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บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติ

ความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรอง
ของสินคา พ.ศ. …. (Lemon Law)
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท�าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สินค้าที่ผลิตด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนั้ สูงนัน้ เป็นการยากทีว่ ญ
ิ ูชนทัว่ ไป
จะทราบถึงความช�ารุดบกพร่องจากรูปลักษณะของสินค้าได้
โดยง่าย ตลอดจนวิธกี ารซือ้ ขายทีม่ รี ปู แบบแตกต่างไปจากอดีต
ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในท้ อ งตลาดมาเป็ น การซื้ อ ขายผ่ า นระบบ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยที่สินค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
อาทิ รถยนต์ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ที่ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั้น
หากผู้ขายน�าสินค้าที่มีความช�ารุดบกพร่อง หรือส่วนประกอบ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานมาผลิ ต และจั ด จ� า หน่ า ย ผู ้ บ ริ โ ภคย่ อ ม
ไม่ ส ามารถตรวจพบความช� า รุ ด บกพร่ อ งของสิ น ค้ า จาก
รูปลักษณะภายนอกของสินค้านั้นได้
ปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น อาทิ สินค้าที่ส่งมอบไม่ได้มาตรฐาน มีสภาพช�ารุด
บกพร่อง สินค้าที่ไม่ตรงตามค�าสั่งซื้อ การได้รับสินค้าล่าช้า รวมถึง
ความเสียหายซึ่งเกิดในขั้นตอนการจัดส่งสินค้ามายังผู้บริโภค
การถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว และการไม่ได้รับความเยียวยา
เมื่อเกิดปัญหาของการซื้อ ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติจากกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลาก ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง “สถิติข้อมูล ๑๐ อันดับ เรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการ
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓๑” พบว่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ยานพาหนะ ประเภทสินค้ารถยนต์ใหม่เป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียน
มากที่สุด จ�านวน ๔๖๓ ราย จากผู้ร้องเรียนทั้งหมด ๑,๐๕๙
ราย คิดเป็น ๔๓.๗๒% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด นับว่า
มากกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยส�าคัญ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมถึงการใช้
และการตีความกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดเพือ่
ช�ารุดบกพร่องของประเทศไทย จะพบว่า ได้มีมาตรการเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภค โดยการบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๑ บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า
จะเป็นการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ
เป็นธรรมในการท�าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค” และหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า “สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ฯลฯ “ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภค
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ๕ ประการ๒ ดังนี้
๑. สิทธิทจี่ ะได้รบั ข่าวสาร รวมทัง้ ค�าพรรณนาคุณภาพ
ที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
๓. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือ
บริการ

นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์ นิติกรช�านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
https://www.ocpb.go.th/images/2017/Infographic/FB_IMG_1605250833356.jpg, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9764, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
*
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๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา
๕. สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ส�าหรับการใช้และการตีความกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความรับผิดเพื่อความช�ารุดบกพร่องของประเทศไทยนั้น
พบว่า ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย ส่วนที่ ๒ ความ
รับผิดเพื่อความช�ารุดบกพร่อง ในมาตรา ๔๗๒ ถึง ๔๗๔๓
มี ห ลั ก การที่ บั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด เพื่ อ สิ น ค้ า ที่ ช� า รุ ด บกพร่ อ ง
เป็นการทั่วไปในเรื่องผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความช�ารุดบกพร่อง
การก�าหนดข้อยกเว้นของผู้ขายที่ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในความ
ช�ารุดบกพร่อง หากผู้ซื้อเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และ
การก�าหนดอายุความในการฟ้องร้องคดีภายใน ๑ ปี นับแต่เวลา
ที่ พ บเห็ น ความช�ารุดบกพร่อง นอกจากนี้ กฎหมายพิเศษ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีส่ า� คัญ อาทิ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ เป็นกฎหมายทีน่ า� มาใช้เมือ่ มีการฟ้องร้องเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้บริโภคเมื่อผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นกฎหมายที่น�ามาใช้เมื่อมี
การฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ในขณะที่หลาย
ประเทศได้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายความรับผิดเพือ่ ความช�ารุดบกพร่อง
หรือ Lemon Law๔ (ค�าว่า “Lemon” นั้นเป็นศัพท์สแลง
ในภาษาอังกฤษ หมายความว่า สินค้าที่ช�ารุดบกพร่อง) ส่วน
Lemon law (U.S.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับรถยนต์ที่ช�ารุดบกพร่อง ในขณะที่ Lemon law

(Singapore) ของประเทศสิงคโปร์นั้น มีความหมายครอบคลุม
ถึงสินค้าทุกประเภทที่ช�ารุดบกพร่อง
ในส่วนกฎหมาย Lemom Law ของประเทศไทย ได้มี
แนวคิดในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัตโิ ดยได้เริม่ ต้นอย่างเป็น
รูปธรรมเมือ่ ปี ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรปู การคุม้ ครอง
ผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้เสนอ “ร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....” ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อปลายปี ๒๕๖๐๕ ส่งให้
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา๖ และได้มกี าร
รับฟังความคิดเห็นไปเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ โดยได้แก้ไขชื่อร่าง
กฎหมายดังกล่าวเป็น “ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อ
ความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....” โดยเมือ่ เดือนมิถนุ ายน
๒๕๖๓ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย๗
ในส่วนหลักการส�าคัญโดยสังเขปของร่างพระราชบัญญัตินี้
คือ การก�าหนดลักษณะความช�ารุดบกพร่องของสินค้า สิทธิของ
ผู้ซื้อสินค้าเมื่อเกิดความช�ารุดบกพร่อง และความรับผิดของ
ผู้ขายสินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดความช�ารุดบกพร่องให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็น
ผู้บริโภค โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วย ๒๒
มาตรา มีสาระส�าคัญ ดังนี้

“มาตรา ๔๗๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นช�ารุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์
อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความช�ารุดบกพร่องมีอยู่”
“มาตรา ๔๗๓ ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ
(๑) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช�ารุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่
วิญูชน
(๒) ถ้าความช�ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(๓) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด”
“มาตรา ๔๗๔ ในข้อรับผิดเพื่อช�ารุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความช�ารุดบกพร่อง”
๔
รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๓๑ : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง
“ความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าและร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....”, หน้า ๒๒.
๕
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1 สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ.... ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่
๗๓๖/๒๕๖๓
๗
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=11046, “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดเพือ่ ความช�ารุดบกพร่อง
ของสินค้า พ.ศ. ....” รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓
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๑ สินคาที่อยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ จะใช้กับสินค้า
ทุกประเภท ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้เพื่อขาย
๒. กํ าหนดนิย ามของคํา วา “ผูซื้อ ” หมายความ
รวมถึงผู้รับโอนหรือสืบสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ซื้อสินค้านั้นด้วย
(ร่างมาตรา ๓ บทนิยาม)
๓. กําหนดบทสันนิษฐานความชํารุดบกพรอง หาก
สินค้าเสียหายภายในหกเดือนนับแต่วนั ส่งมอบ ให้สนั นิษฐานว่า
สินค้าช�ารุดบกพร่องในเวลาส่งมอบ (ร่างมาตรา ๕)
๔. กําหนดสิทธิของผูบ ริโภคเมือ่ สินคาชํารุดบกพรอง
โดยผู ้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ได้ แ ก่ เรี ย กให้ ผู ้ ข ายซ่ อ มแซมหรื อ
เปลี่ ย นสิ น ค้ า ขอลดราคาสิ น ค้ า หรื อ บอกเลิ ก สั ญ ญาได้
โดยสิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อในอันจะเรียก
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�าเป็นและสมควรจาก
ผู้ขาย (ร่างมาตรา ๖)
๕. กําหนดบทยกเวนความรับผิดของผูขาย ในกรณี
ที่ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าสินค้ามีความช�ารุดบกพร่อง
เว้นแต่ผู้ขายปิดบังความช�ารุดบกพร่อง หรือผู้ขายได้ให้การ
รับประกันกับผู้ซื้อ หรือในกรณีเป็นสินค้าที่ซื้อจากการขาย
ทอดตลาด (ร่างมาตรา ๑๔)
๖. กําหนดใหอายุความสะดุดหยุดลง ในระหว่าง
ที่ผู้ขายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจนกว่าจะครบ
ก�าหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ได้ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ (ร่างมาตรา ๑๖)
๘
๙
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๗. อายุความ ก�าหนดให้การใช้สิทธิเรียกร้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิตามกฎหมายอื่น
(ร่างมาตรา ๑๙)
เมื่ อ พิ จ ารณากฎหมาย Lemon Law ของ
ต่างประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี ประเทศสิงคโปร์ พบว่า
ความรับผิดเพื่อช�ารุดบกพร่องและการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศเยอรมนี๘ ได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง (Das
Bürgerliches Gesetzbuch; BGB) อย่างขนานใหญ่ โดยได้น�า
แนวคิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเข้ามาใส่ไว้ในระบบความ
รับผิดเพื่อช�ารุดบกพร่อง ซึ่งได้แยกโครงสร้างความรับผิดเพื่อ
ช�ารุดบกพร่องที่ปรากฏตามประมวลกฎหมายแพ่งออกเป็น
๒ ส่วน คือ ส่วนทัว่ ไปทีค่ มุ้ ครองทัง้ ผูบ้ ริโภคและบุคคลทัว่ ๆ ไป
และส่วนที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยหลักการในเรื่องความรับผิด
ในความช�ารุดบกพร่องตามสัญญานั้น นอกจากสิทธิบอกเลิก
สัญญาแล้ว ยังมีวธิ กี ารเยียวยา คือ ซ่อมแซม เปลีย่ นสินค้า และ
ลดราคาตามสภาพสินค้าตามล�าดับ
ส� า หรั บ ความรั บ ผิ ด เพื่ อ ช� า รุ ด บกพร่ อ งและการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคของประเทศสิงคโปร์๙ ได้บญ
ั ญัตคิ า� นิยามของ
ค�าว่า ‘ช�ารุดบกพร่อง’ ตามกฎหมายซื้อขายสินค้า (Sale of
Goods Act) ที่ให้ค�าจ�ากัดความว่า เป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพ
หรื อ ใช้ ง านได้ ไ ม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพตามที่ แจ้ ง ไว้ บ นฉลาก
หากภายใน ๖ เดือน หากผู้บริโภคพบความช�ารุดของสินค้า
ซึ่งเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อขาย ก็สามารถแจ้ง
ให้ผู้ขายท�าการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ทันที
โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (การค้าทีเ่ ป็นธรรม) หรือ
The Consumer Protection (Fair Trading) Act ซึ่งได้มีการ
แก้ไขกฎหมายในส่วนที่ ๓ (Part III-Additional Consumer
Rights in respect of non-conforming goods) อันเป็นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเพิ่มเติมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ที่ช�ารุดบกพร่อง มีสาระส�าคัญ ดังนี้
– ต้องใช้สิทธิในการเรียกร้องให้ซ่อมแซมสินค้า
ที่ช�ารุดบกพร่อง หรือในบางกรณีอาจจ�าเป็นต้องเปลี่ยนสินค้า
ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ผู้ขายเพื่อไป
ด�าเนินการ และผู้ขายอาจจะปฏิเสธไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
สิ น ค้ า ก็ ไ ด้ หากปรากฏว่ า การซ่ อ มแซมหรื อ เปลี่ ย นสิ น ค้ า
ไม่ได้สัดส่วนกับราคาของสินค้านั้น หรือไม่อาจที่จะซ่อมได้
อั น เป็ น การก� า หนดด้ ว ยหลั ก สั ญ ญาต้ อ งเป็ น สั ญ ญาก่ อ น
(สิทธิปฐมภูมิ)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๔.
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๕–๖.
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– เมื่อไม่อาจที่ซ่อมแซม/เปลี่ยนสินค้าเช่นว่านั้นได้
ให้ใช้สิทธิทุติยภูมิ คือ การขอลดราคาสินค้าตามสัดส่วนที่ช�ารุด
บกพร่อง หรือการบอกเลิกสัญญา โดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาต้อง
ค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้ใช้สอยไปก่อนที่จะมีการบอกเลิก
สัญญาด้วย
– ภาระการพิสูจน์ภายใน ๖ เดือน หากปรากฏว่า
สินค้าช�ารุดบกพร่อง ให้ถือว่าสินค้านั้นช�ารุดบกพร่องนับตั้งแต่
วันส่งมอบเป็นต้นมา เว้นแต่ผขู้ ายจะสามารถพิสจู น์เป็นอย่างอืน่
ได้
ดังนั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดเพือ่ ความช�ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ประกอบ
การพิจารณากฎหมายของต่างประเทศข้างต้นแล้ว พบว่า ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความไม่ชัดเจนของถ้อยค�าว่า “สินค้า
ช�ารุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย” ว่าจะหมายความรวมถึงกรณี
ใดบ้าง ซึ่งอาจเกิดปัญหาส�าหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการตีความ
ในบทบัญญัตินี้ได้ อีกทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกให้ผู้ขาย
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า ขอลดราคาสินค้า หรือบอกเลิก
สัญญาได้ โดยสิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อ
ในอันจะเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�าเป็นและ
สมควรจากผู้ขายนั้น เห็นว่า หากผู้ขายสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการ

รายย่อยอาจไม่มีความพร้อมในเรื่องต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย
ในมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคได้
กล่าวโดยสรุป การที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่บัญญัติ
ความรับผิดเพื่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา ๔๗๒ ถึงมาตรา ๔๗๔
เท่านัน้ โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับขอบเขตและความหมายของความ
ช�ารุดบกพร่องอย่างกว้าง ๆ จึงอาจจะส่งผลให้การตีความ
กฎหมายและการบังคับใช้เกิดความสั บสน และก่ อ ให้ เ กิ ด
อุปสรรคในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นการเฉพาะได้ อีกทั้ง
บทบัญญัติดังกล่าวได้บังคับใช้มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๒
จึงไม่สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในสังคมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่
ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และเกิดความเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค จึงเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งหากได้มี
การผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะที่ว่าด้วยความรับผิดเพื่อช�ารุด
บกพร่องของสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีข่ องตนได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ และสนับสนุนให้เกิด
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับนานา
ประเทศ อันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และหลักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
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