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กฎหมายและข้อบังคับเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทย 
 

นางสาวลัฐกา เนตรทัศน์  
 

บทน า  
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างเร่งสร้างวิธีการ 

และกลยุทธ์ทางการตลาดในทุกรูปแบบเพ่ือรักษาสถานะความมั่นคงขององค์กร ภาวะเช่นนี้จึงน ามาซึ่ง 
การแข่งขันทางการค้าระหว่างองค์กรธุรกิจในสังคม  อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางการค้าส่งผลด ี
แก่ผู้บริโภคในแง่ของการได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากองค์กรธุรกิจเหล่านั้น
จะเร่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันทางการค้าก็น ามาซึ่งความคาดหวังในผลก าไรและผลประโยชน ์
ขององค์กร จึงท าให้เกิดการบริหารจัดการธุรกิจที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดการสร้าง
อ านาจเพ่ือผูกขาดตลาดอันจะท าให้เกิดโอกาสของการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้มากขึ้น   
ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้ขาย (ภาคธุรกิจ) ให้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเพ่ือคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

ประเทศสิงคโปร์และไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (The ASEAN Strategic Plan in Consumer 
Protection 2016 – 2025: ASAPCP) อันเป็นความร่วมมือส าคัญที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องและรักษา
สิทธิของผู้บริโภคในอาเซียน รวมถึงเป็นกรอบที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมี 
ความแตกต่างในด้านของจ านวนประชากรที่ เป็นผู้ บริ โภคในระบบเศรษฐกิจ๑  ถึงกระนั้น  
ทั้งสองประเทศก็ได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง โดยมีบังคับใช้กฎหมาย 
และข้ อบั งคับ เ พ่ือก าหนดความรั บผิ ดขององค์ กรธุ รกิ จมิ ให้ เ กิ ดการแข่ ง ขั นทางการค้ า 
และการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจนท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและใช้บริการ 

                                                           
 บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 นักวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
๑ ประเทศสิงคโปร์มีจ านวนประชากร ๕.๖ ล้านคน และประเทศไทยมีจ านวนประชากร ๖๘.๘ ล้านคน  

(ข้อมูลจาก World Bank ณ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)  



 

๒ 
 

ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคอันเกิดจาก
การได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ  

บทความฉบับนี้ จึ งมี วั ตถุประสงค์ ในการน า เสนอข้ อมู ลกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ 
การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใช้เป็น
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่อไป   

 
๑. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์๒ 

 

ประเทศสิงคโปร์มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับอิทธิพล
มาจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศในเครือจักรภพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช ้
เป็นฉบับหลักในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) 
(Consumer Protection (Fair Trading) Act: CPFTA) ซึ่ งพระราชบัญญัติดั งกล่าว ได้มีการแก้ ไข
เพ่ิมเติมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) มีรายละเอียดส าคัญครอบคลุมถึงรูปแบบ
การซื้อขายในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการเช่าซ้ือ การแข่งขันหรือการซื้อขายในลักษณะอ่ืนอันเกิดจากการ
ตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและบ้าน) สัญญาจ้างแรงงาน และการจ าน า โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ คุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า รวมถึงบัญญัติ
สิทธิอ่ืน ๆ ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการที่ก าหนด 
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สิทธิในการฟ้องร้องและ
ด าเนินคดีส าหรับผู้บริโภค อ านาจศาล สิทธิในการเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด อ านาจและบทบาท  
ขององค์กร SPRING Singapore๓ โดยก าหนดให้ครอบคลุมถึงอ านาจในการเข้าตรวจค้นสถานที่ 
โดยไม่ต้องมีหมายค้น (Warrant) เรียกขอตรวจเอกสารการผลิต และยึดสินค้าโดยไม่ต้องขอค าสั่ง 
จากศาล และมีอ านาจในการฟ้องร้องต่อศาลในคดีความผิดทางอาญา (Criminal Offence) รวมถึง
บทบัญญัติเก่ียวกับการกระท าความผิดในลักษณะอื่น ๆ อันเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า ดังนี้  

                                                           
๒ ข้อมูลจาก Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations 
๓ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแห่งประเทศสิงคโปร์ (Standards, Productivity and 

Innovation Board of Singapore: SPRING Singapore) เป็นองค์กรหลักซึ่งถูกจัดตั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจเพื่อความรุ่งเรือทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 



 

๓ 
 

(๑) ข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงิน 
(Consumer Protection (Fair Trading) (Regulated Financial Products and Services) 
Regulations 2009) ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลังสิงคโปร์หรือภายใต้พระราชบัญญัติ
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading Act: Cap. 48A) โดยมีกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการออกนโยบาย 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม)  

(๒) ข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการยกเลิกสัญญา (Consumer Protection (Fair 
Trading) (Cancellation of Contracts) Regulations 2009) เ กี่ ย ว ข้ อ งก ารท า สัญญาขา ยต ร ง 
และการท าสัญญาในระยะยาว 

(๓) ข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเรื่องของตัวแทนจ าหน่ายยานยนต์ (Consumer 
Protection (Motor Vehicle Dealer Deposits) Regulations 2009) เป็นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
เงินฝากเพ่ือการซื้อรถยนต์  

(๔) ข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการทดลองใช้สินค้า (Consumer Protection  
(Fair Trading) (Notifiable Events) Regulations 2016)  

(๕)  ข้อบั งคับการคุ้มครองผู้บริ โภคเกี่ ยวกับการแจ้งความ  (Consumer Protection  
(Fair Trading) (Notifiable Events) Regulations 2016)  

ในส่วนของความปลอดภัยของสินค้าและความรับผิด มีการบังคับใช้กฎหมาย ๔ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติการขายอาหาร (หมวดที ่๒๘๓) (Sale of Food Act (Chapter 283))  
(๒) พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยธุรกิจการค้าและข้อบังคับด้านความปลอดภัย 

(Consumer Protection (Trade Descriptions & Safety Requirements) Act)๔  
(๓) ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย (Consumer Protection 

(Safety Requirements) Regulations)๕  
(๔)  ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้า (Consumer 

Protection (Consumer Goods Safety Requirements) Regulations)๖ 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีแก้ ไขพระราชบัญญัติ  CPFTA โดยเ พ่ิมเติม 

ในส่วนของ the Lemon Law ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายจากสินค้าที่มี 
ความช ารุดบกพร่อง อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงให้ได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  
โดยผู้บริ โภคสามารถร้องเรียนผู้ขายให้รับผิดชอบได้ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ ได้รับสินค้า  

                                                           
๔ แก้ไขเพิ่มเตมิล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๕ แก้ไขเพิ่มเตมิล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖ แก้ไขเพิ่มเตมิล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  



 

๔ 
 

และจะต้องเป็นความช ารุดบกพร่องที่มีอยู่ขณะท าสัญญาซื้อขายหรือขณะส่งมอบสินค้า  ทั้งนี้   
ความช ารุดบกพร่องดังกล่าวให้ถือตามนิยามในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า (Sale of Goods 
Act)๗  

นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
จากข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมภายใต้พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรม พ.ศ.  ๒๕๓๗  
(Unfair Contract Terms Act 1994: UCTA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากข้อสัญญาที่เข้าท ากับผู้ขายสินค้าอันเนื่องมาจากผู้บริโภคปราศจากอ านาจในการ
ต่อรองกับผู้ขาย โดยกฎหมาย UCTA ยังได้บัญญัติห้ามมิให้มีข้อสัญญายกเว้นความรับผิดของตน  
ในกรณีที่เป็นเหตุให้เกิดการตายหรือการบาดเจ็บจากการใช้สินค้า 

อย่างไรก็ดี ประเทศสิงคโปร์ได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ อีกดังนี้  
(๑) ด้านเครือข่ายโทรศัพท์ การให้บริการอินเทอร์ เน็ต และการพาณิชย์ อิทรอนิกส์   

(e-commerce) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการแข่งขัน 
ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  (Telecommunications Act on Code of Practice for 
Competition in the Provision of Telecommunication Services)๘ น อ ก จ า ก นี้  ยั ง ไ ด้ มี 
การบั งคับใช้พระราชบัญญัติการซื้ อขายทางอิ เล็กทรอนิกส์  ( Electronic Transactions Act)  
และข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions (Certification 
Authority) Regulations 2010)  

(๒) ด้านการให้บริการทางการเงิน ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการบัตรเครดิต 
และการเงิน ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายจ านวน ๓ ฉบับได้แก่  

(๒.๑) ข้อบังคับเกี่ยวกับธนาคารว่าด้วยบัตรเครดิต พ.ศ. ๒๕๕๖๙ (Banking (Credit 
Card and Charge Card) Regulations 2013)  

(๒.๒) พระราชบัญญัติการกู้ยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓ (หมวดที่ ๑๘๘) (Moneylenders 
Act 2010)๑๐  

                                                           
๗ ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า (Sale of Goods) ความช ารุดบกพร่อง หมายถึง การที่ผู้บริโภคไม่ได้

รับสินค้าที่มีคุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ (satisfactory quality) หรือไม่สมกับวัตถุประสงค์ที่ซื้อ หรือไม่สมกับความ
คาดหวังตามสมควร (reasonable performance expectation) 

๘ อย่างไรก็ตาม แม้สิงคโปร์จะไม่ได้มีกฎหมายที่บังคับใช้กับการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e – 
commerce) โดยเฉพาะ แต่หลายบทบัญญัติภายใตพ้ระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค (การค้าที่เป็นธรรม) (Consumer 
Protection (Fair Trading) Act: CPFTA) สามารถใช้บังคับกับการซื้อขายในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

๙ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 

๕ 
 

(๒.๓) พระราชบัญญัติการเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หมวกที่ ๑๒๕) (Hire Purchase Act 
2014)๑๑  
(๓) ด้านสาธารณสุข มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(Private Hospitals and Medical Clinics Act 2007) 
(๔) ด้านธุรกิจเฉพาะทาง มีการบังคับใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจ านวน ๒ ฉบับ  

ได้แก่  
( ๔ . ๑ )  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ส ถ า น พย า บ า ล  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๐  

(Medical Registration Act 1997)  
(๔.๒) พระราชบัญญัติวิชาชีพกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (Legal Profession Act 2011)  

ในด้านองค์กรผู้บริ โภค ประเทศสิงคโปร์มีการก่อตั้ งสมาคมผู้บ ริ โภค (Consumers 
Association of Singapore) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและมิได้มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐบาล 
สมาคมผู้บริโภคมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและให้บริการแก่ผู้บริโภค รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมผลประโยชน์และความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภค 
 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิอาจร้องเรียนกับสมาคม
ผู้ บริ โภค  และเมื่ อสมาคมผู้ บริ โภคได้ รั บข้ อร้ อ ง เรี ยนแล้ ว ก็อาจ เชิญผู้ บริ โ ภคและผู้ ข าย 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเข้าไกล่เกลี่ย แต่หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ผู้บริโภคอาจยื่นค าร้องต่อศาล 
เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินค้าที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
และด าเนินคดีในลักษณะของ Small Claims Tribunals๑๒ โดยศาลอาจพิจารณาก าหนดค่าเสียหาย
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้ผู้ขายปฏิบัติ ได้  นอกจากนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค 
ผู้บริ โภคสามารถเรียกร้องกับผู้ขายส าหรับการปฏิบัติที่ ไม่ เป็นธรรมหากผู้ขายมีการโฆษณา 
ในลักษณะชวนเชื่อหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแจ้งให้แก่ผู้บริโภคทราบ  
 
๒. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒  
และได้มีการแก้ ไขเ พ่ิมเติมกฎหมายดั งกล่าวหลายครั้ ง เ พ่ือให้ครอบคลุมสิทธิของผู้บริ โภค 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

                                                           
๑๑

 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒ Small Claims Tribunals เป็นลักษณะของการด าเนินคดีที่มีค่าเสียหายเพียงเล็กน้อยเทียบได้กับคดี

มโนสาเร่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย  



 

๖ 
 

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคยังได้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์มาตรา ๔๗๒ – ๔๗๔ ว่าด้วยเรื่องของความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีก ๓ ฉบับ 
ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคจากความบกพร่องช ารุดของสินค้าหรือสินค้าที่เป็นอันตราย  
โดยก าหนดความรับผิดอย่างเคร่งครัดขององค์กรธุรกิจที่ผลิตสินค้า (๒) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (๓) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หนึ่งในมาตราที่ส าคัญภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ คือ มาตรา ๓๖ ที่ให้อ านาจ 
แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นอันตราย ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออกค าสั่งห้ามขาย
สินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น  และในกรณีที่ผลการ
ทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิด
จากสินค้านั้นได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอ่ืน คณะกรรมการมีอ านาจ 
ออกค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้นได้  

นอกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับสินค้าเฉพาะเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติได้แก่ 

(๑) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการผลิตยา 
ให้ได้มาตรฐาน การขายยา และการน าเข้ายาเพ่ือขายในประเทศไทย รวมถึงก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
วิชาชีพเภสัชกร 

(๒) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย 
ของผู้บริโภคผ่านการควบคุมคุณภาพของอาหาร มาตรฐานของอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของอาหาร  

ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่ ๒ ทวิ ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ  
ว ร รคสอง ๑๓  และ ได้ มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รว่ า ด้ ว ยสั ญญาขึ้ น ให้ มี บทบาทหน้ า ที่ 

                                                           
๑๓ มาตรา ๓๕ ทวิ วรรคสอง 
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกิน

สมควร 
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 



 

๗ 
 

ตามมาตรา ๓๕ ตรี๑๔ และมาตรา ๓๕ จัตวา๑๕  นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยตามมาตรา ๓ ได้บัญญัติถึงนิยามของ ผู้บริโภค  
ว่าหมายถึง ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าท าสัญญาอ่ืนใด
เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  ทั้งนี้ การเข้าท าสัญญานั้น 
ต้องเป็นไปโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และให้หมายความรวมถึง  
ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระท าเพ่ือการค้าด้วย และพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดหลักการส าคัญในการวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐  
ว่าด้วยการวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยศาลจะใช้หลักการที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย  
ว่าข้อสัญญาที่พิพาทกันนั้นจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี โดยจะพิเคราะห์
ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง (๑) ความสุจริต อ านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ  
ความสันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่าง  
ของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง (๒) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น (๓) เวลาและสถานที่ในการ 
ท าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา และ (๔) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  
 นอกจากนี ้ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ อีกดังนี้  

(๑) ด้านเครือข่ายโทรศัพท์ การให้บริการอินเทอร์เน็ต และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e- commerce) มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
และมีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ และกิจการโทรทัศน์เป็นหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว โดยมีบทบาทหลักในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ 
และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการและคุ้มครองสิทธิ ในความเป็นส่ วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่ อสารถึ งกัน  

                                                           
๑๔

 มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

ต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญา
นั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว
หรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี 

๑๕
 มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม

สัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มี 
ข้อสัญญาเช่นว่านั้น 



 

๘ 
 

โดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๒) ด้านการให้บริการทางการเงิน ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๔๕๘ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
ใ น เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว มี ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ที่ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  คื อ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินโดยเฉพาะข้อก าหนดในการ
ให้สินเชื่อและบัตรเครดิต  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันการเงินใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎของ
ธนาคารแห่งผประเทศไทยธนาคารฯ ก็มีอ านาจที่จะด าเนินมาตรการได้ อาทิ การออกค า เตือน 
เพ่ือเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหรือมีอ านาจในการออกค าสั่งปิดสถาบันการเงินนั้นได้ 

ด้ านภาค เอกชน ปั จจุ บั น มีองค์ กร เอกชนหลั กที่ ท าหน้ าที่ คุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค  คื อ  
มู ลนิ ธิ เ พ่ื อผู้ บ ริ โ ภ ค  (The Foundation for Consumers: FFC) ก่ อตั้ ง ขึ้ น ใ นปี  พ . ศ .  ๒๕๓๗  
ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหาผลก าไรและมีบทบาทอย่างส าคัญในการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็น
องค์กรที่มีบทบาทในการผลักดันการจัดตั้งสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (Confederation of 
Consumer Organizations: CCOT)  ซึ่งประกอบด้วยองค์กรผู้บริโภคและกลุ่มต่าง ๆ รวม ๑๗ องค์กร
ทั่วประเทศ โดยด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข เพศ การเกษตร และสิทธิแรงงาน 

ส่วนของการเยียวยาความเสียหายเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ช่องทางหลักคือการส่งเรื่อง
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือพิจารณาและระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีสิทธิ 
ที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
พ. ศ.  ๒๕๕๑ อันมีเจตนารมณ์ที่จะลดภาระและค่าใช้จ่ ายในการด าเนินคดี ให้แก่ ผู้บริ โภค  
โดยผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้๑๖ และไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ฟ้อง๑๗ ในส่วนกระบวนการพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ - ๒๘ มุ่งให้เกิดความรวดเร็ว 
ในการด าเนินคดี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติ 
ทีก่ าหนดให้ภาระพิสูจน์ตกอยู่แก่ฝ่ายผู้ประกอบการ ตามมาตรา ๒๙๑๘  

                                                           
๑๖ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๒๐ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า การฟ้องคดีผู้บริโภค 

โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 
๑๗ ตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๑๘ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การยื่นค าฟ้องตลอดจนการด าเนิน
กระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผู้บริโภคซึ่งด าเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่า
ฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในช้ันท่ีสุด 

๑๘ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจ าเป็นต้อง
พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ  



 

๙ 
 

บทสรุปกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทย  

 

 จากข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยจะเห็นได้ว่า  
ทั้งสองประเทศได้ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากความพยายาม 
ในการบังคับใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและข้อบังคับเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ  
อย่างครอบคลุม อาทิ ด้านการท าสัญญา อาหาร สินค้าเฉพาะ รวมไปถึงภาคบริการด้านการเงิน   
และด้วยบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องจึงท าให้เกิดการซื้อขาย
สินค้าและเกิดการให้บริการในรูปแบบที่มีความหลากหลายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
การซื้อขายในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – commerce) ซึ่งผู้บริโภคค่อนข้างที่จะได้รับ
ความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิได้โดยง่าย จึงน ามาซึ่งภาวะกดดันให้ทั้งสองประเทศเกิดการทบทวน 
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อพลวัตทางเศรษฐกิจดังกล่าว   

นอกจากนี้ ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศยังมีลักษณะประการส าคัญ  
คือ การให้สิทธิผู้บริโภคในการฟ้องร้องด าเนินคดีและได้รับการพิจารณาคดีในรูปแบบเฉพาะ  
โดยประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมีเจตนารมณ์ 
ให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอ้ือต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย
ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และบทบัญญัติต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวท าให้เห็นว่าผู้บริโภคจะได้รับประโ ยชน์ 
จากการด าเนินคดีอย่างเต็มที่ด้วยวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างกับการพิจารณาคดีแพ่งสามัญที่จะเน้น 
ความเสมอภาคของคู่ความ แต่ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
จึงเป็นกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันแม้ประเทศสิงคโปร์จะมิได้มี
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะ แต่การด าเนินคดีที่เกี่ยวกับ 
ข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาซื้อสินค้าหรือให้บริการที่มีจ านวนทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อย จะถูกจัดอยู่ใน
ประเภทของคดี Small Claims Tribunals อันเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ จะได้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ ายหรือเสียค่าใช้จ่ ายในการด าเนินคดี เ พียงเล็กน้อย  อีกทั้ งการด าเนินคดีจะเริ่มต้น 
โดยการไกล่เกลี่ยซึ่งจะมีนิติกร (Registrar) ท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยไม่มีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง  
หากคู่ความสามารถตกลงกันได้จะมีการท าสัญญาประนีประนอมกันต่อไป แต่หากไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  
จะส่งเรื่องไปให้ผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่า Referee เป็นผู้ไต่สวนและชี้ขาด อย่างไรก็ดี มาตรการทางกฎหมาย
ในการแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายของประเทศไทยและสิงคโปร์ท าให้เห็นถึง 

                                                           

หรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้น 



 

๑๐ 
 

ความพยายามที่จะลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการทางศาลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภค ซ่ึงนับว่าเป็นสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตาม ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และไทยยังคงมีความแตกต่างกัน
ในบางประการ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้  

ประการแรก ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มุ่งเน้นถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการซื้อขายสินค้าผ่านเทคโนโลยี 
หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ  
ได้แก่ พระราชบัญญัติการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Act) และข้อบังคับ
เกี่ ยวกับผู้ ให้บริ การทาง อิ เล็ กทรอนิกส์  (Electronic Transactions (Certification Authority) 
Regulations 2010) อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
ในการตอบสนองต่อปัญหาหรือบริบททางสังคม  ในขณะที่ประเทศไทยแม้จะมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ นักกฎหมาย  
และผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกลับมีความเห็นตรงกันว่ากฎหมายดังกล่าวยังคงขาดความชัดเจน 
และยังไม่มีความครอบคลุมมากพอ๑๙ ในประเด็นดังกล่าวนี้ประเทศสิงคโปร์จึงมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคทีม่ีความเป็นมาตรฐานกว่าประเทศไทย  

ประการที่สอง ในเรื่องความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องของสินค้า  ประเทศสิงคโปร์ 
ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรม) (Consumer Protection  
(Fair Trading) Act) โดยเพ่ิมเติมสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมาย หากสินค้าที่ได้รับนั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือมีความช ารุด
บกพร่ อง ๒๐ ซ่ึ ง เป็ นการสะท้ อน ให้ เห็ นถึ ง ร ะบบการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  
โดยประเทศสิงคโปร์มีความพยายามที่จะอุดช่องว่างของกฎหมายเพ่ือปกป้องและรักษาสิทธิ  
ของผู้บริโภคอย่างเต็มที่  อย่างไรก็ดี ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  
คือ มาตรา ๔๗๒ – ๔๗๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นบทบัญญัติในหมวดของสัญญา
ซื้อขายว่าด้วยเรื่องความรับผิดของผู้ขาย แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในส่วนการก าหนด

                                                           
๑๙  ปิยพร อรุณเกรียงไกร. (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐). ผู้ประกอบการไทยควรรู้อะไร? เมื่อรัฐจะประกาศใช้

กฎหมาย 
อีคอมเมิร์ซ ปี ๒๕๖๑. สืบค้นเมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จาก thestandard.co: 
https://thestandard.co/ecommerce-laws/ 

๒๐ Application of this Part  
12B. (3) For the purposes of subsection (1)(b), goods which do not conform to the applicable contract 
at any time within the period of 6 months starting after the date on which the goods were delivered 
to the transferee must be taken not to have so conformed at that date. 



 

๑๑ 
 

ความรับผิดของผู้ขาย  ดังนั้น เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) กับผู้ขายจึงต้องปรับใช้
บทบัญญัติให้เข้ากับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรการทางกฎหมาย
ให้ยึดถือปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๗๓ (๑)๒๑ จะเห็น
ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า ร ผ ลั ก ภ า ร ะ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ  ( ผู้ บ ริ โ ภ ค )  
แต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเอง จึงเป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมาย
ดังกล่าวมิได้ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเท่าที่ควร  นอกจากนี้  กฎหมายของประเทศไทย 
มิได้มีการระบุถึงกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคนอกศาล กล่าวคือ มิได้มีการระบุถึงการซ่อมแซม 
หรือเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้บริโภค เมื่อสินค้าที่ได้รับไปนั้นเกิดความช ารุดบกพร่อง อีกทั้งในความเป็นจริง
ผู้บริโภคยังคงขาดอ านาจในการต่อรองกับผู้ขาย  ดังนั้น ข้อตกลงในส่วนนี้จึงถูกก าหนดโดยฝ่ายผู้ขาย
เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคจะมีทางออกโดยการใช้สิทธิทางศาลเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ขาย  
แต่เมื่อปัญหาได้เข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วย่อมท าให้ผู้บริโภคสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี นัยหนึ่งจึงท าให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้รับความคุ้มครองมากเท่าที่ควร จึงอาจสรุปได้ว่า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดของผู้ขายเพ่ือความช ารุดบกพร่องของสินค้าของประเทศ
ไทยยังมไิด้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุม 

อย่างไรก็ดี ในฐานะที่ประเทศสิงคโปร์และไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งอยู่ภายใต้
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค อันเป็นความร่วมมือหลัก 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบกฎหมายและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยความเห็นของผู้เขียนจึงเห็นว่าความแตกต่างที่ชัดเจนด้านกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยอาจเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือให้บรรลุ 
ตามเจตนารมณ์ แต่โดยสรุปแล้วทั้งสองประเทศยังคงมีเจตนารมณ์เดียวกันในการสร้างอ านาจต่อรอง
และปกป้องรักษาสิทธิของผู้บริโภค เนื่องจากระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างไร้ข้อกังวล ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องไปสู่ 
การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในที่สุด   

                                                           
๒๑ มาตรา ๔๗๓  ผู้ขายย่อมไม่ต้องรบัผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คอื 

 (๑) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้ เ ช่นนั้นหากได้ใช้ 
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 


