิการ
ยุโรปเพ่ือการจัดท ามาตรฐาน “CEN” (CEN หรือ European Committee for Standardization 
โดย CEN เป็นหนึ่งในองค์กรที่เกี่ยวกับการออกแบบมาตรฐานสินค้าที่ส าคัญของสหภาพยุโรป 
บริหารงานโดยภาคเอกชน โดยมีบทบาทร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปในการพัฒนามาตรฐานใหม่ ๆ 
ให้กับสหภาพยุโรป) หรือรวมกับ CEN กับคณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือการจัดท า “Electro Technical 
(CENELEC)” มาตรฐาน European Norm นี้ได้ก าหนดเกณฑ์ที่จะผ่านข้อก าหนดที่จ าเป็นและ
มาตรฐาน CEN ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาระเบียบและมาตรฐานยุโรป ในท านองเดียวกันกับ “ISO” 
(องค์การมาตรฐานนานาชาติ) ที่มีงานที่มีจุดมุ่งหมายระดับนานาชาติที่คล้ายกัน มาตรฐาน CEN ถูก
ร่างที่ระดับคณะกรรมการเทคนิคที่มีคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากสมาชิกสหภาพยุโรปของ CEN  

คณะกรรมการ CEN และคณะท างานมีหน้าที่รับผิดชอบแว่นกันแดด คือ CEN / TC 85 
WG1 - Sunglare Eye Protectors บทบาทของ “ESA” (Environmental Safety Assessment: 
ESA การประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
มาตรฐานทางเทคนิคของยุโรป (CEN) และนานาชาติ (ISO) ที่เกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด และมีบทบาท
อย่างเป็นทางการในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล (PPE) สมาชิกภาพนี้ยังช่วยให้สมาชิก 
ESA ในการอภิปรายปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การสวมแว่นกันแดด 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) นิยามค าว่า “มาตรฐาน คือ ข้อก าหนดที่ถูกตีพิมพ์
เป็นภาษาทั่วไปและมีข้อก าหนดทางเทคนิคหรือเงื่อนไขที่แน่นอนอ่ืน ๆ และถูกออกแบบมาเพ่ือ
น ามาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นกฎ เป็นแนวทาง หรือเป็นค านิยาม" "มาตรฐานถูกน าไปใช้กับวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์ วิธีการ และการบริการ มาตรฐานช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นและเพ่ิมความน่าเชื่อถือและ
ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการที่เราใช้"สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) อธิบายตัวอย่างนี้เป็น
รูปแบบของบัตรเครดิตพลาสติกที่มีหมายเลขมาตรฐาน คือ EN ISO / IEC* 7810:1996 ก าหนด
ขนาดของบัตร การท าตามมาตรฐานนี้ท าให้บัตรสามารถใช้ทั่วโลก มาตรฐานนั้นถูกออกแบบส าหรับ
การใช้งานโดยสมัครใจและไม่ได้ก าหนดกฎระเบียบใด ๆ แต่กฎหมายและกฎระเบียบอาจจะอ้างถึง
มาตรฐานบางอย่างทีบ่ังคับให้ปฏิบัติตาม 

ในการจะผ่านข้อก าหนดของระเบียบ PPE นั้น แว่นตากันแดดต้องได้รับการทดสอบ
และเป็นไปตาม มาตรฐานแว่นกันแดดยุโรปที่ชื่อว่า “EN1836:1997 (แว่นกันแดดปูองกันดวงตา
ส าหรับการใช้งานทั่วไปและปูองกันจากการมองดวงอาทิตย์โดยตรง) โดยมาตรฐานนี้ระบุข้อก าหนด
ส าหรับคุณสมบัติการส่งผ่านแสง คุณสมบัติเกี่ยวกับสายตา ข้อมูลและการติดฉลาก นอกจากนี้  ยัง
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ก าหนดให้แว่นกันแดดต้องมีความปลอดภัยในการสวมใส่ โดยไม่มีส่วนคมที่ยื่นออกมาหรือข้อบกพร่อง
ที่อาจท าให้เกิดอันตราย ไม่สามารถติดไฟได้และท าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 

มาตรฐาน EN 1836:1997 มีการอ้างอิงกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับแว่นกัน
แดด คือ "การปูองกันดวงตา" ได้แก่ มาตรฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.  EN 166:1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-ข้อก าหนด)  
2.  EN167: 1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-วิธีการทดสอบเก่ียวกับตา)  
3.  EN168: 1995 (การปอูงกันดวงตาส่วนบุคคล-วิธีการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับตา)  
สามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ. 2002  
ในปีค.ศ. 1976 มีระเบียบเกี่ยวกับโลหะนิกเกิลชื่อว่า “ระเบียบ 76/769/EEC” เป็น

ระเบียบเกี่ยวกับการตลาด การเตรียม และการใช้สารที่เป็นอันตราย โดยพยายามที่จะรวมเรื่อง
การตลาด การเตรียมและการใช้สารที่เป็นอันตรายในประชาคมยุโรปเป็นครั้งแรก  

ในปี ค.ศ. 1994 ระเบียบสภา 94/27/EC แก้ไขครั้งที่ 12 คือ “ระเบียบ 76/769/ 
EEC” ระเบียบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน ามาตรการที่จะลดผลกระทบการแพ้สารนิกเกิลมาใช้ และขอให้
คณะกรรมาธิการ European Committee for Standardization (CEN) ได้เผยแพร่มาตรฐานวิธีการ
ทดสอบ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ควรอยู่ภายใต้ระเบียบ 76/769/EEC หรือไม่ และควรมีการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือไม่ ข้อก าหนดของ
ระเบียบนิกเกิล พบใน 2 มาตรฐานยุโรป คือ 

1.  มาตรฐาน EN 1811: 1999 ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการทดสอบว่าสารนิกเกิลนั้นจะ
ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์และเข้ามาสัมผัสผิวหนังโดยตรงเป็นเวลานาน 

2.  มาตรฐาน EN 12472: 1999 ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการการจ าลองการสึกหรอและ
การกัดกร่อน เพ่ือตรวจสอบการปล่อยสารนิกเกิลที่เคลือบไว้บนวัตถุ 

ระเบียบ 76/769/EEC จึงมีความส าคัญ เนื่องจากว่าแว่นกันแดดที่ท าจากโลหะส่วน
ใหญ่นั้น จะท าจากนิกเกิลเงินที่มาจากการผสมของโลหะทองแดง สังกะสี และนิกเกิลประมาณ 15 – 
25% ดังนั้นข้อก าหนดของการจ าหน่ายแว่นกันแดดควรเป็นไปตามระเบียบนิกเกิลที่ชื่อว่า “ระเบียบ 
76/769/EEC” ในกรณีที่แว่นกันแดดมีชิ้นส่วนโลหะที่อาจเข้ามาสัมผัสผิวหนังโดยตรงและสัมผัสเป็น
เวลานาน 

ในปัจจุบันนี้แว่นตากันแดดก็สามารถวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพียงท าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 1836:1997 และมาตรฐานนิกเกิล (EN1811: 1999 / 
EN 12472: 1999) แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมแว่นตาในประเทศอิตาลีไม่นิยมการทดสอบการสึกหรอ
ตามมาตรฐาน EN12472 และในขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรอบแว่นตาและแว่นกันแดดใน
มาตรฐาน EN 12472 ด้วยเหตุนี้ ประเทศอิตาลีจึงคิดการทดสอบการสึกหรอของตัวเอง คือ มาตรฐาน 
ENV14027: 2000 

ในกรณีแว่นกันแดดของเด็ก ต้องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ ในเรื่องของสุขภาพและความ
ปลอดภัยประกอบด้วยเมื่อมีการวางจ าหน่ายสินค้าในตลาด และควรตระหนักว่าเด็กมีความ
ระมัดระวังน้อยในการเลือกใช้แว่นกันแดด และในบางกรณีเด็กอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นที่สามารถ



43 
 

น าเข้าปากและเคี้ยวได้ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เด็กจะสัมผัสกับวัสดุในแว่นกันแดดที่ส่งผลให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของเด็กได้ 

มีระเบียบความปลอดภัยของเล่นในยุโรป คือ 88/378/EEC ที่ก าหนดไว้ว่าจะต้อง
ผ่านมาตรฐานก่อน ของเล่นจึงจะสามารถท าเครื่องหมาย “CE” และวางจ าหน่ายในตลาดของสหภาพ
ยุโรปได้ ระเบียบนี้ได้ก าหนดว่าของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือเด็ก
อายุน้อยกว่า 14 นั้นใช้ในการเล่น และวัตถุประสงค์หลักของระเบียบ คือ การปูองกันของสุขภาพและ
ความปลอดภัยของเด็กจากของเล่นที่ไม่ปลอดภัย และเพ่ือปูองกันเท่าที่เป็นไปได้ในการวางจ าหน่าย
ในตลาด 

มาตรฐานร่วมกันของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของเล่น คือ มาตรฐานชุด “EN-
71” และส่วนที่ 3 ของ EN 71 ครอบคลุมข้อก าหนดเรื่องการแพร่กระจายขององค์ประกอบที่เป็นพิษ
ที่อาจจะอยู่ในของเล่นและก าหนดข้อจ ากัดขององค์ประกอบที่เป็นพิษ ประกอบด้วยตะกั่วพลวง 
ปรอท สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม และซีลีเนียม หรืออะไรก็ตามที่อาจจะอยู่ในสีที่ใช้ในการ
ตกแต่งแว่นกันแดด และแม้ว่า EN 71 ระบุอย่างชัดเจนว่า แว่นกันแดดไม่รวมอยู่ในมาตรฐานเพราะ
แว่นกันแดดไม่ได้จัดเป็นของเล่น แต่ผู้ผลิตควรพยายามที่จะท าให้ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ ในสหราชอาณาจักรนั้นแว่นตากันแดดของเด็กจะไม่ได้วางจ าหน่ายใน
ตลาดจนกว่าจะผ่านมาตรฐาน EN 71-3:1999 

การทดสอบแว่นกันแดดเพ่ือที่จะยืนยันว่าแว่นกันแดดนั้นเป็นไปตามระเบียบ PPE 
แว่นกันแดดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้  

1.  มาตรฐาน EN 1836:1997 ก าหนดว่าบริษัทใดก็ตามที่วางจ าหน่ายแว่นกันแดด
ในตลาด ต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการของตัวเองหรือการทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอก 
โดยที่ห้องปฏิบัติการนั้นต้องได้รับการรับรอง 

2.  การทดสอบอุปกรณ์ขั้นต่ าได้ก าหนดว่าต้องมีการด าเนินการทดสอบต่าง  ๆ 
ประกอบไปด้วย เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลต (แสงยูวี) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับวัดพลัง
แสงของเลนส์ ตรวจสอบแกนโพลาไรซ์ส าหรับเลนส์โพลาไรซ์ ทดสอบกลไกของอุปกรณ์ เช่น การผิด
รูปของกรอบแว่น โดยช่างที่มีประสบการณ์ในการทดสอบอุปกรณ์และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัสดุและพ้ืนผิวด้วยสายตา 

3.  หากมีเรียกร้องเพ่ิมเติมในการที่จะให้มีการทดสอบอุปกรณ์เพ่ิมเติม จะต้องท า
การทดสอบในเรื่องความแข็งแรงมากกว่าเดิม (Drop Ball) และความทนทานต่อแรงกระแทกด้วย
ความเร็วสูง (ทดสอบความเร็วสูงด้วย)  

3.3.1.2   ข้อมูลและการติดฉลากของแว่นกันแดด 
มาตรฐาน EN 1836:1997 ได้ก าหนดถึงข้อมูลขั้นต่ าที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายจะต้อง

แสดงรายละเอียดด้วยภาษาประจ าชาติของประเทศปลายทาง มีดังต่อไปนี้  
1)  รูปแบบของการท าเครื่องหมายบนกรอบแว่นกันแดด หรือบนฉลากที่

ติดอยู่ หรือบนบรรจุภัณฑ์หรือรวมกัน มีดังต่อไปนี้  
(1)  ระบุ (ชื่อ) ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย  
(2)  เลขหมวดหมู่เลนส์  
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(3)  อ้างอิงถึงมาตรฐาน EN 1836:1997  
(4)  ในกรณีท่ีเลนส์ไม่เหมาะส าหรับขับรถ (ทั้ง FC4 หรือไม่สามารถ

รับรู้สัญญาณจราจร) ต้องมีค าเตือน "ไม่เหมาะส าหรับการขับรถ" ในรูปแบบของรูปหกด้านที่ได้รับการ
อนุมัติ (ความสูงไม่ต่ ากว่า 5 มิลลิเมตร) หรือในรูปแบบการเขียน  

(5)  ถ้าเลนส์ไม่เป็นไปมาตรฐาน ต้องมีค าเตือน "ไม่ใช้ส าหรับการดูดวง
อาทิตย์โดยตรง"  

(6)  การเรียกร้องใด ๆ เพิ่มเติม เช่น ให้เพ่ิมความแข็งแรงขึ้น 
ตัวอย่างข้อก าหนดการติดฉลาก มีดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  ข้อก าหนดการติดฉลาก 
 

นอกจากนี้ มาตรฐาน EN 1836 ก าหนดว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติจะเก็บไว้ใน
รูปแบบของแฟูมข้อมูลทางเทคนิค ผู้ผลิตหรือผู้จัดจัดหน่ายจะต้องท าให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ "ใน
ภาษาประจ าชาติของประเทศปลายทาง" โดยมีดังต่อไปนี้ 

1.   ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย  
2.   รูปแบบและประสิทธิภาพของเลนส์ ได้แก่  

(1) เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic) 
ก.  การส่งผ่านแสงในสภาวะที่สว่าง  
ข.  การส่งผ่านแสงในสภาวะที่มืด  
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ค.  ช่วงการส่งผ่านแสง เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการเปลี่ยนสี 
ของเลนส์ 

(2)  เลนส์ตัดแสง (Polarising) ระดับของการตัดแสง แสดงในรูปแบบร้อยละ  
(3)  เลนส์ไล่เฉดสี  

3.  ค าแนะน าส าหรับการดูแลและท าความสะอาด  
4.  ค าอธิบายของเครื่องหมาย  
5.  หมวดหมู่  
6.  ต าแหน่งของจุดอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแฟูมข้อมูลทางเทคนิค ถ้าเป็นกรณีท่ี 

แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้  
7.  ค่าของการส่งผ่านแสง 
3.3.1.3  การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ 
กรมการค้าและอุตสาหกรรมในประเทศสหราชอาณาจักรได้มอบหมายความ

รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎระเบียบให้กับหน่วยงานมาตรฐานการค้าท้องถิ่น ในแต่ละประเทศของ
สหภาพยุโรปก็มีโครงสร้างในลักษณะนี้ที่คล้ายคลึงกัน 

เจ้าหน้าที่มาตรฐานการค้าด าเนินการเฝูาระวัง และถ้าเจ้าหน้าที่มาตรฐานการค้าเห็น
ว่าแว่นกันแดดเป็นนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ก็มีมาตรการจะเรียกคืน
สินค้าโดยไม่ต้องมีการร้องเรียนจากผู้บริโภค ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภค เจ้าหน้าที่
มาตรฐานการค้าจะเข้าตรวจสอบและถ้าเห็นว่าเป็นการร้องเรียนที่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่มาตรฐาน
การค้าก็สามารถด าเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีอยู่ 

ในเรื่องของบทลงโทษจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ในประเทศสหราช
อาณาจักร ถ้าการจัดจ าหน่ายสินค้า PPE ที่ไม่มีเครื่องหมาย CE หรือ เครื่องหมาย CE ไม่ถูกต้องถือ
เป็นการละเมิดกฎระเบียบ อาจมีโทษถูกปรับถึง £ 5,000 และ/หรือ อาจจะถูกจ าคุกเป็นเวลาถึงสาม
เดือน อีกท้ังผู้ผลิตต้องถูกด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาถ้าหากผู้บริโภคได้รับการบาดเจ็บ 

มาตรฐานแว่นกันแดด 3 มาตรฐานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด คือ  
1.  มาตรฐานยุโรป EN 1836:1997 (ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 1 และ 2) เกี่ยวกับเรื่อง

แว่นกันแดด ในการปูองกันดวงตา เลนส์กันแสงในสภาวะแสงจ้าส าหรับการใช้งานทั่วไปและเลนส์
ส าหรับการมองดวงอาทิตย์โดยตรง  

2.  มาตรฐานออสเตรเลีย AS / NZ1067: 2003 เกี่ยวกับแว่นกันแดดและแว่นแฟชั่น  
3. มาตรฐานอเมริกัน ANSI Z80.3-2001 เกี่ยวกับเรื่องสายตาและเรื่องของข้อก าหนด

แว่นกันแดดท่ีไม่มีใบสั่งของแพทย์และแว่นตาแฟชั่น 
มีความแตกต่างหลายอย่างระหว่างทั้งสามมาตรฐาน โดยมีความแตกต่างหลักใน

ตารางด้านล่างนี้ 
 

 
 
 



46 
 

ตารางท่ี 3.1  มาตรฐานแว่นกันแดด 3 มาตรฐานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด 
  

ข้อก าหนด EN 1836:1997 ANSI Z80.3-2001 AS / NZ1067: 2003 
ก าลังของเลนส์ 2 หมวดหมู่  

ประเภท 1 และ 2 โดย
ที่ประเภท 1 มีคุณภาพ
มากกว่า 

1 หมวดหมู่ 
เทียบเท่าประเภท 2 
ของ มาตรฐาน EN 
1836 

1 หมวดหมู่ 
เทียบเท่าประเภท 1 
ของ มาตรฐาน EN 
1836ส าหรับสายตาสั้น 
สายตายาว สายตา
เอียง และเทียบเท่า
ประเภท 2 ของ 
มาตรฐาน EN 1836 
ส าหรับก าลังและความ
แตกต่างปริซึม  

ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 
ข้อก าหนด EN 1836:1997 ANSI Z80.3-2001 AS / NZ1067: 2003 
สภาพความทนทาน เป็นข้อก าหนดตัวเลือก

ใน มาตรฐาน EN 
1836 

เป็นข้อก าหนดของทุก
เลนส์ 

ไม่มีข้อก าหนด 

ข้อก าหนดทางกลไก ความทนทานขั้นต่ า – 
เรื่องกรอบผิดรูป 

ไม่มีข้อก าหนด ความมั่นคงของเลนส์
ในกรอบ 

ทดสอบการติดไฟ เหล็กเส้นที่ 650องศา
เซลเซียส 

เตาอบที่ 200 องศา
เซลเซียส 

เหล็กเส้นที่ 650องศา
เซลเซียส 

การแยกแยะสัญญาไฟ
จราจร 

Q red           >0.80 
Q yellow      >0.80 
Q green       >0.60 
Q blue         >0.40 

Q red 
Q yellow 
Q green 
Q blue 

Q red           >0.80 
Q yellow      >0.80 
Q green        >0.60 
Q blue         >0.70 

เลนส์ไล่เฉดสี ต้องผ่านข้อก าหนดการ
ส่งผ่านแสงในวงกลม
รัศมี 10 มิลลิเมตร 
รอบจุดอ้างอิง จัด
หมวดหมู่เลนส์จาก
จุดอ้างอิง 

ต้องผ่านข้อก าหนดการ
ส่งผ่านแสงในวงกลม
รัศมี 10 มิลลิเมตร 
รอบจุดอ้างอิง จัด
หมวดหมู่เลนส์จาก
จุดอ้างอิง 

ต้องผ่านข้อก าหนดการ
ส่งผ่านแสงในวงกลม
รัศมี 14 มิลลิเมตร 
รอบจุดอ้างอิง จัด
หมวดหมู่เลนส์จาก
จุดอ้างอิง 

การส่งผ่านแสง 5 ประเภทเลนส์ 3 ประเภทเลนส์ 5 ประเภทเลนส์ 
ลักษณะ ไม่มีข้อก าหนด ไม่มีข้อก าหนด วงรี ยาวอย่างน้อย 40 

มิลลิเมตร และสูงอย่าง
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น้อย 28 มิลลิเมตร (ใน
กรณีของเด็กจะเล็ก
กว่านี้) ส าหรับประเภท 
2 - 4 

 
3.3.1.4  มาตรฐานแว่นกันแดดในระดับนานาชาติ 
แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานนานานาชาติ (ISO) ส าหรับแว่นตากันแดด แต่ในเดือนมีนาคม

ปี ค.ศ. 2002 คณะกรรมการมาตรฐานนานาชาติ  ISO/TC 94/SC 6 ถูกปฏิรูปด้วยคณะอนุกรรมการ 
ได้รับมติให้จัดการกับการปูองกันใบหน้าและดวงตาในทุกแง่มุม จ านวนของคณะท างานได้รับการ
จัดตั้งขึ้นโดยมี WG3 ก าหนดในเรื่อง "ข้อก าหนดส าหรับแว่นกันแดด" 
 

3.3.2  องค์กร American National Standards Institute (ANSI) 
องค์กร American National Standards Institute (ANSI) คือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรส าคัญท่ีให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีของ
สหรัฐ ท าหน้าที่พัฒนามาตรฐานต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เหมาะสมจากนั้นจะรับรองขึ้นไป
เป็นมาตรฐานสากล 

3.3.2.1  มาตรฐาน Z80.372 
การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความส าคัญยิ่งต่อสถาบันมาตรฐาน

แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute หรือ ANSI) ซึ่งเป็น
องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ดูแลและประสานงานกับโครงการประเมินความสอดคล้อง
โดยมาตรฐานตามความสมัครใจของสหรัฐ  

บทบาทขององค์กร ANSI คือ การสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานจะมีการพัฒนาจาก
ทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียถ้ามีความประสงค์อนุมัติมาตรฐานนี้จะมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบและเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากมาตรฐาน ANSI เป็นความสมัครใจ 
ผู้ผลิตอาจพิจารณาว่าจะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ANSI Z80.3 หรือไม่ก็ได้  

ถ้าความปลอดภัยและคุณภาพมีความส าคัญต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องวิจัยเพ่ือตรวจสอบ
ว่าผู้ผลิตแว่นตากันแดดต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎนี้  ในหลายกรณีผู้ผลิตจะต้องติดสติ๊กเกอร์
หรือปูายติดของบนสินค้าที่ระบุว่าตรงตามมาตรฐาน ANSI แต่เนื่องจากคณะกรรมการ Z80 ไม่ได้รวม
ข้อก าหนดการติดฉลากในมาตรฐาน Z80.3 ดังนั้นสินค้าท่ีแม้จะไม่มีปูายอาจจะยังคงมีความปลอดภัย 

แว่นกันแดดมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการปกปูองสายตาของคนจากแสงแดด จึงถือว่า
แว่นกันแดดที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสุขภาพ ก่อนที่แว่นทุกอันจะได้มาตรฐานและติดปูาย 

                                                           
72American National Standards Institute, Standards do exist: Z80.3, Retrieved 

April 15, 2014 from http://www.ansi.org/news_publications/media_tips/sunglasses. 
aspx?menuid=7   

http://www.ansi.org/news_publications/media_tips/sunglasses
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ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากแฟชั่นและการออกแบบ โดยพิจารณาว่าผู้ผลิตต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งต้องเป็นสถานที่ท่ีดีในการเริ่มต้นผลิตแว่นกันแดด 

3.3.2.2  กฎระเบียบของแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือ 
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)73มีอ านาจเหนือกฎหมายกลางเรื่อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว คือ 
แว่นตากันแดดไม่มีสายตาและแว่นอ่านหนังสือ 

แว่นตากันแดดไม่มีสายตาและแว่นอ่านหนังสือกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ชั้น 1 องค์การอาหารและยาได้ยกเว้นอุปกรณ์ชั้น 1 ส่วนใหญ่จากการที่ต้องแจ้งก่อนวาง
จ าหน่ายในตลาด หรือไม่จ าเป็นต้องท าตามระเบียบขององค์การอาหารและยาก่อนที่อุปกรณ์ชั้น 1 จะ
วางจ าหน่ายในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จัดจ าหน่าย จะต้องลงทะเบียน
ผู้ประกอบการกับองค์การอาหารและยาเป็นประจ าทุกปี 

1)  การลงทะเบียนผู้ประกอบการ  
(1)  FURLS  
การลงทะเบียนผู้ประกอบการท าในออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอาหารและยา ของระบบซึ่งเป็นเว็บเรียกว่า "FURLS." FURLS สามารถ
เข้าถึงได้จาก https://www.access.fda.gov/oaa/ ผู้ประกอบการใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ ที่ท าการผลิต น าเข้า หรือจัดจ าหน่ายแว่นกันแดดหรือแว่นอ่าน
หนังสือ ที่จะออกวางจ าหน่ายในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องลงทะเบียนกับองค์การอาหาร
และยา และต้องต่ออายุเป็นประจ าทุกปี 

(2)  บุคคลที่ต้องลงทะเบียน 
เมื่อกฎระเบียบถูกตราส าหรับผู้ประกอบการอย่างกว้าง ๆ (บริษัท ที่

เกี่ยวข้องกับการผลิต การเตรียม การกระจาย การผสม การประกอบหรือการด าเนินการในเรื่องอุปกรณ์
ทางการแพทย์ส าหรับการจัดจ าหน่ายเชิงพาณิชย์) ดังนั้น สามารถแบ่งอย่างง่าย ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม 

ก)  บริษัทต่างชาติหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตแว่นตา
กันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือ หมายถึง ผู้ผลิตโดยตรง ผู้ผลิตตามสัญญาจ้าง ผู้น ามาท าบรรจุภัณฑ์ใหม่  
ผู้น ามาติดปูายหรือฉลากใหม่ และผู้น ามาผลิตใหม่ 

ข)  ผู้จัดจ าหน่ายเริ่มต้นและผู้น าเข้าธุรกิจประเภทที่ได้รับอุปกรณ์ที่
น าเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแจกจ่ายต่อไป 

(3)  การช าระเงิน  
ผู้ประกอบการควรตรวจสอบรายการนี้ เ พ่ือตรวจสอบว่าต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมรายปีให้องค์การอาหารและยาหรือไม่ เนื่องจากกฎทั่วไป ถ้าผู้ประกอบการไม่ว่า
ต่างประเทศหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ 
บริษัทที่จัดอยู่ในประเภทผู้จัดจ าหน่ายเริ่มต้น หรือผู้น าเข้าได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

                                                           
73Vision Council, VCSR Regulations Manual, Retrieved  March 10, 2014 from 

http://www.thevisioncouncil.org/members/media/Standards/VCSRRegulationsManual6
2011.pdf 

http://www.thevisioncouncil.org/members/media/Standards/VCSRRegulationsManual62011.pdf
http://www.thevisioncouncil.org/members/media/Standards/VCSRRegulationsManual62011.pdf
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(4)  การต่ออายุประจ าปี  
ค่าธรรมเนียมนี้ต้องจ่ายเป็นประจ าทุกปีในช่วงเวลาการต่ออายุประจ าปี 

ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนทั้งหมดที่ต้องการที่จะรักษา
สถานะให้ใช้งานกับองค์การอาหารและยาได้ จะต้องเข้า FURLS และต่ออายุ ไม่ว่าจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายก็จะต้องจ่ายได้ตอนนี้ หากบริษัทได้ลืมต่ออายุหรือเลือกที่จะไม่ต่อ
อายุแล้ว ผู้ประกอบการนั้นจะถูกเอารายชื่อออกจาก FURLS และผู้ประกอบการนั้นจะไม่สามารถ
ผลิต แจกจ่ายหรือขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผู้ประกอบการที่ถูกเอาชื่อออก สามารถยกเลิกการเพิกถอนนั้นได้ แต่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน 
ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะไม่ต่ออายุหรือลืมต่ออายุในระหว่างช่วงเวลาการต่ออายุ สามารถท าให้ธุรกรรม
เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ถูกเพิกถอนเกิดความยุ่งยากได้ 

(5)  ผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการ  
แต่ละบริษัทที่ลงทะเบียนกับองค์การอาหารและยาจะต้องแต่งตั้งบุคคล

เป็น “ตัวแทนของบริษัทอย่างเป็นทางการ"  การสื่อสารใด ๆ จากบริษัทไปยังองค์การอาหารและยา 
จะต้องเริ่มจากตัวแทนของบริษัทอย่างเป็นทางการ ดังนั้น บริษัทควรเลือกคนที่มีอ านาจในการหารือ
เกี่ยวกับปัญหากับองค์การอาหารและยา แต่ตัวแทนของบริษัทอย่างเป็นทางการแตกต่างตัวแทนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง 

2)  บัญชีรายชื่ออุปกรณ์ 
(1)  อุปกรณ์ท่ีต้องถูกลงบัญชี 
ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องยื่นบัญชีรายชื่ออุปกรณ์แต่ละอันที่

ผลิตขึ้นมา ดังนั้น บริษัทจะต้องยื่นบัญชีแยกกันระหว่างแว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือที่ผลิตขึ้นมา 
การยื่นบัญชีอุปกรณ์ใหม่ท าออนไลน์ผ่าน FURLS และผู้ยื่นบัญชีอุปกรณ์จะต้องมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยส าหรับรายชื่ออุปกรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนประจ าปี 

(2)  ผู้ที่ต้องลงบัญชีรายชื่อ  
ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องยื่นบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ทาง

การแพทย์  บริษัทที่มีลักษณะผู้น าเข้าหรือผู้จัดจ าหน่ายไม่ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ที่พวกเขาน าเข้า
หรือจัดจ าหน่าย แม้ว่าผู้น าเข้าหรือผู้จัดจ าหน่ายจะต้องลงทะเบียนผู้ประกอบการกับองค์การอาหาร
และยา 

3)  ตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Agent) 
(1)  ความหมายของตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ผู้ประกอบการต่างชาติทั้งหมดที่ต้องลงทะเบียนกับองค์การอาหารและ

ยา จะต้องแต่งตั้งตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 1) ช่วยองค์การอาหารและยาในการสื่อสารกับผู้ประกอบการต่างชาติ 2) ตอบค าถามต่อ
องค์การอาหารและยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่างชาติที่น าเข้ามาและขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ 3) ช่วยองค์การอาหารและยาในการจัดตารางเวลาการตรวจสอบของผู้ประกอบการ
ต่างชาติ 

(2) ความแตกต่างระหว่างตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้สื่อข่าว
อย่างเป็นทางการ  
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หากผู้ประกอบการต่างชาติต้องการสอบถามองค์การอาหารและยาแล้ว 
การสื่อสารนี้จะต้องมาจากผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการของบริษัท ไม่ใช่ตัวแทนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทใน
การลงทะเบียนกับองค์การอาหารและยาในฐานะโฆษกของบริษัท องค์การอาหารและยาจะไม่ตอบ
ค าถามใด ๆ ของคนท่ีไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการของบริษัทที่จดทะเบียน 

4)  เลนส์ทนแรงกระแทกและความสามารถในการทนแรงกระแทก 
(1)  ข้อก าหนดในการส่งผลกระทบต่อเลนส์ในการทนแรงกระแทก  
แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือจะต้องถูกท าให้เป็นเลนส์ที่ทนแรง

กระแทก ข้อก าหนดของการทนแรงกระแทกมีการตั้งค่าไว้ที่ 21 C.F.R. 801.410 ข้อก าหนดนี้อยู่ใน
มาตรฐานตามสมัครใจของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) Z-80.3-2010  

(2)  การรับรองของการทดสอบ "Drop Ball"   
การจัดส่งเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละครั้งจะต้องมาพร้อม

กับการรับรองเลนส์ ไม่ว่าจะถูกติดตั้งหรือยังไม่ติดตั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดการทนแรง
กระแทกขององค์การอาหารและยา การทดสอบ “Drop Ball” ถูกก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ
องค์การอาหารและยา และการรับรองต้องระบุว่าอุปกรณ์แว่นตาที่น าเข้ามาต้องผ่านการทดสอบการ
ทนแรงกระแทก หากใบรับรอง Drop Ball ไม่ได้มาพร้อมกับการจัดส่งแล้ว องค์การอาหารและยามี
อ านาจให้เก็บเอาไว้แล้วยับยั้งการจัดส่งไว้ก่อน ในกรณีนี้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะต้องยื่นค าร้องขอ
ปล่อยสินค้า โดยไม่มีการรับประกันว่าสินค้าที่ส่งมานั้นจะถูกปล่อยออกมาขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ 

(3)  ข้อมูลดิบการทดสอบ  
ผู้น าเข้าแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรทราบว่าแม้จะมี

ใบรับรอง Drop Ball มาพร้อมกับการจัดส่งสินค้า แต่องค์การอาหารและยาก็มีสิทธิที่จะขอข้อมูลดิบ
ของการทดสอบของใบรับรองนั้น ในสถานการณ์นี้ผู้น าเข้าและผู้ผลิตจะได้รับโอกาสที่จะให้ข้อมูล
สนับสนุน และถ้าข้อมูลเพียงพอก็ได้รับการปล่อยสินค้า ถ้าองค์การอาหารและยาไม่มั่นใจในความถูก
ต้องของข้อมูล จึงสามารถปฏิเสธที่จะปล่อยสินค้าให้การขายในสหรัฐอเมริกา 

5)  Biocompatibility 
แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ นอกจากนี้  

แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรที่จะท าจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ และไม่ท าให้เกิดอาการแพ้ใน
การใช้งานตามปกติ มาตรฐาน ANSI Z80.3-2010 ก าหนดมาตรฐานสมัครใจในการวัดการติดไฟของ
วัสดุที่ใช้ในแว่นกันแดด ในขณะที่เกณฑ์ Biocompatibility ของวัสดุอยู่ใน ISO 10993 ขององค์กร
ระหว่างประเทศในการจัดท ามาตรฐานหรือ ISO 

6)  กฎการติดฉลากขององค์การอาหารและยา 
(1)  ภาษาและชื่อสามัญของอุปกรณ์  
เนื่องจากแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ดังนั้น ต้องอยู่ภายใต้กฎการติดฉลากขององค์การอาหารและยา  กฎการติดฉลากนี้น าไปใช้กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดทั้งที่มีต้นก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ อุปกรณ์ทาง
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การแพทย์ทั้งหมดต้องระบุชื่อสามัญของอุปกรณ์ในลักษณะตัวหนาในขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ฉลาก
ต้องเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นในเปอร์โตริโกหรืออาณาเขตอ่ืนที่ประเทศสหรัฐอเมริกายึดครองที่
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก ในกรณีนี้ฉลากจะต้องอยู่ในภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น ภาษาสเปน
ส าหรับเปอร์โตริโก 

(2)  ข้อมูลที่ต้องมี  
ฉลากต้องระบุข้อมูลอ่ืน ๆ จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือ

สถานที่จัดจ าหน่าย โดยต้องเห็นได้ชัดเจนและต้องแสดงชื่อถนน เมืองและรหัสไปรษณีย์ของสถานที่
ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ผลิต แต่อีเมล์ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลที่ต้องมีจึงท าให้ไม่ผ่านกฎข้อนี้ ถ้า
อุปกรณ์ท าโดยบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทที่ระบุบนฉลาก แล้วฉลากต้องบอกว่า "ผลิตเพ่ือ ____" หรือ 
"จัดจ าหน่ายโดย ____ " เพ่ือแสดงว่า บริษัทที่มีชื่ออยู่บนฉลากไม่ได้ผลิตอุปกรณ์  ฉลากต้องอธิบาย
วิธีการใช้อุปกรณ์ แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือได้รับการยกเว้นจากการที่ต้องให้ข้อมูลการใช้
งาน แต่เลนส์ที่น ามาหนีบเพ่ิมที่ไม่ได้รับการยกเว้นในการให้ข้อมูลการใช้งาน ดังนี้ จึงต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้งานด้วย 

(3)  การปลอมเครื่องหมายการค้า (Misbranding)  
ฉลากที่เป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิดสามารถส่งผลให้องค์การอาหารและ

ยาระบุว่าเป็นสินค้าที่ปลอม ตัวอย่างเช่น เป็นฉลากปลอมเมื่อมีข้อความที่เป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิด
ในเรื่องใด ๆ เพราะเหตุที่ฉลากไม่ชัดเจน และการที่ฉลากไม่ระบุข้อความอะไรเลยสามารถกล่าวหาได้
ว่าเป็นอุปกรณ์ปลอม 

(4) การอ้างการรักษาหรือการปูองกันโดยไม่มีการพิสูจน์  (Unsub-
stantiated Claims of Therapeutic or Preventative Value) 

บริษัทแว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องเกี่ยวกับการการอ้างการรักษาหรือการปูองกันโดยไม่มีการพิสูจน์  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นถือ
ว่าเป็นข้อความเท็จหรือท าให้เข้าใจผิด ตามที่กล่าวมาข้างต้น แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือ
ได้รับการพิจารณาจากองค์การอาหารและยา ให้เป็นที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น 1 ซึ่งไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตองค์การอาหารและยาก่อนวางตลาด แต่ยกเว้นมีขอบเขตเฉพาะการอ้างการใช้งานและ
ประสิทธิภาพที่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาครั้งที่แล้ว ตัวอย่างเช่น แว่นตากันแดดที่
องค์การอาหารและยาอนุญาตว่า ฉลากอาจระบุว่าอุปกรณ์มีความสามารถในการปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตหรือลดแสงจ้า ดังนั้น ฉลากสามารถระบุบางสิ่ง เช่น "เลนส์ผ่านกฎ ANSI Z80.3 - 
2010 การปูองกันรังสียูวี" หรือ " เลนส์ปูองกันรังสี UVB X% และ UVA X%" หรือ “อาจจะลดการ
ปวดตา และ/หรือ การเมื่อยล้าตาจากแสงจ้า" ฉลากยังสามารถระบุว่า "เลนส์ผ่านกฎทนต่อแรง
กระแทกแต่ไม่ได้รับรองว่าไม่แตก "และสามารถระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมส าหรับการขับรถ
หรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ในเรื่องประโยชน์ในการรักษาหรือการปูองกันที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้
โดยองค์การอาหารและยา จะต้องถูกส่งไปตรวจที่องค์การอาหารและยาในกระบวนการ 510K เพ่ือ
อนุญาตก่อนวางจ าหน่ายในตลาด 

(5)  ข้อมูลการบริการสาธารณะ (Public Service Information) 
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แม้ว่าอุปกรณ์ชั้น 1 ได้รับการยกเว้นในการก าหนดข้อความบอก
วิธีการใช้แว่นกันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือ แต่ฉลากสามารถมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยหรือประเภท
บริการสาธารณะ ดังนั้น ฉลากสามารถมีข้อความ เช่น "เลนส์ไม่ปูองกันการแตกหรือสามารถแตกได้” 
หรือ "ไม่ได้มีหน้าที่ปูองกันการกระแทกส าหรับใช้ในการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงในการกระแทกสูงหรือ
เพ่ือความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม" หรือ "แว่นตาย้อมสีไม่แนะน าส าหรับการขับรถกลางคืน" 

7)  การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) 
บริษัทที่ผลิตแว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือต้องเป็นไปตามแนวทางการ

ด าเนินการผลิตที่ดี (GMP) องค์การอาหารและยาอธิบายว่าเป็น "กฎระบบคุณภาพ" ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบ การผลิต การติดฉลาก การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการบริการของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ องค์การอาหารและยาจะตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ แน่ใจว่า
ปฏิบัติตาม GMPs หากถูกตรวจสอบและพบว่ามีความไม่สอดคล้องแล้ว องค์การอาหารและยาจะออก
ค าสั่งยับยั้งที่ครอบคลุมสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น 

8)  510 (k) การแจ้งก่อนวางจ าหน่ายในตลาด  
(1)  ข้อยกเว้นส าหรับอุปกรณ์การแพทย์  
ตามที่มากล่าวข้างต้น แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือจัดเป็น

อุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น 1 ตามองค์การอาหารและยา ดังนั้น จึงได้รับการยกเว้นจาก 510 (k) ใน
การแจ้งก่อนวางจ าหน่ายในตลาด ตราบใดที่ท าการตลาดในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อยกเว้น  

(2)  การละเมิดข้อยกเว้นโดยการปลอม 
การอ้างหรือการโฆษณาใด ๆ บอกว่าแว่นกันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือมี

ความสมารถในการการรักษาหรือปูองกันที่ไม่ได้ท าให้ชัดเจนก่อนโดยองค์การอาหารและยาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการได้สถานะแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือชั้น 1 จะได้รับการพิจารณาว่าการ
ปลอมเว้นแต่จะท าครั้งแรกภายใต้กระบวนการ 510 (k) 

9)  การปูองกันชายแดนและศุลกากรของอเมริกา 
(1)  กฎศุลกากรส าหรับแว่นกันแดด กรอบแว่นกันแดด แว่นอ่านหนังสือ 

และเลนส์แว่นกันแดด 
ก)  สินค้าน าเข้า  
การปูองกันชายแดนและศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ศุลกากรเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีอ านาจเหนือในการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เข้ามาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) แว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือจ านวนมากมีการน าเข้ามา ดังนั้น  การท า
ความเข้าใจบทบาทของศุลกากรเป็นสิ่งส าคัญต่อบริษัทที่น าเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้  

ข)  การจ าแนกประเภทภาษี  
สินค้าที่น าเข้ามาในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะต้องมีการจัดประเภท

ภายใต้ตารางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ("HTSUS") กระบวนการนี้ส่งผลให้มีการจัดท าตัวเลข
ภาษี 10 หลักในสินค้าที่น าเข้า และจะระบุภาษีอะไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ตอนที่เอกสารที่
จ าเป็นถูกส่งไปยังหน่วยงานในเวลาที่สินค้าเข้ามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวเลขภาษีถูกเสนอให้
ศุลกากรโดยผู้น าเข้า (โดยทั่วไปผ่านตัวแทนศุลกากร) 
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ค)  อัตราภาษ ี
ปี 2011 ประเภทภาษีของแว่นตากันแดด คือ  9004.10.0000 และ

อัตราภาษี คือ ร้อยละ 2 ของราคา ในท านองเดียวกันปีค.ศ. 2011 ประเภทภาษีของแว่นอ่านหนังสือ 
คือ 9004.90.0000 อัตราภาษี คือ ร้อยละ 2.5 ของราคา 

ง)  รายการการค้าพิเศษ 
บางประเทศหรือบางภูมิภาคอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผลประโยชน์อย่างหนึ่ง คือ การลดหรือการยกเว้นภาษีในผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดก าเนิดของสินค้าในประเทศอ่ืน ๆ ที่ลงนามไว้ ข้อตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของข้อตกลงทางการค้าเสรี ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของ
ประเทศและภูมิภาคที่ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน (ณ ปีค.ศ. 
2011) ที่สหรัฐอเมริกาจะอนุญาตภายใต้ข้อตกลงให้ปลอดภาษีกับสินค้าประเภทแว่นกันแดดและแว่น
อ่านหนังสือที่มีคุณภาพ ได้แก่ ออสเตรเลีย บาห์เรน แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน อิสราเอล 
จอร์แดน เม็กซิโก โมร็อกโก โอมาน เปรู สิงคโปร์ ประเทศต่าง ๆ ในคาบสมุทรแคริบเบียน  ประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคแอนเดียน  (Andean) และประเทศต่าง ๆ ในอเมริกากลาง ข้อตกลงกับปานามา 
โคลัมเบีย และเกาหลีใต้ มีการเจรจาต่อรอง แต่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 ยังคงรอรัฐสภาอนุมัติ 
ข้อตกลงทางการค้าเสรีในการก าหนดว่าจริง ๆ แล้วสินค้าเป็นสินค้าจากประเทศนั้นหรือไม่ ดังนั้น 
ต้องปรึกษากับ ทนายความด้านการค้าของตนเองหรือผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศุลกากรเพ่ือยืนยัน
ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ และการขนส่งสินค้าจากประเทศที่มีคุณสมบัติจะไม่ได้ถือว่ามี
เป็นแหล่งก าเนิดจากประเทศนั้น 

(2)  การประเมินค่าศุลกากร 
ก)  ภาษีท่ีเรียกเก็บตามมูลค่าสินค้า 
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่อัตราภาษีเป็นภาษีตามมูลค่าสินค้า (Ad 

valorem) กฎหมายศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้ารายงานมูลค่าประเมินของสินค้าซึ่งมีวิธีการประเมิน
มูลค่าสินค้าหลายวิธี แต่วิธี "มูลค่าการท าธุรกรรม (Transaction Value) เป็นวิธีที่นิยม วิธีมูลค่าการ
ท าธุรกรรมคล้ายกับวิธี “Free on Board ("FOB")” ในการหามูลค่าสินค้าน าเข้า ด้วยเหตุที่ราคาใบ
แจ้งหนี้ (Invoice Price) ของสินค้าที่น าเข้าได้รวมค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ค่าประกันหรือ
แม้กระท่ังภาษี ดังนั้น ราคาประเมินที่แจ้งให้ศุลกากรอาจแตกต่างจากใบแจ้งหนี้ (Invoice) 

ข)  กฎหมายที่ซับซ้อน  
กฎหมายการประเมินราคาศุลกากรมีความซับซ้อน บางเรื่อง เช่น 

วัตถุดิบ ชิ้นส่วนวัสดุเครื่องมือ แม่พิมพ์รูปแบบ เครื่องจักร และพิมพ์เขียวหรือข้อมูลทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ถ้ากรณีได้ฟรีหรือลดราคาจากผู้ขายหรือในนามของผู้ซื้อ และเมื่อไม่ได้รวมในราคาใบแจ้งหนี้ จะต้อง
แจ้งศุลกากรด้วย ค่าธรรมเนียม Royalty Fee และค่าใบอนุญาตก็มีผลต่อศุลกากรเช่นเดียวกัน ดังนั้น 
ถ้ามีค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ราคาประเมินของสินค้าน าเข้าจะเพ่ิมข้ึน จึงต้องเสียภาษีศุลกากรมากขึ้น การ
ไม่แจ้งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่อศุลกากรเป็นการละเมิดกฎหมายศุลกากร มีโทษบทลงโทษทางแพ่งและต้อง
จ่ายภาษีย้อนหลัง 

ค)  เจ้าหน้าที่ศุลกากร  
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ศุลกากรจะตรวจสอบราคาประเมินระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การขายระหว่างบริษัทแม่ในต่างประเทศและบริษัทลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทแม่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทลูกในต่างประเทศ โดยปกติธุรกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ราคาประเมินจะไม่ได้ถูกแจ้งเพราะท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพ่ิมมากข้ึนในการแจ้งภาษีศุลกากร 

(3)  ประเทศต้นก าเนิดในการท าเครื่องหมาย  
ก)  สิ่งที่จะต้องท าเครื่องหมาย 
สินค้าทั้งหมดที่น าเข้ามาในสหรัฐต้องมีการท าเครื่องหมายทาง

กายภาพบอกประเทศต้นก าเนิด เครื่องหมายนี้จะต้องเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ชัดเจน ลบไม่ออกและ
ถาวร เพ่ือให้ประเทศต้นก าเนิดส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าคนสุดท้ายและเครื่องหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษ 

ข)  นิยามประเทศต้นก าเนิดสินค้า  
ประเทศต้นก าเนิดเป็นประเทศท่ีสินค้าเริ่มต้นข้ึน อาจถูกผลิตในบาง

ประเทศ อาจจะถูกผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ส่งออก แต่ประเทศต้นก าเนิดและ
ประเทศส่งออกอาจเป็นประเทศเดียวกันได้ ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่สินค้าน าเข้ามีวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบมาจากหลายประเทศ แล้วประเทศต้นก าเนิดของสินค้าน าเข้าเป็นประเทศที่ชิ้นส่วนหรือ
วัตถุดิบถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปเป็นร่างให้อยู่ในรูปของสินค้า การเปลี่ ยนให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นเมื่อ
ชิ้นส่วนหรือวัสดุได้รับการเปลี่ยนชื่อ ลักษณะและการใช้ เพ่ือผลิตเป็นสินค้า 

ค)  เจตนาของการท าเครื่องหมายศุลกากรและการติดฉลากองค์การ
อาหารและยา  

ผู้น าเข้าและผู้ผลิตแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือจะต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษเพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องหมายประเทศต้นก าเนิดและฉลากองค์การอาหารและยาจะมีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ตามที่กล่าวข้างต้นองค์การอาหารและยาก าหนดให้ฉลากบนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์มีชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย ถ้ามีการระบุผู้จัดจ าหน่าย ชื่อและที่อยู่ควรจะ
เป็นที่อยู่ในประเทศสหรัฐ ถ้าเป็นกรณีที่แว่นตากันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือน าเข้า แล้วกฎหมาย
ประเทศต้นก าเนิดของศุลกากรก าหนดให้เครื่องหมายประเทศต้นก าเนิด (เช่น "Made in China" 
ฯลฯ ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเห็นว่าสินค้าที่ถูกผลิตที่
ประเทศไหน 

ง)  การยกเว้นจากการท าเครื่องหมาย  
มีข้อยกเว้นจ านวนมากเกี่ยวกับกฎการท าเครื่องหมายประเทศต้น

ก าเนิด ข้อยกเว้น คือ บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุดอย่างเดียวที่จ าเป็นต้องมีการท าเครื่องหมายประเทศต้น
ก าเนิด ส่วนตัวสินค้าจริง ๆ ไม่ต้องท าเครื่องหมายประเทศต้นก าเนิดก็ได้ ผู้น าเข้าหรือผู้ผลิต
ต่างประเทศที่คิดว่าการยกเว้นการท าเครื่องหมายน าไปใช้กับสินค้าของตน ควรปรึกษากับพนักงาน
ศุลกากรของตนเองหรือศุลกากรโดยตรงก่อนที่จะเลือกที่จะ ไม่ท าเครื่องหมายทางกายภาพกับของ
สินค้าของตน แต่ท าเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 

จ)  ผลกระทบจากการท าเครื่องหมายไม่เหมาะสม  
การท าเครื่องหมายประเทศต้นก าเนิดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ถูก

ลงโทษทางแพ่งต่อผู้น าเข้า ศุลกากรยังต้องการให้สินค้าที่ท าเครื่องหมายผิดพลาดถูกส่งกลับไปที่
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ท่าเรือเพ่ือท าเครื่องหมาย ส่งออกกลับไป หรือท าลาย การไม่ส่งสินค้ากลับไปจะส่งผลในการประเมิน
ความเสียหายแบบอื่น ๆ ที่เป็นไปตามการละเมิดข้อผูกมัดศุลกากรที่ผู้น าเข้าได้ประกาศไว้ 

10)  หน่วยงานกลางอ่ืน ๆ 
(1)  คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) 

ก)  FTC ครอบคลุมอะไรบ้าง  
บริษัทแว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรมีระวังการใช้

เครื่องหมาย "Made in USA" การใช้เครื่องหมายนี้ถูกควบคุมดูแลโดยคณะกรรมาธิการการค้าของ
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (FTC) และน าไปใช้กับสินค้าที่ท าและขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
แตกต่างจากข้อก าหนดเครื่องหมายประเทศต้นก าเนิดของศุลกากรที่น าไปใช้กับสินค้าน าเข้า 

ข)  การท าเครื่องหมาย "Made in the USA"  
การระบุเพียง "Made in the USA" หรือเครื่องหมายลักษณะ

เดียวกัน สินค้าไม่สามารถขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถ้าหากสินค้าไม่ได้มีต้นก าเนิดใน
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด และผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจริง ๆ  และไม่มีการตรวจสอบทางกฎหมาย
โดยหน่วยงาน เพ่ือบอกว่าเป็น "เป็นสินค้าผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจริงทั้งหมด" แต่สินค้าที่มี
จ านวนวัสดุที่มาจากประเทศอ่ืนมาก อาจจะไม่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้ ดังนั้นบริษัทผลิตแว่นกัน
แดดหรือแว่นอ่านหนังสือในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุที่น าเข้ามาต้องระวังไม่ให้
ละเมิดกฎหมายเครื่องหมายนี้ 

ค)  การท าเครื่องหมายระบุคุณสมบัติ 
เครื่องหมายคุณสมบัติอาจจะใช้งานส าหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติ 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ที่มันอาจเป็นไปได้ที่จะท าเครื่องหมายบนสินค้าที่ขายใน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาว่า “Made in the USA of US and imported goods "หรือ" 80% made in the 
USA" บริษัทที่เชื่อว่าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายของ FTC ควรแน่ใจว่าสินค้าผ่าน
ข้อก าหนดเหล่านี้ก่อนที่จะด าเนินการท าเครื่องหมาย 

(2)  คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค (CPSC)  
ก)  CPSC ครอบคลุมอะไรบ้าง  
คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค (CPSC) ท า

หน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกโดย CPSC จะยกเว้นสินค้า
ที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยา คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้น บริษัทแว่นกันแดดและแว่น
อ่านหนังสือไม่จ าเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับ CPSC แต่กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัด คือ 
การควบคุมสารตะกั่วในการทาสีหรือเคลือบผิวที่พบในของเล่นหรือสินค้าเด็กอ่ืน ๆ และจ านวนสาร
ตะกั่วและสาร “Phthalates”ในของเล่นและสินค้าเด็กอ่ืน ๆ ที่มีไว้ส าหรับเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
12 ปี 

ข)  ประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติตาม  
กฎหมายสารตะกั่วและ “Phthalate” ที่น าไปใช้กับสินค้าเด็ก 

ดังนั้น แว่นกันแดดและแว่นตาอ่านหนังสือไม่ได้รับการยกเว้นเพราะมีสถานะเป็นอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ แต่ว่าอะไรก็ตามที่ตั้งใจไว้ส าหรับคนที่อายุมากกว่า 12  กฎหมายนี้ก็ไม่ครอบคลุม  
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อุปกรณ์ เช่น กล่องหรือโซ่เมื่อท าตลาดและขาย (หรือรวมถึงแว่นกันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือด้วย) 
เพ่ือเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี จะอยู่ภายใต้กฎหมาย CPSC นอกจากนี้ ถ้าท าการตลาดหรือ
ขายแว่นตากันแดดของเล่นหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ (ซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะ ใช้เป็นแว่นตากันแดดจริง ๆ) ให้
เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ดังนี้ กฎหมาย CPSC จะถูกน าไปใช้ 
 

3.3.3  องค์กร Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) 
องค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค คือ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

และคุ้มครองผู้บริโภค หรือ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เป็น
องค์กรอิสระท่ีจัดตั้งตามกฎหมายของเครือจักรภพ ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
ผู้บริโภคและการแข่งขัน ค.ศ. 2010 ดูแลการออกกฎหมายเพ่ิมเติม ส่งเสริมให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม 
และวางระเบียบขั้นพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศออสเตรเลีย 
ตลาดที่มีการแข่งขันกันจะเพ่ิมความมั่งคั่งและสวัสดิภาพให้แก่ผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย 
บทบาทของ ACCC คือ การปูองกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดและ
อุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลีย การพัฒนาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมสวัสดิภาพของ
ชาวออสเตรเลีย ดังนั้น ACCC จึงต้องพัฒนาสวัสดิภาพของผู้บริโภค ตรวจสอบการแข่งขันในตลาด 
และหยุดการกระท าที่ต่อต้านการแข่งขันหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และส่งเสริมการท างานที่
เหมาะสมของตลาด โดยมีเปูาหมายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้74 

1)  รักษาและส่งเสริมการแข่งขันในตลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดในตลาด 
2)  ปกปูองผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการค้า

ที่เป็นธรรม 
3)  ส่งเสริมการท างานที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการใช้และการลงทุน

แบบผูกขาดในโครงสร้างพื้นฐาน 
4)  เพ่ิมการมีส่วนร่วมในกลุ่มต่างๆ ที่ ACCC ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง 

 ACCC ยังได้ริเริ่มการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้บริโภคในพ้ืนที่ระดับภูมิภาค ชนบท และชุมชน
ท้องถิ่น 

ACCC ท างานร่วมกับองค์กรผู้บริโภคของรัฐและเขตปกครองพิเศษที่ดูแลการออกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคในเขตอ านาจศาลของพวกเขา 

3.3.3.1  แว่นกันแดดและแว่นแฟชั่น75 

                                                           
74Australian Competition and Consumer Commission, About the ACCC, 

Retrieved April 10, 2014 from http://www.accc.gov.au/about-us/australian-
competition-consumer-commission/about-the-accc>, Accessed 10 April 2014. 

75Australian Competition and Consumer Commission, Sunglasses and 
Fashion Spectacles: Supplier Guide, Retrieved April 10, 2014 from http://www. 
accc.gov.au/system/files/Sunglasses%20and%20fashion%20spectacles.doc 
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ภายใต้กฎหมายของผู้บริโภคออสเตรเลีย หรือ Australian Consumer Law (ACL) 
มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องมีผลบังคับใช้เพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงของ
การบาดเจ็บให้กับบุคคล 

แว่นตากันแดด คือ แว่นตาที่มีเลนส์กรองแสง ถูกท าให้มืดเพ่ือปกปูองดวงตาจากแสง
จ้าจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายและมีรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 

แว่นตาแฟชั่น คือ แว่นตาที่สวมใส่ส าหรับแฟชั่นเป็นหลักและมีลักษณะของเลนส์ที่
ไม่ได้ถูกท าให้กรองแสงหรือกรองแสงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์หรือลดรังสียูวี มักมี
การปูองกันดวงตาน้อยหรือไม่ได้ปูองกันเลย 

1)  ตัวอย่างของแว่นตาแฟชั่น 
มาตรฐานบังคับใช้กับแว่นกันแดดและแว่นตาแฟชั่นที่เลนส์ไม่มีการหักเห 

(เช่น เลนส์ที่ไม่ขยายหรือลดขนาดของภาพที่มองเห็น) แว่นกันแดดและแว่นตาแฟชั่นประกอบด้วย
แว่นกันแดดเลนส์เดี่ยว (One Piece Visors) แว่นกันแดดไร้ขอบ (Rimless Sunshields) แว่นกัน
แดดถอดเลนส์ได้ (Clip-on Sunglasses) แว่นกันแดดส าหรับเด็ก (Children’s Sunglasses) 

เลนส์แว่นกันแดดที่เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสง ซึ่งจะมืดเมื่อสัมผัสกับ
แสงแดดและค่อย ๆ สว่างเมื่อแสงแดดหายไป (เช่น โดยการเดินในที่ร่ม) เลนส์แบบนี้ก็อยู่ในมาตรฐาน
บังคับ 

มาตรฐานนี้บังคับไม่ใช้กับแว่นตาเพื่อความปลอดภัย แว่นตากันลมเพ่ือความ
ปลอดภัย เพ่ือปูองกันรังสีหรือแสงอ่ืนนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ แว่นตาส าหรับเล่นสกี แว่นตาที่ใช้
เป็นของเล่นซึ่งระบุว่าเป็นของเล่นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแว่นทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมา
โดยเฉพาะ ส าหรับการใช้งานโดยผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น แว่นกันแดดตามใบสั่งแพทย์ 
(เลนส์แว่นกันแดดตามใบสั่งที่แพทย์แนะน าและได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) 

2)  การจ าแนกประเภทเลนส์ 
แว่นตากันแดดและแว่นตาแฟชั่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามประสิทธิภาพ

และความเหมาะสมในการใช้งาน 
เลนส์ประเภท 0 เลนส์ประเภทนี้เป็นแว่นตาแฟชั่น ไม่ใช่แว่นกันแดด มี

ความสามารถลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์ต่ ามาก และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่
สามารถปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้เลย 

เลนส์ประเภท 1 เช่นเดียวกับเลนส์ประเภทเลนส์ 0  เลนส์ประเภทนี้เป็น
แว่นตาแฟชั่น ไม่ใช่แว่นกันแดด แต่มีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้
เล็กน้อย แว่นตาแฟชั่นชนิดเลนส์ประเภท 1 ไม่เหมาะส าหรับการขับรถในเวลากลางคืน 

เลนส์ประเภท 2 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์
และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตในระดับกลาง 

เลนส์ประเภท 3 คล้ายกับประเภทที่ 2 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีการ
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้มาก เลนส์ประเภท 3 ยังมีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์ได้มากเช่นกัน  
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เลนส์ประเภท 4 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีวัตถุประสงค์พิเศษที่มีการลด
แสงจ้าของดวงอาทิตย์และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากที่สุด แว่นตากันแดดที่มีเลนส์ประเภท 4 
จะต้องไม่น ามาใช้เมื่อขับรถไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม 

เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสง เลนส์เปลี่ยนสีอาจจะไม่เหมาะส าหรับ
การขับรถกลางคืน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของการถ่ายเทแสง (เช่น ความสามารถในการลดแสงจ้าของ
ดวงอาทิตย์และการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต) 

การผ่านข้อก าหนดบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานบังคับส าหรับแว่น
กันแดดและแว่นตาแฟชั่น บริษัทแว่นกันแดดจะต้องผ่านข้อก าหนดทั้งหมดในเรื่องของการสร้าง 
ประสิทธิภาพ การท าเครื่องหมาย และการติดฉลาก 

สิ่งต่อไปนี้คือข้อก าหนดที่ส าคัญของมาตรฐานบังคับ 
การสร้างมาตรฐานบังคับมีข้อก าหนด ดังนี้ 
1.  เลนส์และกรอบจะต้องไม่มีขอบคม ซึ่งอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือ

ความรู้สึกไม่สบาย ระหว่างการใช้งาน 
2. เลนส์ทั้งของแว่นตากันแดดและแว่นตาแฟชั่นจะต้องมีความมั่นคงและ

ปลอดภัยพอดีกับกรอบแว่น 
3. แว่นตากันแดด (แต่ไม่ใช่แว่นตาแฟชั่น) จะต้องมีขนาดเล็กท่ีสุดดังนี้: 

(1) แว่นตากันแดดของผู้ใหญ่จะต้องมีขนาดวงรี กว้าง 40 มิลลิเมตร 
และสูง 28 มิลลิเมตร โดยมีศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 64 มิลลิเมตร 

(2) แว่นตากันแดดเด็กจะมีขนาดวงรี กว้าง 34 มิลลิเมตร และสูง 24 
มิลลิเมตร โดยมีศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 54 มิลลิเมตร 

3)  ประสิทธิภาพ 
ข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพ (ท่ีระบุไว้ใน AS/NZS 1067:2003) มี

ส่วนประกอบดังนี้ 
1.  ข้อก าหนดการส่งผ่านแสงและยูวี 

(1) การส่งผ่านแสงของเลนส์หรือปริมาณของแสงที่สามารถผ่านเลนส์ได้
จะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด 

(2) การส่งผ่านรังสี อัลตราไวโอเลตของเลนส์หรือปริมาณของรังสี
อัลตราไวโอเลตที่สามารถผ่านเลนส์ได้จะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด 

2.  ความสม่ าเสมอของสีส าหรับเลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้าง 
เลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้างที่ติดตั้งอยู่ในกรอบแว่นจะต้องเป็นสีเดียวกันใน

จุดที่ตรงกัน 
3.  การจับคู่ความหนาแน่นของเลนส์แว่นกันแดดท้ัง 2 ข้าง 
การส่งผ่านแสงที่จุดที่สอดคล้องบนเลนส์แต่ละข้างจะต้องไม่แตกต่างกันเกิน

กว่าขีดจ ากัดท่ีก าหนด 
4.  สีของเลนส์แว่นกันแดด 
สีของเลนส์จะต้องอยู่ในเฉดสีที่ก าหนด 
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5.  ระนาบของโพลาไรซ ์
เลนส์โพลาไรซ์ต้องติดตั้งในกรอบแว่น เพ่ือให้ระนาบของโพลาไรซ์อยู่ภายใน

ขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
6.  เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มแสง (Photochromic) 
เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มแสงจะต้องผ่านข้อก าหนดการส่งผ่านทั้งใน

สภาพสว่างและสภาพมืด 
7.  พลังงานแสง 
อ านาจหักเห เลนส์แว่นกันแดดแต่ละข้างจะต้องมีค่าสายตาปกติ 
8.  สีสัน 
เลนส์ทั้ง 2 ข้างจะต้องไม่มีสีสันมากเกินไป เลนส์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

อาจมีผลต่อการมองระยะทางหรืออาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือมองเห็นภาพซ้อน 
การตรวจสอบโดยสายตาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้อย่างแน่นอนว่า

เลนส์นั้นเป็นเลนส์ที่ผ่านข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับหรือไม่ จึงมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง 

แต่มีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้เองด้วยสายตา คือ 
1.  เลนส์มีความสมบูรณ์หรือไม่ (ดูที่เลนส์เพ่ือหารอยขีดข่วน ฟอง ฯลฯ) 
2.  เลนส์ให้มุมมองที่ชัดเจน บิดเบือนโลกหรือไม่ (มองผ่านเลนส์) 
3.  ส าหรับเลนส์ย้อมสี เลนสม์ีสีเดียวกันทั้งเลนส์หรือไม่ 
4.  เลนส์ทั้ง 2 ข้าง มีสีและความมืดเหมือนกันหรือไม่ 
5.  ส าหรับการไล่ระดับสีของเลนส์ย้อมสี เลนส์เป็นสีเดียวกันทั้ง 2 ข้าง ใน

จุดที่ตรงกันหรือไม่ 
6.  เลนส์ทั้ง 2 ข้างมีทั้งรูปร่างและขนาดเดียวกันหรือไม่ 
ถ้าหากตรวจสอบด้วยสายตาแล้วปรากฏว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา 6 

ประการข้างต้น แว่นกันแดดหรือแว่นแฟชั่นอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับและอาจต้องมีการ
ทดสอบแต่ถ้าเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ ก็อาจต้องมีการส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานบังคับทุกด้าน นอกจากนี้ หากเลนส์มีสีเข้มมากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับ
ข้อก าหนดทางเทคนิคมากข้ึน 

4)  เครื่องหมายและฉลาก 
แว่นตากันแดดแว่นตาแฟชั่นจะต้องมีการท าเครื่องหมายอย่างชัดเจนและ

อ่านง่าย หรือก ากับด้วยข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ตัวตนของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 
วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดนี้ คือ การระบุผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายของ

แว่นตากันแดดเพ่ือ 
1. ความสะดวกในการคืนสินค้า 
2. ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้จัดจ าหน่ายแต่ละราย 
3. ความสะดวกของผู้บริโภคในการติดต่อกับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 
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4. ความสะดวกของผู้บริโภคในการขอเงินคืนและการกระท าส่วนตัว 
บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ต้องระบุ 
1.  ชื่อบริษัท 
2.  ชื่อในทางธุรกิจที่ใช้ลงทะเบียนหรือ 
3.  ชื่อทางการค้า 

เมื่อบริษัทระบุข้อมูลต่างๆ ข้างต้น ก็อาจจะผ่านข้อก าหนดนี้ ถ้าชื่อไม่ซ้ ากัน
และช่วยให้แยกแยะผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายได้ง่าย 
 
ตารางท่ี 3.2  หมวดหมู่เลนส์และรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
 
ประเภท
เลนส ์

รายละเอียด ข้อมูลทีจ่ าเป็นเพ่ิมเติม สัญลักษณ์ท่ีต้องการ 

0 แว่นตาแฟช่ัน ไม่กันแดด 
ลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์น้อยมาก 
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตนดิหนอ่ย  

- - 

    
    
    

ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 
ประเภท
เลนส ์

รายละเอียด ข้อมูลทีจ่ าเป็นเพ่ิมเติม สัญลักษณ์ท่ีต้องการ 

1 แว่นตาแฟช่ัน ไม่กันแดด 
ลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์จ ากัด ปูองกัน
รังสีอัลตราไวโอเลตนิดหน่อย 

ไม่เหมาะส าหรับการขับรถ
ในเวลากลางคืน 

- 

2 แว่นตากันแดด 
ลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์ปานกลาง 
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

- - 

3 แว่นตากันแดด 
ลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์สูง 
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

- - 

4 แว่นตากันแดดที่มีจุดประสงค์พิเศษ 
ลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์ที่สูงมาก 
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

จะต้องไม่ใช้เมื่อขับรถ  
(สัญลักษณ์นี้
จะต้องมี

ความสูงไม่ต่ ากว่า 5 
มิลลเิมตร) 

 
ข้อมูลข้างต้นนี้ต้องมีการท าเครื่องหมายที่ไม่สามารถลบออกได้บนกรอบแว่น

กันแดดหรือกรอบแว่นตาแฟชั่น หรือท าให้ในรูปของฉลากที่ถอดออกได้ซึ่งติดมากับเลนส์ หรือเป็น
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ฉลากหรือปูายแกว่งผูกติดไว้กับกรอบแว่น ข้อมูลนี้ที่สามารถท าให้อยู่รวมกันได้และจะต้องปรากฏที่
จุดขาย 

การติดฉลากหรือเครื่องหมายจะต้องชัดเจนและไม่โดนบังโดยสติ๊กเกอร์และ
ฉลากอ่ืนๆ เช่น ปูายราคา 

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าเครื่องหมายและการติดฉลากเลนส์แว่นกันแดด
ที่เปลี่ยนสีตามความเข้มแสง (Photochromic) ต้องติดปูายหรือเครื่องหมาย “เลนส์ Photochromic”
และถ้าไม่เป็นหมวดหมู่ 0 ในสภาพมืด ก็จะต้องท าเครื่องหมายพร้อมค าเตือน “ไม่เหมาะส าหรับการ
ขับรถในเวลากลางคืน” 

เลนส์ที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ในการดูสัญญาณไฟจะสามารถ
การรับรู้สีของบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูและการรับรู้สีสัญญาณไฟจราจร เลนส์ดังกล่าว
จะต้องได้รับการท าเครื่องหมายพร้อมค าเตือน “จะต้องไม่ใช้ส าหรับการขับรถ”และสัญลักษณ์เตือน
ภัยที่ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น 

5)  ความรับผิดชอบของผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้จัดจ าหน่ายจะมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการสร้างความมั่นใจว่า

แว่นกันแดดและแว่นตาแฟชั่นที่ขายต้องผ่านข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของมาตรฐานนี้ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามสามารถถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ และ/
หรือ การเรียกคืน 

ผู้จัดจ าหน่ายทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านมาตรฐานบังคับ 

6)  การรับประกันผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการค้าในประเทศออสเตรเลียทั้งหมด ไม่ว่าจะออนไลน์หรือแบบมี

เว็บไซต์แต่ต้องมาซื้อที่ร้าน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการค้าของออสเตรเลีย ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 
2011 ซึ่งรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับประกันผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ACL (พระราชบัญญัติ
การแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010) การรับประกันผู้บริโภคให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการคืนเงินในกรณีที่
สินค้าไม่ปลอดภัย 

ธุรกิจใด ๆ ที่จัดหาสินค้าโดยขาย ให้เช่า ว่าจ้าง หรือบริการให้กับผู้บริโภค 
ต้องให้การรับประกันโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น 

ธุรกิจที่ผลิตสินค้า รวบรวมสินค้าไว้ด้วยกัน หรือมีชื่อบริษัทบนสินค้าต้อง
รับประกันด้วย และผู้น าเข้าต้องรับประกันเช่นเดียวกัน ถ้าผู้ผลิตไม่ได้มีส านักงานในประเทศ
ออสเตรเลีย 

หากผู้บริโภคมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า พวกเขาสามารถเข้าไปหาผู้ขายหรือ
ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า เพ่ือได้รับการเยี่ยวยา และบริษัทนั้นไม่สามารถบอกผู้บริโภคเป็นอย่างอ่ืนได้ 

มันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามการรับประกันผู้บริโภค 
ลูกค้ามีสิทธิที่จะ ด าเนินคดีกับบริษัท รวมถึงกรณีที่ปัญหาที่เกิดจะเก่ียวกับสินค้าที่เกิดจากผู้ผลิต ไม่ได้
เกิดจากผู้ขายก็ตาม 
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อย่างไรก็ตาม การรับประกันผู้บริโภค ให้ผู้ขายมีสิทธิต่อผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
สินค้า หากผู้ขายเยียวยาให้กับผู้บริโภคส าหรับปัญหาที่มีสาเหตุมาจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า 

7)  ความรับผิดในตัวผลิตภัณฑ์ 
ส่วน 3-5 ของกฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) (พระราชบัญญัติการ

แข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้บทบัญญัตินี้
ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือความเสียหายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการสูญเสียอ่ืน ๆ 
ที่เกิดจากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายโดยผู้ผลิต 

สินค้าที่มีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย คือ ไม่ปลอดภัยเท่าที่คนทั่วไปมี
สิทธิที่จะคาดหวังได้ 

โดยทั่วไปผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าจะต้องรับผิดตามส่วนที่ 3-5 ของ ACL แต่
ถ้าผู้จัดหาอ่ืนๆ เช่น ผู้ค้าปลีกไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าได้ ผู้ค้าปลีกอาจจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายเอง 

 



 
บทท่ี 4 

 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายไทย 

 
ในป๎จจุบันได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค ทําให้มีการรองรับสิทธิ

ของผู้บริโภคมากข้ึน นับตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันได้เกิดการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้ึนมาโดย
ตลอด ในประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและเห็นว่าควรมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นการทั่วไป โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าเพ่ือให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และ
ควรจัดให้มีองค์กรของรัฐเพ่ือตรวจตรา ดูแล  และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือสามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ให้แก่ผู้บริโภค และเห็นสมควร
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายให้ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงและเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เสียหายไม่จําต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้าและได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม
ที่สุด 

ในบทนี้ จึงได้ทําการศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายสารบัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค โดยกฎหมายสารบัญญัติได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1  การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีเหตุผลในการประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เนื่องจากป๎จจุบันการเสนอขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชนชนนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณา ได้นําวิชาการในทางการตลาดและทางการ
โฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ใน
ฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ในบางกรณีแม้จะมีการกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองผู้บริโภคในการกําหนดคุณภาพและราคาสินค้าหรือบริการแล้วก็ตาม แต่ขั้นตอนในการ
ฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ไม่
สามารถอํานวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้บริโภคนั้นต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จํานวนมาก จึงไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้  จึงควรมี
กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าเพ่ือให้
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ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และควรจัดให้มีองค์กรของรัฐเพ่ือตรวจตรา ดูแล  และประสานงานการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค76 
 

4.1.1  บุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
จากนิยามมาตรา 3 เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมุ่งคุ้มครองบุคคลประเภท

ดังต่อไปนี้ 
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน

เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 “ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก

ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการดังกล่าว
ด้วย 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพ่ือขาย 
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้ หรือให้ประโยชน์

ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึง
การเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ 
  “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจและหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการ
โฆษณาด้วย 
  “ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 
  “โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์ หรือป้าย 
  “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้
กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้าและหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้
ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 
  “สัญญา” หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและขาย
สินค้าหรือให้และรับบริการ 
                                                           

76สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 8 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2547), หน้า 1-2. 
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  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 (ฉบับ 2) โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “ผู้บริโภค” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ

เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” 

เห็นได้ว่า คําว่า “การบริโภคและผู้บริโภค” นั้น เป็นคําที่มีที่มาจากทางเศรษฐศาสตร์ แต่ใน
ป๎จจุบันได้เป็นถ้อยคําในกฎหมาย ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ การบริโภค หมายถึงขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการเศรษฐกิจ ซึ่งทรัพย์สินทางเศรษฐกิจได้ถูกนํามาใช้ตามความต้องการ ดังนั้ น การ
บริโภคจึงแตกต่างจากการผลิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก่อนหน้านี้  ได้แก่ การนํามาซึ่งวัตถุดิบ การแปรรูป
วัตถุดิบ หรือขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการจัดสรรแบ่งป๎นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

การบริโภค หมายถึง การกระทําที่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย (การทําสัญญาเป็นส่วนใหญ่) 
และทําให้ได้รับสินค้าหรือบริการเพ่ือสนองตอบต่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว 
สําหรับนักกฎหมายนั้นได้ให้ความสนใจในการกระทําทางกายภาพสําหรับการบริโภคน้อยกว่าการ
กระทําทางกฎหมายเพื่อให้ได้บริโภคสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

ดังจะเห็นได้ว่าการบริโภคตามกฎหมายนั้นครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางไม่จํากัด
เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่ใช้สิ้นเปลืองหรือสิ่งที่ใช้คงรูป อาจจะเป็นได้ทั้งสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งรวมถึงการให้บริการอาจจะเป็นโดยทางกายภาพหรือการใช้สติป๎ญญา รวมทั้ง
ไม่จํากัดว่าจะเป็นเรื่องในของทางแพ่งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้บริการสาธารณะด้วย77 

คําว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายจึงแตกต่างจากผู้บริโภคตามความเป็นจริง ซึ่งดูจาก
เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมาย เห็นได้จากมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจและหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย 

และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “ผู้บริโภค” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ

เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” 
                                                           

77ขวัญชัย สันตสว่าง, กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค, 
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), หน้า 11-12. 
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จากบทนิยามดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่ากฎหมายมิได้มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเพียงเฉพาะผู้ซื้อ
เท่านั้น แต่รวมไปตลอดถึงผู้รับบริการโดยเสียค่าตอบแทนในเรื่องอ่ืน ๆ เช่าซื้อ จ้างทําของ หรือเช่า
ด้วย ป๎ญหาในเรื่องของการนิยามว่าใครคือผู้บริโภคนั้น ตามร่างเดิมของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ให้คํานิยามคําว่า “คุ้มครองผู้บริโภค” ใช้คําว่า คือบุคคลธรรมดาซึ่งซื้อ  เช่า 
เช่าซื้อ หรือได้มาซึ่งสินค้า หรือได้รับบริการที่จัดหามาหรือทําขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึงผู้ซื้อได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจให้ซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาซึ่งสินค้าหรือได้รับบริการโดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทนด้วย เมื่อพิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายดูเหมือนว่าต้องการให้กฎหมายฉบับนี้
คุ้มครองเฉพาะบุคคลธรรมดาแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่เมื่อแปรบัญญัติในรัฐสภาแล้วปรากฏว่าใน
พระราชบัญญัติกลับใช้คําว่า ผู้บริโภค หมายความว่า “ผู้ซื้อหรือได้รับบริการ...” แสดงให้เห็นว่า
อาจจะแปลความหมายของคําว่า “ผู้บริโภค” ได้กว้างนอกจากหมายถึงบุคคลธรรมดาแล้วยังอาจ
หมายถึงนิติบุคคลที่มีการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วย78 

4.1.2  สิทธิของผู้บริโภค 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้

ความสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ที่บัญญัติว่า 
มาตรา 57 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 
ในป๎จจุบันกฎหมายที่รับรองคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เห็นได้จากมาตรา 61 ที่
บัญญัติว่า 

มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็น
ความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

ให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้  ให้
รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้สิทธิกับผู้บริโภค อีกทั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคไว้ตาม
มาตรา 4 

มาตรา 4 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

                                                           
78สุษม ศุภนิตย์, ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 112-113. 
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(1)  สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ 

(2)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
(3)  สิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
(3  ทวิ) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 
(4)  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้

บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้79 
1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า

หรือบริการ  
2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ  
3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ  
4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา  
5.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
เห็นได้ว่าสิทธิของผู้บริโภคที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้สิทธิและความคุ้มครอง

แก่ผู้บริโภคนั้นมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่
เป็นความจริง และเมื่อเกิดกรณีป๎ญหาผู้บริโภคมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐจะได้ให้การแก้ไขเยียวยาความเสียหายเพ่ืออํานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภคที่มี
อํานาจต่อรองน้อยกว่าในทางสังคม อนึ่ง ผู้บริโภคนั้นมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
นั้นเอง โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมีความประสงค์ต้องการให้มีการจัดองค์การเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ
ในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย และ
ภายหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้
บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมและให้สิทธิแก่ผู้บริโภคมากข้ึน ประกอบไปด้วย 

1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ  

เนื่องจากในยุคป๎จจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีการ
เติบโตของการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวาง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้มาตรการทางการค้า

                                                           
79สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ, ค้นวันที่ 30 ธันวาคม 

2556 จาก http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=35   

http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=35
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เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของการค้าขายโดยใช้หลักการทางการตลาด อาทิ การโฆษณาในผลิตภัณฑ์สินค้า 
รวมทั้งการพรรณนาต่าง ๆ ถึงคุณภาพและลักษณะสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนั้นเอง แต่
ทว่าในบางครั้งผู้ประกอบการนั้นใช้หลักการตลาดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการบอกข้อมูลหรือพรรณนา
ถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของตนเองเกินความจริงทําให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ 
เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถรู้ถึงเท่าทันการตลาดได้เท่าผู้ประกอบการ เพราะเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงควร
ได้รับความคุ้มครองถึงสิทธิของตนในการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ควรได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนา
คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
เช่น ผู้บริโภคควรจะได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าอย่างแท้จริง โดยผู้ประกอบการควรทําฉลากสินค้า
ให้ตรงกับความเป็นจริงทั้งส่วนประกอบและคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้า และการโฆษณาสินค้านั้นควร
จะโฆษณาด้วยข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาเกินความจริงเพ่ือให้ผู้บริโภคหลงผิดบริโภคสินค้าหรือบริการ
เหล่านั้นเพราะเชื่อในคําโฆษณาที่เกินความจริง 

2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ  
ผู้บริโภคควรมีสิทธิในการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นสิทธิในมนุษยชน

ที่จะไม่ถูกข่มขู่ในการใช้ชีวิตหรือการเลือกบริโภคสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากในป๎จจุบันนั้นมี
มาตรการหลายประการที่สามารถชักจูงผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยไม่เป็นธรรมได้ 
เช่น การที่ผู้ประกอบการชักจูงผู้บริโภคด้วยการโฆษณาหรือการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ 
วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต และการกระจายข้อมูลแบบบอกต่อนี้มีวิธีที่ชักจูงผู้บริโภคให้สนใจได้ง่าย 
โดยการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ โดยนักการตลาดเหล่านั้น มีวิธีการ
สร้างเรื่องราวหรือข้อมูลให้มีความน่าสนใจจนผู้บริโภคถูกชักจูงให้บริโภคสินค้าโดยปราศจากการ
ไตร่ตรองได้อย่างถี่ถ้วน เป็นการจูงใจผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม เพราะผู้บริโภคไม่ทราบข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ อย่างละเอียด และไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ประกอบการมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรในการสร้าง
มาตรการชักจูงบริโภคอย่างไรบ้าง ดังนั้น ผู้บริโภคควรจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการด้วย
ความสมัครใจของตนเอง ใช้วิจารณญาณของตนเองในการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการโดยปราศจาก
การจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ  
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญของการบริโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ

ควรตระหนักถึงความสําคัญในประการนี้อย่างมากที่สุด เพราะเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพในชีวิตร่างกาย 
สุขภาพ หรือพลานามัยของผู้บริโภคโดยตรง เหตุด้วยการผลิตสินค้าต่าง ๆ นั้น ผู้ประกอบการควรจะ
มีการตรวจสอบถึงสินค้าหรือบริการของตนให้มีสภาพและคุณภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสําหรับ
ผู้บริโภคก่อนที่ผู้บริโภคจะนําไปบริโภค โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่ควรที่
จะละเลยในคุณภาพของสินค้าและบริการ ควรจะมีคําแนะนําต่าง ๆ ในการใช้งานสินค้าหรือบริการต่าง 
ๆ เหล่านั้นและควรบอกถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่ผู้บริโภคจะนําไปบริโภค 
ผู้ประกอบการควรมีการทําฉลากสินค้าที่มีมาตรฐานและบ่งบอกถึงข้อควรระวังหรือลักษณะวิธีใช้เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 
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เรื่องความเป็นธรรมในการทําสัญญานั้น มีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเรื่องสัญญานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวประชาชน
ทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะในการใช้ชีวิตประจําวันประชนชนมีการเจรจาตกลงทําสัญญากันอยู่เสมอ 
เมื่อการแสดงเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันจึงเกิดเป็นสัญญามีผลผูกพันผู้ทําสัญญา ดังนั้น ในการ
ทําสัญญาควรจะมีความรอบคอบและผู้ที่ทําสัญญาทุกฝ่ายควรมีอํานาจในการต่อรองอย่างเท่าเทียม
กัน ดังนั้น ผู้บริโภคก่อนที่จะเข้าทําสัญญาควรจะมีสิทธิที่ได้รับความธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการนั้นมีอํานาจเหลื่อมล้ําในความไม่เท่าเทียมกันของ
การต่อรองในการทําสัญญา ทําให้ในบางครั้งผู้บริโภคเสียเปรียบเนื่องจากขาดอํานาจในการต่อรอง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคควรจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา เช่น ผู้ประกอบการต้องไม่ใช้เล่ห์
เหลี่ยมหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าทําสัญญา ไม่ทํานิติกรรมต่าง ๆ ที่มีเจตนาหลอกลวงผู้บริโภคให้
หลงเชื่อจนเข้าทําสัญญาที่ทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ เป็นต้น 

5.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
เมื่อผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการในการบริโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 

ผู้บริโภคมีสิทธิที่ควรจะได้รับการชดเชยจากความเสียหายเมื่อผู้ประกอบการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีกําลังต่อรองน้อยกว่าผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคตามหลักการที่ยอมรับในระดับสากลและรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ ทําให้
ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบที่ทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

4.1.3  หน่วยงานหรือองค์กรในการด าเนนิการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
4.1.3.1  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จากมาตรา 9 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติให้การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
คมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกฎหมายกําหนดให้
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และการพ้น
ตําแหน่งของกรรมการเป็นไปตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตาม มาตรา 11 แล้ว กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ 1) ตาย  2) ลาออก 3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 4) เป็นบุคคลล้มละลาย  5) เป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และในกรณีที่กรรมการพ้น
จากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและกรณีที่
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คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งไว้แล้ว 

ส่วนในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อยู่ในที่ประชุม กฎหมายได้ให้อํานาจกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุม อีกทั้งการที่จะครบเป็นองค์ประชุมในทุกครั้งต้องประกอบด้วย กรรมการมา
ประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดตามมาตรา 13 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

คณะกรรมการผู้บริโภคจะมีอํานาจเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้  1) คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณา  2) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 3) คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องเกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจํานวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน และกรรมการเฉพาะเรื่องจะอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และ
กฎหมายกําหนดให้นํามาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิวัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 

 ส่วนในเรื่องประเด็นของอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏใน
มาตรา 10 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
อํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1)  พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ 

2)  ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 
3)  แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้วยก็ได้ 

4)  ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณา
วินิจฉัยการอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

5)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 
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6)  สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ให้ปฏิบัติการตามอํานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดี
ในความผิดเกี่ยวกบัการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

7)  ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 39 

8)  รับรองสมาคมตามมาตรา 40 
9)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการ

คุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต่อไปได ้

4.1.3.2  อํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อํานาจและหน้าที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอยู่ 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1)  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน

เนื่องจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
2)  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการ ใด ๆ 

อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทําสอบ หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรและจําเป็นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

3)  สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยป๎ญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อายได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

5)  ดําเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือ
สร้างนิสัยในการบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามัยประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด 

6)  ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย80 

 
 

                                                           
80สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค, หน้า 3-4. 
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4.1.4  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 
ในป๎จจุบันยุคแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทําให้มีผลิตสินค้าออกมาอย่างมากมาย

หลากหลายชนิด ดังนั้น การโฆษณาซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากของการตลาด เพราะทําให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้โดยง่าย อิทธิพลของการโฆษณาทําให้เกิดการเลียนแบบ เกิดการจูง
ใจ ทําให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วนก่อนและอาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เห็นได้ว่าใน
ป๎จจุบันนี้สื่อโฆษณาในแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับการดํารงชีวิตของผู้บริโภค ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคมุ่งคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ใน
ภาวะเสียเปรียบเพราะผู้บริโภคอาจรู้ไม่เท่าทันภาวะตลาด ทําให้ไม่ทราบถึงคุณภาพของสินค้าและ
บริการนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น การคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการโฆษณาเป็นมาตรการหนึ่งของการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค คือ 
คุ้มครองผู้บริโภคในการให้สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เห็นได้ว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและคํา
พรรณนาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ข้อความหรือคําพรรณนาต่าง ๆ เหล่านั้นที่มีลักษณะเกิน
จริงหรือข้อความเป็นเท็จ หรือเป็นข้อความที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดไปถึงสาระสําคัญของสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค 

4.1.4.1  ความหมายของการโฆษณา 
ความหมายของ "โฆษณา" มีการให้คํานิยามท่ีแตกต่างกันไป มีดังต่อไปนี้ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “โฆษณา หมายถึง เผยแพร่ข้อความ

ออกไปยังสาธารณชน; ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, เช่น โฆษณาสินค้า; (กฎ) กระทําการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 
ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า”81 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร “โฆษณา หมายถึง การป่าวร้องประกาศ
แพร่เรื่องให้รู้”82 

A.R. Oxenfeldt and C. Swan กล่าวว่า "การโฆษณาเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจจาก
ผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมิได้เป็นไปในรูปส่วนตัว"83 

                                                           
81ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554 (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 285. 

82พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร, ค้นวันที่ 18 เมษายน 2557 จาก 
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8
%93%E0%B8%B2 



73 
 

Maurice I. Mandell ให้คําจํากัดความว่า "การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการส่งเสริม
การขายผ่านสื่อโฆษณา ที่มิใช่บุคคล และต้องชําระเงินโฆษณาโดยผู้อุปถัมภ์ ซึ่งการโฆษณานี้มี
ความหมายแตกต่างไปจากการส่งเสริมการขายรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การขายโดยพนักงาน และการ 
ส่งเสริมการจําหน่าย เป็นต้น"84 

S.W. William Pattis กล่าวว่า "การโฆษณา หมายถึง การสื่อสารในรูปแบบใด ๆ ซึ่ง
เจตนาที่จะกระตุ้นผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อและการส่งเสริมในด้านการจําหน่ายสินค้าและบริการ 
รวมถึงการสร้างประชามติ การกระทําการ เพ่ือก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย 
ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือสาเหตุต่าง ๆ และการกระทําเพ่ือให้ประชาชนเห็นคล้อยตาม 
หรือปฏิบัติไปในทางท่ีผู้โฆษณาประสงค์"85 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การโฆษณา คือ กิจกรรมสื่อสารมวลชนที่
เกิดขึ้น เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมอันเอ้ืออํานวยต่อความเจริญของธุรกิจ การขายสินค้าหรือ
บริการโดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีทั้งกลยุทธ์จริงและเหตุผลสมมติผ่านทางสื่อโฆษณาที่ต้องรักษาเวลา
และเนื้อทีท่ี่มีการระบุบอกผู้โฆษณาอย่างชัดแจ้ง”86 

Susan Avery said that “Advertising is any paid form of non-personal 
presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor via 
print media (newspapers and magazines), broadcast media (radio and television), 
network media (telephone, cable, satellite, wireless), electronic media (audiotape, 
videotape, videodisk, CD-ROM, Web page), and display media (billboards, signs, 
posters).”87 

ซูซาน เอเวอนี่ กล่าวว่า การโฆษณา คือ รูปแบบการจ่ายเงินใด ๆ เพ่ือนําเสนอโดยไม่
ใช้คนและการส่งเสริมความคิด สินค้า หรือบริการ โดยการสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร สื่อกระจาย เช่น วิทยุและโทรทัศน์ สื่อเครือข่าย เช่น โทรศัพท์ สายเคเบิ้ล ดาวเทียม ไร้สาย 
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ เช่น เทปเสียง เทปวิดีโอ อินเตอร์เน็ต และ สื่อแสดง เช่น ป้าย โปสเตอร์ 

ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 3 ได้มีการนิยามเพ่ือให้
ความหมายเกี่ยวกับการโฆษณาไว้ ดังนี้  

                                                                                                                                                                      
83ณัฐ จันทโรทัย, การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนคร, ม.ป.ป.), ค้นวันที่ 5 มกราคม 2557 จาก http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/ad1-
2.html  

84เรื่องเดียวกัน. 
85เรื่องเดียวกัน. 
86เรื่องเดียวกัน.  
87PPG Corporate Communications,  PPG Honors Six Excellent Suppliers. 

Retrieved May 19, 2014 from http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/ 
2008616.9spx 

http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/ad1-2.html
http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/ad1-2.html
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/
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“โฆษณา” หมายความถึงการกระทําการไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  

 “สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 

4.1.4.2  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้นมาทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 14 
โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คนแตไ่ม่เกิน 13 คนกรรมการเฉพาะเรื่อง
อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

1)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ให้อํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 ดังนี้ 
“1.  หน้าที่โดยทั่วไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ยัง

มิได้ถูกควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน โดยกฎหมายได้กําหนดมาตรฐานของ “ข้อความ” ที่จะใช้
ในการโฆษณาไว้ในมาตรา 22 และกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ “วิธีการ” ที่ใช้ในการโฆษณาไว้ใน
มาตรา 23 

2.  หน้าที่ในการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค เนื่องจากการโฆษณาสินค้าบางประเภทเป็นการล่วงหน้าโดยกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น หรือห้ามการโฆษณาหรือจํากัดการใช้สื่อโฆษณาสินค้าหรือ
บริการนั้นอันเป็นหน้าที่ซึ่งกําหนดตามมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 

3.  หน้าที่ในการตรวจข้อความโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจขอให้พิจารณาให้
ความเห็นก่อนทําการโฆษณา อันเป็นหน้าที่ที่กําหนดตามมาตรา 29”88 

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่โดยทั่วไปในการควบคุมดูแลการ
โฆษณาสินค้าหรือบริการที่ยังมิได้ถูกควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน โดยกฎหมายได้กําหนด
มาตรฐานของ “ข้อความ” ที่จะใช้ในการโฆษณาไว้ในมาตรา 22 ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมข้อความในโฆษณาต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการว่า
ข้อความนั้นเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่และต้องไม่ใช่ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
ส่วนรวม 

โดยข้อความดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความ
จริง ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทําโดย

                                                           
88สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือผู้โฆษณา (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2534), หน้า 4.  
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ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่
ก็ตาม ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ
นําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความ
สามัคคีในหมู่ประชาชน  ข้อความอย่างอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่
บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้าม
ในการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ 
“วิธีการ” ที่ใช้ในการโฆษณาไว้ในมาตรา 23 คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบว่าการโฆษณานั้นจะไม่กระทําการโฆษณาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้  ต้องพิจารณากฎกระทรวง
ประกอบด้วย 

ในประการต่อมา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่ในการป้องกัน
หรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคเนื่องจากการโฆษณาสินค้าบาง
ประเภทเป็นการล่วงหน้าโดยกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น หรือห้ามการ
โฆษณาหรือจํากัดการใช้สื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นอันเป็นหน้าที่ซึ่งกําหนดตามมาตรา 24 ถ้า
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากได้กําหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 สินค้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่สุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่
ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจํา  ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังต่อไปนี้ 
กําหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทําไปพร้อมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย 
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
กําหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้ หรือจํากัดการใช้สื่อ
โฆษณาสําหรับสินค้านั้น หรือห้ามการโฆษณาสินค้านั้น โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
นํามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้า
นั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย อีกทั้งคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาถ้าเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภคจําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และ
รายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํา นาจ
กําหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณากําหนดได้ ตามมาตรา 25 และเมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการ
โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใดสมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่ง
หมายเพ่ือการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นต้องมีถ้อยคําชี้แจงกํากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ตามมาตรา 26 

รวมทั้งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่ในการตรวจข้อความ
โฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจขอให้พิจารณาให้ความเห็นก่อนทําการโฆษณา อันเป็นหน้าที่ที่กําหนดตาม
มาตรา 29 ที่ให้อํานาจคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่ตรวจข้อความโฆษณาในกรณีที่ผู้
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ประกอบธุรกิจที่สงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทําการโฆษณาได้และคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็น
และแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคําขอ แต่ถ้า
ไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบ
แล้วการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณากําหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาไม่ถือว่าเป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควรการใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีให้ความเห็นไป มิให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดทางอาญา 

ในการดําเนินตามหน้าที่ของคณะกรรมว่าด้วยการโฆษณาถ้าพิจารณา
ข้อความโฆษณาใดแล้ว และได้ให้โอกาสแก้ผู้กระทําการโฆษณาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้โอกาสใน
การพิสูจน์แสดงความจริงว่าข้อความโฆษณาของตนมิได้มีลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค แต่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความเหล่านั้นมีลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว คือ ฝ่าฝืนโดยข้อความโฆษณาเหล่านั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกิ น
ความจริง ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะ
กระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความ
จริงหรือไม่ก็ตาม  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือ
เสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน ข้อความอย่างอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงข้อความที่ใช้ใน
การโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริ งได้โดยแน่แท้ ไม่เป็น
ข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาท่ีเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือเป็นข้อความโฆษณา
ที่มีวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่
ผู้บริโภค หรือเป็นการโฆษณาที่ไม่มีคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด หรือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือ
บริการใดผู้บริโภคจําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือ
บริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้แจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ 
เพราะเหตุประการนี้คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาจึงมีอํานาจในการออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 27 ได้แก่ คําสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา หรือห้ามการใช้
ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา หรือห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
หรือให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดในการออกคําสั่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค  ประกอบกับความสุจริตใจในการกระทํา
ของผู้กระทําการโฆษณา โดยจะออกเพียงคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่งก็ได้สําหรับคําสั่งดังที่กล่าวมา
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ข้างต้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทําการโฆษณาได้ และหากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทําการ
โฆษณาฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาย่อมต้องรับโทษอาญาที่กําหนดไว้ตามมาตรา 
49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

อีกทั้งถ้าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจตามมาตรา 28 ถ้า
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือ
แสดงความจริงได้ในกรณีที่ผู้กระทําการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทําการโฆษณา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งต่าง ๆ เช่น ได้แก่ คําสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
หรือห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา หรือห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้น
ในการโฆษณา หรือให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดในการออกคําสั่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค  ประกอบกับความสุจริตใจ
ในการกระทําของผู้กระทําการโฆษณา โดยจะออกเพียงคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่งก็ได้สําหรับคําสั่ง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้กระทําการโฆษณาได้ และให้ถือว่าผู้กระทําการโฆษณารู้
หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ 

2)  ลักษณะของข้อความโฆษณาที่ถือว่าเป็นข้อความโฆษณาอันเป็นการฝ่า
ฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ลักษณะที่  1  ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
ลักษณะที่  2  ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 
ลักษณะที่  3  ใช้วิธีการโฆษณาในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ร่างกายหรือจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ลักษณะที่  4  ข้อความโฆษณาอย่างอ่ืนที่มีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็น

ข้อความโฆษณา อันถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม”89 
ลักษณะที่ 1 ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค แบ่งได้แยกเป็น 

2 ประการ คือ 
1.  ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ตัวอย่าง เช่น นําเอา

ถ้อยคําในลักษะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ยากต่อการพิสูจน์ให้เป็นความจริงได้ เช่น คําว่า “ดีที่สุด” 
“100%” “ที่สุดในโลก” “สง่างามที่สุด” “โอ่อ่าที่สุด” ไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ถึงข้อความ
โฆษณาเหล่านี้ว่าเป็นความจริงหรือไม่90  ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้มีลักษณะเกินความจริงยากต่อการ
พิสูจน์ หรือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็นเท็จ เพราะว่ายากต่อการพิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้

                                                           
89สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือผู้โฆษณา, หน้า 5. 
90เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
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เลยว่าข้อความโฆษณาเป็นความจริงหรือไม่91 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาได้ใช้คําว่า 
“กว่า” หรือ “ที่สุด” มาประกอบข้อความโฆษณาแต่ไม่ได้ระบุข้อความอ่ืนตามมา ทําให้ถ้อยคํานั้นไม่
มีความหมายเฉพาะเจาะจงท่ีแน่นอน โดยความเข้าใจหรือความรู้สึกอยู่ที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจ เช่น นํา
คําว่า “กว่า” หรือ “ที่สุด” ไปประกอบคําว่า สวย ดี ได้มาตรฐาน เก๋ เหมาะ ทันสมัย เด่น เป็นต้น ถือ
ว่าข้อความโฆษณาไม่มีลักษณะยืนยันข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต้องพิสูจน์แสดงความจริง 
แต่ในกรณีตรงกันข้าม ถ้าผู้ประกอบธุรกิจโฆษณานําคําว่า “กว่า” หรือ “ที่สุด” มาประกอบข้อความ
โฆษณาโดยที่ถ้อยคํานั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงและเป็นทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าข้อความโฆษณานั้น
มีความหมายว่ามีความเหนือกว่าในการเปรียบเทียบกับสินค้าประเทศเดียวกัน เช่น นําคําว่า “กว่า” 
หรือ “ที่สุด” ไปประกอบคําว่า “ประหยัด” “ยาวนาน” “ทน” “เล็ก” เป็นต้น ถือว่าข้อความโฆษณา
เหล่านี้มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิสูจน์แสดงความจริงเกี่ยวกับ
ข้อความโฆษณาเหล่านั้น แต่ในกรณีถ้าข้อความโฆษณาอ้างว่าลดราคาสินค้า ถ้าราคาสินค้ายังไม่ได้
กําหนดอย่างแน่นอน การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จหรือเกินความจริงจึงกระทําได้ยาก แต่ถ้าเป็นกรณีสินค้า
ควบคุมราคา การที่ตรวจสอบว่าราคาลดจริงหรือไม่จึงสามารถกระทําได้ง่ายว่าลดราคาจริงหรือ
ข้อความโฆษณานั้นเป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือไม่  ส่วนในกรณีการยืนยันข้อเท็จจริงว่าได้รับรางวัล 
ได้รับใบรับรองคุณภาพหรือกล่าวยันตัวเลข ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต้องพิสูจน์ความจริง ต้องแสดง
แหล่งประกวด ปีที่ได้รับรางวัลให้ชัดเจนตรงกับข้อความที่ตนเองโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจัดประกวดโดยผู้ใด เมื่อไร เป็นต้น ในประการต่อมาข้อความโฆษณาที่เปรียบเทียบสินค้าใน
ลักษณะที่เหยียบย่ําสินค้าอ่ืน หรือเป็นข้อความโฆษณาที่เปรียบเทียบว่าสินค้าของตัวเองมีคุณภาพ
ดีกว่าสินค้ายี่ห้ออ่ืน การโฆษณานั้นต้องมีข้อความที่เป็นความจริงทั้งหมดทําให้ผู้บริโภคทราบและต้อง
ไม่มีลักษณะเกินความจริงหรือเป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญของสินค้าและ
การโฆษณาที่มีลักษณะเปรียบเทียบนั้นควรทําเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ไม่ควรเอาเรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ มาเป็นหลักในการเปรียบเทียบ เพราะอาจจะทําให้ผู้บริโภคเข้าใจในคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ได้ ถ้า
ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงก็เป็นการโฆษณาที่ข้อความ
โฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง ส่วนกรณีในการโฆษณาอันทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
ของสินค้าซึ่งกระทํากันในหลายรูปแบบ เช่น การใช้ข้อความโฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าผิดใน
แหล่งกําเนิดหรือวัสดุของสินค้า หรือการโฆษณาในเรื่องการรับประกันสินค้า ผู้ประกอบกิจการ
โฆษณาต้องระบุลักษณะและขอบเขตของการประกันสินค้าให้ชัดเจน โดยระบุเงื่อนไขของการ
รับประกันให้ครบถ้วน92 

2.  ข้อความโฆษณาที่จะก่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอันไม่เป็นธรรมหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม เป็นการโฆษณาจูงใจแต่ปรากฏว่าไม่เป็นความ
จริงและทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพและสาระสําคัญของสินค้า การอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ 

                                                           
91เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
92เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-20. 
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เหล่านี้ทําให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ทําให้ผู้บริโภคอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากได้เชื่อจากการจูงใจใน
รายงานทางวิชาการหรือสถิติเหล่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริง93 

ลักษณะที่ 2 ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม แบ่ง
ได้เป็น 2 ประการ คือ 

1.  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ เป็นข้อความโฆษณาที่จูงใจให้
ผู้บริโภคนั้นบริโภคสินค้าหรือบริการที่นําไปสู่การกระทําความผิดทางกฎหมาย แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มี
ความผิดทางกฎหมายก็เป็นการผิดศีลธรรม เช่น ข้อความโฆษณาว่าให้เลขเด็ด สนับสนุนการเล่นหวย
เล่นพนัน มีลักษณะของการโฆษณาสลากกินรวบ ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน หรือโฆษณา
เกี่ยวกับการทําแท้ง โฆษณาขายบริการทางเพศ เป็นต้น94 

2.  ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน เป็นข้อความที่ก่อให้เกิดไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม แต่
ในขณะนี้ยังไม่พบตัวอย่างข้อความโฆษณาในลักษณะนี้ 

ลักษณะที่ 3 ใช้วิธีการโฆษณาในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ลักษณะที่ 4 ข้อความโฆษณาอย่างอ่ืนที่มีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็น
ข้อความโฆษณา อันถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม เป็น
การโฆษณาข้อความตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2528) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538)  

3)  การอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 43 ได้บัญญัติให้อํานาจแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจไว้ ถ้าเห็นว่าตนเองมีสิทธิในการโฆษณาและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ในเรื่องการอุทธรณ์คําสั่งในข้อความโฆษณา ได้แก่ 
คณะกรรมการโฆษณาตามมาตรา 27 ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่พอใจในคําสั่งที่คณะกรรมการโฆษณาให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้แก่ ผู้ที่ได้รับคําสั่ง ประกอบไปด้วย ผู้กระทําการโฆษณา ผู้
ประกอบกิจการโฆษณา และเจ้าของสื่อโฆษณา การอุทธรณ์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการยื่นอุทธรณ์
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2524) โดยผู้รับคําสั่งนั้นต้องยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้ทราบคําสั่ง อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวนั้นไม่
เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เว้นแต่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

                                                           
93นนท์วินิจ เจริญนวชัย, ค าอธบิายเรียงมาตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

2522 (นครปฐม: โครงการตํารา กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ, 2550), หน้า 25. 
94สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือผู้โฆษณา, หน้า 21. 
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นที่สุดตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254195 

 
4.1.5  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 
ในป๎จจุบันมีสินค้าและบริการมากมายเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

เมื่อมีสินค้าให้เลือกมากมายในท้องตลาด ย่อมมีสินค้าที่มีการติดฉลากและไม่ติดฉลาก จุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงวิธีใช้และคําเตือนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความระมัดระวังใน
การใช้สินค้า รวมทั้งทําให้ผู้บริโภคทราบถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าขึ้นมาโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคโดยผ่านทางฉลากของสินค้านั้น มีทั้งการบรรยายถึงคุณภาพ 
วิธีการใช้ คําเตือนต่าง ๆ ในฉลาก เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคในผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ อีกนัยหนึ่งการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรยายและให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ทางฉลากเป็นการโฆษณาประเภทหนึ่ง เพราะทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงสรรพคุณและคุณลักษณะของ
สินค้าของตน การระบุวิธีการใช้และคําเตือนต่าง ๆ เป็นการกําหนดกติกาให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้
สินค้าในการอุปโภคบริโภคและรวมถึงเป็นเงื่อนไขให้ผู้บริโภคปฏิบัติตาม และมีบางกรณีถ้าไม่ปฏิบัติ
ตามวิธีการใช้สินค้าอาจจะทําให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายในส่วนที่ผู้บริโภคพึงจะได้จาก
การเสียหายนั้น และฉลากทําให้ทราบถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการเป็นประโยชน์เมื่อเกิดความเสียหาย
แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถติดตามเพ่ือเรียกร้องให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการชดใช้ค่าเสียหายได้ 

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากสินค้านั้น รัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากในบางกรณีผู้ประกอบการได้บอกข้อมูลของสินค้าหรือบริการไม่ครบหรือขาดตก
บกพร่อง ทําให้ผู้บริโภคได้รับความเสียดาย ดังนั้น จึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพ่ือควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพ่ือบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลข่าวสารขั้นต่ําแก่
ผู้บริโภค โดยใช้วิธีการควบคุมฉลาก โดยกําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่จะต้องให้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ โดย
ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อ หรือใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย เป็น
ธรรม ประหยัด ดังนั้น ข้อความที่ปรากฏในฉลาก กฎหมายจึงกําหนดให้ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง 
และไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า และให้ใช้ข้อความตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.1.5.1  ความหมายของการฉลาก 
ความหมายของ "ฉลาก" มีการให้คํานิยามที่แตกต่างกันไป มีดังต่อไปนี้ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “ฉลาก หมายถึง สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือ

แผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทําเป็นเครื่องหมายกําหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เป็นต้น; 
ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า ฉลากยา ; สลาก ก็ว่า; (กฎ) รูป รอยประดิษฐ์ 

                                                           
95ขวัญชัย สันตสว่าง, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
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เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า เช่น ฉลากยา ฉลาก
เครื่องสําอาง”96 

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร “ฉลาก หมายถึง สลาก, เครื่องหมาย
แทนสิ่งของสําหรับจับเสี่ยงทาย ป้ายบอกชื่อ เช่น ฉลากยา”97 

ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 3 ได้มีการนิยามเพ่ือให้ความหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณาไว้ ดังนี้ 

"ฉลาก" หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้
กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้
ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

4.1.5.2  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นมาทําหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลเรื่องฉลาก โดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้ งโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีจํานวนไม่น้อย
กว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 13 คนกรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาแต่งตั้ งจากผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ให้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 30 ถึงมาตรา 35 ดังนี้ 

1.  กําหนดสินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก 
(1)  สินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ 

เนื่องในการใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น 
(2)  สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจําซึ่งการกําหนดฉลากของ

สินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น  
2.  กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะฉลาก

ของสินค้าควบคุมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนด
กรณีหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นสินค้าใดไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อความฉลากก็ได้ อํานาจตามข้อนี้ เป็นอํานาจกําหนดให้ฉล ากต้องมีลักษณะและ
ประกอบด้วยข้อความหรือข่าวสารตามประเภทของสินค้าที่ถูกต้องและเพียงพอตามที่คณะกรรมว่า
ด้วยฉลากเห็นว่าจะเป็นต้องปรากฏในฉลาก 

                                                           
96ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หน้า 345. 
97พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร, เรื่องเดิม. 
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3.  เมื่อได้กําหนดสินค้าใดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และกําหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของฉลากแล้ว ถ้ามีการฝ่าฝืน คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากมีอํานาจที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้ฉลากที่ไม่เป็นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่กําหนดนั้นได้ ในการนี้ยังมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการ
ชั่วคราวในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือคําสั่งของคณะกรรมการที่เห็นสมควร สําหรับ
ผู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือคําสั่งของคณะกรรมการจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งมีโทษจําคุกและโทษปรับ 

4.  เพ่ือเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจพิจารณาให้ความเห็นว่าฉลาก
ของผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดหรือไม่ ในเมื่อผู้ประกอบธุรกิจนั้นขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
พิจารณา (สินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมาขอความเห็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องวีดีทัศน์ เป็นต้น) ซึ่งคณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่การให้ความเห็นดังกล่าวไม่ตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันควร สําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระทําการไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการไม่ต้องรับโทษทางอาญาถ้าภายหลังคณะกรรมการเห็นว่าความเห็นเดิมไม่ถูกต้องและ
ได้วินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืน 

5.  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมี
อํานาจที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เช่น 
แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาการกําหนดฉลากวัสดุหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ” เพ่ือ
พิจารณากําหนดวัสดุทางการแพทย์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมี
อํานาจที่จะสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องใด
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได ้

6.  นอกจากอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว 
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากยังมีอํานาจออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในเมื่อไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้  เนื่องจากในป๎จจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมในเรื่อง
ฉลาก เช่น กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง เป็นต้น อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในข้อนี้จึงเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้”98 

คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีหน้าที่โดยทั่วไปในการกําหนดสินค้าดังต่อไปนี้
เป็นสินค้าควบคุมฉลาก คือ สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่
สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจในการกําหนดสินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมฉลากโดย

                                                           
98สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คู่มือการคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2540), หน้า 28-30. 
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สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายอ่ืนและเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนั้นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ นี้ คําว่า “โรงงาน” ตามมาตรา 30 นี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ที่มีความหมายว่า “สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือขายโดยใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปหรือใช้
เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป” แต่การที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดสินค้าใดเป็น
สินค้าควบคุมฉลากไม่ใช้กับกรณีสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศราชกิจจา
นุเบกษา 

แต่ถ้าเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกายหรือจิตใจเนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้นหรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจําจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นแต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจกําหนดให้สินค้านั้น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ หากมิใช่สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานหรือสินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย ดังนี้ อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่จะกําหนดให้เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก โดยออกเป็นประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่กําหนดสินค้าดังต่อไปนี้เป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลากโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น และสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้
เป็นประจําซึ่งการกําหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค้านั้น และไม่เป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลากที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน หรือสินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย99 

ในประการต่อมาคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะฉลากของสินค้าควบคุมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดกรณีหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นสินค้าใดไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความฉลากก็ได้ อํานาจตามข้อนี้ เป็น
อํานาจกําหนดให้ฉลากต้องมีลักษณะและประกอบด้วยข้อความหรือข่าวสารตามประเภทของสินค้าที่
ถูกต้องและเพียงพอตามที่คณะกรรมว่าด้วยฉลากเห็นว่าจะเป็นต้องปรากฏในฉลาก  โดยฉลากของ
สินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องมีลักษณะตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ดังต่อไปนี้ ฉลาก
สินค้าต้องใช้ข้อความภาษาไทยปิดไว้ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะที่บรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า โดยต้องให้
ผู้บริโภคเห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน อีกทั้งต้องทําเป็นเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้ประกอบสินค้าปิด
ไว้ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะที่บรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ศึกษาถึงวิธีการใช้ 
ส่วนประกอบ คําเตือนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นด้วย ในการระบุฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินค้าอันทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยการระบุฉลากของ
สินค้าที่ต้องควบคุมฉลาก ต้องประกอบไปด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ
ผู้ผลิตหรือของผู้นําเข้าเพ่ือขาย สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเข้า การที่บอกข้อมูล

                                                           
99นนท์วินิจ เจริญนวชัย, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
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เกี่ยวกับผู้ผลิตทําให้ผู้บริโภคแน่ใจว่าตนเองได้ทําการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแล้วเพราะ
มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ตนเองไว้ใจที่ระบุไว้ในฉลากสินค้านั้น และ
ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจเต็มประสิทธิภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งต้องระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ประเภทอะไร และในกรณีที่
เป็นสินค้านําเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย นอกจากนี้ ต้องระบุข้อความที่จําเป็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุ ในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้หรือ
กรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือผู้
นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําฉลากก่อนขาย 
และฉลากนั้นต้องมีข้อความดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย แต่การกําหนดข้อความดังกล่าวในฉลากสินค้า
ต้องไม่เป็นกรณีที่บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยความลับทางการผลิตของตนเอง เช่น วิธีการผลิต 
ส่วนผสมในการผลิต เป็นต้น แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการ
ผลิตของตนเองถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่ผู้บริโภค
ควรจะได้ทราบถึงความลับทางการผลิตเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคเองเพราะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้บริโภคควรจะได้รู้ก่อนบริโภคสินค้า ตามมาตรา 32
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  

ถ้าคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา 31
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่เก่ียวกับ ได้แก่ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นําเข้าเพ่ือขาย 
สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเข้า ข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไรในกรณี
ที่เป็นสินค้านําเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย และข้อความอันจําเป็นต่าง ๆ ได้แก่ ราคา ปริมาณ 
วิธีใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้อย่างไร ข้อแนะนําเพ่ือบอกถึงการใช้งานหรือการห้ามใช้งาน
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค คําเตือนถึงการใช้งานเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค วัน 
เดือน ปีที่หมดอายุในกรณีที่เป็นสินค้าที่หมดอายุได้ ราคาหรือกรณีอ่ืนเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพ่ือขายในประเทศไทยหรือของผู้
สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย ถ้าคณะกรรมการว่าด้วยฉลากถ้าเห็นว่าฉลากสินค้านั้นไม่
เป็นไปตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติคุ้มครองฯ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจสั่งให้ผู้ ประกอบ
ธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดําเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้องตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 

นอกจากนี้ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดทําฉลาก และรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะของ
สินค้าท่ีควบคุมฉลากและข้อยกเว้นให้สินค้าใดไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และมีอํานาจ
พิจารณาว่าฉลากสินค้าใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข
ฉลากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนด สามารถสั่งให้บุคคลใด ๆ 
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ส่งเอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเพ่ือชี้แจ้งในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทําละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มอบหมาย อีกทั้งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิดในเรื่องฉลากสินค้าตามมาตรา 62 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  และคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ืออุด
ช่องว่างกฎหมาย เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน100 

2)  ประเภทของสินค้าที่ควบคุมฉลาก101 
ฉลาก คือ รูปรอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําให้ปรากฏข้อความ

เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 30 ได้กําหนดให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก 

ประเภทที่ 1 กฎหมายกําหนดให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

คําว่า “ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปร
สภาพ และหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2538 มาตรา 5 ได้ให้ความหมายคําว่า 
“โรงงาน” ไว้ว่า "โรงงาน" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครือ่งจักรหรือไม่ก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 
ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ดังนั้น คําว่า “ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน” หมายความว่า การผลิตสินค้าเพ่ือขายโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือ
กําลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
แต่สินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งออกโดยไม่ขายในประเทศไทยนั้นไม่ต้องจัดทําฉลาก ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องทํา
ฉลากเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นและทราบก่อนบริโภคสินค้า แต่ในทางตรงกันข้ามสินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อขายนั้นเป็นสินค้าที่อยู่ในบังคับที่ต้องมีฉลากเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 
30 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 30 

ประเภทที่ 2 สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ 
เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้นหรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจํา 

สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจเนื่องในการใช้
สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น 

                                                           
100ไพโรจน์ อาจรักษา, บริโภคอย่างฉลาด อ่านฉลากก่อนซื้อ (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 

2545), หน้า 37.  
101เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-44. 
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อํานาจในการกําหนดว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนั้นเป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยออกเป็นประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแล้วนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 30 วรรคสาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

ในกรณีที่สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่อง
ในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้นหรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจํานั้นเป็น
สินค้าท่ีควบคุมฉลากโดยกฎหมาย คือ เป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายโรงงาน หรือ
เป็นสินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย กรณีต่อไปนี้สินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลากอยู่แล้วโดยผลของกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงไม่มีความจําเป็นต้องออกประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากซ้ําอีก 

3)  ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก102 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 30 และมาตรา 31 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 

(1) ต้องตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของสินค้านั้น  

(2)  ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกํากับภาษาต่างประเทศ สามารถ
เห็นและอ่านได้ชัดเจน 

(3)  ต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม 
4)  ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้103 

(1)  ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมี
ชื่อว่าอย่างไรและสินค้านั้นเป็นสินค้าคืออะไร ใช้ในการบริโภคประเภทไหน ในกรณีที่เป็นสินค้าที่สั่ง
หรือนําเข้าในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 

2)  ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ถ้าชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต
นั้นจดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีนี้สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ผู้ผลิตจดทะเบียนไว้แล้วกับ
กรมทะเบียนการค้าแทนชื่อของผู้ผลิตสินค้าได้ และถ้าเป็นกรณีจ้างทําของ (สินค้า) ผู้ว่าจ้างถือว่าเป็น
ผู้ผลิตด้วย 

(3)  ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่ง
หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย เป็นกรณีที่จดทะเบียนไว้แล้วกับกรมทะเบียนการค้าแทนชื่อ
ของผู้สั่งหรือนําเข้าได้ 

(4)  ที่อยู่-สถานที่ตั้ง ที่สามารถติดต่อได้จริง ในกรณีนี้คือที่อยู่หรือสถาน
ทีต่ั้งของผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

                                                           
102เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
103เรื่องเดียวกัน, หน้า 44-48. 
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(5)  ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ําหนัก หรือจํานวนบรรจุ หน่วยที่ใช้
จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้ 

(6)  วิธีใช้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้ทราบว่าสินค้านั้นใช้อย่างไรและใช้ในการใด ถ้าในกรณีวิธีใช้
นั้นเป็นรูปภาพจําเป็นต้องมีคําอธิบายรูปภาพนั้นเป็นภาษาไทยด้วย   

(7)  ข้อแนะนําในการใช้หรือห้ามใช้ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้า
ชนิดนี้ใช้งานอย่างไร และห้ามใช้งานกรณีไหนบ้าง เพ่ือความถูกต้องในการใช้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภค เพราะในบางกรณีมีข้อห้ามของการใช้งาน เมื่อไม่ปฏิบัติตามผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองถ้าเกิดความเสียหายต่อสินค้าชนิดนั้นหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของผู้บริโภค 
ถ้าข้อแนะนําในการใช้หรือห้ามใช้ใดแสดงเป็นรูปภาพจําเป็นต้องมีคําอธิบายรูปภาพนั้นเป็นภาษาไทย
ประกอบด้วย 

(8)  คําเตือน (ถ้ามี) ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต
หรือผู้ประกอบธุรกิจมีความจําเป็นต้องเตือนผู้บริโภคว่าสินค้านั้นมีอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างไร เพ่ือ
ผู้บริโภคจะได้มีความระมัดระวังในการใช้งาน 

(9)  วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือที่ควรใช้ก่อน เพ่ือให้ผู้บริโภค
ทราบว่าสินค้านั้นผลิตเมื่อใดและสินค้านั้นมีอายุการใช้งานเมื่อไรหรือเสื่อมอายุเมื่อไร เพ่ือผู้บริโภคจะ
ได้ทราบว่าตนเองสามารถมีกําหนดใช้สินค้าได้เมื่อไรถึงเมื่อไรและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่ใช้
สินค้าเกินอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพแล้ว 

(10)  ราคา พร้อมระบุหน่วยบาทหรือจะระบุเป็นเงินสกุลอ่ืนด้วยก็ได้ ใน
กรณีนี้แค่แสดงเป็นจํานวนตัวเลขที่เป็นราคาและมีหน่วยเป็นบาทก็เพียงพอ ไม่จําเป็นต้องมีคําว่า 
“ราคา” ก็ถือว่าใช้ได้ 

5)  ตําแหน่งของการแสดงฉลากสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดง104 
(1)  ตัวสินค้า 
(2)  ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ 
(3)  สอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า 
(4)  เอกสารหรือคู่มือ 
(5)  ป้าย ที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ 

 6)  ข้อยกเว้นไม่ต้องติดฉลาก105 
(1)  สินค้าท่ีผลิตขึ้นเพ่ือการส่งออกและไม่ขายในประเทศไทย 
(2)  สินค้าที่ขายส่งแก่ผู้ประกอบการใช้ในโรงงานหรือสถานประกอบ

กิจการ 

                                                           
104เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
105เลิศศักดิ์ สุวรรณนาคร, การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ, ม.ป.ป.), หน้า 47. 



88 
 

(3)  สินค้าประเภทเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ หรืออะไหล่ของสินค้า
ประเภทเครื่องจักรกล รถยนต์ รถไถ หรือรถอ่ืน ๆ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องสูบน้ํา และสินค้า
ประเภทวัสดุก่อสร้าง หากไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน ให้แสดงฉลากราคาและข้อความอ่ืนไว้ในคู่มือ
หรือเอกสารหรือบัญชีราคาสินค้าไว้ ณ จุดขาย 

(4)  สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 7)  ลักษณะความผิดเกี่ยวกับเรื่องฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและบทกําหนด
โทษ106 

(1)  ความผิดเกี่ยวกับฉลาก  
การขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือการขายสินค้าที่ควบคุม

ฉลากที่มีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากที่
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการแสดงฉลากดังกล่าว
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ แต่ถ้าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้สั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา 31  
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดําเนินการแก้ไข
ฉลากนั้นให้ถูกต้อง ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่ให้ผู้
ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลาก คือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 

ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากเป็นเท็จ 
โดยมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิดสภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการ
อ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน โดยใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต่ในกรณีถ้าผู้กระทําความผิดกระทําผิดซ้ําอีก 
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 47 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

ประการสุดท้ายถ้าผู้ใดรับจ้างทําฉลากหรือติดตรึงฉลากสินค้าที่ควบคุม
ฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้อง

                                                           
106ไพโรจน์ อาจรักษา, เรื่องเดิม, หน้า 49-51. 
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ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

ความรับผิดของผู้ผลิตผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายจะเกิดขึ้นเมื่อนําออกขาย ถ้าสินค้ายังไม่ได้นําออกขาย เช่น สินค้ายังอยู่ในคลังสินค้า ผู้ผลิต
หรือผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่มีความผิด และในกรณีของภาระการพิสูจน์นั้นว่าผู้ขาย 
ผู้รับจ้างทําฉลาก หรือผู้รับจ้างตรึงฉลากมีความผิดหรือไม่ ภาระในการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของผู้กล่าวหา
ในการที่ต้องพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวที่ถูกกล่าวหารู้หรือควรจะได้รู้ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต่าง
จากเรื่องการโฆษณาท่ีให้เป็นหน้าที่ของผู้กระทําความผิดที่ต้องพิสูจน์ 

(2)  ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนํา
สินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือทําการทดสอบโดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านั้น  ค้น ยึด 
หรืออายัดสินค้า ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิต
สินค้า การขายสินค้าหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้
ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ มี
หนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 45 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

 
4.2  การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่ 
       เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 
2551 มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ในป๎จจุบันการผลิตสินค้านั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นอย่างมาก ทําให้ในบางครั้งผู้บริโภคไม่สามารถพบได้ว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยหรือไม่
ปลอดภัย หากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนได้ แต่การพิสูจน์เป็นไปด้วยความยากลําบาก 
รวมถึงการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้ผู้บริโภคผู้ไม่มีกําลังต่อรองทาง
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เศรษฐกิจหรือไม่มีกําลังเงินอาจเสียเปรียบได้ อีกทั้งยังมีป๎ญหาในเรื่องภาระการพิสูจน์เป็นอย่างมาก
เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้นําเข้านั้นมีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิด และผู้บริโภคผู้ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่อาจได้รับความคุ้มครอง เพราะยังไม่มีกฎหมายให้
ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไว้โดยตรง รัฐจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงจุดนี้และได้
เห็นสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายให้ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงและเป็นธรรม เช่น ผู้บริโภคที่
เสียหายไม่จําต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้าและได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม
ที่สุด107 เพราะเหตุนี้รัฐบาลของประเทศไทยจึงตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการตรากฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจึงมีการผลักดันให้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค108 และได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่
ปลอดภัยขึ้นมาเพ่ือภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทําการตรวจสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานประสานการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าเพ่ือ
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551109 
 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีแนวคิดมา
จากหลัก "ผู้ซื้อต้องระวัง" มาเป็น “หลักความรับผิดของผู้ขาย ซึ่งผู้ขายมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง 
(Caveat Venditor) อันเป็นหลักในการตรวจสอบสินค้าที่นําออกขายให้อยู่ในสภาพดีมีคุณภาพ ทั้งได้
พัฒนาแนวคิดในเรื่อง “หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดแบบไม่สมบูรณ์” เพราะว่ายังมีข้อยกเว้นไม่ต้อง
รับผิดของผู้ประกอบการอยู่บางกรณี110 ต่อมาพัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความ

                                                           
107สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สํานักกฎหมาย. เรื่องเดิม, หน้า 1. 
  

108สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,  เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... จัดท าโดยส านักกฎหมายปฏิบัติ
หน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2550), หน้า 37. 

  

109ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย, รู้จักหน่วยงานอ านาจหน้าที่, ค้นวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 จาก http://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/upvac_web/ewt_ 
news.php?nid=3  

110กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์,  สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551,  ใน สัมมนาทางวิชาการ จัดโดยสภาทนายความ.      
22 สิงหาคม 2552, ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, ค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  
จาก http://www.thailawtoday.com/laws-commentaries/1200--2551.html 
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เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยของประเทศไทยจึงมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการเนื่องจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้น  กฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจึงเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการเยียวยาความเสียหายในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  เมื่อ
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายเนื่องจากการใช้สินค้านั้น ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนเพียงแต่
พิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้า
นั้นเป็นไปตามปกติธรรมดาเท่านั้น หากผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เกิดความเสียหายขึ้น ผู้ประกอบการ
จึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกัน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าความ
เสียหายเกิดจากการกระทําของผู้ประกอบการแต่อย่างใด เมื่อผู้เสียหายพิสูจน์ได้แล้วขั้นตอนต่อมา 
ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นําเข้า เป็นต้น มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่
ปลอดภัยของสินค้านั้น ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นปลอดภัยหรือไม่มีความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ประกอบการก็เป็นอันหลุดจากความรับผิดนั้น และในเรื่องการดําเนินคดี ผู้บริโภคจะได้รับยกเว้นค่า
ฤชาธรรมเนียมทั้งปวง ทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคตรงที่สามารถฟ้องร้องคดีได้ง่าย
ขึ้นและไม่เสียค่าใช้จ่ายและลดภาระการพิสูจน์ของผู้เสียหาย คือ เมื่อกระบวนการเข้าสู่ชั้นศาลภาระ
การพิสูจน์ตกเป็นของผู้ประกอบการแทน111  

 
 4.2.1  บุคคลที่ต้องรับผิด 
 คํานิยามของคําว่า “สินค้า” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือ
ขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง” สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพ่ือขาย สิ่งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็น 
“สินค้า” ตามมาตราพระราชบัญญัตินี้ จะต้องเป็นสิ่งที่ “ผลิตหรือนําเข้า” และ “เพ่ือขาย” เท่านั้นถึง
จะเป็นสังหาริมทรัพย์ 
 คํานิยามของคําว่า “ผลิต” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ทํา ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ 
เปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน” 

คํานิยามของคําว่า “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย” มีความหมายกว้างกว่าคําว่า “ผู้บริโภค” ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 หมายความว่า “ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” ดังนั้น 
                                                           

111ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, ค าอธบิายและสาระส าคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2552), หน้า 2. 
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ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มี
ความหมายกว้างกว่า คุ้มครองประชาชนผู้ซื้อสินค้าหรือใช้สินค้าได้มากกว่า เป็นการสนองเจตนารมณ์
ในการคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากสินค้าไม่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายไม่
จําเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องคดี เป็นการแก้ไขป๎ญหาในเรื่องชํารุดบกพร่องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องสัญญาซื้อขาย 

คํานิยามของคําว่า “ความเสียหาย” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้  ไม่
รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น” เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่
มีข้อกําหนดมูลค่าขั้นต่ําของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่จะได้รับความคุ้มครอง ทําให้เป็น
ผลดีกับผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนที่เยอะเพียงพออันที่
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายไป แต่ผลร้ายอาจจะตกอยู่ที่ผู้ประกอบการก็ได้ในกรณีที่ศาลกําหนด
ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายมากเกินไป ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนําเงินมาชดใช้แก่ผู้เสียหายได้ หรือ
ถ้าชดใช้ไปก็อาจจะทําให้เกิดความเดือนร้อนเกินสมควรทําให้ธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ เป็นต้น 

คํานิยามของคําว่า “ความเสียหายต่อจิตใจ” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า  “ความเจ็บปวด ความทุกข์
ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อ
จิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน” เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ในประเทศ
ญี่ปุ่นกําหนดเงื่อนไขว่าให้เรียกได้เมื่อมีความเสียหายทางร่างกายเกิดขึ้นกับผู้ได้รับความเสียหายด้วย 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา “เป็นไปตามหลัก 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง หลักเรื่อง Impact rule 
คือ ต้องมีความเสียหายทางร่างกายเกิดขึ้นด้วย หรือปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าผู้ผลิตจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ถ้าเกิดความเสียหายต่อจิตใจแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความบาดเจ็บของร่างกาย
เกิดขึ้น บุคคลนั้นไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อจิตใจได้ และประการที่สอง หลัก Zone of 
Danger Rule กล่าวคือ ผู้ได้รับความเสียหายต้องพิสูจน์ว่าตนอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับอันตรายต่อ
ร่างกายจากการกระทําโดยประมาทของผู้กระทําละเมิด และมีความเสี่ยงอย่างมากที่ตนจะได้รับ
อันตรายนั้น ผู้ได้รับความเสียหายนั้นจึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อจิตใจ ได้”112 ใน
ประเทศไทยผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับความเสียหายต่อจิตใจได้ ได้แก่ ความเจ็บปวด 
ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความ
เสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจได้ 

คํานิยามของคําว่า “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้
กําหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือกําหนดไว้แต่ไม่ถู กต้องหรือไม่
ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษา

                                                           
112มานิตย์ จุมปา, เรื่องเดิม, หน้า 157. 
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ตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้” ในประเทศญี่ปุ่นคําว่า Defect (Kekkan) ที่ปรากฏ
ตาม 2(2)113 ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ คือ "การขาดความปลอดภัยซึ่งโดยปกติแล้วสินค้านั้นควรต้องมี" 
หมายความว่า "บกพร่อง" หมายถึงการขาดของความปลอดภัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ปกติควรให้คํานึงถึง
ธรรมชาติของสินค้าลักษณะที่คาดการณ์ตามปกติของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะของการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อเวลาที่ผู้ผลิต ฯลฯ ส่งผลิตภัณฑ์และสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดย
ต้องพิจารณาถึง 4 กรณีคือ 1. สภาพของสินค้านั้น 2. ลักษณะการใช้งานตามปกติ 3. เวลาที่สินค้านั้น
ถูกจัดจําหน่าย 4. สภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้านั้น114 “เกณฑ์ในการวัดความไม่ปลอดภัยของสินค้า 
เลือกที่จะใช้เกณฑ์ “อันพึงคาดหมายได้” ซึ่งหมายถึง ความคาดหมายได้ของผู้บริโภคทั่วไป 
(Consumer Expectations Test)115 อันหมายความว่า การพิจารณาว่าสินค้าใดจะเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยหรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าสินค้านั้นมีความไม่ปลอดภัยเกินไปกว่าการคาดคิดของผู้บริโภค
โดยทั่วไปที่ซื้อสินค้านั้นตามความรู้สามัญทั่วไปของคนในสังคมนั้นถึงลักษณะของสินค้าดังกล่าว
หรือไม่”116 โดยปกติแล้วหากสินค้านั้นมีสภาพที่เป็นอันตรายที่เห็นได้ชัด หรือเป็นที่รับรู้ถึงอันตราย
นั้น (Obvious or Generally Know Dangers) ก็จะไม่ถือว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย อัน
หมายความว่าแม้เกิดความเสียหายจากสินค้านั้น ผู้ประกอบการก็ไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นสิ่งอันพึง
คาดหมายได้ ภายใต้หลักคาดหมายได้ของผู้บริโภคนี้ ปกติจะเป็นการพิจารณาถึงความคาดหมายได้
ของวิญํูชนคนธรรมดาทั่วไป (Ordinary Person) ที่ใช้สินค้านั้น มากยิ่งกว่าพิจารณาถึงความ
คาดหมายได้ของผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ฟ้องคดี หรือความคาดหมายได้ของสาธารณชนทั่วไป (General 
Public)117 ประเภทของความไม่ปลอดภัยของสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มี 3 ประการ ได้แก่ 
ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการผลิต ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการออกแบบ ความไม่ปลอดภัยที่เกิด
จากการเตือนที่บกพร่อง ส่วนของประเทศไทยนั้น สินค้าที่ไม่ปลอดภัย คือ สินค้าที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เพราะ 1. ความบกพร่องในการผลิต 2. การออกแบบ หรือ 3. ไม่ได้
กําหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้ หรือกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่
ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินค้า ลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติ

                                                           
113The Product Liability Act (Act No.85,1994) 
Article 2 (Definitions) 

(2) As used in this Act, the term "defect" means lack of safety that the product 
ordinarily should provide, taking into account the nature of the product, the 
ordinarily foreseeable manner of use of the product, the time when the 
manufacturer, etc. delivered the product, and other circumstances concerning the 
product. 

114ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและค าพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law), หน้า 102. 

115มานิตย์ จุมปา, เรื่องเดิม, หน้า 166. 
116เรื่องเดียวกัน, หน้า 167. 
117เรื่องเดียวกัน, หน้า 168. 
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ธรรมดาของสินค้านั้นตามที่จะคาดหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นความไม่ปลอดภัยในประการไหนใน 3 ข้อ
ข้างต้นก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า Restatement of Torts: Product Liability (1997) ในกรณีสินค้ามีความไม่
ปลอดภัยที่เกิดจากการผลิต ใช้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดในกฎหมายสัญญา (Strict-Liability 
Principle of Contract Law) ส่วนกรณีความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการออกแบบ ความไม่ปลอดภัยที่
เกิดจากการเตอืนที่บกพร่อง ใช้หลักความรับผิดเพราะประมาทเลินเล่อ (Negligence)118 

คํานิยามของคําว่า “ขาย” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือ
นําออกแสดงเพ่ือการดังกล่าว” การแจกเพ่ือส่งเสริมการขายในลักษณะยังไม่ใช่การขายแต่เป็นการ
แนะนําผลิตภัณฑ์ การแจกเพ่ือให้ทดลองใช้ การแจกเพ่ือเป็นการชิงรางวัล การแจกเพ่ือให้รางวัล 
รวมทั้งการออกแสดงวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าเพ่ือจําหน่ายสินค้า จ่าย แจก หรือ
แลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน ก็อยู่ใน
นิยามของคําว่า “ขาย” ดังนั้น ผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดตามมาตรา 5 ถ้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยแล้วทําให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย 

คํานิยามของคําว่า “นําเข้า” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “นําหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
ขาย” ดังนั้น การนําหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน 
หรือนําออกแสดงเพื่อการดังกล่าว เป็นการนําเข้าตามความหมายของมาตรา 4 

ผู้ที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปรากฏตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 5  “ผู้ประกอบการทุก
คนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการ
ขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม” ซึ่งมาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ “ผู้ประกอบการ” ว่าหมายความว่า 
1) ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต 2) ผู้นําเข้า 3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต 
หรือผู้นําเข้าได้ 4) ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วย
วิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นําเข้า  ดังนั้น ผู้
ที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 คือ ผู้ประกอบการทุกคน ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต หรือผู้ว่า
จ้างให้ผลิต หรือผู้นําเข้าในกรณีเป็นสินค้านําเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้
ผลิตหรือผู้นําเข้าได้ หรือผู้ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือข้อความอันมี
ลักษณะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้นําเข้า โดยทุกคนต้องร่วมกันรับผิด
ซึ่งความรับผิดโดยเคร่งครัดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการ

                                                           
118เรื่องเดียวกัน, หน้า 182. 
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ขายให้ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม สรุปได้ว่าความรับผิดของผู้ประกอบการในความเสียหายที่เกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น จะต้องรับผิดต่อเมื่อสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 
2551 เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองและเยียวยาความเสียหาย ดังนั้น จึงกําหนดให้มีบุคคลที่รับผิดอย่าง
แน่นอน เห็นได้จากการนําหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาปรับใช้กับความรับผิด
ของผู้ประกอบการไม่ว่าผู้ประกอบการจะกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ประกอบการ
ต้องรับผิดและรับผิดชอบในผลเสียหายนั้นกับผู้เสียหายทันที หากเกิดความเสียหายขึ้นจากสินค้าไม่
ปลอดภัยของตน119 บุคคลที่ต้องรับผิดจากความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าวคือ 
“ผู้ประกอบการ”ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต 
ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้นําเข้าได้ ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความ
หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือ
ผู้นําเข้าและต้องรับผิดอย่างเคร่งครัด (Strict Liability) ผู้ประกอบการต้องร่วมรับผิดแม้ไม่มีความผิด 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องรับผิด
อยู่ หากผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่า “ได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการ
เก็บรักษาสินค้านั้นฝ่ายผู้เสียหายได้ทําอย่างปกติธรรมดา” เท่านั้น แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ประกอบการผู้ใด และไม่ต้องพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างไร ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
 การร่วมกันรับผิดของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมต่อ
ผู้เสียหาย ตามมาตา 291 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลหลายคนจะต้อง
ทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแต่ละคนจําต้องชําระหนี้สิ้นเชิงไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชําระ
หนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว(กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน)ก็ดี เจ้าหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใด
คนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคน
จนกว่าหนี้นั้นจะได้ชําระเสร็จสิ้นเชิง” ส่วนในเรื่องสัดส่วนความรับผิดระหว่างผู้ประกอบการด้วย
กันเอง ปรากฏตามมาตรา 296 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า “ในระหว่างลูกหนี้
ร่วมกันทั้งหลายนั้น ท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน ถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชําระนั้น เป็นอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไม่ได้ไซร้ ยังขาด
จํานวนอยู่เท่าไร ลูกหนี้คนอ่ืนๆ ซึ่งจําต้องออกส่วนด้วยนั้นก็ต้องรับใช้ แต่ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใด 
เจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจากหนี้อันร่วมกันนั้นแล้ว ส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงต้องชําระหนี้ก็ตกเป็นพับ
แก่เจ้าหนี้ไป” แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในลักษณะการรับผิดร่วมกันอย่าง
ลูกหนี้ร่วม และต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน 

                                                           
119เบญญาภา เมธาวราพร, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
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 4.2.2  ขอบเขตของความเสียหาย 

ในเรื่องของขอบเขตความเสียหาย ผู้ที่ ได้รับความเสียหายย่อมเป็นผู้ เสีย หายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  ที่ได้ให้
นิยามว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การเป็น
ผู้เสียหายย่อมได้สิทธิประการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น สิทธิในการฟ้องร้องคดี สิทธิในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ เป็นต้น ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ไม่จําเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์
กับผู้ถูกฟ้อง ดังเช่นในเรื่องของหลักกฎหมายสัญญาหรือละเมิด อีกทั้งผู้เสียหายไม่จําเป็นต้องผู้บริโภค
เท่านั้น พระราชบัญญัตินี้ได้ขยายขอบเขตของการคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับความ
เสียหายเนื่องจากสินค้าไม่ปลอดภัยนั้น ทําให้กว้างกว่าความหมายของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ให้คํานิยามว่า “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับ
บริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้
เสียค่าตอบแทนก็ตาม120 
 “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือขาย รวมทั้งผลิตผล
เกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัตินี้ สินค้านั้นต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย โดยต้องเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยเป็นสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือ
ขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม ซึ่งมีความหมายถึง ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น การทํา
นา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ํา เลี้ยงไหม เลี้ยงครั่ง เพาะเห็ด แต่ไม่รวมถึงผลิตผลที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์และบริการ แต่หากสินค้าใด
ไม่เป็นสินค้าตามความหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 แม้สินค้านั้นจะเป็นสินค้าในความเข้าใจของคนทั่วไป และคนทั่วไปคิดว่าเป็น
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองแล้ว ผู้เสียหายก็ไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
นี้ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสัญญาหรือละเมิดอยู่ ในกรณีผู้เสียหาย
ได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์และบริการก็เช่นกัน ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีตามหลัก
ของกฎหมายสัญญาและละเมิดได้  แต่ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าตามความหมายของสินค้าใน
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ผู้เสียหาย
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ในการฟ้องร้องคดีและเรียกค่าเสียหาย121 

ในเรื่องลักษณะของสินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีได้ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

                                                           
120มานิตย์ จุมปา, เรื่องเดิม, หน้า 150-151. 
121เรื่องเดียวกัน, หน้า 108-109. 
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1.  สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้ามาเพ่ือขาย ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 และ 140  

ความหมายของสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความ
รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย สิ่งใดเป็นอสังหาริมทรัพย์สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร เพ่ือที่จะได้ทราบว่ามีสิ่งใดเป็นสังหาริมทรัพย์บ้าง 
ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือ
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติด
อยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย แต่ในกรณีความหมายของสินค้าที่
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มุ่งคุ้มครอง
ต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยว่ามุ่งคุ้มครองสินค้าประเภทใดบ้าง สิ่งที่เป็นสินค้าที่
กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครอง คือ ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผลิตหรือนําเข้าเพ่ือขาย ดังนั้น  ถ้าเป็น
สังหาริมทรัพย์เฉย ๆ ย่อมไม่เป็นสินค้าที่พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มุ่งคุ้มครอง122 

ส่วนคําว่า “ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี่ยน
รูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกันผู้ประกอบการ ในที่นี้หมายถึง ผู้ผลิต ดังนั้น ผู้ผลิตจึงมีความสําคัญเพราะว่าเมื่อเป็น
ผู้ประกอบการแล้วต้องรับผิดในความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 คําว่า  “ผลิต” นั้นใน
บางครั้งอาจจะมีความหมายแตกต่างกับบุคคลทั่วไปเข้าใจ เช่น บุคคลทั่วไปอาจเข้าใจด้วยสามัญ
สํานึกว่าการผลิตต้องมาจากโรงงานที่ทําการผลิตสินค้านั้น แต่ในความหมายของคําว่า “ผลิต” ตาม
พระราชบัญญัตินี้มุ่งคุ้มครองมากกว่าการผลิตสินค้าที่มาจากโรงงานเท่านั้น ยังรวมถึงกรณีที่ “การ
แบ่งบรรจุ” เช่น ผู้ค้าปลีกได้ซื้อสินค้ามาจากแหล่งผลิต แต่ได้มาแบ่งขายบรรจุในถุงขนาดเล็กเพ่ือขาย
ปลีก ในความคิดของบุคคลทั่วไปอาจจะคิดว่าในกรณีนี้ไม่ใช่การผลิต แต่การแบ่งบรรจุตามกรณี
ดังกล่าวนี้เป็นการผลิตตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ด้วย123 และคําว่า “ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน 
หรือนําออกแสดงเพ่ือการดังกล่าว และคําว่า“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย 

2. เมื่อผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้  ในการฟ้องร้องคดีและเรียก
ค่าเสียหาย จึงต้องทําเข้าใจในความหมายของคําว่า “ความเสียหาย” เสียก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นิยามของคําว่า “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่า
จะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้  ไม่รวมถึงความ

                                                           
122เรื่องเดียวกัน, หน้า 115-116. 
123เรื่องเดียวกัน, หน้า 144. 
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เสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น ฉะนั้น  การที่ผู้ เสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับ
ผู้ประกอบการได้ ผู้เสียหายต้องได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย หากความเสียหาย
ไม่ได้เกดิขึ้นเนื่องจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เช่น กรณีที่ความเสียหายเกิดจากตัวสินค้านั้นเอง ผู้เสียหาย
ไม่สามารถเรียกร้องเอาผิดกับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ได้ แต่สามารถเรียกร้องฟ้องคดีเอากับผู้ประกอบการในเรื่องของ
กฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายสัญญาและกฎหมายละเมิด เป็นต้น124 

3. ความเสียหายที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ประกอบการมี
หลายประเภท เช่น ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อร่างกาย ความเสียหายต่อสุขภาพ ความ
เสียหายต่ออนามัย ความเสียหายต่อจิตใจ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ความเสียหายเหล่านั้น
ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย เมื่อความเสียหายมีหลากหลายประเภทที่สามารถ
เกิดขึ้นได้กับผู้เสียหาย และความเสียหายต่าง ๆ สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไร แต่มีความเสียหายประเภทความเสียหายต่อจิตใจที่พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ได้ให้คํานิยามไว้ คือ “ความเสียหายต่อจิตใจ” 
หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก
เสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  เนื่องจากมี
เหตุผลปรากฏตามมาตรา 446 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้กําหนดว่า ในกรณีทําให้เขา
เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่า 
สินไหมทดแทนเพ่ือความที่เสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติศาลไม่เคย
กําหนดถึงค่าเสียหายต่อจิตใจ เมื่อเพ็งเล็งถึงกรณีป๎ญหานี้แล้วจึงมีเหตุควรให้บัญญัติกําหนดให้ชัดเจน
ถึงค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ125 ดังนั้น ศาลสามารถมีอํานาจกําหนดค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายต่อจิตใจได้ ในกรณีค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผล
เนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่
ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความ
เสียหายต่อจิตใจตามมาตรา 11(1) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเชิงลงโทษ มิได้
หมายความว่าศาลจะมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษได้ในทุก
กรณี แต่กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งในกรณีที่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต นําเข้า 
หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่
ดําเนินการใด ๆ ตามสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพ่ือมิให้ผู้ประกอบการต้องแบก
รับภาระหนักจนเกินไป จึงได้มีบทบัญญัติโดยกําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่า

                                                           
124เรื่องเดียวกัน, หน้า 154. 
125สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่าง

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... เรื่อง
เสร็จที่ 525/2550 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา, ม.ป.ป.), หน้า 10-11. 
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สินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง 
ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัย
ของสินค้า ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า การดําเนินการของ
ผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ 
สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจน
การที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ตามมาตรา 11(2) พระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิตาม
กฎหมายอ่ืนที่ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องได้ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายอ่ืนโดยไม่ถูก
จํากัดสิทธิตามกฎหมายนี้ ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

 
 4.2.3  ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับผิด 

โดยปกติผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องรับผิดอยู่  แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ผู้ประกอบการไม่
ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และถ้าหากผู้ประกอบการจะปฏิเสธความ
รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปรากฏตามมาตรา 7 “ผู้ประกอบการไม่ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหากพิสูจน์ได้ว่ า 1) สินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย 2) ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ 3) ความเสียหายเกิดขึ้น
จากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ที่ผู้ประกอบการได้กําหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว” ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่า สินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธี เก็บ
รักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้กําหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตาม
สมควรแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ผู้ประกอบการจึง
จําเป็นต้องพิสูจน์เหตุหลุดพ้นความรับผิดตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เท่านั้น ถ้าผู้ประกอบการจะหลุดพ้นความรับผิด
ผู้ประกอบการจะไม่สามารถนําสืบประเด็นนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดได้เพราะไม่ใช่เหตุที่
กฎหมายกําหนดไว้ การนําสืบในประเด็นอื่นทําให้ผู้ประกอบการไม่หลุดพ้นความรับผิดตามหลักความ
รับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ผู้ที่มีหน้าที่นําสืบ คือ ผู้ประกอบการ 
เพราะเหตุสุดวิสัยนั้นเป็นข้อยกเว้นที่ทําให้ผู้ประกอบการหลุดพ้นความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
เพราะผู้ประกอบการต้องรับผิดโดยเคร่งครัด การจะอ้างเหตุสุดวิสัยมาเป็นเหตุให้หลุดพ้นความรับผิด 
ผู้ประกอบการจึงต้องนําสืบให้ได้ตามกฎหมายในมาตรา 7 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 นอกจากมาตรา 7 แล้วเหตุที่ผู้ประกอบการจะหลุด
พ้นความรับผิดมีมาตรา 8 อีกด้วย มาตรา 8 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 “ผู้ผลิตตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า
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ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบของผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้ว่าจ้างให้ผลิต ทั้งผู้ผลิตไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย ผู้ผลิต
ส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิ ดจากการ
ออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น” ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หมายถึง ผู้ว่าจ้างให้มีการทํา ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ 
ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง  หรือฉายรังสี รวมถึงการ
กระทําใด ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ประการแรก ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดในกรณีความไม่ปลอดภัย
ของสินค้าเกิดจากการออกแบบของผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิต
และผู้ผลิตไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย และประการที่สอง ผู้ผลิต
ส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการ
ออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น แต่ทั้งสองกรณีนั้นอาจจะรับผิดตามกฎหมายอ่ืนได้ถ้าเข้าเงื่อนไขตาม
กฎหมายนั้นให้ต้องรับผิด 

ในเรื่องของข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบการปรากฏตามมาตรา 9 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  “ข้อตกลง
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการที่ได้ทําไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย และประกาศหรือคําแจ้ง
ความของผู้ประกอบการเพ่ือยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายอันเกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะนํามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดไม่ได้ เพ่ือประโยชน์แห่ง
มาตรานี้ ผู้บริโภคมีความหมายเช่นเดียวกับนิยามคําว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค” บทบัญญัติมาตรานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ  
ในบางครั้งผู้ประกอบการไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้บริโภค  หรือจะทําป้ายฉลากติดไว้ที่ตัวสินค้า 
ในลักษณะว่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนเพ่ือที่ผู้ประกอบจะได้หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ
ผู้ประกอบการตกลงจะรับผิดเพียงจํานวนเท่าใดตามใจผู้ประกอบการ ย่อมกระทําในลักษณะเช่นนี้
ไม่ได้เป็นการขัดกับกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 9 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินคา้ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
 

4.2.4  ภาระการพิสูจน์ของผู้เสียหาย 
 กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับภาระในการพิสูจน์ ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้อง
พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปให้ผู้ประกอบการ 
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ป๎จจุบันที่เทคโนโลยีในการผลิตมีนวัตกรรมที่
ใหม่ข้ึนและมีความซับซ้อนจนผู้บริโภคไม่สามารถจะเข้าใจและตามได้ทัน ในเรื่องภาระการพิสูจน์
ผู้เสียหายเพียงแต่พิสูจน์ว่าตนได้ความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บ
รักษาสินคา้นั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
ผู้ประกอบการผู้ใด126  

                                                           
126เบญญาภา เมธาวราพร, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
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ในเรื่องของภาระการพิสูจน์ในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ปรากฏตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 “เพ่ือให้ผู้ประกอบการต้องรับ
ผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความ
เสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา 
แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของผู้ประกอบการผู้ใด” เห็นได้ว่าผู้มีสิทธิฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย ได้แก่ 1. ผู้เสียหาย คือ ผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ความเสียหาย
มาจากความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น อาจเป็นความ
เสียหายต่อจิตใจ ได้แก่ ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้า
โศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันอันเป็นผล
เนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย หรือ 2. ผู้มีอํานาจฟ้องคดี
แทนผู้เสียหาย คือ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้การรับรอง ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้รับความ
เสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา 
โดยผู้เสียหายไม่ต้องนําสืบถึงการกระทําจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้น ในประเทศไทยผู้เสียหายไม่จําเป็นต้องนําสืบว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นภาระ
พิสูจน์ของผู้ประกอบการที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าของตนนั้นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตาม
มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้ 
   

4.2.5  การฟ้องคดีและอายุความ 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

มาตรา 10 “ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทน
ผู้เสียหายได้ โดยให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การฟ้องและดําเนินคดีแทนผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด” 

จากมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค แต่จํากัดเฉพาะการดําเนินคดีแพ่งแทนผู้เสียหายเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญา 

คําว่า “ผู้เสียหาย” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีความหมายกว้างกว่า “ผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 เพราะคํานิยามของคําว่า “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย” มีความหมายกว้างกว่าคําว่า “ผู้บริโภค” ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมายความว่า “ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
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เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” ดังนั้น 
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มี
ความหมายกว้างกว่า คุ้มครองประชาชนผู้ซื้อสินค้าหรือใช้สินค้าได้มากกว่า เป็นการสนองเจตนารมณ์
ในการคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่าผู้เสียหายไม่
จําเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องคดี เป็นการแก้ไขป๎ญหาในเรื่องชํารุดบกพร่องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องสัญญาซื้อขาย  

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 มาตรา 
39 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคําร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินคดี
นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้มีหน้าที่ดําเนินคดี
แพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยัง
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ ในการดําเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องเรียก
ทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง” 

สมาคมและมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏตามมาตรา 40 และ 41 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 
ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 มาตรา 40 “สมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอให้คณะกรรมการรับรองเพ่ือให้สมาคมนั้นมีสิทธิและ
อํานาจฟ้องตามมาตรา 41 ได ้

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 มาตรา 41 “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคให้สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง 
คดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอํานาจฟ้องเรียก
ค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได้ ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของ
สมาคม 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมสําหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียก
ค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือ
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ประนีประนอมยอมความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้เรียก
ค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อศาลด้วย” 

ป๎ญหาคือมีข้อจํากัดที่ว่าผู้เสียหายที่จะขอให้สมาคมดําเนินการแทนได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิก
ของสมาคมเท่านั้น ถ้าผู้เสียหายไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม สมาคมก็ไม่มีอํานาจดําเนินการแทน
บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้เสียหายได้ แต่ข้อดีของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 คือ มาตรา 10 กําหนดให้มีมูลนิธิที่สามารถฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้ 
ซึ่งต่างกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ไม่ได้กําหนดให้มูลนิธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได ้

การฟ้องคดีคดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. 2551 นี้ถือเป็นคดีผู้บริโภค การฟ้องคดี เขตอํานาจศาล และวิธีการพิจารณาคดี เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ทําให้มีข้อดี คือ กระบวนการดําเนินคดีไม่ยุ่งยาก
และสะดวกรวดเร็วกว่าการฟ้องคดีแพ่งตามปกติ 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
มาตรา 12 “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาด
อายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือ
เมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสม
อยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้อง
คดีแทนตามมาตรา 10 ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัว
ผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย” 
 ในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายได้กําหนดเพ่ิมเติมว่าในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของบุคคลเมื่อมีการสะสมอยู่ในร่างกาย หรือในกรณีที่อาการที่เกิดจากความ
เสียหายนั้นได้ปรากฏภายหลังการใช้สินค้า ให้นับอายุความสิบปีนับแต่เวลาที่เกิดความเสียหาย เมื่อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายเรื่องอายุความในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย มีกําหนดระยะเวลาฟ้องคดีได้ภายในสามปีนับแต่
วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการ
ขายสินค้านั้น ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ส่วนวรรคสองเป็นการกําหนดอายุความในพฤติการณ์พิเศษ 
ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย แต่ถ้ากรณีของอายุความหมดลง ก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายยังมี
สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายอ่ืนได้ เช่น ละเมิด สัญญา เป็นต้น แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าอายุความของ
หลักกฎหมายนั้น ๆ สิ้นสุดไปแล้วหรือไม่ แต่การฟ้องคดีตามหลักกฎหมายอ่ืน เช่น ละเมิด สัญญา มี
ข้อเสีย คือ ทําให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้เสียหาย ทําให้ผู้เสียหายมีภาระในการพิสูจน์มากกว่าการ
ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
 การสะดุดหยุดอยู่ของอายุความเมื่อมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายพระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 13 “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับ
ค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบการและผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 10 ให้
อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” ระยะเวลา
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การเจรจาจะไม่นํามานับเป็นระยะเวลาของอายุความ แต่หากการเจรจาไม่สําเร็จเป็นเหตุให้มีการบอก
เลิกการเจรจา อายุความจึงจะนับต่อไป ซึ่งมิได้เริ่มนับใหม่เหมือนกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลง  
 

4.2.6  สิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
มาตรา 14 “บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียกค่าเสียหายโดย
อาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น” 

เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.  
2551 นี้เป็นการบัญญัติข้ึนเพิ่มเติมเพ่ือมาแก้ไขป๎ญหาจากความรับผิดหลักกฎหมายสัญญาซื้อขายและ
หลักกฎหมายละเมิดที่มีอยู่ เพราะความรับผิดทางหลักสัญญาซื้อขายและหลักกฎหมายละเมิดนั้นมี
ข้อจํากัดบางประการในการที่จะคุ้มครองผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย  เช่น เรื่องภาระ
การพิสูจน์ เมื่อมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ผู้บริโภคไม่ต้องมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ เป็นการลดภาระการ
พิสูจน์ของผู้บริโภค ภาระในการพิสูจน์ตกเป็นของผู้ประกอบการ ไม่ใช่ของผู้บริโภคดังที่เคยเป็นมา 
และหากว่าผู้เสียหายที่จะเรียกค่าเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอ่ืนได้ เช่น อายุความยาวกว่า ก็
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายอื่นที่เป็นคุณกว่า 

 
4.2.7  ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกับสินค้าก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

มาตรา 15 “สินค้าใดที่ได้ขายแก่ผู้บริโภคก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัตินี้” วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 36ก 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป และหากมีกฎหมาย
ใดบัญญัติเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองผู้เสียหายมากกว่าที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับตามกฎหมายนั้น ในป๎จจุบันมาตรานี้
ยังไม่สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เนื่องจากว่าในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่ให้ความ
คุ้มครองผู้เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเท่ากับพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ในอนาคตต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายใดที่ให้
ความคุ้มครองได้มากกว่า การที่พระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้น
ไป การกําหนดไว้เช่นนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคอย่างเต็มที่  แต่เป็นข้อดี
ของผู้ประกอบการตรงที่ถ้าการกําหนดให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ย้อนไปถึงสินค้าที่ได้มีการผลิตและขาย
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการได้ แต่อย่างไรก็ดี 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ได้มีการขายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายภายใต้กฎหมายอ่ืนอยู่ เช่น สัญญาหรือละเมิด เป็นต้น แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากสินค้าที่ได้มีการขายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะไม่รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทําให้มีภาระในการพิสูจน์ถึงความชํารุดบกพร่องหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการ ตามหลัก “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นนําสืบ” ตามมาตรา 84 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความแพ่ง ทําให้ผู้เสียหายนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่เท่าที่ควรหากมีความเสียหายจาก
สินค้าท่ีได้มีการขายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
4.3  การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
      พ.ศ. 2511 
 

มาตรฐานอุตสาหกรรม ปรากฏตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 ซึ่งความหมายของมาตรฐานอุตสาหกรรม “มาตรฐาน” หมายความว่า 
ข้อกําหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับ 

1. จําพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทํา เครื่องประกอบ คุณภาพ ชั้น ส่วนประกอบ ความสามารถ 
ความทนทานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2.  วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยอนัเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3.  จําพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอ่ืน รวมตลอดถึงการทําหีบห่อหรือ
สิ่งบรรจุชนิดอื่นวิธีการบรรจุ หุ้มห่อหรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย 

4.  วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบและวิธีชั่ง ตวง วัด อัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.  คําเฉพาะ คําย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหน่วยที่ใช้ในทางวิชาการอัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

6.  ข้อกําหนดรายการอย่างอ่ืนอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือตามพระราชกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้กําหนดประเภทของ
มาตรฐานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้127  

1.  มาตรฐานทั่วไป ในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปนี้กฎหมายมิได้บังคับว่าผู้ที่ทําผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมต้องทํา แต่ถ้าผู้ที่ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายใดประสงค์จะทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
มีประกาศกําหนดมาตรฐานแล้วจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของตนตามที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานไว้นั้น จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการก่อนตามมาตรา 16 และห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต 
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา 35 

2.  มาตรฐานบังคับ หมายถึง  การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ผลิตขึ้นว่าจะต้องมีมาตรฐานของรายละเอียด ส่วนประกอบต่าง ๆ ตาม
กฎหมายที่กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จะ

                                                           
127สุดาสิริ วศวงศ์, กฎหมายอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2543), หน้า 

116-122. 
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กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็ได้ ตามมาตรา 17 โดยผลิตภัณฑ์
ชนิดใดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และระบุวันเริ่มใช้บังคับ
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในเรื่องของมาตรฐานบังคับนี้ กฎหมายกําหนดเพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ จ ะ
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็ได้ แต่ถ้ากฎหมายได้กําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ผู้ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องทําให้ได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย ในเรื่องนี้กฎหมายนั้นบังคับให้ต้องทําตามมาตรฐาน ผู้ทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะปฏิเสธที่จะไม่ทําหาได้ไม่ตามมาตรา 17 

3. มาตรฐานพิเศษ เมื่อมีความจําเป็นต้องนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว รัฐมนตรีจะ
อนุญาตเป็นการเฉพาะคราวให้ผู้ใดนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานของต่างประเทศ หรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะต่ํากว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ตาม มาตรา 21 ทวิ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และมาตรฐานของต่างประเทศหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและการนําผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดด้วย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 
บทท่ี 5 

 
บทวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 
 

 จากการรวบรวมและท าความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมถึงศึกษาถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ในปัจจุบันพบว่ามี
ประเด็นปัญหาหลายประการที่ส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใน
เรื่องโฆษณาและฉลาก การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด การ
ทดสอบมาตรฐานแว่นกันแดด การบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการ ใบบทนี้จึง
เป็นการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แว่นกัน
แดด และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุุน ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
 

เนื่องจากในการจ าหน่ายแว่นกันแดดในปัจจุบันมีการโฆษณาสินค้าเพ่ือแนะน าให้รู้จักสินค้า 
คือ แว่นกันแดดแก่ผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายที่มีการเลือกใช้แว่นกันแดดในการปกปูองดวงตาไม่ว่าจะ
เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการปูองกันดวงตาจากแสงแดด หรือการสวมใส่เพ่ือความสวยงามส่งเสริม
บุคลิกภาพในการด ารงชีวิตของผู้สวมใส่ การโฆษณานั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
นั้น เช่น ในการโฆษณาแว่นกันแดด ก็จะโฆษณาในลักษณะว่าแว่นกันแดดนั้นมีประโยชน์อย่างไร 
คุณสมบัติโดดเด่นที่ท าให้ผู้บริโภคสนใจว่ามีคุณประโยชน์ที่สมควรที่จะเลือกซื้อมาสวมใส่อย่างไร หรือ
เป็นการบอกถึงความส าคัญของการใช้แว่นกันแดดนั้นว่าจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างไร ใน
บางครั้งผู้ประกอบการโฆษณาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการโฆษณาในลักษณะที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกเร้าใจ
และดึงดูดใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้านั้น ซึ่งน าไปสู่ความต้องการในการซื้อ
สินค้านั้น ๆ หรือในบางครั้งการโฆษณาก็เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการขายเพ่ือให้สินค้านั้นสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งที่จ าหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งให้ได้ใน
ตลาดเพ่ือเปูาหมายในการชนะด้านยอดขาย อีกทั้งถ้าเป็นการโฆษณาที่น่าสนใจจะท าให้ผู้บริโภค
สามารถจดจ าสินค้าได้อย่างเป็นอย่างดีเพ่ือสร้างความเชื่อในสินค้าและให้ผู้บริโภคยอมรับและหันมา
ใช้สินค้านั้น  

ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณามีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังจะเห็นได้ว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดในปัจจุบัน มีการ
โฆษณาพรรณนาคุณภาพของแว่นกันแดดด้วยถ้อยค าที่เกินจริง หรือมีลักษณะที่เป็นเท็จไม่เป็นความ
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จริง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคและ
สังคมเป็นการส่วนรวมได้ ซึ่งลักษณะของข้อความโฆษณาที่ถือว่าเป็นข้อความโฆษณาอันเป็นการฝุา
ฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือ ลักษณะที่ 1 ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ลักษณะที่ 2 ใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ลักษณะที่ 3 ใช้วิธีการโฆษณาในลักษณะที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้  ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ลักษณะที่ 4 ข้อความโฆษณาอย่างอ่ืนที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็น
ข้อความโฆษณา อันถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ใน
เรื่องของแว่นกันแดดนั้นมีการโฆษณาที่เป็นผลเสียต่อผู้บริโภคดังจะเป็นได้จากการใช้ข้อความที่เป็นไม่
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น ข้อความโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง ตัวอย่างเช่น น าเอาถ้อยค าใน
ลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ยากต่อการพิสูจน์ให้เป็นความจริงได้ เช่น ค าว่า “XXX แว่นกัน
แดดที่ดีที่สุดในโลก” “สามารถกันรังสี UV ได้100 %” “จ าหน่ายแว่นตาXXX คุณภาพดีที่สุด ใน
ราคาสบายกระเป๋าท่ีสุด” หรือข้อความโฆษณาท่ีเปรียบเทียบว่าสินค้าของตัวเองมีคุณภาพดีกว่าสินค้า
ยี่ห้ออ่ืน เช่น การโฆษณาว่าแว่นกันแดดยี่ห้อของตนดีที่สุด การโฆษณานั้นต้องมีข้อความที่เป็นความ
จริงทั้งหมดท าให้ผู้บริโภคทราบและต้องไม่มีลักษณะเกินความจริงหรือเป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดในสาระส าคัญและคุณสมบัติของสินค้า ส่วนกรณีในการโฆษณาอันท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญของสินค้าซึ่งกระท ากันในหลายรูปแบบ เช่น การใช้ข้อความโฆษณาท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าผิด
ในแหล่งก าเนิดหรือวัสดุของสินค้า เช่น มีการโฆษณาว่าวัสดุที่ใช้ท าแว่นกันแดดมีคุณภาพได้รับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ แต่ความจริงแล้วไม่ได้ท าจากวัสดุที่มีมาตรฐานหรือไม่ได้ท าจากวัสดุนั้นจริง ๆ เห็นได้
จากตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 แว่นกันแดดจะมีเครื่องหมาย “UV…” ติดไว้ที่ตัวแว่นกันแดด แต่ในความเป็น
จริงนั้นแว่นกันแดดไม่สามารถปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างที่ฉลากที่ติดอยู่กับแว่นกันแดด เช่น 
มีฉลากติดว่า “UV400” แต่ในความเป็นจริง แว่นกันแดดนั้นไม่สามารถปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้
เท่ากับฉลากที่ติดไว้กับแว่นกันแดด ข้อความโฆษณาเหล่านี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม เป็นข้อความที่เป็นเท็จ
หรือที่เกินกว่าความเป็นจริง อาจสร้างผลเสียให้กับผู้บริโภคเนื่องจากเมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ถึงข้อความ
โฆษณาดังกล่าวย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านั้นเพราะหลงเชื่อในคุณสมบัติของ
แว่นกันแดดว่าสามารถปกปูองดวงตาของตนจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาได้คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้ง
ค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้านั้น ด้วยเหตุนี้ การโฆษณาเพ่ือจ าหน่าย
สินค้า จึงต้องมีการใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่เป็นความจริงเท่านั้นที่ไม่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญของสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือสังคมเป็นการส่วนรวม หรือการที่
ผู้โฆษณาจะใช้วิธีการ หรือการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงรายงานผลการศึกษาทางวิชา สถิติ 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง เช่น การที่โฆษณาบอกว่าแว่นกันแดดนั้น
สามารถปกปูองดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ดังเช่นที่ปรากฏในฉลากว่า “UV 400” เป็นการใช้
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วิธีการอ้างอิงรายงานผลการศึกษาทางวิชา สถิติที่เป็นเท็จได้ ถ้าปรากฏว่าแว่นกันแดดนั้นไม่สามารถ
ปกปูองดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างที่โฆษณาไว้ 

ตัวอย่างที่ 2 การโฆษณาว่าแว่นกันแดดนั้นมีความแข็งแรงทนทานของตัวแว่นและเลนส์ที่มี
คุณภาพสามารถปูองกันดวงตาจากอันตราย เช่น แสงแดดที่จะมากระทบต่อดวงตาให้ได้รับอันตราย 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว แว่นกันแดดนั้นไม่ ได้คุณภาพนั้นอาจจะมีสีของเลนส์ที่มืดแต่ไม่ได้กรอง
แสงแดด ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการใส่แว่นกันแดดที่สีมืด ๆ สามารถปกปูองดวงตาจากแสงแดดได้
รวมทั้งปูองกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตสู่ดวงตา แต่ในความเป็นจริงแว่นกันแดดนั้นอาจจะมี
แค่สีมืดแต่ไม่กรองแสงที่เข้าสู่ดวงตา หรือวัสดุที่ใช้ท าเลนส์ของแว่นตากันแดดไม่ได้มาตรฐานและ
คุณภาพท าให้เลนส์เกิดการบิดเบี้ยวหรือนอกจากเลนส์ของแว่นกันแดดแล้ว ยังรวมถึงส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของแว่นกันแดดที่ท ามาจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อเกิดการกระแทกอาจจะท าให้วัสดุที่ไม่ได้
คุณภาพนั้นแตกแล้วเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ 

ตัวอย่างที่ 3 การโฆษณาเกินจริง ท าให้อันตรายต่อผู้บริโภค เช่น แว่นกันแดดที่มีเอกสาร
ก ากับสินค้าบอกว่า "สามารถใส่เพื่อขับรถ" แต่ปรากฏว่า เลนส์นั้นเข้มเกินไปหรือเลนส์ทั้งสองข้างที่ให้
ปริมาณแสงลอดเข้ามาได้ไม่เท่ากันหรือเลนส์บิดเบี้ยว แว่นกันแดดที่ได้คุณภาพเลนส์ต้องไม่ท าให้เกิด
ความบิดเบี้ยวหรือกระจายสีรุ้ง การตรวจสอบความบิดเบี้ยวท าได้ง่ายๆ โดยการจ้องมองเลนส์ข้าง
หนึ่งไปยังภาพวัตถุที่เป็นเส้น จากนั้นขยับแว่นช้าๆ เลนส์ที่ดีต้องไม่ท าให้เส้นตรงนั้นเปลี่ยนเป็นคดงอ
ในขณะขยับแว่นซึ่งเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับแว่นตากันแดดที่ไม่ได้คุณภาพ แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อสายตาในระยะยาว แต่ก็สามารถท าให้เกิดปัญหาในการมองเห็นเมื่อสวมใส่ได้ เช่นเกิด
อาการมึนงง มองเห็นภาพซ้อน มองภาพผิดเพี้ยน วิงเวียนศีรษะ ท าให้กล้ามเนื้อตาหรือประสาทตาล้า 
หรือซ้ าร้ายกว่านั้นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการขับข่ียานพาหนะ 

เห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 1 ถึง ตัวอย่างที่ 3 มีลักษณะในการโฆษณาท่ีมีการใช้ถ้อยค าหรือข้อความ
ที่เกินความจริง มีลักษณะที่เป็นเท็จ เนื่องจากการโฆษณาในลักษณะนี้สามารถกระท าได้ต้องเป็นการ
โฆษณาท่ีเป็นความจริงด้วย มิใช่โฆษณาเกินความจริงท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมีลักษณะและ
สาระส าคัญเป็นไปตามที่โฆษณาไว้แล้วหลงซื้อสินค้านั้นท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการ
หลงเชื่อในโฆษณาที่ไม่เป็นความจริง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาได้
คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอ
เกี่ยวกับสินค้า อีกทั้งข้อความโฆษณาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติที่เกินความจริงเป็น
การจูงใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและอาจได้รับความเสียหาย ข้อความโฆษณาเหล่านี้ย่อมไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคเพราะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญและคุณภาพเกี่ยวกับสินค้า หรือการ
โฆษณาในเรื่องการรับประกันสินค้า ผู้ประกอบกิจการโฆษณาต้องระบุลักษณะและขอบเขตของการ
ประกันสินค้าให้ชัดเจน โดยระบุเงื่อนไขของการรับประกันให้ครบถ้วน  เมื่อมีการโฆษณาถึงการ
รับประกันสินค้าแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถรับประกันสินค้าได้อย่างเช่นที่ได้ท าการโฆษณาได้ เช่น 
ข้อความโฆษณามีว่า “แว่นกันแดดแท้ รับประกัน XX ปี” แต่ในความเป็นจริงไม่รับประกันตาม
ก าหนดระยะเวลาหรือการรับประกันมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่ได้บอกผู้บริโภคไว้โดยชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ก็
ไม่เปน็ธรรมต่อผู้บริโภค 
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5.2  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
 

เนื่องจากฉลากมีความส าคัญต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะฉลากนั้น
ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการโดยศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดจากฉลาก
เพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ส่วนผู้ประกอบธุรกิจย่อมได้รับประโยชน์จากฉลากสินค้าเช่นกัน เพราะว่า
ผู้ประกอบธุรกิจย่อมแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าลงในฉลากเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณสมบัติและรายละเอียดอย่างไรบ้างและฉลากที่น่าสนใจเป็นส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบธุรกิจอีกทางหนึ่งเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า
ของตน ดังนั้น ฉลากสินค้าจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพราะ
เมื่อเกิดปัญหาว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฉลาก หรือฉลากไม่ได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่แท้จริง
ของสินค้า ย่อมเกิดผู้เสียหายและความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ ดังเช่น ในปัจจุบันปัญหาเรื่อง
ฉลากแว่นกันแดด กรณีปัญหาเกิดขึ้นว่าแว่นกันแดดจะมีเครื่องหมาย “UV…” ติดไว้ที่ตัวแว่นกันแดด 
แต่ในความเป็นจริงนั้นแว่นกันแดดไม่สามารถปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างที่ฉลากที่ติ ดอยู่กับ
แว่นกันแดด เช่น มีฉลากติดว่า “UV 400” แต่ในความเป็นจริง แว่นกันแดดนั้นไม่สามารถปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตได้เท่ากับฉลากที่ติดไว้กับแว่นกันแดด แต่เกิดกรณีปัญหาที่ว่าฉลากของแว่นกันแดด
ชนิดใดบ้างเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเนื่องจาก มาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของสินค้าที่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไว้ว่า 

“มาตรา 30 ให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสินค้าที่สั่ง
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่งการก าหนด
ฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
สินค้านั้น แต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมี
อ านาจก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ดังจะเห็นได้ว่าหลักการใหม่ของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 หากสินค้าใดผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือเป็นสินค้าที่สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย สินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากโดยทันที คณะกรรมการว่าด้วยฉลากไม่จ าต้องออกประกาศเพ่ือก าหนดให้สินค้านั้นเป็น
สินค้าท่ีควบคุมฉลากและไม่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกต่อไป 
 “ค าว่า “ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพ และ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ”128 

                                                           
128ไพโรจน์ อาจรักษา, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ได้ให้ค านิยามค าว่า “โรงงาน” ไว้ว่า อาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ที่ว่า “ผลิตเพ่ือขายโดย
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” หมายถึง การผลิตสินค้าเพ่ือขายโดยใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม129 

เห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานที่จะเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ส่งผลให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากทันทีโดยผลของ
กฎหมายตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และกรณีที่แว่นกันแดดที่เป็น “สินค้าที่สั่ง
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย” ในกรณีนี้แว่นกันแดดนั้นได้เป็นสินค้าที่ผลิตนอก
ราชอาณาจักรและได้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย เช่นนี้แว่นกันแดดก็จะเข้าหลักเกณฑ์
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากทันที หรือกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ 
ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้
เป็นประจ า ซึ่งการก าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริง
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย โดยใช้
เครื่องจักรมีก าลังรวมไม่ถึงห้าแรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึงเจ็ดคน แต่สินค้าดั งกล่าวไม่เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากในทันที ต้องให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากโดยออกเป็นประกาศสินค้าที่ควบคุมฉลาก ดังนั้น  แว่นกันแดดถึงไม่ได้เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากในตอนแรกแต่เป็นสินค้าที่มีผลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
เนื่องจากการใช้ ก็สามารถก าหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ เนื่องจากแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่
เป็นอุปกรณ์ปูองกันดวงตาจากแสงแดด นับว่าเป็นสินค้าที่นิยมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้
ในทุกฤดูกาล ถ้าแว่นกันแดดคุณภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานจะเป็นภัยต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว ส่งผล
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเรื่องจากการใช้แว่นกันแดดนั้น แม้แว่นกันแดดเป็นสินค้าฟุุมเฟือย 
นอกจากเป็นสินค้าที่สวมใส่เพ่ือปกปูองดวงตาแล้ว ในบางกรณีผู้บริโภคอาจะใช้แว่นกันแดดใน
ลักษณะเพ่ือการสวมใส่เพ่ือเป็นไปตามแฟชั่น เลยไม่มีประกาศประกาศของคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก แต่สินค้าในลักษณะนี้ต้องพิจารณาถึงในลักษณะของ
การคุ้มครองผู้บริโภค ในเมื่อแว่นกันแดดเป็นสินค้าเหมือนกัน จึงเห็นสมควรให้มีประกาศของ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เ พ่ือก าหนดลักษณะของฉลาก
ของแว่นกันแดดว่าควรมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง และต้องเป็นผลดีกับผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของการ
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐในการปกปูองคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคในอันที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้า ให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า ด้วยเหตุนี้การมีประกาศของคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก ก าหนดลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลากจึงเป็นการสนองเจตนารมณ์ของการคุ้มครอง

                                                           
129 ไพโรจน์ อาจรักษา, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
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ผู้บริโภค และเมื่อแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ประชาชนใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้แว่นกัน
แดดจึงสมควรที่จะเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ที่ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แว่นกันแดดซึ่งเป็นสินค้าที่
ประชาชนทั่วไปหรือใช้เป็นประจ าเพ่ือรักษาสุขภาพดวงตาหรือการใช้เพ่ือความสวยงามยังไม่มีการ
แสดงฉลาก เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินค้า เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
เลือกใช้ส าหรับผู้บริโภคเท่าที่ควรจึงควรก าหนดให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  เพ่ือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจะสามารถเข้าไปด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้ 

การที่แว่นกันแดดควรเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากส่งผลให้มีผลทางกฎหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 31 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
ลักษณะของฉลากจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความ ที่
อาจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า ต้องระบุข้อความ คือ ชื่อหรือเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิตหรือของผู้น าเข้าเพ่ือขาย แล้วแต่กรณี และสถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
น าเข้า แล้วแต่กรณี และระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณี ที่เป็นสินค้า
น าเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย อีกทั้ง ต้องระบุข้อความอันจ าเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ 
ข้อแนะน า ค าเตือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือผู้น าเข้ามาในราช 
อาณาจักร เพ่ือขายซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดท าฉลากก่อนขาย และ เมื่อ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ เลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือด าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้องก็ได้ 
ตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  

ควรมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ในเรื่องให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากออกประกาศเพ่ือให้แว่นกัน
แดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื่องจากประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลาก
สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสินค้าที่สั่ งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ให้ก าหนดลักษณะฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 1  ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์หรือภาพตาม
ความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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เกี่ยวกับสาระส าคัญของสินค้านั้นและต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยก ากับภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
อธิบายให้เข้าใจความหมายของรูปรอยประดิษฐ์หรือภาพ ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามข้อ 2 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช่บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ที่ผลิตขึ้นเพ่ือการส่งออก
และไม่ขายในประเทศไทย 

ข้อ 2  ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็น

สินค้าท่ีสั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 
2.  ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพ่ือขายในประเทศไทย 
3.  ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อขาย 
4.  สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

แล้วแต่กรณี 
5.  ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ าหนักของสินค้า นั้น แล้วแต่

กรณี ส าหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้ 
6.  ต้องแสดงวิธีใช้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพ่ือสิ่งใด เช่นใช้ท าความสะอาดพ้ืน

ไม้ หรือพ้ืนกระเบื้อง ภาชนะพลาสติก หรือภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบนเตาไฟ ใช้เข้า
ไมโครเวฟ ใช้เก็บอาหารในตู้เย็น 

7.  ข้อแนะน าในการใช้หรือห้ามใช้ เพ่ือความถูกต้องในการใช้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่น 
ห้ามใช้ของมีคมกับการแซะน้ าแข็งในตู้เย็น 

8.  ค าเตือน (ถ้ามี) 
9.  วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปี

ที่ระบุนั้น เพ่ือให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี) 
10.  ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นด้วยก็ได้ 
ข้อ 3  ในกรณีที่ไม่อาจแสดงฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 

และข้อ 2 รวมไว้ในต าแหน่งที่เดียวกัน เช่น ไม่อาจแสดงไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความรูป 
รอยประดิษฐ์หรือภาพ อย่างหนึ่งอย่างใดไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่สินค้าหรือที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือใน
เอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า หรือปูายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น แต่เมื่อรวมการแสดงฉลากไว้ทุกแห่งแล้ว ต้องสามารถเห็นและอ่านได้
ชัดเจน  

ข้อ 4  ในกรณีที่สินค้าใดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ให้ผู้ผลิตเพ่ือขายในประเทศไทย และผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
ขาย เป็นผู้จัดท าฉลากของสินค้าตามประกาศฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
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ในกรณีที่สินค้าใดเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลากตามที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากประกาศก าหนด 
ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อยู่ก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้สินค้านั้นมีฉลากตามประกาศดังกล่าวใช้ได้ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 
60 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ”130 

นอกจากสาเหตุที่ควรก าหนดให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพราะมีประกาศของ 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ให้เป็น
แบบอย่างในการที่ฉลากของแว่นกันแดดจะต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวแล้ว ในเรื่องของสินค้าที่
ควบคุมฉลากยังมีลักษณะความผิดเกี่ยวกับเรื่องฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ถ้าแว่นกันแดดนั้นเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลากก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิดในการฝุา
ฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากได้ตามมาตรา 52 หรือการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มี
ฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามมาตรา 52 หรือการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มี
ฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 หรือขัดค าสั่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ตามมาตรา 53 หรือการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากเป็นเท็จตามมาตรา 47 หรือการรับจ้างท า
ฉลากหรือติดตรึงฉลากสินค้าท่ีควบคุมฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา 54 ได้ 

ปัญหาในประการต่อมา คือ ปัญหาการปิดฉลากของแว่นกันแดดการปิดฉลากของสินค้าที่เป็น
แว่นกันแดดนั้นในประเทศไทยมีการควบคุมการติดฉลาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 แต่ที่เป็นปัญหา
คือประเทศไทยไม่มีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพระราชบัญญัติอ่ืนใดที่ก าหนดให้แว่นกัน
แดดต้องมีฉลากและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เนื่องจากถ้ามีกฎหมายก าหนดเรื่องฉลากไว้โดยเฉพาะ
แล้วก็ให้บังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น แต่ปรากฏว่าในเรื่องฉลากของแว่นกันแดดไม่มีบัญญัติไว้
โดยเฉพาะจึงจะใช้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายอ่ืน ๆ ใน
ต่างประเทศมีองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดในเรื่องของฉลากของแว่นกันแดดไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในเรื่องของ
ฉลากองค์กรต่าง ๆ ของต่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศได้ก าหนดถึงมาตรฐานของ
แว่นกันแดด ได้แก่ มาตรฐานสินค้า CE ของสหภาพยุโรป องค์กร American National Standards 
Institute (ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์กร Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดข้อมูลและข้อก าหนดในการติดฉลากของ
แว่นกันแดดที่ประเทศไทยควรจะน ามาเป็นแบบอย่างในการก าหนดมาตรฐานการติดฉลากของแว่น
กันแดด ดังนี้ 

1.  ข้อมูลและข้อก าหนดในการติดฉลากของแว่นกันแดดของมาตรฐานสินค้า CE  
แว่นกันแดดต้องผ่านมาตรฐานของ EN 1836:1997 ที่ก าหนดข้อมูลขั้นต่ าที่ผู้ผลิตหรือผู้จัด

จ าหน่ายจะต้องก าหนดในฉลาก ในเรื่องของรูปแบบของการท าเครื่องหมายบนกรอบแว่นกันแดด 
หรือบนฉลากที่ติดอยู่บนแว่นกันแดด หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุแว่นแดด หรือทั้งสองรวมกัน มีดังนี้  

                                                           
130ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 

2541. 23 กันยายน พ.ศ. 2541 
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1)  รูปแบบของการท าเครื่องหมายบนกรอบแว่นกันแดด หรือบนฉลากที่ติดอยู่ หรือบน
บรรจุภัณฑ์หรือรวมกัน มีดังต่อไปนี้  

(1)  ระบุ (ชื่อ) ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย  
(2)  เลขหมวดหมู่เลนส์  
(3)  อ้างอิงถึงมาตรฐาน EN 1836:1997  
(4)  ในกรณีที่เลนส์ไม่เหมาะส าหรับขับรถ (ทั้ง FC4 หรือไม่สามารถรับรู้สัญญาณ

จราจร) ต้องมีค าเตือน "ไม่เหมาะส าหรับการขับรถ" ในรูปแบบของรูปหกด้านที่ได้รับการอนุมัติ 
(ความสูงไม่ต่ ากว่า 5 มิลลิเมตร) หรือในรูปแบบการเขียน  

(5)  ถ้าเลนส์ไม่เป็นไปมาตรฐาน ต้องมีค าเตือน "ไม่ใช้ส าหรับการดูดวงอาทิตย์
โดยตรง"  

(6)  การเรียกร้องใดๆ เพ่ิมเติม เช่น ให้เพ่ิมความแข็งแรงข้ึน 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  ตัวอย่างข้อก าหนดการติดฉลาก 
 

นอกจากนี ้มาตรฐาน EN 1836 ก าหนดว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติจะเก็บไว้ในรูปแบบ
ของแฟูมข้อมูลทางเทคนิค ผู้ผลิตหรือผู้จัดจัดหน่ายจะต้องท าให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ "ในภาษา
ประจ าชาติของประเทศปลายทาง" โดยมีดังต่อไปนี้ 
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1)   ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย  
2)   รูปแบบและประสิทธิภาพของเลนส์ ได้แก่  

(1)  เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic) 
ก. การส่งผ่านแสงในสภาวะที่สว่าง  
ข. การส่งผ่านแสงในสภาวะที่มืด  
ค. ช่วงการส่งผ่านแสง เป็นตัวชี้วดัประสิทธิภาพของการเปลี่ยนสีของเลนส์ 

(2)  เลนส์ตัดแสง (Polarising) ระดับของการตัดแสง แสดงในรูปแบบร้อยละ  
(3)  เลนส์ไล่เฉดสี  

3)  ค าแนะน าส าหรับการดูแลและท าความสะอาด  
4)  ค าอธิบายของเครื่องหมาย  
5)  หมวดหมู่  
6)  ต าแหน่งของจุดอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแฟูมข้อมูลทางเทคนิค ถ้าเป็นกรณีท่ีแตกต่าง

จากที่ก าหนดไว้  
7)  ค่าของการส่งผ่านแสง 

2.  ข้อมูลและข้อก าหนดในการติดฉลากของแว่นกันแดดขององค์กร American National 
Standards Institute (ANSI)  

ในเรื่องของกฎการติดฉลากขององค์การอาหารและยา ต้องประกอบไปด้วย 
1)  ภาษาและชื่อสามัญของอุปกรณ์  
เนื่องจากแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้น  ต้องอยู่

ภายใต้กฎการติดฉลากขององค์การอาหารและยา  กฎการติดฉลากนี้น าไปใช้กับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทั้งหมดทั้งที่มีต้นก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ทั้งหมดต้องระบุชื่อสามัญของอุปกรณ์ในลักษณะตัวหนา ในขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ฉลากต้องเป็น
ภาษาอังกฤษยกเว้นในเปอร์โตริโกหรืออาณาเขตอ่ืนที่ประเทศสหรัฐอเมริกายึดครองที่ภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่ภาษาหลัก ในกรณีนี้ฉลากจะต้องอยู่ในภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น ภาษาสเปนส าหรับ
เปอร์โตริโก 

2)  ข้อมูลที่ต้องมี  
ฉลากต้องระบุข้อมูลอ่ืน ๆ จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานที่จัดจ าหน่าย 

โดยต้องเห็นได้ชัดเจนและต้องแสดงชื่อถนน เมืองและรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ
สถานที่ผลิต แต่อีเมล์ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลที่ต้องมีจึงท าให้ไม่ผ่านกฎข้อนี้ ถ้าอุปกรณ์ท าโดยบริษัทอ่ืน
ที่ไม่ใช่บริษัทที่ระบุบนฉลาก แล้วฉลากต้องบอกว่า "ผลิตเพ่ือ ____" หรือ "จัดจ าหน่ายโดย ____ " 
เพ่ือแสดงว่า บริษัทที่มีชื่ออยู่บนฉลากไม่ได้ผลิตอุปกรณ์  ฉลากต้องอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ แว่นตา
กันแดดและแว่นอ่านหนังสือได้รับการยกเว้นจากการที่ต้องให้ข้อมูลการใช้งาน แต่เลนส์ที่น ามาหนีบ
เพ่ิมที่ไม่ได้รับการยกเว้นในการให้ข้อมูลการใช้งาน ดังนี้ จึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานด้วย 

3)  การปลอมเครื่องหมายการค้า (Misbranding)  
ฉลากที่เป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิดสามารถส่งผลให้องค์การอาหารและยาระบุว่าเป็น

สินค้าที่ปลอม ตัวอย่างเช่น เป็นฉลากปลอมเมื่อมีข้อความที่เป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิดในเรื่องใด ๆ 
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เพราะเหตุที่ฉลากไม่ชัดเจน และการที่ฉลากไม่ระบุข้อความอะไรเลยสามารถกล่าวหาได้ว่าเป็น
อุปกรณ์ปลอม 

4)  การอ้างการรักษาหรือการปูองกันโดยไม่มีการพิสูจน์ (Unsubstantiated Claims of 
Therapeutic or Preventative Value) 

บริษัทแว่นกันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ
การการอ้างการรักษาหรือการปูองกันโดยไม่มีการพิสูจน์  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นถือว่าเป็นข้อความ
เท็จหรือท าให้เข้าใจผิด ตามที่กล่าวมาข้างต้น แว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือได้รับการพิจารณา
จากองค์การอาหารและยา ให้เป็นที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น 1 ซึ่งไม่ต้องมีการขออนุญาตองค์การ
อาหารและยาก่อนวางตลาด แต่ยกเว้นนี้มีขอบเขตเฉพาะการอ้างการใช้งานและประสิทธิภาพที่ได้รับ
อนุญาตโดยองค์การอาหารและยาครั้งที่แล้ว ตัวอย่างเช่น แว่นตากันแดดที่องค์การอาหารและยา
อนุญาตว่า ฉลากอาจระบุว่าอุปกรณ์มีความสามารถในการปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือลดแสงจ้า 
ดังนั้น ฉลากสามารถระบุบางสิ่ง เช่น "เลนส์ผ่านกฎ ANSI Z80.3 - 2010 การปูองกันรังสียูวี" หรือ " 
เลนส์ปูองกันรังสี UVB X% และ UVA X%" หรือ “อาจจะลดการปวดตา และ/หรือ การเมื่อยล้าตา
จากแสงจ้า" ฉลากยังสามารถระบุว่า "เลนส์ผ่านกฎทนต่อแรงกระแทกแต่ไม่ได้รับรองว่าไม่แตก "และ
สามารถระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมส าหรับการขับรถหรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ในเรื่องประโยชน์
ในการรักษาหรือการปูองกันที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้โดยองค์การอาหารและยา จะต้องถูกส่งไป
ตรวจที่องค์การอาหารและยาในกระบวนการ 510K เพ่ืออนุญาตก่อนวางจ าหน่ายในตลาด 

5)  ข้อมูลการบริการสาธารณะ (Public Service Information) 
แม้ว่าอุปกรณ์ชั้น 1 ได้รับการยกเว้นในการก าหนดข้อความบอกวิธีการใช้แว่นกันแดด

หรือแว่นอ่านหนังสือ แต่ฉลากสามารถมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยหรือประเภทบริการสาธารณะ 
ดังนั้น ฉลากสามารถมีข้อความ เช่น "เลนส์ไม่ปูองกันการแตกหรือสามารถแตกได้” "ไม่ได้มีหน้าที่
ปูองกันการกระแทกส าหรับใช้ในการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงในการกระแทกสูงหรือเพ่ือความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม" หรือ "แว่นตาย้อมสีไม่แนะน าส าหรับการขับรถกลางคืน" 

3. ข้อมูลและข้อก าหนดในการติดฉลากของแว่นกันแดดขององค์กร Australian Competition 
and Consumer Commission (ACCC) 

ในเรื่องเครื่องหมายและฉลากของแว่นตากันแดดแว่นตาแฟชั่นจะต้องมีการท าเครื่องหมาย
อย่างชัดเจนและอ่านง่าย หรือก ากับด้วยข้อความ ดังต่อไปนี้ 

1)  ตัวตนของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 
วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดนี้ คือ การระบุผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายของแว่นตากันแดดเพ่ือ 

(1)  ความสะดวกในการคืนสินค้า 
(2)  ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้จัดจ าหน่ายแต่ละราย 
(3)  ความสะดวกของผู้บริโภคในการติดต่อกับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย 
(4)  ความสะดวกของผู้บริโภคในการขอเงินคืนและการกระท าส่วนตัว 
บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ต้องระบุ 
 1. ชื่อบริษัท 
 2. ชื่อในทางธุรกิจที่ใช้ลงทะเบียนหรือ 
 3. ชื่อทางการค้า 
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เมื่อบริษัทระบุข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น ก็อาจจะผ่านข้อก าหนดนี้ ถ้าชื่อไม่ซ้ ากันและช่วยให้
แยกแยะผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายได้ง่าย 

 
ตารางท่ี 5.1  หมวดหมู่เลนส์และรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
 

ประเภท
เลนส์ 

รายละเอียด ข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติม สัญลักษณ์ที่ต้องการ 

0 แว่นตาแฟชั่น ไม่กันแดด 
ลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์น้อย
มาก ปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตนิดหน่อย  

- - 

1 แว่นตาแฟชั่น ไม่กันแดด 
ลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์
จ ากัด ปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตนิดหน่อย 

ไม่เหมาะส าหรับการขับ
รถในเวลากลางคืน 

- 

2 แว่นตากันแดดลดแสงจ้าของ
ดวงอาทิตย์ปานกลางปูองกัน
รังสีอัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

- - 

3 แว่นตากันแดดลดแสงจ้าของ
ดวงอาทิตย์สูงปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

- - 

4 แว่นตากันแดดที่มีจุดประสงค์
พิเศษลดแสงจ้าของดวง
อาทิตย์ที่สูงมากปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตที่ระดับดี 

จะต้องไม่ใช้เมื่อขับรถ  
(สัญลักษณ์
นี้จะต้องมี

ความสูงไม่ต่ ากว่า 5 
มิลลิเมตร) 

 
ข้อมูลข้างต้นนี้ต้องมีการท าเครื่องหมายที่ไม่สามารถลบออกได้บนกรอบแว่นกันแดดหรือ

กรอบแว่นตาแฟชั่น หรือท าให้ในรูปของฉลากที่ถอดออกได้ซึ่งติดมากับเลนส์ หรือเป็นฉลากหรือปูาย
ติดของแกว่งผูกติดไว้กับกรอบแว่น ข้อมูลนี้ที่สามารถท าให้อยู่รวมกันได้และจะต้องปรากฏที่จุดขาย 

การติดฉลากหรือเครื่องหมายจะต้องชัดเจนและไม่โดนบังโดยสติ๊กเกอร์และฉลากอ่ืนๆ เช่น 
ปูายราคา 

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าเครื่องหมายและการติดฉลากเลนส์แว่นกันแดดที่เปลี่ยนสี
ตามความเข้มแสง (Photochromic) ต้องติดปูายหรือเครื่องหมาย “เลนส์ Photochromic” และถ้า
ไม่เป็นหมวดหมู่ 0 ในสภาพมืด ก็จะต้องท าเครื่องหมายพร้อมค าเตือน “ไม่เหมาะส าหรับการขับรถใน
เวลากลางคืน” 
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เลนส์ที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ในการดูสัญญาณไฟจะสามารถการรับรู้สีของ
บุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูและการรับรู้สีสัญญาณไฟจราจร เลนส์ดังกล่าวจะต้องได้รับการ
ท าเครื่องหมายพร้อมค าเตือน “จะต้องไม่ใช้ส าหรับการขับรถ” และสัญลักษณ์เตือนภัยที่ก าหนดไว้ใน
ตารางข้างต้น 

อีกท้ังผู้เขียนเห็นว่าการปิดฉลาก Safety Goods Mark (SG Mark) ดังเช่นในประเทศญี่ปุุนที่
มีเครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยโดยสมาคม The Consumer Product Safety Association (CPSA) ซึ่งเป็นองค์กรของ
เอกชนที่เน้นให้การรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อมนุษย์หรือ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย แสดงถึงการรับประกันว่าหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายและอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ์
ซึ่งติดเครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) จะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนจาก The 
Consumer Product Safety Association ก็ควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทย เพราะแว่นกันแดด
เป็นสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอาการบาดเจ็บต่อดวงตากับมนุษย์ได้ ถ้าเกิดโครงสร้างหรือ
วัสดุที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐาน ควรจะให้มีหน่วยงานเอกชนในการตรวจสอบถึงความ
ปลอดภัยของแว่นกันแดดนั้น หากว่าประเทศไทยมีองค์กรเอกชนที่ให้การรับรองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ โดยการก าหนดการติดฉลากในแว่นกันแดดนั้นโดยฉลากขององค์กร เอกชน จะท าให้
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองมากขึ้นและและหากเกิดความเสียหายและอุบัติเหตุจากแว่นกันแดดจะได้
มีองค์กรที่ให้การเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 และในประเทศญี่ปุุน Household Goods Quality Labeling Act หรือพระราชบัญญัติ
ฉลากคุณภาพสินค้าในครัวเรือน ในการขายสินค้าให้ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุุน การติดฉลากจะต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการติดฉลากคุณภาพสินค้าครัวเรือน การติดฉลากจะต้องถูกติดโดยบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของฉลาก (ผู้น าเข้าหรือผู้ขายในประเทศญี่ปุุน) และผู้บริ โภคจะต้องเข้าใจ
และเห็นฉลากได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องเป็นภาษาญี่ปุุน ในเรื่องของแว่นกันแดด ยกเว้นที่มีเลนส์
สายตาจะต้องมีข้อมูลในฉลากภายใต้กฎการติดฉลากคุณภาพสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น ชื่อสินค้า วัสดุเลนส์ 
วัสดุกรอบ การปูองกันรังสีที่มองเห็นได้ การปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลต ข้อระมัดระวังการสวมใส่ 131 

แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยังใช้หลักกฎหมายที่ว่า “ผู้ซื้อต้อง
ระวัง” ท าให้ผู้บริโภคซึ่งซื้อสินค้าเม่ือเกิดความเสียหายต้องรับภาระในการพิสูจน์เอง จึงท าให้ผู้บริโภค
นั้นเสียเปรียบเนื่องจากสินค้าประเภทหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจผลิตขึ้นมา ผู้ประกอบธุรกิจ
ย่อมทราบถึงสาระส าคัญรวมทั้งข้อบกพร่องของสินค้าที่ตนผลิตได้ดีที่สุด อีกทั้งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจอยู่ในฐานะที่มีความรู้ความช านาญในการผลิตนั้นและสามารถควบคุมตรวจสอบสินค้าของ
ตนเองได้ตลอดเวลาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคจึงคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้อย่างเต็มที่ จึงมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่น าทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดมาใช้เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค 
                                                           

131JETRO Japan External Trade Organization, op. cit. 
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5.3  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 
 

ความส าคัญในการก าหนดให้แว่นกันแดดจ าเป็นต้องได้มาตรฐาน เนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะ
ที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิตตลอดชีวิตของมนุษย์ หากสายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดก็จะส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิต ปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เร่งให้สายตาเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก่ การใช้
คอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี การสัมผัสแสงแดดจากดวงอาทิตย์เป็นเวลานานๆ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกัน 
ปัจจุบันรังสีอัลตราไวโอเลตมีมากขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื่องมากจากเป็นช่วงที่ดวง
อาทติย์ใกล้พื้นผิวโลกมากที่สุด มนุษย์จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยปกปูองอันตรายจาก
แสงแดดจากดวงอาทิตย์ได้ซึ่งก็คือ “แว่นกันแดด” นั่นเอง โดยแว่นกันแดดนอกจากจะช่วยปกปูอง
ดวงตาจากอันตรายจากแสงแดดแล้ว ยังช่วยบรรเทาความจัดจ้าของแสงแดดที่ท าให้ต้องเพ่งสายตา
เพ่ือมองวัตถุต่าง ๆ ได้ถนัด และยังสามารถช่วยปูองกันอุบัติเหตุที่เกิดกับดวงตาได้ด้วย อย่างไรก็ตาม
แม้แว่นกันแดดจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกปูองดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยลดความเข้มของแสง
ที่จ้ามากเกินไป และลดแสงสะท้อนที่ก่อความร าคาญแก่สายตาก็ตาม แต่แว่นกันแดดที่ มีจ าหน่ายอยู่
ในปัจจุบันนั้นมีปะปนกันทั้งแบบที่มีมาตรฐานและแบบที่ไร้มาตรฐาน โดยแว่นกันแดดที่ไร้มาตรฐาน
หรือไร้คุณภาพนั้นจะท าให้เป็นอันตรายต่อดวงตาเป็นอย่างมาก แว่นกันแดดที่ไร้คุณภาพนอกจากจะ
มิได้ช่วยปกปูองดวงตาเท่าที่ควรและในบางกรณียังอาจเพ่ิมปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตามากขึ้นอีกด้วย 
โดยศาตราจารย์เจมส์ โวล์ฟสัน จากหน่วยงานวิจัยด้านทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) กล่าวว่า 
“ปกติเลนส์แว่นตาจะอยู่ตรงด้านหน้าของดวงตาแต่ ยังมีแสงที่เข้าด้านข้างสะท้อนเข้าตาเพ่ิมมากขึ้น
ไปอีก 20 เท่าของแสงที่ผ่านด้านตรงหน้าของดวงตา”132  ดังนั้น ผู้บริโภคควรสวมแว่นกันแดดที่สามารถ
ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่แผ่มายังพ้ืนโลกแม้ในวันท้องฟูามืดครึ้มก็ตาม อันตรายจากการใส่แว่น
กันแดดที่มีเฉพาะสีเข้มเพียงอย่างเดียวที่เลนส์นั้นไม่ได้ปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลต จะยิ่งท าให้เป็น
อันตรายต่อดวงตา เนื่องจากใส่แว่นกันแดดสีเข้มจะท าให้ม่านตาขยายออกเป็นอันตรายต่อดวงตา 
เพราะว่าปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตเข้าตามากขึ้น133 

เนื่องจากแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั้นจะประกอบด้วยคลื่นแสงหลายชนิดมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันตามความยาวคลื่น เป็นปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์ ดังนั้น หากดวงตาได้ รับรังสี
อัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวี (UV) มากเกินไปอาจก่อให้เกิดโรคต้อกระจก ต้อเนื้อ และม่านตาถูก
ท าลายมากข้ึน กล่าวคือ แสงอัลตราไวโอเลตจะท าลายกระจกตาด าท าให้เกิดความร้อน แสบตา เคือง

                                                           
132มะยุรีย์ เกลาเนอร์, “แว่นตากันแดดอาจเพ่ิมอันตรายกับดวงตา,” วารสารข่าว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์, 7 (กรกฎาคม 2555): 3. 
 

133ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์,  “ใส่หมวก-แว่นกันแดดสีเข้ม ลดแสงยูวี 50%,” มติชน (24 
กุมภาพันธ์ 2552), ค้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.consumerthai.org/main  
/index.php ?option=com_content&view=article&id=153:-50&catid=9:2008-12-15-05-
41-14&Itemid=61 
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ตา ทะลุเข้าสู่เลนส์แก้วตาท าให้เกิดต้อกระจก ท าให้เกิดภาวะของโรคต้อกระจกก่อนวัย อันควร และ
ท าร้ายจอประสาทตาท าให้จอประสาทตาเสื่อมเป็นอันตรายต่อดวงตาเป็นอย่างมาก134 

ในต่างประเทศมีองค์กรที่ออกมาตรฐานและตรวจสอบในผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ดังนี้  
1.  สหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรฐาน CE 
เครื่องหมาย CE เป็นเครื่องหมายที่ผู้ผลิตได้รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดด้าน

สุขภาพ ความปลอดภัย เนื่องจากแว่นกันแดดมีความส าคัญต่อสุขภาพ แว่นกันแดดจึงได้ถูกรวมอยู่ใน 
“ระเบียบอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล” ที่ 89/686/EEC หรือปกติจะเรียกว่า “ระเบียบ Personal 
Protective Equipment (PPE)" ระเบียบนี้วางเงื่อนไขว่าด้วยการวางขายสินค้าในตลาดและการ
เคลื่อนย้ายเสรีในยุโรปของระเบียบ PPE และข้อก าหนดพ้ืนฐานที่จะต้องผ่านเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับ
การปูองกันสุขภาพและมีความปลอดภัย 

2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ องค์กร American National Standards Institute (ANSI) 
American National Standards Institute หรือ ANSI ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่

แสวงหาผลก าไรที่ดูแลและประสานงานกับโครงการประเมินความสอดคล้องโดยมาตรฐานตามความ
สมัครใจของสหรัฐ บทบาทขององค์กร ANSI คือ การสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานจะมีการพัฒนาจาก
ทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียถ้ามีความประสงค์อนุมัติมาตรฐานนี้จะมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบและเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากมาตรฐาน ANSI เป็นความสมัครใจ 
ผู้ผลิตอาจพิจารณาว่าจะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ANSI Z80.3 หรือไม่ก็ได้  

ถ้าความปลอดภัยและคุณภาพมีความส าคัญต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องวิจัยเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้ผลิตแว่นตากันแดดต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎนี้  ในหลายกรณีผู้ผลิตจะต้องติดสติ๊กเกอร์หรือ
ปูายติดของบนสินค้าที่ระบุว่าตรงตามมาตรฐาน ANSI แต่เนื่องจากคณะกรรมการ Z80 ไม่ได้รวม
ข้อก าหนดการติดฉลากในมาตรฐาน Z80.3 ดังนั้น สินค้าที่แม้จะไม่มีปูายอาจจะยังคงมีความ
ปลอดภัย 

แว่นกันแดดมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการปกปูองสายตาของคนจากแสงแดด จึงถือว่าแว่นกัน
แดดที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสุขภาพ ก่อนที่แว่นทุกอันจะได้มาตรฐานและติดปูาย ผู้บริโภค
จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากแฟชั่นและการออกแบบ โดยพิจารณาว่าผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานซึ่งต้องเป็นสถานที่ท่ีดีในการเริ่มต้นผลิตแว่น 

3. ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) 

แว่นกันแดดและแว่นแฟชั่น ภายใต้กฎหมายของผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) มาตรฐานความ
ปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องมีผลบังคับใช้เพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บให้กับ
บุคคล 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยการตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกัน
แดด มีหน่วยงานหรือองค์กรในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่รับผิดชอบ คือ ส านักงาน

                                                           
134รังสีอัลตราไวโอเลต,  ค้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.th.wikipedia. 

org/wiki/รังสีอัลตราไวโอเลต. 
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมีหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อีกองค์กรหนึ่งที่เก่ียวข้อง คือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม แต่ในเรื่องผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ไม่ได้ก าหนดถึงการก าหนดมาตรฐานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้นของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ ไม่ต้องสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้า
มา เพราะภายในประเทศได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตทางอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า
เพ่ือทัดเทียมนานาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตแว่นกันแดดได้ภายในประเทศและมี
จ านวนมาก ผู้ประกอบการที่ผลิตมีจ านวนมาก มีการแข่งขันกันในการผลิตและจ าหน่าย ในบางครั้ง
อาจจะท าให้แว่นกันแดดมีคุณภาพที่ต่ าลง อันอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและก่อให้เกิดความ
ไม่ม่ันคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม แต่มิได้มีการก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด
ที่ผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมให้มีความแน่นอนและเหมาะสม ควรที่จะได้มีการก าหนดควบคุม
เกี่ยวกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเพ่ือจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือ
ความปลอดภัยหรือเพ่ือปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนด้วย  

ผู้เขียนเห็นว่าในเรื่องของมาตรฐานบังคับ ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
ก าหนดให้สินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกก าหนดให้มีมาตรฐานบังคับนั้น ไม่ว่าจะเป็น 
อุปกรณ์ไฟฟูา – เครื่องใช้ไฟฟูา เช่น หลอดไฟฟูา ฟิวส์ก้ามปู สายไฟฟูาทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอ
ไรด์ เป็นต้น หรือสินค้าที่เกี่ยวกับยานพาหนะ หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรและ
อาหาร เป็นต้น ก็ได้ถูกก าหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับ จากการศึกษาพบว่า
ปัจจุบันไม่มีการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่มีการก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ 
ผู้เขียนเห็นควรให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดมีการก าหนดให้มีมาตรฐานบังคับในการก าหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้น เนื่องจากว่าผู้เขียนเห็นว่าผลิตภัณฑ์แว่นกัน
แดดนั้นเข้าหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
แว่นกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมากเนื่องจากมี
การผลิตและการใช้งานอย่างแพร่หลาย อีกทั้งผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องปูองกัน
ผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ผลิตและผู้บริโภค และควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นต้อง
มีรายละเอียดในมาตรฐานอย่างไรบ้างตามมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา วัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ือปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน 
หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ ตามมาตรา 17 และก่อนจะมีการตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดว่าผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้จะต้องด าเนินการไปตามมาตรา 18 ก่อนด้วย  

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดมีรายละเอียดและส่วนประกอบตาม
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ประกอบการที่จะประสงค์จะท าผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดที่ได้ก าหนดให้
เป็นมาตรฐานบังคับไว้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 มาตรา 4 คือ จะต้องแสดงหลักฐานให้พนักงาน
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน จึงจะท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ๆ 
ได้ เพื่อปูองกันมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 
 ผู้ที่ประสงค์จะน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ได้รับอนุญาตก่อน ตามมาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 จึงจะน าเข้ามาจ าหน่ายได้ เว้นแต่เป็นการโอนใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ในเรื่องการโอนใบอนุญาต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 25 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 มาตรา 6 

ผู้เขียนเห็นว่าจึงควรศึกษาถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์
แว่นกันแดด เพ่ือมาเป็นแนวทางปรับปรุงมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีองค์กร American National Standards Institute (ANSI) ก าหนด
มาตรฐานของแว่นกันแดดซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไร ได้ออกมาตรฐาน Z80.3 เพ่ือก าหนด
มาตรฐานของแว่นกันแดด หรือในประเทศสหภาพยุโรป ได้มีมาตรฐานสินค้า CE ที่ก าหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวกับแว่นกันแดด ชื่อว่า Directive 89/686/EEC รวมทั้งในประเทศออสเตรเลียองค์กร Australian 
Competition and Consumer Commission (ACCC) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
คุ้มครองผู้บริโภค คือ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกฎหมายของ
ผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) ที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือปูองกัน
หรือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บให้กับบุคคลได้ออกมาตรฐานบังคับใช้กับแว่นตากันแดดไว้ด้วย เป็น
ต้น เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดควบคุมในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึง
เห็นสมควรให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับของ
แว่นกันแดดเพ่ือประโยชน์ต่อผู้บริโภคเมื่อเห็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับแว่นกันแดด เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ว่าสินค้านั้นจะปลอดภัยเมื่อน าไปใช้ และช่วยเป็นสื่อกลางซึ่งเป็นบรรทัดฐานในทางการค้าเพ่ือให้
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงสินค้าชนิดนั้น และปูองกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพในการผลิต
ในประเทศและสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

และเมื่อเปรียบเทียบการก าหนดมาตรฐานแว่นกันแดดของสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศออสเตรเลีย มาตรฐานแว่นกันแดด 3 มาตรฐานหลักที่เกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด ปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 

1.  สหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรฐาน CE 
 มาตรฐาน CE ได้ก าหนดให้แว่นกันแดดท่ีผลิตต้องผ่านระเบียบ PPE ในการจะผ่านข้อก าหนด
ของระเบียบ PPE นั้น แว่นตากันแดดต้องได้รับการทดสอบและเป็นไปตาม มาตรฐานแว่นกันแดด
ยุโรปที่ชื่อว่า “EN1836:1997 (แว่นกันแดดปูองกันดวงตาส าหรับการใช้งานทั่วไปและปูองกันจากการ
มองดวงอาทิตย์โดยตรง) โดยมาตรฐานนี้ระบุข้อก าหนดส าหรับคุณสมบัติการส่งผ่านแสง คุณสมบัติ
เกี่ยวกับสายตา ข้อมูลและการติดฉลาก นอกจากนี้ ยังก าหนดให้แว่นกันแดดต้องมีความปลอดภัยใน
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การสวมใส่ โดยไม่มีส่วนคมที่ยื่นออกมาหรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้เกิดอันตราย ไม่สามารถติดไฟได้
และท าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษเม่ือสัมผัสกับผิวหนัง 

มาตรฐาน EN 1836:1997 มีการอ้างอิงกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด คือ 
"การปูองกันดวงตา" ได้แก่ มาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1)  EN 166:1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-ข้อก าหนด)  
2)  EN167: 1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-วิธีการทดสอบเกี่ยวกับตา)  
3)  EN168: 1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-วิธีการทดสอบที่ไม่เก่ียวกับตา)  

เนื่องจากว่าแว่นกันแดดที่ท าจากโลหะส่วนใหญ่นั้น จะท าจากนิกเกิลเงินที่มาจากการผสม
ของโลหะทองแดง สังกะสี และนิกเกิลประมาณ 15 – 25% ดังนั้น ข้อก าหนดของการจ าหน่ายแว่น
กันแดดควรเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับนิกเกิลที่ชื่อว่า “ระเบียบ 76/769/EEC” ระเบียบนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือน ามาตรการที่จะลดผลกระทบการแพ้สารนิกเกิลมาใช้ในกรณีที่แว่นกันแดดมีชิ้นส่วน
โลหะที่อาจเข้ามาสัมผัสผิวหนังโดยตรงและสัมผัสเป็นเวลานาน ท าให้ในปัจจุบันนี้แว่นตากันแดดก็
สามารถวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงท าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
EN 1836:1997 และมาตรฐานนิกเกิล (EN1811: 1999 / EN 12472: 1999) 

2.  องค์กร American National Standards Institute (ANSI) 
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ก าหนดกฎระเบียบของแว่นกันแดด แว่นตากัน

แดดไม่มีสายตากฎหมายได้ก าหนดให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น 1 องค์การอาหารและยา (FDA) 
ได้ยกเว้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น 1 ส่วนใหญ่จากการที่ต้องแจ้งก่อนวางจ าหน่ายในตลาด หรือไม่
จ าเป็นต้องท าตามระเบียบขององค์การอาหารและยาก่อนที่อุปกรณ์ชั้น 1 จะวางจ าหน่ายในตลาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จัดจ าหน่าย จะต้องลงทะเบียนผู้ประกอบการกับ
องค์การอาหารและยาเป็นประจ าทุกปี 

ผู้ประกอบการใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ ที่ท าการผลิต 
น าเข้า หรือจัดจ าหน่ายแว่นกันแดดที่จะออกวางจ าหน่ายในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะต้อง
ลงทะเบียนกับองค์การอาหารและยา และต้องต่ออายุเป็นประจ าทุกปี และบุคคลที่ต้องลงทะเบียน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก บริษัทต่างชาติหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตแว่นตากัน
แดดหรือแว่นอ่านหนังสือ หมายถึงผู้ผลิตโดยตรง ผู้ผลิตตามสัญญาจ้าง ผู้น ามาท าบรรจุภัณฑ์ใหม่  ผู้
น ามาติดปูายหรือฉลากใหม่ และผู้น ามาผลิตใหม่ กลุ่มที่สอง ผู้จัดจ าหน่ายเริ่มต้นและผู้น าเข้าธุรกิจ
ประเภทที่ได้รับอุปกรณ์ที่น าเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแจกจ่ายต่อไป 

แว่นตากันแดดควรท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ นอกจากนี้ แว่นตากันแดดควรที่จะท าจากวัสดุที่ไม่
มีสารพิษ และไม่ท าให้เกิดอาการแพ้ในการใช้งานตามปกติ มาตรฐาน ANSI Z80.3-2010 ก าหนด
มาตรฐานสมัครใจในการวัดการติดไฟของวัสดุที่ใช้ในแว่นกันแดด ในขณะที่เกณฑ์ Biocompatibility 
ของวัสดุอยู่ใน ISO 10993 ขององค์กรระหว่างประเทศในการจัดท ามาตรฐานหรือ ISO 

3.  องค์กร Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) 
องค์กร ACCC ได้ให้ความหมายว่าแว่นกันแดด หมายถึง แว่นตาที่มีเลนส์กรองแสง ถูกท าให้

มืดเพ่ือปกปูองดวงตาจากแสงจ้าจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายและมีรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และ
ได้ให้ความหมายของแว่นตาแฟชั่น หมายถึง แว่นตาที่สวมใส่ส าหรับแฟชั่นเป็นหลักและมีลักษณะของ
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เลนส์ที่ไม่ได้ถูกท าให้กรองแสงหรือกรองแสงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์หรือลดรังสียูวี 
มักมีการปูองกันดวงตาน้อยหรือไม่ได้ปูองกันเลย 

มาตรฐานบังคับใช้กับแว่นกันแดดและแว่นตาแฟชั่นที่เลนส์ไม่มีการหักเห เช่น เลนส์ที่ไม่
ขยายหรือลดขนาดของภาพที่มองเห็น แว่นกันแดดและแว่นตาแฟชั่นประกอบด้วยแว่นกันแดดเลนส์
เดี่ยว (One Piece Visors) แว่นกันแดดไร้ขอบ (Rimless Sunshields) แว่นกันแดดถอดเลนส์ได้ 
(Clip-on Sunglasses) แว่นกันแดดส าหรับเด็ก (Children’s Sunglasses) 

เลนส์แว่นกันแดดที่เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสง ซึ่งจะมืดเมื่อสัมผัสกับแสงแดดและค่อย ๆ 
สว่างเมื่อแสงแดดหายไป (เช่น โดยการเดินในที่ร่ม) เลนส์แบบนี้ก็อยู่ในมาตรฐานบังคับ 

มาตรฐานนี้บังคับไม่ใช้กับแว่นตาเพ่ือความปลอดภัย แว่นตากันลมเพ่ือความปลอดภัย เพ่ือ
ปูองกันรังสีหรือแสงอ่ืนนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ แว่นตาส าหรับเล่นสกี แว่นตาที่ใช้เป็นของเล่นซึ่ง
ระบุว่าเป็นของเล่นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแว่นทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ 
ส าหรับการใช้งานโดยผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น แว่นกันแดดตามใบสั่งแพทย์ (เลนส์แว่นกัน
แดดตามใบสั่งที่แพทย์แนะน าและได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม) 

แว่นตากันแดดและแว่นตาแฟชั่นได้มีการจ าแนกประเภทเลนส์ ออกเป็น 5 ประเภท ตาม
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน ได้แก่  

เลนส์ประเภท 0 เลนส์ประเภทนี้เป็นแว่นตาแฟชั่น ไม่ใช่แว่นกันแดด มีความสามารถลดแสง
จ้าของดวงอาทิตย์ต่ ามาก และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่สามารถปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตได้เลย 

เลนส์ประเภท 1 เช่นเดียวกับเลนส์ประเภทเลนส์ 0  เลนส์ประเภทนี้เป็นแว่นตาแฟชั่น ไม่ใช่
แว่นกันแดด แต่มีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้เล็กน้อย แว่นตา
แฟชั่นชนิดเลนส์ประเภท 1 ไม่เหมาะส าหรับการขับรถในเวลากลางคืน 

เลนส์ประเภท 2 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์และปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตในระดับกลาง 

เลนส์ประเภท 3 คล้ายกับประเภทที่  2 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีการปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตได้มาก เลนส์ประเภท 3 ยังมีการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์ได้มากเช่นกัน  

เลนส์ประเภท 4 แว่นตากันแดดประเภทนี้มีวัตถุประสงค์พิเศษที่มีการลดแสงจ้าของดวง
อาทิตย์และปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากที่สุด แว่นตากันแดดที่มีเลนส์ประเภท 4 จะต้องไม่
น ามาใช้เมื่อขับรถไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม 

เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสง เลนส์เปลี่ยนสีอาจจะไม่เหมาะส าหรับการขับรถ
กลางคืน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของการถ่ายเทแสง (เช่น ความสามารถในการลดแสงจ้าของดวงอาทิตย์
และการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต) 

การผ่านข้อก าหนดบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานบังคับส าหรับแว่นกันแดดและ
แว่นตาแฟชั่น บริษัทแว่นกันแดดจะต้องผ่านข้อก าหนดทั้งหมดในเรื่องของการสร้าง ประสิทธิภาพ 
การท าเครื่องหมาย และการติดฉลาก ข้อก าหนดที่ส าคัญของมาตรฐานบังคับในการสร้างมาตรฐาน
บังคับมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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1)  เลนส์และกรอบจะต้องไม่มีขอบคม ซึ่งอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือความรู้สึกไม่
สบาย ระหว่างการใช้งาน 

2)  เลนส์ทั้งของแว่นตากันแดดและแว่นตาแฟชั่นจะต้องมีความม่ันคงและปลอดภัยพอดี
กับกรอบแว่น 

3)  แว่นตากันแดด (แต่ไม่ใช่แว่นตาแฟชั่น) จะต้องมีขนาดเล็กท่ีสุดดังนี้: 
(1) แว่นตากันแดดของผู้ใหญ่จะต้องมีขนาดวงรี กว้าง 40 มิลลิเมตร และสูง 28 

มิลลิเมตร โดยมีศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 64 มิลลิเมตร 
(2) แว่นตากันแดดเด็กจะมีขนาดวงรี กว้าง 34 มิลลิเมตร และสูง 24 มิลลิเมตร 

โดยมีศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 54 มิลลิเมตร 
ข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพ (ท่ีระบุไว้ใน AS/NZS 1067:2003) มีส่วนประกอบดังนี้ 

1)   ข้อก าหนดการส่งผ่านแสงและยูวี 
(1)  การส่งผ่านแสงของเลนส์หรือปริมาณของแสงที่สามารถผ่านเลนส์ได้จะต้องอยู่

ในช่วงที่ก าหนด 
(2) การส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตของเลนส์หรือปริมาณของรังสีอัลตราไวโอเลตที่

สามารถผ่านเลนส์ได้จะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด 
2)  ความสม่ าเสมอของสีส าหรับเลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้าง 
เลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้างท่ีติดตั้งอยู่ในกรอบแว่นจะต้องเป็นสีเดียวกันในจุดที่ตรงกัน 
3)  การจับคู่ความหนาแน่นของเลนส์แว่นกันแดดท้ัง 2 ข้าง 
การส่งผ่านแสงที่จุดที่สอดคล้องบนเลนส์แต่ละข้างจะต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่าขีดจ ากัด

ที่ก าหนด 
4)  สีของเลนส์แว่นกันแดด 
สีของเลนส์จะต้องอยู่ในเฉดสีที่ก าหนด 
5)  ระนาบของโพลาไรซ์ 
เลนส์โพลาไรซ์ต้องติดตั้งในกรอบแว่น เพ่ือให้ระนาบของโพลาไรซ์อยู่ภายในขอบเขตที่

ก าหนดไว้ 
6)  เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มแสง (Photochromic) 
เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มแสงจะต้องผ่านข้อก าหนดการส่งผ่านทั้งในสภาพสว่างและ

สภาพมืด 
7)  พลังงานแสง 
อ านาจหักเห เลนส์แว่นกันแดดแต่ละข้างจะต้องมีค่าสายตาปกติ 
8)  สีสัน 
เลนส์ทั้ง 2 ข้างจะต้องไม่มีสีสันมากเกินไป เลนส์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดอาจมีผลต่อ

การมองระยะทางหรืออาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือมองเห็นภาพซ้อน 
ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ประเทศไทยออกมาตรฐานบังคับก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดด คือ 

ขอเสนอให้น ามาตรฐานของสหภาพยุโรป คือ EN 1836:1997 เกี่ยวกับเรื่องแว่นกันแดด ในการ
ปูองกันดวงตา เลนส์กันแสงในสภาวะแสงจ้าส าหรับการใช้งานทั่วไปและเลนส์ส าหรับการมองดวง
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อาทิตย์โดยตรง มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย คือมาตรฐาน AS / NZ1067: 2003 เกี่ยวกับแว่น
กันแดดและแว่นแฟชั่น และมาตรฐานของประเทศอเมริกัน คือ ANSI Z80.3-2001 เกี่ยวกับเรื่อง
สายตาและเรื่องของข้อก าหนดแว่นกันแดดที่ไม่มีใบสั่งของแพทย์และแว่นตาแฟชั่น  มาปรับใช้ในการ
ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดดว่าแว่นกันแดดควรจะมีมาตรฐานการปูองกันดวงตาเท่าไร เช่น ใน
สหภาพยุโรป มาตรฐาน CE ได้มีการก าหนด มาตรฐาน EN 1836:1997 มีการอ้างอิงกับมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแว่นกันแดด คือ 1) EN 166:1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-ข้อก าหนด) 2) 
EN167: 1995 (การปูองกันดวงตาส่วนบุคคล - วิธีการทดสอบเกี่ยวกับตา) 3) EN168: 1995 (การ
ปูองกันดวงตาส่วนบุคคล-วิธีการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับตา) ประการต่อมาความปลอดภัยของสารเคมีที่
ใช้ท าวัสดุในผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด เช่น แว่นกันแดดที่ท าจากท าจากโลหะที่ท าจากท าจากนิกเกิลเงิน 
ดังนั้น ข้อก าหนดของการจ าหน่ายแว่นกันแดดควรเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับนิกเกิลที่ชื่อว่า 
“ระเบียบ 76/769/EEC” เพ่ือลดผลกระทบการแพ้สารนิกเกิลมาใช้ในกรณีที่แว่นกันแดดมีชิ้นส่วน
โลหะที่อาจเข้ามาสัมผัสผิวหนังโดยตรงและสัมผัสเป็นเวลานาน หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กร 
American National Standards Institute (ANSI) มีการได้ก าหนดแว่นตากันแดดควรท าจากวัสดุที่
ไม่ติดไฟ แว่นตากันแดดควรที่จะท าจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ และไม่ท าให้เกิดอาการแพ้ในการใช้งาน
ตามปกติ ในมาตรฐาน ANSI Z80.3-2010 หรือในประเทศออสเตรเลีย องค์กร American National 
Standards Institute ได้ก าหนดมาตรฐานบังคับใช้กับแว่นกันแดด ประกอบด้วย แว่นกันแดดเลนส์
เดี่ยว (One Piece Visors) แว่นกันแดดไร้ขอบ (Rimless Sunshields) แว่นกันแดดถอดเลนส์ได้ 
(Clip-on Sunglasses) แว่นกันแดดส าหรับเด็ก (Children’s Sunglasses) เลนส์แว่นกันแดดที่
เปลี่ยนสีตามความเข้มของแสงเลนส์แบบนี้ก็อยู่ในมาตรฐานบังคับ และได้มีการจ าแนกประเภทเลนส์ 
ออกเป็น 5 ประเภทส าหรับแว่นกันแดดด้วย ตามประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน การ
ผ่านข้อก าหนดบังคับ เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานบังคับส าหรับแว่นกันแดด บริษัทผู้ผลิตแว่นกันแดดจะต้อง
ผ่านข้อก าหนดทั้งหมดในเรื่องของการสร้าง ประสิทธิภาพ การท าเครื่องหมาย และการติดฉลาก 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของมาตรฐานบังคับในการสร้างมาตรฐานบังคับมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ เลนส์และ
กรอบจะต้องไม่มีขอบคม เลนส์ของแว่นตากันแดดจะต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยพอดีกับกรอบ
แว่น แว่นกันแดดของผู้ใหญ่จะต้องมีขนาดวงรี กว้าง 40 มิลลิเมตร และสูง 28 มิลลิเมตร โดยมี
ศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 64 มิลลิเมตร แว่นกันแดดเด็กจะมีขนาดวงรี กว้าง 
34 มิลลิเมตร และสูง 24 มิลลิเมตร โดยมีศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง ห่างกันอย่างน้อย 54 
มิลลิเมตร ข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพ (ที่ระบุไว้ใน AS/NZS 1067:2003) มีส่วนประกอบในเรื่อง
ของข้อก าหนดการส่งผ่านแสงและยูวี ในการส่งผ่านแสงของเลนส์หรือปริมาณของแสงที่สามารถผ่าน
เลนส์ได้จะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด การส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตของเลนส์หรือปริมาณของรังสี
อัลตราไวโอเลตที่สามารถผ่านเลนส์ได้จะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด  และต้องมีความสม่ าเสมอของสี
ส าหรับเลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้าง ความหนาแน่นของเลนส์แว่นกันแดดทั้ง 2 ข้างจะต้องไม่แตกต่าง
กันเกินกว่าขีดจ ากัดที่ก าหนด สีของเลนส์จะต้องอยู่ในเฉดสีที่ก าหนด เลนส์โพลาไรซ์ต้องติดตั้งใน
กรอบแว่น เพื่อให้ระนาบของโพลาไรซ์อยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ เลนส์เปลี่ยนสีตามความเข้มแสง
จะต้องผ่านข้อก าหนดการส่งผ่านทั้งในสภาพสว่างและสภาพมืด เลนส์แว่นกันแดดแต่ละข้างจะต้องมี
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ค่าสายตาปกติ เลนส์ทั้ง 2 ข้างจะต้องไม่มีสีสันมากเกินไป เลนส์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดอาจมีผลต่อ
การมองระยะทางหรืออาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือมองเห็นภาพซ้อน เป็นต้น 
 
5.4  การทดสอบมาตรฐานแว่นกันแดด 

 
องค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบ 

คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจในการติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้
ประกอบธุรกิจและจัดให้มีการทดสอบพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และมีศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่
ปลอดภัย โดยมีหน้าที่ท าการตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝูาระวังอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนกับผู้บริโภคจากสินค้าต่าง ๆ ด้วย เมื่อมีผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดที่น าออกขายในท้องตลาด ศูนย์
เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะมีหน้าที่ทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด โดยท า
หน้าที่สุ่มตรวจสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และต่อมาจะท าหน้าที่
เสนอแนะนโยบายมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย  
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า
แก่ผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าและ
บริการ การด าเนินงานของศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นจะด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่
ให้อ านาจตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ในการรับแจ้ง เก็บ
ตัวอย่าง และน ามาวิเคราะห์ของข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและอาจไม่ปลอดภัย และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า เพ่ือพิจารณาว่าสินค้านั้นควรจะส่งทดสอบหรือไม่ เมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นควรจึงส่งสินค้านั้นไปทดสอบ เมื่อได้ผลการทดสอบมา ในกรณีที่เป็นสินค้าที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย จะน าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือออกค าสั่งห้ามขายและเรียกคืน
ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แต่ถ้าเป็นกรณีสินค้าที่ระบุข้อมูล 
ข้อแนะน า หรือวิธีใช้ไม่เพียงพอ ให้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาควบคุมฉลากตาม
มาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป135 

ในบางกรณีผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยได้ เช่น กรณีแว่นกันแดด
มีการก าหนดวิธีใช้หรือคุณสมบัติชัดเจน แต่มีส่วนประกอบอย่างอ่ืนที่อาจเป็นอันตรายได้ ศูนย์เฝูา
ระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีหน้าที่ท าการตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝูา
ระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้บริโภคจากสินค้าต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดจะต้องถูกส่งไปทดสอบ
ในหน่วยงานที่ศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยได้ก าหนดขึ้น และในขั้นตอนนี้ผู้เขียนเห็น
ว่าในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์ของการก าหนดในการทดสอบว่าแว่นกันแดดนั้น

                                                           
135 ศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย, เรื่องเดิม.  
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ควรจะทดสอบอย่างไร และควรมีมาตรฐานเท่าใด เมื่อเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบแว่นกันแดด
ของต่างประเทศ เช่น  

1.  ในสหภาพยุโรปมีองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด โดยมาตรฐาน CE ได้
ก าหนดถึงการทดสอบแว่นกันแดด การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานแว่นกันแดดนั้น แว่นกันแดดจะต้อง
ผ่านการทดสอบมาตรฐานต้องเป็นไปตามระเบียบ PPE เช่น มาตรฐาน EN 1836:1997 ก าหนดว่า
บริษัทใดก็ตามที่วางจ าหน่ายแว่นกันแดดในตลาด ต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการของตัวเองหรือ
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอก โดยที่ห้องปฏิบัติการนั้นต้องได้รับการรับรอง และการ
ทดสอบอุปกรณ์ขั้นต่ าได้ก าหนดว่าต้องมีการด าเนินการทดสอบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เครื่องวัดค่า
การดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลต (แสงยูวี) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับวัดพลังแสงของเลนส์ ตรวจสอบแกน
โพลาไรซ์ส าหรับเลนส์โพลาไรซ์ ทดสอบกลไกของอุปกรณ์ เช่น การผิดรูปของกรอบแว่น โดยช่างที่มี
ประสบการณ์ในการทดสอบอุปกรณ์และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและพ้ืนผิวด้วยสายตา 
หากมีเรียกร้องเพ่ิมเติมในการที่จะให้มีการทดสอบอุปกรณ์เพ่ิมเติม จะต้องท าการทดสอบในเรื่อง
ความแข็งแรงมากกว่าเดิม (Drop Ball) และความทนทานต่อแรงกระแทกด้วยความเร็วสูง (ทดสอบ
ความเร็วสูงด้วย) 

2.  ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร American National Standards Institute (ANSI) 
ท าการทดสอบว่าเลนส์ของแว่นกันแดดนั้นมีความสามารถทนแรงกระแทกได้เท่าไร ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

1)  ข้อก าหนดในการส่งผลกระทบต่อเลนส์ในการทนแรงกระแทก แว่นตากันแดดและ
แว่นอ่านหนังสือจะต้องถูกท าให้เป็นเลนส์ที่ทนแรงกระแทก ข้อก าหนดของการทนแรงกระแทกมีการ
ตั้งค่าไว้ที่ 21 C.F.R. 801.410 ข้อก าหนดนี้อยู่ในมาตรฐานตามสมัครใจของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
อเมริกัน (ANSI) Z-80.3-2010  

2)  การรับรองของการทดสอบ "Drop Ball" การจัดส่งเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในแต่ละครั้งจะต้องมาพร้อมกับการรับรองเลนส์ ไม่ว่าจะถูกติดตั้งหรือยังไม่ติดตั้ง ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับข้อก าหนดการทนแรงกระแทกขององค์การอาหารและยา การทดสอบ “Drop Ball” ถูกก าหนดไว้
ในข้อก าหนดขององค์การอาหารและยา และการรับรองต้องระบุว่าอุปกรณ์แว่นตาที่น าเข้ามาต้องผ่าน
การทดสอบการทนแรงกระแทก หากใบรับรอง Drop Ball ไม่ได้มาพร้อมกับการจัดส่งแล้ว องค์การ
อาหารและยามีอ านาจให้เก็บเอาไว้แล้วยับยั้งการจัดส่งไว้ก่อน ในกรณีนี้บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จะต้องยื่นค าร้องขอปล่อยสินค้า โดยไม่มีการรับประกันว่าสินค้าที่ส่งมานั้นจะถูกปล่อยออกมาขายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ 

3)  ข้อมูลในการทดสอบ ผู้น าเข้าแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรทราบว่าแม้จะ
มีใบรับรอง Drop Ball มาพร้อมกับการจัดส่งสินค้า แต่องค์การอาหารและยาก็มีสิทธิที่จะขอข้อมูล
ดิบของการทดสอบของใบรับรองนั้น ในสถานการณ์นี้ผู้น าเข้าและผู้ผลิตจะได้รับโอกาสที่จะให้ข้อมูล
สนับสนุน และถ้าข้อมูลเพียงพอก็ได้รับการปล่อยสินค้า ถ้าองค์การอาหารและยาไม่มั่นใจในความถูก
ต้องของข้อมูล จึงสามารถปฏิเสธที่จะปล่อยสินค้าให้การขายในสหรัฐอเมริกา 

3. ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) เห็นว่าในเรื่องของการตรวจสอบโดยสายตาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้
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อย่างแน่นอนว่าเลนส์นั้นเป็นเลนส์ที่ผ่านข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับ
หรือไม่ จึงมีการตรวจสอบความสอดคล้อง แต่มีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้เองด้วยสายตา คือ 

1)  เลนส์มีความสมบูรณ์หรือไม่ (ดูท่ีเลนส์เพื่อหารอยขีดข่วน ฟอง ฯลฯ) 
2)  เลนส์ให้มุมมองที่ชัดเจน บิดเบือนโลกหรือไม่ (มองผ่านเลนส์) 
3)  ส าหรับเลนส์ย้อมสี เลนส์มีสีเดียวกันทั้งเลนส์หรือไม่ 
4)  เลนส์ทั้ง 2 ข้าง มีสีและความมืดเหมือนกันหรือไม่ 
5)  ส าหรับการไล่ระดับสีของเลนส์ย้อมสี เลนส์เป็นสีเดียวกันทั้ง 2 ข้าง ในจุดที่ตรงกัน

หรือไม ่
6)  เลนส์ทั้ง 2 ข้างมีทั้งรูปร่างและขนาดเดียวกันหรือไม่ 

ถ้าหากตรวจสอบด้วยสายตาแล้วปรากฏว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา 6 ประการข้างต้น 
แว่นกันแดดหรือแว่นแฟชั่นอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับและอาจต้องมีการทดสอบ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ ก็อาจต้องมีการส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานบังคับทุกด้าน นอกจากนี้ หากเลนส์มีสีเข้มมากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับข้อก าหนด
ทางเทคนิคมากข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย องค์กรทดสอบ
พิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด สหภาพยุโรปมีมาตรฐาน CE ได้ก าหนดถึงการทดสอบแว่นกันแดด 
การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานแว่นกันแดดนั้น แว่นกันแดดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานต้องเป็นไป
ตามระเบียบ PPE ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร American National Standards Institute 
(ANSI) ท าการทดสอบว่าเลนส์ของแว่นกันแดดนั้นมีความสามารถทนแรงกระแทกได้เท่าไร ตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น และประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร Australian Competition 
and Consumer Commission (ACCC) ได้ตรวจสอบเลนส์นั้นเป็นเลนส์ที่ผ่านข้อก าหนดด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับและอาจต้องมี
การทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ นอกจากนี้  หากเลนส์มีสีเข้ม
มากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับข้อก าหนดทางเทคนิคมากขึ้นด้วย ผู้เขียนจึงขอเสนอว่า
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
แว่นกันแดด จึงสมควรให้ศูนย์เฝูาระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีหน้าที่ท าการตรวจสอบ 
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝูาระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากสินค้าต่าง ๆ น า
หลักเกณฑ์ในการทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรปน าไปปรับใช้เพ่ือการทดสอบพิสูจน์ให้ได้มาตรฐานว่าแว่นกัน
แดดนั้นเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย ในกรณีที่เป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตราย จะน าเสนอคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือออกค าสั่งห้ามขายและเรียกคืนตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 แต่ถ้าเป็นกรณีสินค้าที่ระบุข้อมูล ข้อแนะน า หรือวิธีใช้ไม่เพียงพอ ให้เสนอต่อคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากพิจารณาควบคุมฉลากตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริโภคต่อไป อีกทั้งผู้เขียนเห็นว่าในประเทศไทยมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งอยู่
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ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย มีหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเพ่ือท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ในการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฝึกอบรมด้านมาตรฐานได้ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ เพ่ือการตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์เพ่ือการก าหนดมาตรฐานในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 6 สาขา ได้แก่ 
เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ เคมี วัสดุก่อสร้างและอาหาร และผู้เขียนเห็นว่าผลิตภัณฑ์แว่นกัน
แดดเป็นวัสดุที่สามารถทดสอบได้ เพ่ือให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทดสอบและเพ่ือ
การก าหนดให้แว่นกันแดดมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย แต่ในเรื่องการตรวจสอบ
พิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดในประเทศไทย ผู้เขียนจึงขอเสนอว่าให้ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน าวิธีการทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรปน าไปปรับใช้เพ่ือการทดสอบพิสูจน์ให้ได้มาตรฐานว่าแว่นกัน
แดดนั้นเป็นสินค้าที่ควรได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่ เพราะมีข้อดี คือ ท าให้ผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าท่ีเป็นแว่นกันแดดในตลาดได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง เพราะมีการทดสอบมาแล้วว่าแว่น
กันแดดนั้นได้มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือถ้ามีการทดสอบว่าแว่นกันแดดนั้นมีอันตราย
ต่อผู้บริโภคก็จะได้ออกมาตรการแจ้งเตือนผู้บริโภค หรือเพ่ือออกค าสั่งห้ามขายและเรียกคืนตาม
มาตรา 36 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือถ้าส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมได้ท าการทดสอบแล้วเห็นว่าแว่นกันแดดไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะไม่พิจารณา
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แว่นกันแดดนั้น ท าให้ผู้บริโภคทราบว่าแว่นกันแดดนั้นเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยไม่ได้การรับรองมาตรฐานและระมัดระวังในการเลือกใช้ได้ 
 
5.5  การบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการ 

 
กฎหมายของประเทศไทยเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับแว่นกันแดด มี

ดังต่อไปนี้ 
  
5.5.1  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อ

หลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห้งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้นไม่เป็น
ความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

การกระท าตามมาตรานี้ต้องไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของฐานฉ้อโกง มาตรา 341 จึงจะ
เป็นความผิดตามมาตรา 271 ตัวอย่างการกระท าความผิด เช่น มีการเสนอขายสินค้าแว่นกันแดด โดย
แจ้งสรรพคุณว่าช่วยปกปูองดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ โดยมีฉลากติดว่า (“UV 400”) และมี
ข้อความชวนเชื่อระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศหรือได้รับมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้อ่านพบข้อความ หรือชวนเชื่อว่าถ้าสั่งซื้อจ านวนหนึ่งจะได้แถมเพ่ิมอีกจ านวน
หนึ่ง จนเกิดมีการสั่งซื้อสินค้ากันขึ้น เป็นต้น 



132 
 

ตามสถานการณ์ในปัจจุบันมีการจ าหน่ายแว่นกันแดดที่ไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคหลายประการ เช่น ท าให้ผู้บริโภคเกิดอาการเม่ือยล้าดวงตา มองเห็นภาพเบลอ ซ้อน ขณะใส่
มีอาการปวดหัว สาเหตุมาจากหลายประการ เช่น จุดศูนย์กลางของเลนส์ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน แว่นกัน
แดดมีสีเข้มเพียงอย่างเดียวไม่มีระบบปูองกันแสงอัลตราไวโอเลต เนื่องจากการที่เลนส์ของแว่ นกัน
แดดสีเข้มนั้นท าให้ม่านตาของผู้สวมใส่ขยายออก ท าให้ปริมาณแสงอัลตราไวโอเลตเข้าสู่ดวงตามาก
ขึ้น สาเหตุนี้จึงเป็นเหตุที่ท าให้ยิ่งเกิดอันตรายต่อดวงตาของผู้สวมใส่หรือผู้บริโภคมากขึ้น ในประการ
ต่อมาการที่ผู้ขายได้ติดฉลากที่มี เครื่องหมาย “UV…” คือความสามารถในการปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตที่มาท าลายเนื้อเยื่อดวงตา แต่ผู้ขายได้ติดฉลาก “UV…” เกินความเป็นจริง เช่น ติด
ฉลากว่า “UV 400” แต่ปริมาณการปูองกันรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ถึงจ านวนที่ฉลากติดไว้ แสดงให้เห็น
ว่าผู้ขายขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในสภาพหรือคุณภาพอันเป็นเท็จ 
เป็นความผิดตามมาตรา 271  

 
5.5.2  การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
เนื่องจากหลัก ความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา (Autonomy of Will) หรือเสรีภาพในการท า

สัญญา หรือทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (Privity of Contract) ไม่สามารถน ามาใช้กับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยได้ เพราะทฤษฎีดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับบุคคลที่อยู่ในฐานะ
เท่าเทียมกันในสังคม แต่เนื่องจากผู้บริโภคกับผู้ประกอบการอยู่ในฐานะที่อ านาจต่อรองไม่เท่าเทียม
กัน จึงมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น เพราะมีปัญหา
ในเรื่องของภาระการพิสูจน์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้หลัก “res ipsa loquitur” มาใช้ในเรื่องของภาระการพิสูจน์ โจทก์ผู้ได้รับความ
เสียหายต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากเหตุนั้น หากจ าเลยไม่ประมาทเลินเล่อ
ผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของโจทก์
หรือว่าโจทก์ได้มีส่วนผิดอยู่ด้วย ส่วนในประเทศญี่ปุุนผู้ เสียหายอาจนั้นสามารถฟูองผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ หรือผู้ขายให้รับผิดในทางละเมิดได้ตามมาตรา 709 ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุุน ซึ่ง
ผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ขายมีความผิด โดยต้องพิสูจน์ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายกระท าโดยประมาท
เลินเล่อท าให้โจทก์เสียหาย ท าให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าโจทก์ต้องรับภาระการ
พิสูจน์ที่หนักเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศต่าง ๆ จึงได้ตรากฎหมายเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งกฎหมายที่ตราขึ้นนั้น คือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ Product Liability  ปรากฏในรูปต่าง ๆ เช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏในค าพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน หรือ Product Liability Law 
(Law No.85 of 1994) ของประเทศญี่ปุุน เป็นต้น 

หลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดของผู้ขายในเรื่องสัญญาซื้อขาย และในหลักกฎหมายเรื่อง
ละเมิด ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ เพราะเหตุว่า 

1.  เนื่องจากการฟูองเรียกค่าเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดมีประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ เนื่องมาจากเรื่องของภาระการน าสืบที่ผู้บริโภคต้องมีภาระการพิสูจน์
ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ผลิตถึงจะมีความรับผิดต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น โดย
ผู้บริโภคต้องพิสูจน์ให้ครบหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในเรื่องละเมิด มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่ง



133 
 

และพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ ผู้บริโภคต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนได้รับความเสียหาย และความเสียหายนั้นเกิด
จากความจงใจ คือ ผู้กระท าได้กระท าไปโดยรู้ส านึกในการที่กระท าหรืองดเว้นการกระท าที่มีหน้าที่
ต้องกระท า หรือประมาทเลินเล่อ คือ การกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดโดยปราศจากความ
ระมัดระวังตามสมควร และความเสียหายที่ได้รับเป็นผลมาจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั้น 
ดังนั้น ในเรื่องภาระการพิสูจน์นี้เป็นการสร้างภาระให้ผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความยุ่งยากที่
จะพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ผลิตมีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าละเมิดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้บริโภค เพราะว่าในการผลิตนั้นผู้ผลิตย่อมรู้ถึงกระบวนการการผลิตของตนเป็นอย่างดี เป็นการยาก
ที่ผู้บริโภคจะทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของการผลิต ผู้บริโภคย่อมพิสูจน์ได้ยากว่าผู้ผลิตจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาแสดงได้ เป็นเหตุให้
กฎหมายในลักษณะละเมิดมีข้อจ ากัดไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอที่จะคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

ในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย
เพียงใด ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ค่าสินไหมทดแทนนั้น
ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหาย ต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง
ค่าเสียหาย อันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ดังนี้ ถ้าผู้เสียหายน า
สืบได้ก็สามารถฟูองร้องเรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภท แต่ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 438 มิได้
ก าหนดค่าปรับรูปแบบของค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ (Punitive Damages) แต่บทบัญญัติ
มาตรา 438 ก าหนดให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายในลักษณะที่เยียวยาความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหาย
แล้ว แต่มิได้ก าหนดค่าปรับกับจ าเลยเพ่ือลงโทษจ าเลยให้เข็ดหลาบหรือยับยั้งปูองกันการกระท า
ความผิดครั้งต่อไปของจ าเลย ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหลักกฎหมายในเรื่อง  ค่าสินไหม
ทดแทนอันเป็นการลงโทษ (Punitive Damages) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปูองกัน ยับยั้งและลงโทษ
จ าเลยผู้กระท าความผิด ในประการต่อมาในเรื่องของอายุความหรือระยะเวลาที่โจทก์ต้องใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 “สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันท าละเมิด. . .” แสดงให้
เห็นว่าโจทก์ต้องฟูองคดีภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และระยะเวลาที่มากที่สุดที่โจทก์จะใช้สิทธิฟูองคดีได้ คือ 10 ปี ผู้เขียนเห็นว่าใน
ปัจจุบันนี้ในคดีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น สินค้าต่าง ๆ ที่ผู้ผลิต
ผลิตขึ้นมาย่อมมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบที่มากมายและ
ซับซ้อน การผลิตสินค้ามีการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นล าดับ การที่
ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระท าได้ยาก อีกทั้งในสินค้าชนิดหนึ่งในบางครั้งมีผู้ผลิต
ส่วนประกอบนั้นหลายรายก่อนที่จะประกอบเป็นสินค้าชนิดหนึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นบริษัทใน
ประเทศหรือผู้ผลิตที่เป็นบริษัทต่างประเทศ และยังรวมถึงผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภคต้อง
สืบหาตัวบุคคลพวกนั้นและพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลพวกนั้นได้กระท าละเมิดต่อผู้บริโภคด้ วย หรือใน
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บางครั้งบุคคลพวกนั้นไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะผู้บริโภคไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลพวกนั้นมี
ส่วนผิดในการจ าหน่ายอันท าความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค 

2.  ผู้เขียนเห็นว่าในการน าบทบัญญัติของหลักกฎหมายเรื่องซื้อขายมาใช้กับสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยนั้นมีข้อจ ากัดหลายประการ ดังต่อไปนี้ ในประการแรก ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายลักษณะซื้อ
ขายในเรื่องความช ารุดบกพร่องนั้นมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย จึงเกิด
ปัญหาขึ้นได้ในกรณีท่ีผู้เสียหายที่ไม่ใช่คู่สัญญาย่อมไม่สามารถฟูองร้องให้ผู้ขายรับผิดตามสัญญาซื้อได้ 
เช่น บุคคลในครอบครัวของผู้ซื้อน าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย ข้อจ ากัดนี้ท าให้ท า
ให้บุคคลนั้นไม่สามารถฟูองร้องให้ผู้ขายรับผิดตามสัญญาได้ เนื่องจากไม่มีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันตาม
สัญญาซื้อขายนั่นเอง นอกจากนั้นฝุายผู้ซื้อที่ฟูองร้องคดีก็ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากว่าผู้ซื้อสามารถฟูองร้องผู้ขายได้เท่านั้นเพราะว่าเป็นคู่สัญญาระหว่างกันในสัญญาซื้อขาย 
ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ในกระบวนการซื้อขายนั้น ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อที่ได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถเรียกให้บุคคลเหล่านี้รับผิดได้เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ในสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ดังนั้น การ
น าหลักเรื่องความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกฎหมาย
ลักษณะซื้อขาย ไม่สามารถตอบโจทย์ของการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในประการที่สอง ผู้เขียนเห็นว่าใน
หลักกฎหมายเรื่องสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มีบทบัญญัติในมาตรา 
473 ที่ได้ยกเว้นความรับผิดของผู้ขาย อีกทั้งตามมาตรา 483-485 ได้ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของ
ผู้ขายโดยสัญญาไว้ด้วย ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่
ยกเว้นความรับผิดของผู้ขายไว้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ขายนั้นสามารถท าสัญญาให้มีการยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดของตนไว้ด้วย และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม ผู้ขายใน
บางครั้งย่อมมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าผู้ซื้อ ท าให้ผู้ซื้ออยู่ในฐานะที่เสียเปรียบขาด
อ านาจต่อรอง ดังนั้น บทบทบัญญัติในเรื่องสัญญาซื้อขายนี้ไม่อาจตอบสนองแนวความคิดในเรื่องของ
การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ในประการที่สาม ผู้เขียนเห็นว่าในหลักกฎหมายเรื่องสัญญาซื้อ
ขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ผู้ซื้อที่รับได้ความเสียหายสามารถเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายได้โดยปกติธรรมอันเนื่องมากจากการส่งมอบสินค้าที่ช ารุดบกพร่องเท่านั้น 
แต่ไม่สามารถฟูองร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องค่าสินไหมเพ่ือการทดแทนได้ ในประการที่สี่ เกิดปัญหา
ในกรณีความช ารุดบกพร่องเกิดภายหลังการซื้อขาย ผู้ซื้อก็เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบไม่ได้ เพราะไม่
มีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายช ารุดบกพร่องภายหลังที่ผู้ซื้อได้
ซื้อสินค้า ประการที่ห้า ผู้เขียนเห็นว่า ในเรื่องของการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายผู้ซื้อมีภาระการน าสืบ
ในการพิสูจน์ถึงความช ารุดบกพร่อง ผู้ซื้อสินค้าต้องมีหน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 84 ที่ใช้หลักการที่ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นน าสืบ” อาจท าให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคมี
ภาระการพสิูจน์ที่หนักเกินกว่าที่ผู้บริโภคสามารถจะท าได้ เนื่องจากการพิสูจน์ถึงความช ารุดบกพร่อง
นั้นผู้ซื้อย่อมตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เหตุเพราะว่ากระบวนการผลิตต่าง ๆ ผู้ผลิตย่อมเป็นผู้ที่รู้ดี
ที่สุดมากกว่าผู้ซื้อ อีกทั้งเรื่องของวิทยาการต่าง ๆ ที่น ามาใช้การผลิตที่ในบางครั้งผู้บริโภคอาจจะไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะเข้าใจและสามารถพิสูจน์ได้ถึงความช ารุดบกพร่องนั้นก็เป็นได้ ท า
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ให้ผู้บริโภคมีภาระการพิสูจน์ที่หนักเกินไป ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ดังนั้น หลัก
กฎหมายทั้งในเรื่องสัญญาซื้อขายจึงไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ 

ผู้เขียนเห็นว่าในหลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดของผู้ขายในเรื่องสัญญาซื้อขาย และในหลัก
กฎหมายเรื่องละเมิด ในเรื่องของการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายผู้ซื้อมีภาระการน าสืบในการพิสูจน์ถึง
ความช ารุดบกพร่องในเรื่องสัญญาซื้อขายหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามกฎหมายละเมิด ผู้
ซื้อสินค้าต้องมีหน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 ที่ใช้หลักการที่ว่า 
“ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นน าสืบ” อาจท าให้ผู้ซื้อมีภาระการพิสูจน์ที่หนักเกินกว่าที่ผู้บริโภคสามารถจะท า
ได้เพราะเหตุว่าวิทยาการทางความรู้ในการผลิตสินค้าได้มีความเจริญเพ่ิมมากขึ้น  และได้มีการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า ท าให้สินค้ามีความซับซ้อนในการผลิต ผู้บริโภคจะ
เข้าไปตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าที่อันตรายเป็นเรื่องที่ยากหรือล าบากเกินไปส าหรับ
ผู้บริโภค จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในหลายประเทศจึงน าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ในการ
ก าหนดความรับผิดของผู้ผลิตในเรื่องของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นแนวคิดที่ก าหนดให้ต้องมีการรับผิด
โดยปราศจากความผิด เพราะความรับผิดที่ไม่ขึ้นอยู่กับความประมาทเลินเล่อหรือความจงใจ อันจะมี
ผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้นท าให้ผู้ฟูองคดีมีภาระการพิสูจน์น้อยลง กฎหมายจะก าหนดไว้ว่าในกรณีเช่นใดที่จะต้องมี
หน้าที่ที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยโดยแท้จริง และเมื่อมีการฝุาฝืนหน้าที่นั้น บุคคลที่มีหน้าที่ก็จักต้อง
รับผิดโดยมิพักต้องพิจารณาว่าบุคคลนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายนั้นหรือไม่  
และผลักภาระการพิสูจน์ไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการต้องระมัดระวังความปลอดภัยที่ต้องพิสูจน์เพ่ือให้ตน
พ้นความรับผิด ดังนั้น ภาระการน าสืบเพ่ือให้หลุดพ้นความรับผิดตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดที่
ตกเป็นภาระน าสืบของผู้มีหน้าที่ในการต้องระมัดระวังความปลอดภัยนั้น ได้แก่ ผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการ เพราะหากไม่สามารถน าสืบให้เข้าข้อยกเว้นความรับผิดก็ต้องรับผิดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้รับผิดโดยเคร่งครัดนั้น จึงท าให้ผู้ผลิตและหรือผู้ขายสินค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้บริโภคก็ต่อเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้ารู้หรือควรรู้ว่าสินค้าที่ผู้ผลิตหรือจ าหน่ายนั้น อาจเป็นอันตราย
หรือสามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคแต่ยังได้ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้านั้นให้แก่ผู้บริโภค 

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพ่ือมาคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพราะเหตุว่าในปัจจุบันการ
ผลิตสินค้ามีการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นล าดับ ท าให้การที่ผู้บริโภคจะ
ตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระท าได้ยาก รวมทั้งการฟูองคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยาก
เนื่องจากภาระในการพิสูจน์จะตกแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ผู้เขียนเห็นว่าแว่นกันแดดอาจจะเป็นสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัยได้ เนื่องจากมาตรฐานของแว่นกันแดดเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากดวงตาเป็น
อวัยวะที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิต หากสายตามีปัญหานั้นจะส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการด ารงชีวิต ใน
การรักษาดวงตาอันเป็นอวัยวะที่ส าคัญของร่างกายให้ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนวัยอันควร  

ในปัจจุบันนั้นแว่นกันแดดเป็นอุปกรณ์ที่ปูองกันดวงตาได้ชนิดหนึ่งจากแสงแดดและสภาวะ
ต่าง ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาได้ ซึ่งแว่นกันแดดที่ดีควรจะมีมาตรฐานที่ก าหนดในการ
ปกปูองดวงตาได้ แต่แว่นกันแดดที่มีจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้นมีปะปนกันทั้งแบบที่มีมาตรฐานและ
แบบที่ไร้มาตรฐาน โดยแว่นกันแดดที่ไร้มาตรฐานหรือไร้คุณภาพนั้นจะท าให้เป็นอันตรายต่อดวงตา
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เป็นอย่างมาก แว่นกันแดดที่ไร้คุณภาพนอกจากจะมิได้ช่วยปกปูองดวงตาเท่าที่ควรและในบางกรณียัง
อาจเพ่ิมปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตามากขึ้นอีกด้วย ทั้งยังมีผลต่อดวงตาในแง่ของการเพ่ิมการเกิด
อุบัติเหตุต่อดวงตา หากผลิตจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะท าให้ดวงตานั้นเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น 
เช่น สีของเลนส์ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนอกจากสีของเลนส์มีผลต่อการท าให้มองสิ่งต่างๆผิดเพ้ียน ซึ่ง
หากอาจเป็นอันตรายเพราะจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้ว การที่เลนส์ของแว่นกันแดดมีเพียงสีเข้ม
เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปูองกนัรังสีอัลตราไวโอเลตจะยิ่งท าให้เป็นอันตรายต่อดวงตา เนื่องจากใส่แว่น
กันแดดสีเข้มจะท าให้ม่านตาขยายออกเป็นอันตรายต่อดวงตา สีของเลนส์มีผลต่อการท าให้มองสิ่งต่าง ๆ 
ผิดเพ้ียน ซึ่งหากอาจเป็นอันตรายเพราะจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าใช้สีของเลนส์ไม่เหมาะกับการ
ใช้งานในบรรยากาศที่ต่างกัน ส าหรับวัสดุที่ใช้ท าเลนส์ของแว่นตากันแดดต้องมีมาตรฐานและได้
คุณภาพเชิงทัศนศาสตร์ คือ เลนส์ที่ดีต้องไม่ท าให้เกิดความบิดเบี้ยว หรือกระจายสีรุ้ง ปัญหาใน
ปัจจุบันของแว่นกันแดดที่ไม่ได้คุณภาพมักท าจากพลาสติกธรรมดาแล้วน าไปเคลือบสี ภาพที่มองเห็น
อาจบิดเบี้ยวได้ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือแว่นกันแดดที่ไม่สามารถตัดแสงสะท้อนได้ แว่นกัน
แดดที่ไม่สามารถตัดแสงสะท้อนได้ จะเป็นแว่นกันแดดที่มีเลนส์ท าจากวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้ว หรือ 
พลาสติกต่าง ๆ เวลาใส่จะท าให้เห็นแสงสะท้อน เหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
หรือในกรณีที่แว่นกันแดดที่มีเอกสารก ากับสินค้าบอกว่า "สามารถใส่เพ่ือขับรถ" แต่ปรากฏว่า เลนส์
นั้นเข้มเกินไปหรือเลนส์ทั้งสองข้างที่ให้ปริมาณแสงลอดเข้ามาได้ไม่เท่ากันหรือเลนส์บิดเบี้ยว ซึ่งเป็น
แว่นกันแดดที่ไม่ได้คุณภาพเพราะเลนส์ท าให้เกิดความบิดเบี้ยวหรือกระจายสีรุ้งส่งผลกระทบต่อ
สายตาในระยะยาว สามารถท าให้เกิดปัญหาในการมองเห็นเมื่อสวมใส่ได้ เช่นเกิดอาการมึนงง 
มองเห็นภาพซ้อน มองภาพผิดเพ้ียน วิงเวียนศีรษะ ท าให้กล้ามเนื้อตาหรือประสาทตาล้า หรือซ้ าร้าย
กว่านั้นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการขับข่ียานพาหนะ เป็นต้น และในบางกรณีแว่นกันแดดนั้นได้บอกถึง
วิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้ว หรือได้บอกคุณสมบัติที่ถูกต้องชัดเจน แต่ว่าแว่นกันแดดมีส่วนประกอบอ่ืนที่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

ค านิยามของค าว่า “สินค้า” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือ
ขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟูา ยกเว้นสินค้าตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้ามาเพ่ือขาย สิ่งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็น 
“สินค้า” ตามมาตราพระราชบัญญัตินี้ จะต้องเป็นสิ่งที่ “ผลิตหรือน าเข้า” และ “เพ่ือขาย” เท่านั้นถึง
จะเป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขาย 
มีความหมายเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ อีกทั้งแว่นกันนั้นได้ผลิตในประเทศหรือนอกประเทศ 
หรือน าเข้ามาจากนอกประเทศแต่ไม่ได้ใช้เพ่ือการขาย แต่เป็นการแจกเพ่ือส่งเสริมการขายในลักษณะ
เป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ การแจกเพ่ือให้ทดลองใช้ การเป็นการชิงรางวัล เมื่ อพิจารณามาตรา 4 
นิยามค าว่า “ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า และ
ให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือน าออกแสดงเพ่ือการ
ดังกล่าว ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นท าให้แว่นกันแดดที่เข้าเงื่อนไข “เพ่ือขาย” จึงเป็น “สินค้า” ตาม
ความหมายของพระราชบัญญัตินี้ เมื่อผู้ได้รับสินค้าไปใช้แล้วเกิดความเสียหายก็สามารถฟูองร้องเรียก
ให้ผู้ประกอบการตามมาตรา 5 รับผิดได้ 
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ค านิยามของค าว่า “ผลิต” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ท า ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปร
สภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน” ผู้เขียนเห็นว่าแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้นมานั้นมีลักษณะของ “ท า” จึงเป็นการ
ผลิตในพระราชบัญญัตินี้ และกรณีที่แว่นกันแดดนั้นน าชิ้นส่วนมาจากหลาย ๆ บริษัทมาเพ่ือผลิตเป็น
แว่นกันแดดนั้น ผู้เขียนเห็นว่าอยู่ในความหมายของค าว่า “ประกอบ” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เนื่องจากหากสินค้าที่ประกอบนั้นได้จ าหน่ายไปยังผู้ซื้อสินค้าและเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ท าให้ผู้ซื้อ
สินค้าเกิดอันตรายและความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ที่ท าการประกอบนั้นย่อมอยู่ในความหมายของค าว่า 
“ผลิต” และเมื่อเป็นผู้ผลิตก็ย่อมเป็นผู้ประกอบการที่ต้องมีความรับผิดในความเสียหายที่สินค้าของ
ตนเองมีความไม่ปลอดภัยนั้นตามมาตรา 5 และยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนที่น าเข้ามาประกอบทุกคนที่
เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา 4 และผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหาย
ตามมาตรา 5 ด้วย  

การแจกเพ่ือส่งเสริมการขายเป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ การแจกเพ่ือให้ทดลองใช้ การเป็น
การชิงรางวัล การแจกเพ่ือให้รางวัล รวมทั้งการออกแสดงวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า
เพ่ือจ าหน่ายสินค้า จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา 
ตลอดจนเสนอ ชักชวน ก็อยู่ในนิยามของค าว่า “ขาย” ตามมาตรา 4 ตัวอย่างเช่น  

ในอินเตอร์เน็ตมีการประกาศเพ่ือชิงรางวัลโดยมีข้อความว่า 
“แจกแว่นกันแดด XXX ฟรี กติกาคือให้มาคอมเมนต์ที่ใต้ภาพแว่นตาอันนี้ โดยพิมพ์ว่า (วันนี้

เพจ ประมูลง่ายเปิดแล้ว ได้แว่นตา ฟรี1อัน) แล้วให้คนมา like ให้เยอะที่สุด ผู้ชนะรับไปเลย แว่นกัน
แดด Super เหมือนของแท้มาก มูลค่า 250 บาทไปใส่เล่นเลยครับ หมดเวลา วันที่ 16/03/56 เวลา 4
ทุ่มตรงนะคับ (22.00 น.)” 

ดังนั้น ผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดตามมาตรา 5 ถ้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้ว
ท าให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หมายความว่า “จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์
ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือน าออก
แสดงเพื่อการดังกล่าว” ดังนั้น ผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดตามมาตรา 5 ถ้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยแล้วท าให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย 

ผู้ที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปรากฏตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 5  “ผู้ประกอบการทุก
คนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการ
ขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม” ซึ่งมาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ “ผู้ประกอบการ” ว่าหมายความว่า 
1) ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต 2) ผู้น าเข้า 3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต 
หรือผู้น าเข้าได้ 4) ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วย
วิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า  ดังนั้น ผู้
ที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 คือ ผู้ประกอบการทุกคน ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต หรือผู้ว่า
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จ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าในกรณีเป็นสินค้าน าเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้
ผลิตหรือผู้น าเข้าได้ หรือผู้ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือข้อความอันมี
ลักษณะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้น าเข้า โดยทุกคนต้องร่วมกันรับผิด
ซึ่งความรับผิดโดยเคร่งครัดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการ
ขายให้ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม สรุปได้ว่าความรับผิดของผู้ประกอบการในความเสียหายที่เกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น จะต้องรับผิดต่อเมื่อสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว 

ในประเทศญี่ปุุนกฎหมายมิได้มีข้อก าหนดในเรื่อง การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class 
Action ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action เป็นรูปแบบการ
ด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก เนื่องจากกระบวนพิจารณาในคดีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจาก
การกระท าเดียวกันเป็นจ านวนมาก ผลของค าพิพากษานั้นจะมีไปถึงผู้เสียหายรายอ่ืนที่อยู่ภายใต้
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันมีผลผูกพันผู้เสียหายทั้งหลาย แม้ว่าผู้เสียหายนั้นจะมิได้เข้ามาเป็น
คู่ความในคดีก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรใช้ระบบการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
กับความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากข้อดีของการฟูองคดีแบบการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ช่วยให้มีการเยียวยาสิทธิของผู้เสียหายได้เป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน อีก
ทั้งผู้เสียหายรายย่อยไม่จ าเป็นต้องฟูองคดีเองแต่ได้รับการเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตน
เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีให้กับผู้เสียหาย เพราะถ้า
ผู้เสียหายต่างคนต่างฟูองคดีเองแยกจากกันในแต่ละราย ในแต่ละรายก็มักจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีสูง จนในบางครั้งอาจไม่คุ้มกับค่าชดเชยที่จะได้รับหากชนะคดี และเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องมีการพิจารณาที่ซ้ าซ้อน ไม่ต้องมีการสืบพยานซ้ าซ้อนในเรื่อง
เดิม และช่วยลดปัญหาของการที่ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน จ าเลยคนเดียวกันและจากการกระท าอย่าง
เดียวกัน แต่ผลของค าพิพากษาอาจจะไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันได้ 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

 
แว่นกันแดดเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากแสงแดด แว่นกันแดดที่ใช้สวมใส่ในปัจจุบันมี

คุณภาพอย่างหลากหลาย มีทั้งแว่นกันแดดท่ีมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ รูปแบบการผลิตสินค้าพัฒนา
ไปตามกระแสนิยม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สีสัน กรอบแว่น และสิ่งที่ดึงดูดไม่แพ้กันก็คือราคาของสินค้า 
แต่ด้วยสินค้าที่ผลิตตามกระแสนิยมและมีราคาถูก ก็อาจท าให้คุณภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานและเป็นภัย
ต่อสุขภาพสายตาในระยะยาว เพราะฉะนั้น การเลือกแว่นกันแดดที่ดีที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น
มาก  

กรณีดังกล่าวมีปัญหาว่าปัจจุบันประเทศไทยให้การป้องกันหรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจาก
การใช้แว่นตากันแดดท่ีไม่ได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีการป้องกัน
หรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริงในการเลือกซื้อเลือกใช้แว่นกันแดดที่จ าหน่ายกันในท้องตลาด กล่าวคือ กฎหมายต่าง ๆ ยังมี
ข้อบกพร่องและไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงกับผู้บริโภค จากการรวบรวมและท า
ความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงศึกษาถึงหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ในปัจจุบันพบว่ามีประเด็นปัญหาหลายประการที่ส่งผล
ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคหลายประการ เช่น ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องโฆษณาและฉลาก 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด การทดสอบมาตรฐานแว่นกัน
แดด การบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการ ใบบทนี้จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด และศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ดังต่อไปนี้ 

1.  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณามี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เห็นได้ว่าการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดในปัจจุบัน มีการโฆษณาพรรณนาคุณภาพของแว่นกันแดดด้วยถ้อยค าที่เกินจริง 
หรือมีลักษณะที่เป็นเท็จไม่เป็นความจริง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคและสังคมเป็นการส่วนรวมได้ ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง ตัวอย่างเช่น น าเอาถ้อยค าในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ยากต่อการพิสูจน์ให้เป็น
ความจริงได้ การโฆษณาอันท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าซึ่งกระท ากันในหลาย
รูปแบบ อาทิ การใช้ข้อความโฆษณาที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าผิดในแหล่งก าเนิดหรือวัสดุของสินค้า เช่น 
แว่นกันแดดจะมีเครื่องหมาย “UV 400” ติดไว้ที่ตัวแว่นกันแดด แต่ในความเป็นจริงนั้นแว่นกันแดด
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ไม่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างที่ฉลากที่ติดอยู่กับแว่นกันแดด หรือการโฆษณาว่าแว่น
กันแดดนั้นมีความแข็งแรงทนทานสามารถป้องกันดวงตาจากอันตราย เช่น แสงแดดที่เป็นอันตรายต่อ
ดวงตา แต่ในความเป็นจริงแล้ว แว่นกันแดดนั้นไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ การโฆษณาเกินจริง ท าให้
อันตรายต่อผู้บริโภค เช่น แว่นกันแดดที่มีเอกสารก ากับสินค้าบอกว่า "สามารถใส่เพ่ือขับรถ" แต่
ปรากฏว่าเลนส์นั้นเข้มเกินไปหรือเลนส์ทั้งสองข้างให้ปริมาณแสงลอดเข้ามาได้ไม่เท่ากันหรือเลนส์บิด
เบี้ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาได้คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า อีกทั้งข้อความโฆษณา
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติที่เกินความจริงเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและอาจ
ได้รับความเสียหาย ข้อความโฆษณาเหล่านี้ย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพราะท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญและคุณภาพเกี่ยวกับสินค้า หรือการโฆษณาในเรื่องการรับประกันสินค้า ผู้
ประกอบกิจการโฆษณาต้องระบุลักษณะและขอบเขตของการประกันสินค้าให้ชัดเจน โดยระบุเงื่อนไข
ของการรับประกันให้ครบถ้วนด้วย 
 2.  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ฉลากของแว่นกันแดดชนิดใดบ้างเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก เนื่องจากมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของสินค้าที่เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากไว้ ในปัจจุบันนั้นแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานที่จะเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ส่งผลให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากทันทีโดยผลของ
กฎหมายตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และกรณีที่แว่นกันแดดที่เป็น “สินค้าที่สั่ง
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย” ในกรณีนี้แว่นกันแดดนั้นได้เป็นสินค้าที่ผลิตนอกราชอาณาจักร
และได้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย เช่นนี้แว่นกันแดดก็จะเข้าหลักเกณฑ์เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากทันที หรือกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือ
จิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่ง
การก าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับสินค้านั้น แต่เป็นกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย โดยใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมไม่
ถึงห้าแรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึงเจ็ดคน แต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากในทันที ต้องให้
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยออกเป็นประกาศ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก อย่างไรก็ตาม แว่นกันแดดแม้ไม่ได้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากในตอนแรกแต่เป็น
สินค้าท่ีมีผลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเนื่องจากการใช้ ก็สามารถก าหนดให้
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้แว่น
กันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก แม้แว่นกันแดดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่สินค้าในลักษณะนี้ต้อง
พิจารณาถึงในลักษณะของการคุ้มครองผู้บริโภค ในเมื่อแว่นกันแดดเป็นสินค้าเหมือนกัน จึง
เห็นสมควรให้มีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพ่ือ
ก าหนดลักษณะของฉลากของแว่นกันแดดว่าควรมีข้อก าหนดอย่างไรบ้ าง และต้องเป็นผลดีกับ
ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองผู้บริโภค  
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การที่แว่นกันแดดควรเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากส่งผลให้มีผลทางกฎหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 31 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
แล้ว ในเรื่องของสินค้าที่ควบคุมฉลากยังมีลักษณะความผิดเกี่ยวกับเรื่องฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ถ้าแว่นกันแดดนั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษแก่
ผู้กระท าความผิดในการฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากได้ตามมาตรา 52 หรือการขาย
สินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามมาตรา 52 หรือการขาย
สินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 หรือขัดค าสั่ง
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากตามมาตรา 53 หรือการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากที่มีฉลากเป็นเท็จตาม
มาตรา 47 หรือการรับจ้างท าฉลากหรือติดตรึงฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายตาม
มาตรา 54 ได ้

ในต่างประเทศมีองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องของมาตรฐานของแว่น
กันแดด ทั้งนี้ ในเรื่องของฉลากองค์กรต่าง ๆ ของต่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศได้
ก าหนดถึงมาตรฐานของแว่นกันแดดได้แก่ มาตรฐานสินค้า CE ของสหภาพยุโรป องค์กร American 
National Standards Institute (ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์กร Australian 
Competition and Consumer Commission (ACCC) ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดข้อมูล
และข้อก าหนดในการติดฉลากของแว่นกันแดดที่ประเทศไทยควรจะน ามาเป็นแบบอย่างในการ
ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดด 

การปิดฉลาก Safety Goods Mark (SG Mark) ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่นที่มีเครื่องหมาย 
Safety Goods Mark (SG Mark) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยสมาคม 
The Consumer Product Safety Association (CPSA) ซึ่งเป็นองค์กรของเอกชนที่เน้นให้การ
รับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อมนุษย์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย แสดง
ถึงการรับประกันว่าหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายและอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ์ซึ่งติดเครื่องหมาย 
Safety Goods Mark (SG Mark) จะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนจาก The Consumer Product 
Safety Association ก็ควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทย เพราะแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายและอาการบาดเจ็บต่อดวงตากับมนุษย์ได้ ถ้าเกิดโครงสร้างหรือวัสดุที่ใช้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐาน ควรจะให้มีหน่วยงานเอกชนในการตรวจสอบถึงความปลอดภัยของแว่น
กันแดดนั้น 

และในประเทศญี่ปุ่น Household Goods Quality Labeling Act หรือพระราชบัญญัติ
ฉลากคุณภาพสินค้าในครัวเรือน ในการขายสินค้าให้ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น การติดฉลากจะต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการติดฉลากคุณภาพสินค้าครัวเรือน การติดฉลากจะต้องถูกติดโดยบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของฉลาก (ผู้น าเข้าหรือผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น) และผู้บริโภคจะต้องเข้าใจ
และเห็นฉลากได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องเป็นภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องของแว่นกันแดด (ยกเว้นที่มีเลนส์
สายตา) จะต้องมีข้อมูลในฉลากภายใต้กฎการติดฉลากคุณภาพสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น ชื่อสินค้า วัสดุ
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เลนส์ วัสดุกรอบ การป้องกันรังสีที่มองเห็นได้ การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ข้อระมัดระวังการสวม
ใส่ 

3.  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดในต่างประเทศมี
องค์กรที่ออกมาตรฐานและตรวจสอบในผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ดังนี้  

1)  สหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรฐาน CE 
เครื่องหมาย CE เป็นเครื่องหมายที่ผู้ผลิตได้รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด

ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย เนื่องจากแว่นกันแดดมีความส าคัญต่อสุขภาพ แว่นกันแดดจึงได้ถูก
รวมอยู่ใน “ระเบียบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” ที่ 89/686/EEC หรือปกติจะเรียกว่า "ระเบียบ 
Personal Protective Equipment (PPE)" ระเบียบนี้วางเงื่อนไขว่าด้วยการวางขายสินค้าในตลาด
และการเคลื่อนย้ายเสรีในยุโรปของระเบียบ PPE และข้อก าหนดพ้ืนฐานที่จะต้องผ่านเพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้ใช้ได้รับการป้องกันสุขภาพและมีความปลอดภัย 

2)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ องค์กร American National Standards Institute 
(ANSI) 

American National Standards Institute หรือ ANSI ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่
แสวงหาผลก าไรที่ดูแลและประสานงานกับโครงการประเมินความสอดคล้องโดยมาตรฐานตามความ
สมัครใจของสหรัฐ บทบาทขององค์กร ANSI คือ การสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานจะมีการพัฒนาจาก
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียถ้ามีความประสงค์อนุมัติมาตรฐานนี้จะมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบและเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากมาตรฐาน ANSI เป็นความสมัครใจ 
ผู้ผลิตอาจพิจารณาว่าจะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ANSI Z80.3 หรือไม่ก็ได้  

ถ้าความปลอดภัยและคุณภาพมีความส าคัญต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องวิจัยเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้ผลิตแว่นตากันแดดต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎนี้  ในหลายกรณีผู้ผลิตจะต้องติดสติ๊กเกอร์หรือ
ป้ายติดของบนสินค้าที่ระบุว่าตรงตามมาตรฐาน ANSI แต่เนื่องจากคณะกรรมการ Z80 ไม่ได้รวม
ข้อก าหนดการติดฉลากในมาตรฐาน Z80.3 ดังนั้น สินค้าที่แม้จะไม่มีป้ายอาจจะยังคงมีความ
ปลอดภัย 

แว่นกันแดดมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการปกป้องสายตาของคนจากแสงแดด จึงถือว่า
แว่นกันแดดที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสุขภาพ ก่อนที่แว่นทุกชิ้นจะได้มาตรฐานและติดป้าย 
ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากแฟชั่นและการออกแบบ โดยพิจารณาว่าผู้ผลิตต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งต้องเป็นสถานที่ท่ีดีในการเริ่มต้นผลิตแว่นกันแดด 

3)  ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) 

แว่นกันแดดและแว่นแฟชั่น ภายใต้กฎหมายของผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) มาตรฐาน
ความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องมีผลบังคับใช้เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
ให้กับบุคคล 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยการตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่น
กันแดด ไม่ได้ก าหนดถึงการก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้น
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหน่วยงานหรือองค์กรในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครอง
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ผู้บริโภคที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมีหน่วยงานที่ควบคุม
ตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อีกองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แต่ในเรื่องผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด ไม่ได้ก าหนด
ถึงการก าหนดมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้นของ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันไม่มีการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์
แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่มีการก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ผู้เขียนเห็นควรให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด
มีการก าหนดให้มีมาตรฐานบังคับในการก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกัน
แดดที่ผลิตขึ้น เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นเข้าหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐาน
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ แว่นกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมากเนื่องจากมีการผลิตและการใช้งานอย่างแพร่หลาย อีก
ทั้งผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องป้องกันผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ผลิต
และผู้บริโภค และควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นต้องมีรายละเอียดในมาตรฐานอย่างไรบ้าง
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัย
หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามมาตรา 17 และก่อนจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดว่าผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้จะต้องด าเนินการไปตามมาตรา 
18 ก่อนด้วย  

         มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด เพ่ือมา
เป็นแนวทางปรับปรุงมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีองค์กร American National Standards Institute (ANSI) ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดดซึ่ง
เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไร ได้ออกมาตรฐาน Z80.3 เพ่ือก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดด 
หรือในประเทศสหภาพยุโรป ได้มีมาตรฐานสินค้า CE ที่ก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับแว่นกันแดด ชื่อว่า 
Directive 89/686/EEC รวมทั้งในประเทศออสเตรเลียที่มีองค์กร Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค คือ 
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกฎหมายของผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) 
ที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บให้กับบุคคลได้ออกมาตรฐานบังคับใช้กับแว่นตากันแดดไว้ด้วย 

4.  การทดสอบมาตรฐานแว่นกันแดด  
องค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบ 

คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจในการติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้
ประกอบธุรกิจและจัดให้มีการทดสอบพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และมีศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่
ปลอดภัย โดยมีหน้าที่ท าการตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนกับผู้บริโภคจากสินค้าต่าง ๆ ด้วย ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นจะด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้อ านาจตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 พระราชบัญญัติ
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คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

ประเทศไทยนั้นยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์ของการก าหนดในการทดสอบว่าแว่นกันแดด
นั้นควรจะทดสอบอย่างไร และควรมีมาตรฐานเท่าใด เมื่อเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบแว่นกัน
แดดของต่างประเทศ เช่น  

1)  ในสหภาพยุโรปมีองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด โดยมาตรฐาน CE 
ได้ก าหนดถึงการทดสอบแว่นกันแดด การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานแว่นกันแดดนั้น แว่นกันแดดจะต้อง
ผ่านการทดสอบมาตรฐานต้องเป็นไปตามระเบียบ PPE เช่น มาตรฐาน EN 1836:1997 ก าหนดว่า
บริษัทใดก็ตามที่วางจ าหน่ายแว่นกันแดดในตลาด ต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการของตัวเองหรือ
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอก โดยที่ห้องปฏิบัติการนั้นต้องได้รับการรับรอง และการ
ทดสอบอุปกรณ์ขั้นต่ าได้ก าหนดว่าต้องมีการด าเนินการทดสอบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เครื่องวัดค่า
การดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลต (แสงยูวี) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับวัดพลังแสงของเลนส์ ตรวจสอบแกน
โพลาไรซ์ส าหรับเลนส์โพลาไรซ์ ทดสอบกลไกของอุปกรณ์ เช่น การผิดรูปของกรอบแว่น โดยช่างที่มี
ประสบการณ์ในการทดสอบอุปกรณ์และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและพ้ืนผิวด้วยสายตา 
หากมีเรียกร้องเพ่ิมเติมในการที่จะให้มีการทดสอบอุปกรณ์เพ่ิมเติม จะต้องท าการทดสอบในเรื่อง
ความแข็งแรงมากกว่าเดิม (Drop Ball) และความทนทานต่อแรงกระแทกด้วยความเร็วสูง (ทดสอบ
ความเร็วสูงด้วย) 

2)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร American National Standards Institute 
(ANSI) ท าการทดสอบว่าเลนส์ของแว่นกันแดดนั้นมีความสามารถทนแรงกระแทกได้เท่าไร ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1)  ข้อก าหนดในการส่งผลกระทบต่อเลนส์ในการทนแรงกระแทก แว่นตากันแดด
และแว่นอ่านหนังสือจะต้องถูกท าให้เป็นเลนส์ที่ทนแรงกระแทก ข้อก าหนดของการทนแรงกระแทกมี
การตั้งค่าไว้ที่ 21 C.F.R. 801.410 ข้อก าหนดนี้อยู่ในมาตรฐานตามสมัครใจของสถาบันมาตรฐาน
แห่งชาติอเมริกัน (ANSI) Z-80.3-2010  

(2)  การรับรองของการทดสอบ "Drop Ball" การจัดส่งเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในแต่ละครั้งจะต้องมาพร้อมกับการรับรองเลนส์ ไม่ว่าจะถูกติดตั้งหรือยังไม่ติดตั้ง ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับข้อก าหนดการทนแรงกระแทกขององค์การอาหารและยา การทดสอบ “Drop Ball” ถูกก าหนดไว้
ในข้อก าหนดขององค์การอาหารและยา และการรับรองต้องระบุว่าอุปกรณ์แว่นตาที่น าเข้ามาต้องผ่าน
การทดสอบการทนแรงกระแทก หากใบรับรอง Drop Ball ไม่ได้มาพร้อมกับการจัดส่งแล้ว องค์การ
อาหารและยามีอ านาจให้เก็บเอาไว้แล้วยับยั้งการจัดส่งไว้ก่อน ในกรณีนี้บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จะต้องยื่นค าร้องขอปล่อยสินค้า โดยไม่มีการรับประกันว่าสินค้าที่ส่งมานั้นจะถูกปล่อยออกมาขายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ 

(3)  ข้อมูลในการทดสอบ ผู้น าเข้าแว่นตากันแดดและแว่นอ่านหนังสือควรทราบว่า
แม้จะมีใบรับรอง Drop Ball มาพร้อมกับการจัดส่งสินค้า แต่องค์การอาหารและยาก็มีสิทธิที่จะขอ
ข้อมูลดิบของการทดสอบของใบรับรองนั้น ในสถานการณ์นี้ผู้น าเข้าและผู้ผลิตจะได้รับโอกาสที่จะให้
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ข้อมูลสนับสนุน และถ้าข้อมูลเพียงพอก็ได้รับการปล่อยสินค้า ถ้าองค์การอาหารและยาไม่มั่นใจใน
ความถูกต้องของข้อมูล จึงสามารถปฏิเสธที่จะปล่อยสินค้าให้การขายในสหรัฐอเมริกา 

3) ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) เห็นว่าในเรื่องของการตรวจสอบโดยสายตาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้
อย่างแน่นอนว่า เลนส์นั้นเป็นเลนส์ที่ผ่านข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับ
หรือไม่ จึงมีการตรวจสอบความสอดคล้อง แต่มีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้เองด้วยสายตา คือ 

(1) เลนส์มีความสมบูรณ์หรือไม่ (ดูท่ีเลนส์เพื่อหารอยขีดข่วน ฟอง ฯลฯ) 
(2)  เลนส์ให้มุมมองที่ชัดเจน บิดเบือนโลกหรือไม่ (มองผ่านเลนส์) 
(3)  ส าหรับเลนส์ย้อมสี เลนส์มีสีเดียวกันทั้งเลนส์หรือไม่ 
(4)  เลนส์ทั้ง 2 ข้าง มีสีและความมืดเหมือนกันหรือไม่ 
(5)  ส าหรับการไล่ระดับสีของเลนส์ย้อมสี เลนส์เป็นสีเดียวกันทั้ง 2 ข้าง ในจุดที่

ตรงกันหรือไม ่
(6)  เลนส์ทั้ง 2 ข้างมีทั้งรูปร่างและขนาดเดียวกันหรือไม่ 

ถ้าหากตรวจสอบด้วยสายตาแล้วปรากฏว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา 6 ประการข้างต้น 
แว่นกันแดดหรือแว่นแฟชั่นอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับและอาจต้องมีการทดสอบ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ ก็อาจต้องมีการส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานบังคับทุกด้าน นอกจากนี้ หากเลนส์มีสีเข้มมากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับข้อก าหนด
ทางเทคนิคมากข้ึน 

และเมื่อเปรียบเทียบองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเนื่องจาก
ในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด 
ไม่เหมือนกับองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด สหภาพยุโรปมีมาตรฐาน CE ได้ก าหนด
ถึงการทดสอบแว่นกันแดด การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานแว่นกันแดดนั้น แว่นกันแดดจะต้องผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานต้องเป็นไปตามระเบียบ PPE ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร American 
National Standards Institute (ANSI) ท าการทดสอบว่าเลนส์ของแว่นกันแดดนั้นมีความสามารถ
ทนแรงกระแทกได้เท่าไร ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น และประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กร 
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ตรวจสอบเลนส์นั้นเป็นเลนส์
ที่ผ่านข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
บังคับและอาจต้องมีการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 
นอกจากนี ้หากเลนส์มีสีเข้มมากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับข้อก าหนดทางเทคนิคมากข้ึนด้วย  

5.  การบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการ 
1)  เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับแว่นกันแดด ผู้ประกอบการตาม

สถานการณ์ในปัจจุบันมีการจ าหน่ายแว่นกันแดดที่ไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคหลาย
ประการ เช่น ผู้ขายได้ติดฉลาก “UV…” เกินความเป็นจริง แต่ปริมาณการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ไม่ถึงจ านวนที่ฉลากติดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ขายขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อ
หลงเชื่อในสภาพหรือคุณภาพอันเป็นเท็จ ผู้ประกอบการมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 271 
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2)  การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากผู้บริโภค
กับผู้ประกอบการอยู่ในฐานะที่อ านาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน จึงมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น ในประเทศต่าง ๆ จึงได้ตรากฎหมายเพ่ือเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายที่ตราขึ้นนั้น คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Product Liability  
ปรากฏในรูปต่าง ๆ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏในค าพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน 
หรือ Product Liability Law (Law No.85 of 1994) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

หลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดของผู้ขายในเรื่องสัญญาซื้อขาย และในหลักกฎหมายเรื่อง
ละเมิด ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ เพราะเหตุว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ตามหลักกฎหมายละเมิด ภาระการน าสืบที่ผู้บริโภคต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ผู้ผลิตถึงจะมีความรับผิดต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น โดยผู้บริโภคต้องพิสูจน์ให้ครบ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายในเรื่องละเมิด มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ใน
เรื่องภาระการพิสูจน์นี้เป็นการสร้างภาระให้ผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในเรื่องของค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 
บทบัญญัติมาตรา 438 มิได้ก าหนดค่าปรับรูปแบบของค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ 
(Punitive Damages) แต่บทบัญญัติมาตรา 438 ก าหนดให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายในลักษณะที่
เยียวยาความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว แต่มิได้ก าหนดค่าปรับกับจ าเลยเพ่ือลงโทษจ าเลยให้
เข็ดหลาบหรือยับยั้งป้องกันการกระท าความผิดครั้งต่อไปของจ าเลยดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่
มีหลักกฎหมายในเรื่อง ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ (Punitive Damages) และการน า
บทบัญญัติของหลักกฎหมายเรื่องซื้อขายมาใช้กับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นมีข้อจ ากัดหลายประการ คือ 
กฎหมายลักษณะซื้อขายในเรื่องความช ารุดบกพร่องนั้นมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น คือ ผู้ซื้อ
และผู้ขาย จึงเกิดปัญหาขึ้นได้ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ไม่ใช่คู่สัญญาย่อมไม่สามารถฟ้องร้องให้ผู้ขายรับผิด
ตามสัญญาซื้อได้ อีกทั้งบทบัญญัติในมาตรา 473 ที่ได้ยกเว้นความรับผิดของผู้ขาย อีกทั้งตามมาตรา 
483-485 ได้ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขายโดยสัญญาไว้ด้วย ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็น
ธรรม นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกเว้นความรับผิดของผู้ขายไว้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ขายนั้นสามารถท าสัญญาให้มีการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของตนไว้ด้วย รวมทั้งผู้ซื้อที่รับได้
ความเสียหายสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายได้โดยปกติธรรมอันเนื่องมากจากการ
ส่งมอบสินค้าที่ช ารุดบกพร่องเท่านั้น แต่ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องค่าสินไหมเพ่ือการ
ทดแทนได้ รวมทั้งเกิดปัญหาในกรณีความช ารุดบกพร่องเกิดภายหลังการซื้อขาย ผู้ซื้อก็เรียกร้องให้
ผู้ขายรับผิดชอบไม่ได้ และในเรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผู้ซื้อมีภาระการน าสืบในการพิสูจน์
ถึงความช ารุดบกพร่อง ผู้ซื้อสินค้าต้องมีหน้าที่น าสืบ 

แว่นกันแดดที่มีจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้นมีปะปนกันทั้งแบบที่มีมาตรฐานและแบบที่ไร้
มาตรฐาน โดยแว่นกันแดดที่ไร้มาตรฐานหรือไร้คุณภาพนั้นจะท าให้เป็นอันตรายต่อดวงตาเป็นอย่าง
มาก แว่นกันแดดที่ไร้คุณภาพ ยังมีผลต่อดวงตาในแง่ของการเพ่ิมการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา หากผลิต
จากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะท าให้ดวงตานั้นเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะจะท าให้เกิดอุบัติเ หตุได้
ง่าย ปัญหาในปัจจุบันของแว่นกันแดดที่ไม่ได้คุณภาพมักท าจากพลาสติกธรรมดาแล้วน าไปเคลือบสี 
ภาพที่มองเห็นอาจบิดเบี้ยวได้ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือแว่นกันแดดที่ไม่สามารถตัดแสง
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สะท้อนได้ เหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ และในบางกรณีแว่นกันแดดนั้นได้
บอกถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้ว หรือได้บอกคุณสมบัติที่ถูกต้องชัดเจน แต่ว่าแว่นกันแดดมีส่วนประกอบ
อ่ืนที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย ในกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขาย มีความหมายเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัตินี้ อีกทั้งแว่นกันนั้นได้ผลิตในประเทศหรือนอกประเทศ หรือน าเข้ามาจากนอก
ประเทศแต่ไม่ได้ใช้เพ่ือการขาย แต่เป็นการแจกเพ่ือส่งเสริมการขายในลักษณะเป็นการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ การแจกเพ่ือให้ทดลองใช้ การเป็นการชิงรางวัล เป็น “สินค้า” ตามความหมายของ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อผู้ได้รับสินค้าไปใช้แล้วเกิดความเสียหายก็สามารถฟ้องร้องเรียกให้ผู้ประกอบการ
ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
รับผิดได้ 

ในอินเตอร์เน็ตมีการประกาศเพ่ือชิงรางวัลเพ่ือแจกแว่นกันแดด การแจกเพ่ือส่งเสริมการขาย
เป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ การแจกเพ่ือให้ทดลองใช้ การเป็นการชิงรางวัล การแจกเพ่ือให้รางวัล  
รวมทั้งการออกแสดงวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า จ่าย แจก หรือ
แลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน ก็อยู่ใน
นิยามของค าว่า “ขาย” ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

ในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายมิได้มีข้อก าหนดในเรื่อง การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class 
Action ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action เป็นรูปแบบการ
ด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก เนื่องจากกระบวนพิจารณาในคดีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจาก
การกระท าเดียวกันเป็นจ านวนมาก ผลของค าพิพากษานั้นจะมีไปถึงผู้เสียหายรายอ่ืนที่อยู่ภายใต้
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันมีผลผูกพันผู้เสียหายทั้งหลาย แม้ว่าผู้เสียหายนั้นจะมิได้เข้ามาเป็น
คู่ความในคดีก็ ข้อดีของการฟ้องคดีแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ช่วยให้มีการเยียวยาสิทธิของ
ผู้เสียหายได้เป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งผู้เสียหายรายย่อยไม่จ าเป็นต้องฟ้องคดีเองแต่
ได้รับการเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น  เป็นการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีให้กับผู้เสียหาย เพราะถ้าผู้เสียหายต่างคนต่างฟ้องคดีเองแยกจากกันในแต่
ละราย ในแต่ละรายก็มักจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีสูง จนในบางครั้ งอาจไม่คุ้มกับค่าชดเชยที่จะ
ได้รับหากชนะคดี และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องมีการพิจารณาที่
ซ้ าซ้อน ไม่ต้องมีการสืบพยานซ้ าซ้อนในเรื่องเดิม และช่วยลดปัญหาของการที่ข้อเท็จจริงอย่าง
เดียวกัน จ าเลยคนเดียวกันและจากการกระท าอย่างเดียวกัน แต่ผลของค าพิพากษาอาจจะไม่ได้ไปใน
แนวทางเดียวกันได้ 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ผู้เขียนเห็นสมควรให้มีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากในเรื่องให้แว่นกันแดด
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากออก
ประกาศเพ่ือให้แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ในกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้า
ที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่งการก าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการ
ที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีที่แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่ผลิต
เพ่ือขาย โดยใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมไม่ถึงห้าแรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึงเจ็ดคน ท าให้สินค้าดั งกล่าว
ไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากในทันที ต้องให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยออกเป็นประกาศสินค้าท่ีควบคุมฉลาก  

2.  เนื่องจากประเทศไทยไม่มีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพระราชบัญญัติอ่ืนใด
ที่ก าหนดให้แว่นกันแดดต้องมีฉลากและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เนื่องจากถ้ามีกฎหมายก าหนดเรื่อง
ฉลากไว้โดยเฉพาะแล้วก็ให้บังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น แต่ปรากฏว่าในเรื่องฉลากของแว่นกันแดด
ไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงจะใช้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย
อ่ืน ๆ ในต่างประเทศมีองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดในเรื่องของฉลากของแว่นกันแดดไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ใน
เรื่องของฉลากองค์กรต่าง ๆ ของต่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศได้ก าหนดถึง
มาตรฐานของแว่นกันแดด ได้แก่ มาตรฐานสินค้า CE ของสหภาพยุโรป องค์กร American National 
Standards Institute (ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์กร Australian Competition 
and Consumer Commission (ACCC) ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดข้อมูลและข้อก าหนดใน
การติดฉลากของแว่นกันแดด ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรจะน ามาเป็นแบบอย่างในการก าหนด
มาตรฐานการติดฉลากของแว่นกันแดด  

3.  ผู้เขียนเสนอว่าให้ประเทศไทยมีการปิดฉลากองค์กรของเอกชน ดังเช่นการปิดฉลาก 
Safety Goods Mark (SG Mark) ในประเทศญี่ปุ่นที่มีเครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) 
เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยสมาคม The Consumer Product Safety 
Association (CPSA) ซึ่งเป็นองค์กรของเอกชนที่เน้นให้การรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายและการบาดเจ็บต่อมนุษย์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย แสดงถึงการรับประกันว่าหากผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายและอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ์ซึ่งติดเครื่องหมาย Safety Goods Mark (SG Mark) 
จะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนจาก The Consumer Product Safety Association ก็ควรน ามาปรับใช้
กับประเทศไทย เพราะแว่นกันแดดเป็นสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอาการบาดเจ็บต่อดวงตา
กับมนุษย์ได้ ถ้าเกิดโครงสร้างหรือวัสดุที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐาน ควรจะให้มี
หน่วยงานเอกชนในการตรวจสอบถึงความปลอดภัยของแว่นกันแดดนั้น หากว่าประเทศไทยมีองค์กร
เอกชนที่ให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยการก าหนดการติดฉลากในแว่นกันแดดนั้น
โดยฉลากขององค์กรเอกชน จะท าให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองมากขึ้นและและหากเกิดความ
เสียหายและอุบัติเหตุจากแว่นกันแดดจะได้มีองค์กรที่ให้การเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภคได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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4.  ผู้เขียนเห็นควรให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดมีการก าหนดให้มีมาตรฐานบังคับในการก าหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแว่นกันแดดที่ผลิตขึ้น โดยหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบ
ในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม การก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดท่ีผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมให้มีความ
แน่นอนและเหมาะสม ควรที่จะได้มีการก าหนดควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศเพ่ือจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดแก่ประชาชนด้วย เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นเข้าหลักเกณฑ์การ
ก าหนดมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากแว่นกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมากเนื่องจากมีการผลิตและการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย อีกทั้งผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องป้องกันผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสีย
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค และควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดนั้นต้องมีรายละเอียดในมาตรฐาน
อย่างไรบ้างตามมาตรฐานที่ก าหนด และการก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา วัตถุประสงค์เพ่ือ
ความปลอดภัยหรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรศึกษาถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด เพ่ือมาเป็นแนวทางปรับปรุงมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ไทย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีองค์กร American National Standards Institute (ANSI) 
ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดดซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไร ได้ออกมาตรฐาน Z80.3 เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดด หรือในประเทศสหภาพยุโรป ได้มีมาตรฐานสินค้า CE ที่ก าหนด
มาตรฐานที่เก่ียวกับแว่นกันแดด ชื่อว่า Directive 89/686/EEC รวมทั้งในประเทศออสเตรเลียองค์กร 
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค คือ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ได้มี
กฎหมายของผู้บริโภคออสเตรเลีย (ACL) ที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บให้กับบุคคลได้ออกมาตรฐานบังคับใช้กับแว่นตากันแดด
ไว้ด้วย แจกแจงได้ดังนี้ มาตรฐานของสหภาพยุโรป คือ EN 1836:1997 เกี่ยวกับเรื่องแว่นกันแดด ใน
การป้องกันดวงตา เลนส์กันแสงในสภาวะแสงจ้าส าหรับการใช้งานทั่วไปและเลนส์ส าหรับการมองดวง
อาทิตย์โดยตรง มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย คือมาตรฐาน AS / NZ1067: 2003 เกี่ยวกับแว่น
กันแดดและแว่นแฟชั่น และมาตรฐานของประเทศอเมริกัน คือ ANSI Z80.3-2001 เกี่ยวกับเรื่อง
สายตาและเรื่องของข้อก าหนดแว่นกันแดดที่ไม่มีใบสั่งของแพทย์และแว่นตาแฟชั่น มาปรับใช้ในการ
ก าหนดมาตรฐานของแว่นกันแดดว่าแว่นกันแดดควรจะมีมาตรฐานการป้องกันดวงตาเท่าไร ความ
ปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ท าวัสดุในผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด มีการได้ก าหนดแว่นตากันแดดควรท าจาก
วัสดุที่ไม่ติดไฟ แว่นตากันแดดควรที่จะท าจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ และไม่ท าให้เกิดอาการแพ้ในการใช้
งานตามปกติ ได้มีการจ าแนกประเภทเลนส์ ออกเป็น 5 ประเภทส าหรับแว่นกันแดดด้วย ตาม
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน การผ่านข้อก าหนดบังคับ เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานบังคับ
ส าหรับแว่นกันแดด บริษัทผู้ผลิตแว่นกันแดดจะต้องผ่านข้อก าหนดทั้งหมดในเรื่องของการสร้าง 
ประสิทธิภาพ การท าเครื่องหมาย และการติดฉลาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดควบคุม
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ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับของแว่นกันแดดเพ่ือประโยชน์ต่อผู้บริโภคเมื่อ
เห็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแว่นกันแดด 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคว่าสินค้านั้นจะปลอดภัยเมื่อน าไปใช้ และช่วยเป็น
สื่อกลางซึ่งเป็นบรรทัดฐานในทางการค้าเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงสินค้าชนิด
นั้น และป้องกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพในการผลิตในประเทศและสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป  

5.  ผู้เขียนขอเสนอว่าสมควรให้ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากสินค้า
ต่าง ๆ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด และให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทดสอบ เพ่ือการก าหนดให้
แว่นกันแดดมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยน าหลักเกณฑ์ในการทดสอบพิสูจน์มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และสหภาพยุโรปน าไป
ปรับใช้เพ่ือการทดสอบพิสูจน์ให้ได้มาตรฐานว่าแว่นกันแดดนั้นเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรทดสอบพิสูจน์มาตรฐานของแว่นกันแดด สหภาพยุโรปมีมาตรฐาน 
CE ได้ก าหนดถึงการทดสอบแว่นกันแดด การทดสอบพิสูจน์มาตรฐานแว่นกันแดดนั้น แว่นกันแดด
จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานต้องเป็นไปตามระเบียบ PPE ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กร 
American National Standards Institute (ANSI) ท าการทดสอบว่าเลนส์ของแว่นกันแดดนั้นมี
ความสามารถทนแรงกระแทกได้เท่าไร ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น และประเทศออสเตรเลีย 
ได้แก่ องค์กร Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ตรวจสอบ
เลนส์นั้นเป็นเลนส์ที่ผ่านข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพการท างานของมาตรฐานบังคับหรือไม่ ถ้าไม่
เป็นไปตามมาตรฐานบังคับและอาจต้องมีการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานบังคับ นอกจากนี้ หากเลนส์มีสีเข้มมากหรือมืดมาก ก็อาจต้องทดสอบกับข้อก าหนดทาง
เทคนิคมากขึ้นด้วย ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตราย จะน าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือออกค าสั่งห้ามขาย
และเรียกคืนตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แต่ถ้าเป็นกรณีสินค้าที่ระบุ
ข้อมูล ข้อแนะน า หรือวิธีใช้ไม่เพียงพอ ให้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาควบคุมฉลาก
ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป 

6.  ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรใช้ระบบการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กับความ
รับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากข้อดีของการฟ้องคดีแบบการด าเนินคดี
แบบกลุ่มนั้น ช่วยให้มีการเยียวยาสิทธิของผู้เสียหายได้เป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้ง
ผู้เสียหายรายย่อยไม่จ าเป็นต้องฟ้องคดีเองแต่ได้รับการเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตน
เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีให้กับผู้เสียหาย เป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องมีการพิจารณาที่ซ้ าซ้อน ไม่ต้องมีการสืบพยานซ้ าซ้อน
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ในเรื่องเดิม และช่วยลดปัญหาของการที่ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน จ าเลยคนเดียวกันและจากการ
กระท าอย่างเดียวกัน แต่ผลของค าพิพากษาอาจจะไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันได้ 
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THE CONSUMER PROTECTION FUNDAMENTAL LAW 

(Law No. 78, enacted May 30, 1968) 
Section 1 

General Provisions (Aim) 
 

Article 1 
 The Law aims to secure the stability of and improvement in the consumption 
life of the people through facilitating a comprehensive promotion of the protection 
and the enhancement of consumer interests by clarifying the responsibility of the 
state, of the local governments, and of businesses. The Law also aims to clarify the 
role to be played by consumers and defines the fundamentals of political measures. 
 

(Responsibility of the State) 
Article 2 

 The state has responsibility for establishing and executing integrated policies 
concerning the protection of consumers in accordance with the economic 
development of society. 
 

(Responsibility of Local Governments) 
Article 3 

 Local Governments have responsibility for planning policies paralleling those 
of the state as well as for planning and executing policies concerning the protection 
of consumers in accordance with the social and economic conditions of the area 
under jurisdiction. 
 

(Responsibility of Businesses) 
Article 4 

 Businesses have responsibility for taking the necessary measures concerning 
the goods and services they provide, such as preventing danger, ensuring correct 
measures and weights, and giving proper indications. Businesses also have 
responsibility for being cooperative to the state and to local governments in the 
execution of their policies concerning the protection of consumers. 
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 2. Businesses must always endeavor to improve the quality and other 
elements of the goods and services they provide, and to dispose properly and 
speedily of complaints that may arise from consumers. 
 

(Role of Consumers) 
Article 5 

 Consumers must play positive roles in stabilizing and improving their 
consumption life by taking the initiative to acquire necessary knowledge concerning 
their consumer life and by endeavoring to act self-reliantly and rationally in 
accordance with the economic development of society. 
 

(Statutory Measures) 
Article 6 

 The state shall enact or revise, as needs arise, statutes and regulations to 
attain the aims of this Law. 
 2. The government must take the necessary financial measures to attain the 
aims of This Law. 
 

Section 2 
Measures Concerning Consumer Protection  

(Prevention of Danger) 
 

Article 7  
To prevent goods and services from causing danger to life and to the 

property of the people in their consumer lives, the state shall establish necessary 
standards for the prevention of danger and take the necessary measures to maintain 
them. 

 
(Ensuring Correct Weights and Measures) 

Article 8  
So that consumers may not suffer a disadvantage in their dealing with 

businesses, the state shall take the necessary measures to ensure observance of 
correct weights and measures concerning goods and services. 
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(Establishing Proper Standards) 
Article 9 

To contribute to the rationalization of consumer life, the state shall establish 
proper standards concerning goods and services and take the necessary measures to 
popularize them. 

2. The establishment of standards referred to in the preceding paragraph shall 
be carried out in accordance with the progress of technology and with a rise in the 
standards of consumer life. 

 
(Proper Labeling) 

Article 10 
So that consumers do not make wrong choices in the purchase or use of 

goods or in the utilization of services, the state shall take the necessary measures to 
establish a system for indicating the quality and other elements of the substance of 
goods and services and also take the necessary measures to regulate false and 
exaggerated indications. 

 
(Securing Fair and Free Competition) 

Article 11 
The state shall take the necessary measures to regulate activities that 

unreasonably restrict fair and free competition concerning such as prices of goods 
and services. With regard to prices of goods and services that are particularly to the 
consumption life of the people and that also require state-level decision, approval 
or other measures in those forms, the state shall endeavor to take that influence on 
consumers fully into consideration in its executing the above policies. 

 
(Promotion of Edification and Education) 

Article 12 
So that consumers can maintain sound and self-reliant consumption lives, the 

state shall take the necessary measures to improve the quality of education 
concerning consumer life as well as to promote the edification of consumers by, for 
example, spreading knowledge and providing information concerning goods and 
services, and spreading knowledge concerning the life aspirations of individual 
consumers. 
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(Reflection of Public Opinion) 
Article 13 

To contribute to the formulation and implementation of proper policies for 
the protection of consumers, the state shall take the necessary measures to 
establish a system for having consumer opinions reflected in policymaking. 

 
(Establishment of facilities for Testing and Inspection) 

Article 14 
To ensure the effects of administrative measures concerning the protection of 

consumers, the state shall take the necessary measures to establish facilities for 
conducting tests and checks, as well as making public the results of them according 
to the need. 

 
(Establishment of a system for Dealing with Claims) 

Article 15 
Business must endeavor to establish a necessary system for responding to 

claims properly and speedily that may arise from transactions between businesses 
and consumers. 

2. Cities, towns, and villages (including the wards of Metropolitan Tokyo) must 
endeavor to use their good offices in responding to claims that may arise from 
transactions between businesses and consumers. 

3. The state and the local governments must endeavor to take the necessary 
measures to respond to claims properly and speedily that may arise from 
transactions between businesses and consumers. 

 
Section 3 

Administrative Agencies 
(Establishment of Administrative Agencies and Improvement of Administrative 

Management) 
 

Article16 
The state and local government shall, when taking measures concerning the 

protection of consumer, endeavor to establish an administrative organization from an 
overall point of view and to improve administrative management. 
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(Organization of Consumers) 
Article 17 

 The state shall take the necessary measures to encourage consumers 
in establishing sound and self-reliant organization for stabilizing and improving 
consumer life. 

 
Section 4 

The Consumer Protection Council 
(The Consumer Protection Council) 

Article 18 
 As a subsidiary of the Prime Minister’s office, the Consumer Protection 

Council (henceforth referred to as the Council) shall be established. 
 2. The Council shall conduct deliberations concerning plans for basic 

consumer protection policies and undertake secretarial duties for the execution of 
such policies. 

 
Article 19 

The Council shall consist of a chairman and members. 
2. The post of chairman shall be filled by the Prime Minister. 
3. Members shall be appointed by the Prime Minister from among the heads 

of administrative agencies concerned. 
4. The Council shall have its secretaries. 
5. The secretary shall be appointed by The Prime Minister from among 

personnel of the administrative agencies concerned. 
6. The secretary shall assist the chairman and members of the Council 

concerning matters within the jurisdiction of the Council. 
7. Administrative details of The Council shall be handled by the Economic 

Planning Agency. 
8. Necessary matters concerning the organization and operation of the 

Council other than those mentioned in the preceding paragraphs shall be 
determined by Cabinet Order. 
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(Social Policy Council) 
Article 20 

Studies and considerations on fundamental matters concerning the protection 
of consumers shall be conducted according to the terms of this Law and by the 
Social Policy Council as provided for by Article 38 of the Cabinet Office 
Establishment Act (Law No. 263, 1952). 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
THE PRODUCT LIABILITY ACT 

(Act No.85,1994) 
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THE PRODUCT LIABILITY ACT 

(Act No.85,1994) 
 
 

Article 1 (Purpose) 
The purpose of this Act is to relieve the injured person by setting forth 

liability of the manufacturer, etc. for damages when the injury on a life, a body, or 
property is caused by a defect in the product, and thereby to contribute to the 
stabilization and improvement of the people's life and to the sound development of 
the national economy. 

 
Article 2 (Definitions) 

(1)  As used in this Act, the term "product" means movable property 
manufactured or processed. 

(2)  As used in this Act, the term "defect" means lack of safety that the 
product ordinarily should provide, taking into account the nature of the product, the 
ordinarily foreseeable manner of use of the product, the time when the 
manufacturer, etc. delivered the product, and other circumstances concerning the 
product. 

(3)  As used in this Act, the term "manufacturer, etc." means any one of the 
following: 

1. any person who manufactured, processed, or imported the product as 
business (hereinafter called just "manufacturer"); 

2. any person who, by putting his name, trade name, trade mark or other 
feature (hereinafter called "representation of name, etc.") on the product presents 
himself as its manufacturer, or any person who puts the representation of name, etc. 
on the product in a manner mistakable for the manufacturer; 

3.  apart from any person mentioned in the preceding subsections, any 
person who, by putting the representation of name, etc. on the product , may be 
recognized as its manufacturer-in-fact, in the light of a manner concerning 
manufacturing, processing, importation or sales, and other circumstances. 
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Article 3 (Product Liability) 
The manufacturer, etc. shall be liable for damages caused by the injury, when 

he injured someone's life, body or property by the defect in his delivered product 
which he manufactured, processed, imported or put the representation of name, etc. 
as described in subsection 2 or 3 of section 3 of Article 2 on. However, the 
manufacturer, etc. is not liable when only the defective product itself is damaged. 

 
Article 4 (Exemptions) 

In cases where Article 3 applies, the manufacturer, etc. shall not be liable as 
a result of Article 3 if he proves; 

1. that the state of scientific or technical knowledge at the time when the 
manufacturer, etc. delivered the product was not such as to enable the existence of 
the defect in the product to be discovered; or 

2.  in the case where the product is used as a component or raw material of 
another product, that the defect is substantially attributable to compliance with the 
instruction concerning the specifications given by the manufacturer of the said 
another product, and that the manufacturer, etc. is not negligent on occurrence of 
the defect. 

 
Article 5 (Time Limitations) 

(1)  The right for damages provided in Article 3 shall be extinguished by 
prescription if the injured person or his legal representative does not exercise such 
right within 3 years from the time when he becomes aware of the damage and the 
liable party for the damage. The same shall also apply upon the expiry of a period of 
10 years from the time when the manufacturer, etc. delivered the product. 

(2)  The period in the latter sentence of section 1 of this Article shall be 
calculated from the time when the damage arises, where such damage is caused by 
the substances which are harmful to human health when they remain or accumulate 
in the body, or where the symptoms for such damage appear after a certain latent 
period. 

 
Article 6 (Application of Civil Code) 

In so far as this act does not provide otherwise, the liability of the manufacturer, 
etc. for damages caused by a defect in the product shall be subject to the provisions 
of the Civil Code (Act No.89, 1896). 
Supplementary Provisions 
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1.   Enforcement Date, etc. This Act shall come into force the day after one 
year from the date of promulgation, and shall apply to the products delivered by 
the manufacturer, etc. after this Act comes into force. 

2.   Partial Amendment of the Act on Compensation for Nuclear Damage The 
Act on Compensation for Nuclear Damage (Act No.147, 1961) shall be partially 
amended as follows: 

In section 3 of Article 4 of that Act, "and the Act relating to the Limitation of 
the Liability of shipowners (Act No.94, 1975)" shall be amended as ", the Act relating 
to the Limitation of the Liability of shipowners (Act No.94, 1975) and the Product 
Liability Act (Act No.85, 1994)". 
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ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวช่อทิพย์ สุนทรวิภาต 
 
ประวัติการศึกษา     นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 

 
ประสบการณ์ทางวิชาการ    รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 
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รางวัลหรือทุนการศึกษา    รับรางวัลเรียนดีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
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