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ความรับผิดของผู้รับรองผลิตภัณฑ์ในการโฆษณา
ชิติพทั ธ์ ตันติยานนท์*

บทนา
ในปั จจุบนั การโฆษณาเป็ นสิ่ งที่สาคัญและมีบทบาทต่อการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจต้องการจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นกลวิธีทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ เพื่อทาการแข่งขันกับผู ้
ประกอบธุ ร กิ จรายอื่ น ๆ อัน จะท าให้ เกิ ด การแข่ ง ขัน สู ง มากยิ่ง ขึ้ น รู ป แบบของการโฆษณาจึ ง
จาเป็ นต้องมีความแตกต่างโดดเด่นกว่าคู่แข่ง เพื่อดึ งดู ดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้
ได้มากที่สุด กลวิธีทางการตลาดที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จนิ ยมนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เพื่อสร้ างความ
น่ าเชื่ อถื อ และเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของสิ นค้าตน นั้นคือการใช้บุคคลต่างๆมาเป็ นผูร้ ับรอง
ผลิตภัณฑ์ของตน (Endorser) โดยเฉพาะการนาบุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านต่างๆมาเป็ นผู ้
นาเสนอผลิตภัณฑ์ของตน
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับ ข้อมูล จากการโฆษณาจึงอาจหลงเชื่ อค ารับ รองผลิ ตภัณ ฑ์ของผู้
รับรองผลิ ตภัณฑ์ ทาให้เลื อกซื้ อสิ นค้านั้นๆโดยเชื่ อคาหลอกลวงจากผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์หรื อถูกทา
ให้เข้าใจผิดว่าผูร้ ับรองได้อุปโภคหรื อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์น้ นั จริ ง ดังนั้นจึงเป็ นกรณี ที่น่าศึกษาว่า ถ้า
เกิดกรณี ปัญหาดังกล่าวขึ้นและผูบ้ ริ โภคได้ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการกระทาดังกล่าว นอกเหนื อจากผู ้
ประกอบธุ รกิ จ ตัวแทนโฆษณา ที่ จะต้องรั บ ผิดแล้ว สิ ท ธิ ข องผูเ้ สี ยหายที่ จะเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหม
ทดแทน จะสามารถเรี ยกร้ องให้ผรู ้ ั บรองผลิ ตภัณฑ์ เป็ นผูร้ ่ วมรับ ผิดกับบุ คคลเหล่ านั้นได้หรื อไม่
เพราะการที่ ผูร้ ั บ รองผลิ ตภัณฑ์ ได้ท าการรั บ รองผลิ ตภัณฑ์ โดยขาดการพิ จารณาในเนื้ อหา ความ
ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นการนาเสนอโดยขาดความรู ้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบกับ
ตัวผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ันไม่ ถู ก ต้องตรงกับ ค าพรรณาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ อา้ งว่าสิ นค้าของตนนั้นเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์เพียงกระทาตามบทบาทที่ตนได้รับมอบหมายจากผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จ ในการแสดงว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน เป็ นสิ่ ง ที่ ดี โดยที่ ค วามจริ ง อาจจะตรงกัน ข้า มกับ ค ารั บ รอง
ดังกล่ าว ในบางครั้ งตัวผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ถึงขั้นไม่ได้ใช้งานผลิ ตภัณฑ์จริ งแต่แอบอ้างว่าตนเป็ น
* บทความนี เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ อง, “ความรับผิดของผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ใน

้
การโฆษณา,” การค้นคว้าอิสระปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2562.
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ผูใ้ ช้งานจริ ง อันส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับข้อมูลต่างก็เชื่ อในตัวเนื้ อหาดังกล่ าวเพราะเหตุ เกิ ดจาก
ความเชื่อมัน่ ในตัวผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง และผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

ปัญหาการวิจัย
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิด ของผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการโฆษณาเป็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ ที่
จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เพราะการโฆษณาโดยใช้ผแู ้ สดงในโฆษณานั้นเป็ นวิธีหนึ่ ง
ที่ ได้รับ ความนิ ย มอย่างสู งจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จในปั จจุ บ นั เพื่ อใช้ในการโฆษณาขายสิ นค้าหรื อ
บริ ก ารต่างๆ รวมทั้งเป็ นการประชาสั ม พันธ์ ข ้อมู ล ข่าวสารที่ ต้องการนาเสนอ โดยเฉพาะการใช้
บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยง หรื อบุคคลที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญมาเป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์ในการโฆษณา เพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ นการส่ งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ ตน ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาว่าเมื่ อมี ก าร
รับรองผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาที่ฝ่าฝื นกฏหมายที่ควบคุมกากับผลิตภัณฑ์ในลักษณะหลอกลวงทา
ให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญของผลิ ตภัณฑ์ โฆษณาเป็ นเท็จหรื อเกิ นความจริ งขึ้นมานั้น ผูแ้ สดงใน
โฆษณาที่เป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์จะต้องมีความรับผิดเช่นใด
สาหรับประเทศไทยนั้น จากการศึ กษาเกี่ ยวกับความรับผิดของผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ในการ
โฆษณาของไทยรวมถึงต่างประเทศ ทาให้พบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในกรณี เมื่อมีการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาโดยผูร้ ับรองแล้วเมื่อผูบ้ ริ โภคหลงเชื่ อการรับรองดังกล่าวจนส่ งผลให้เกิดความ
เสี ยหายจากผลิ ตภัณฑ์น้ นั นอกเหนื อจากความรับผิดทางอาญาแล้วจะมีทางเรี ยกร้องให้ผูร้ ับรอง
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวรับผิดในส่ วนทางแพ่งได้หรื อไม่ และมีกฏหมายใดสามารถใช้เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การจาแนกประเภทของผูแ้ สดงในโฆษณาว่าเข้าข่ายเป็ นผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์หรื อไม่ โดยเนื่ องจาก
เรื่ องนี้ หากจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในเรื่ องสัญญาแล้ว การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ในโฆษณายังไม่ถือว่าเป็ นคามัน่ หรื อสัญญา ผูเ้ สี ยหายจึงไม่อาจเรี ยกร้องได้ และเนื่ องจาก
คารั บรองที่ ป รากฏในโฆษณาอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของคาเสนอซึ่ งตามกฏหมายเมื่ อคาเสนอและค า
สนองถูกต้องตรงกันก็ก่อให้เกิ ดสัญญาขึ้นได้ อันจะทาให้คู่สัญญาต้องรับผิดตามสัญญาก็ตาม แต่
ความรั บ ผิดในเรื่ องสั ญ ญายังมี ข ้อจากัดในหลัก เรื่ องผลผูก พัน ของสั ญ ญาต่ อคู่ สั ญ ญา (Privity of
Contract) ส่ วนจะเรี ยกร้องในเรื่ องละเมิดนั้นตามหลักกฏหมายละเมิดมาตรา 420 ต้องเกิ ดผลนัน่ คือ
ความเสี ยหายเสี ยก่อนจึงจะเข้าองค์ประกอบของการกระทาละเมิ ด ดังนั้นกรณี การรั บรองที่ น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดโดยยังไม่เกิดความเสี ยหายขึ้นจริ ง ย่อมไม่เป็ นการละเมิดนัน่ เอง
จึงอาจถือได้วา่ การใช้หลักละเมิดเพียงอย่างเดียวไม่ครอบคลุมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับรองผลิตภัณฑ์ได้รับรอง
ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายในโฆษณาแต่ยงั ไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายใดๆขึ้น และอีกทั้งก็มี
ข้อจากัดในการขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึ งตัวผูแ้ สดงในโฆษณาว่าเข้าข่ ายเป็ นการรั บ รอง
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ผลิ ตภัณฑ์หรื อไม่ เนื่ องจากผูท้ ี่แสดงในโฆษณามี หลากหลายรู ปแบบเช่ น การเป็ นโฆษก การเป็ น
เพียงผูแ้ สดงตามบทบาทที่ได้รับในโฆษณา หรื อเป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์ และการที่จะให้ผแู้ สดงใน
โฆษณาทุกประเภทจะต้องรับผิดรวมทั้งหมดนั้นย่อมส่ งผลเสี ยต่อวงการโฆษณาอย่างแน่แท้
ส่ ว นการจะให้ ผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้อ งรั บ ผิ ด ตามกฏหมายคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคนั้ น ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ก็ไม่มี บ ทบัญ ญัติใดให้อานาจแก่ ผูบ้ ริ โภคที่ ตกเป็ น
ผูเ้ สี ย หายใช้สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งทางแพ่ ง แก่ ผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ เพราะในบทนิ ย ามศัพ ท์ ค าว่า “ผู้
ประกอบธุ รกิจ” หมายความว่า ผูข้ าย ผูผ้ ลิตเพื่อขาย ผูส้ ั่งหรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรื อ
ผูซ้ ้ื อเพื่อขายต่อซึ่ งสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ และหมายความรวมถึ งผูป้ ระกอบกิ จการโฆษณาด้วย อัน
จะเห็ น ได้ว่าผูป้ ระกอบธุ รกิ จไม่ ได้รวมถึ งผูร้ ั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ อี ก ทั้งบทนิ ย ามศัพ ท์ก็ ไม่ ได้มี ก าร
บัญญัติศพั ท์คาว่า “ผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์” ไว้แต่อย่างใด คงมีเพียงความรับผิดทางอาญาที่บญั ญัติความ
รับผิดของผูร้ ับรองสิ นค้าไว้ในลักษณะโทษปรับและโทษจาคุก เพราะเนื่ องจากเข้าความหมายของ
คาว่า “ผูใ้ ดโฆษณา...” ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ไม่จากัดไว้เฉพาะตัวผูป้ ระกอบธุ รกิจเพียงเท่านั้น
ในต่ า งประเทศมี ก ารตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของกฏหมายที่ จ ะใช้ ค วบคุ ม การรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ของบรรดาผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีคาแนะนาว่า
ด้วยเรื่ องของการใช้คารับรองและการรับรองในการโฆษณาพ.ศ. 2552 (16 CFR Part 255 Guides
Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising 2009 1) เพื่ อเป็ น ก ารให้
คาแนะนาแก่สาธารณชนในการดาเนินกิจการตามข้อกาหนดทางกฎหมาย โดยได้มีการนาข้อเท็จจริ ง
หลัก เกณฑ์ ต ามกฏหมายต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ ง ค าชี้ ขาด ค าพิ พ ากษาของศาลมาใช้ ป ระกอบ ซึ่ งตัว
ค าแนะน าดังกล่ าวได้มี ก ารนิ ย ามความหมายของค าว่า “การรั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ ” , ประเภทของผู้
รับรองผลิตภัณฑ์ และมีการยกตัวอย่างประเภทของการโฆษณาในรู ปแบบต่างๆว่ามีกรณี ใดบ้างที่จะ
ถื อว่าเป็ นการรั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ ตามความหมายตามคาแนะนาฉบับ นี้ รวมถึ งเมื่ อเป็ นการรับรอง
ผลิตภัณฑ์แล้ว การรับรองใดบ้างจะเป็ นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
หรื อในประเทศจีน ที่มีกฏหมายว่าด้วยการโฆษณาพ.ศ. 2558 (Advertisement Law of the
People's Republic of China 20152) โดยมี การกาหนดนิ ยามและความรับผิดของผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์
1

Federal Trade Commission, 16 CFR Part 255 Guides Concerning the Use of Endorsements and
Testimonials in Advertising 2009, at https://www.ftc.gov/sites/default/files/ attachments/pressreleases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsement
guides.pdf, (last visited 17 July 2018).
2
Advertisement Law of the People's Republic of China (as amended on September 1,
2015)
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(Endorser) ซึ่งมีขอ้ ห้าม ข้อบังคับรวมถึงบทกาหนดโทษผูร้ ับรองถ้ากระทาความผิดทั้งทางอาญาและ
ทางแพ่งอย่างชัดเจน กล่าวคื อไม่ว่าจะเป็ นโทษทางอาญาที่จะต้องถูกปรับและยึดเงินอันได้มาจาก
การกระทาความผิด และต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายทางแพ่งต่อผูบ้ ริ โภคที่ อาจเกิ ดขึ้ นมาด้วย
บทบัญญัติเช่ นนี้ เป็ นการกาหนดความรับผิดทางแพ่งไว้เป็ นเอกเทศต่างหากนับได้วา่ เป็ นบทเฉพาะ
ไม่จาเป็ นต้องยึดโยงกับหลักกฎหมายละเมิดหรื อ หลักกฎหมายสัญญาอันเป็ นบททัว่ ไปแต่อย่างใด
จึ งนับ ว่าเป็ นอี ก ตัวอย่างหนึ่ งในการก าหนดความรั บ ผิด ของผูร้ ั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นรู ป แบบของ
กฎหมายเฉพาะ

บทสรุป
จากการที่ ผูเ้ ขี ย นศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ของผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการ
โฆษณาได้พบว่า ต่างประเทศให้ความสาคัญและมี การพัฒนากฏหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ของผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการโฆษณา ซึ่ งทั้ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศจีนได้มีกฏหมายบัญญัติความรับผิดไว้เป็ นการเฉพาะ แยกออกไปจาก
กฏหมายทัว่ ไป สาหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการบัญญัติความรับผิดในทางแพ่งเกี่ยวกับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์เป็ นการเฉพาะอย่างใด มีเพียงแต่โทษทางอาญาที่ได้มีการบัญญัติไว้กระจัดกระจายอยูต่ าม
กฏหมายต่างๆเช่ น พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคพ.ศ. 2522 หรื อ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เป็ นต้น ดัง นั้น เมื่ อ เกิ ด การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ การรั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ ึ น ในเรื่ อ งการ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายทางแพ่งจึงต้องกลับไปใช้ตามกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นหลักทัว่ ไป แต่ยงั
เกิ ดปั ญ หาที่ ว่าประเทศไทยขาดหลัก เกณฑ์ในการพิ จารณาตัวผูแ้ สดงในโฆษณาว่าเป็ นผูร้ ั บ รอง
ผลิ ตภัณฑ์หรื อไม่ เพราะผูแ้ สดงในโฆษณาในปั จจุบนั มีหลากหลายประเทศเช่ น เป็ นพิธีกร เป็ นผู ้
แสดงตามบทบาทที่ ไ ด้รับ เป็ นต้น ซึ่ งท าให้ เกิ ด ปั ญ หาในการพิ จารณาได้ โดยพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 โดยเฉพาะมาตรา 22 และกฏหมายเกี่ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคอื่นๆ
นั้นผูเ้ ขียนพบว่า 1. ขาดบทนิ ยามและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่ องผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ 2. การ
ขาดบทบัญญัติให้เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนในทางแพ่งเป็ นการเฉพาะ
1. การขาดกฏหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ โดยตรงส่ งผลให้ขาดหลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ ว่าผูแ้ สดงในโฆษณานั้น เข้าข่ ายเป็ นการรั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อไม่ และจากเหตุ
เดียวกันนี้ จึงไม่สามารถกาหนดการกระทาว่า การกระทาใดในกรณี ผแู ้ สดงในโฆษณาได้กระทาผิด
กฏหมาย และเมื่อไม่มีการกาหนดนิ ยามของผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์เป็ นการเฉพาะ ส่ งผลให้การกาหนด
กรอบความรับผิดของผูก้ ระทาความผิดทาได้ยาก เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการกระทา
ของผูน้ ้ ัน เข้า ข่ า ยเป็ นการรั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ไม่ โดยตามกฏหมาย 16 CFR Part 255 Guides
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สหรัฐอเมริ กานั้นมีรายละเอียดเกี่ ยวกับความรับผิดของผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดที่ชดั เจน
ง่ายต่อการนาไปเป็ นหลักเกณฑ์ท้ งั ปั ญหาการกาหนดการกระทาของผูแ้ สดงในการโฆษณาว่าเข้า
ข่ายเป็ นการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรองนั้นชอบด้วยกฏหมายหรื อไม่ ซึ่ งได้มีตวั อย่างเพื่อใช้ใน
การพิจารณาการกระทาของผูท้ ี่น่าจะเข้าข่ายเป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย และการที่เป็ น
กฏหมายในลักษณะคาแนะนาส่ งผลให้การแก้ไขทาได้ง่ายกว่ากฏหมายในลาดับพระราชบัญญัติ จึง
มี ก ารแก้ไขพัฒนาค าแนะให้เข้ากับ สถานะการณ์ โลกปั จจุ บ ันได้อย่างเหมาะสมเช่ นตัวอย่างการ
โฆษณาในช่ องทางอิ นเตอร์ เนต หรื อการโฆษณาผ่านทาง Facebook หรื อ Intragram เป็ นต้น และ
ตามกฏหมาย Advertisement Law of the People's Republic of China 2015 ของประเทศจี น นั้ น มี
จุ ดเด่ น ที่ ได้มี ก ารบัญ ญัติอตั ราโทษไว้อย่างชัดเจนทั้งในทางอาญาและทางแพ่ ง ที่ เปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเรี ย กร้ องค่าเสี ยหายแก่ ผูร้ ั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ โดยตรงได้ โดยจุ ดมุ่ งหมายของการ
กาหนดโทษทางแพ่งและทางอาญาย่อมแตกต่างกัน ทางอาญานั้นมุ่งที่ บุคคลผูก้ ระทาความผิดเป็ น
ส าคัญ ให้ ต้องรั บ โทษทางอาญา ส่ วนทางแพ่ งนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ผูบ้ ริ โภคย่อมมี สิ ท ธิ จะได้รับ ชดใช้
เยียวยาความเสี ยหายตามวัตถุประสงค์ของกฏหมายแพ่งที่มุ่งหมายจะให้ผทู ้ ี่เสี ยหายกลับคืนสู่ สภาพ
เดิ ม ในปั จจุบนั เมื่ อเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นแก่ผูบ้ ริ โภคจนท าให้เกิ ดข้อพิ พาทขึ้ นระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิจก็ไม่ได้มีการชดใช้เยียวยาต่อผูบ้ ริ โภคในจานวนที่เหมาะสม อาจ
เพราะเหตุเนื่ องจากสภาวะการณ์ของผูป้ ระกอบการไม่สามารถจะกระทาได้ก็ดี อันทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่
อาจได้รับการชดใช้เยียวยาได้อย่างเหมาะสมกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
2. ปั ญหาเรื่ องความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ั บ ผู ้บ ริ โภค เนื่ องจาก
พระราชบัญ ญั ติ คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคพ.ศ. 2522 นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ก ารบัญ ญั ติ ถึ ง นิ ย ามของ “ผู้รั บ รอง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ” ไว้เป็ นการเฉพาะ จึ งก่ อให้ เกิ ด ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูร้ ั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ ก ับ
ผูบ้ ริ โภค การนาหลักเรื่ องทางแพ่งทัว่ ไปมาใช้ในการพิ จารณาพบว่า การรับ รองผลิ ตภัณฑ์ของผู ้
รับรองนี้ ไม่เป็ นนิ ติกรรมหรื อสัญญา ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 354-356 ซึ่ งมี
หลักการว่า คาเสนอคาสนองต้องตรงกัน (Consensus ad idem) จึงเกิดสัญญาขึ้นมาได้ ซึ่ งการรับรอง
จะถือว่าเป็ นคาเสนอที่ส่งไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อสนองรับหรื อไม่น้ นั ต้องพิจารณาลักษณะสาคัญของคา
เสนอ 1.) เป็ นนิติกรรมฝ่ ายเดียวที่ตอ้ งมีผรู้ ับการแสดงเจตนา 2.) ต้องเป็ นการแสดงเจตนาโดยแจ้งชัด
(ต่างกับคาสนองอาจทาโดยปริ ยายได้) และ 3.) คาเสนอต้องมี ความชัดเจนแน่ นอนถึ งขั้นว่า ถ้าอี ก
ฝ่ ายเพียงสนองรับกลับมาว่า “ตกลง” เพียงเท่านี้ ตอ้ งทาให้สัญญาเกิดขึ้นได้เลย มิฉะนั้นอาจเป็ นเพียง
“คาปรารภ” หรื อ “คาเชิญชวนให้ทาคาเสนอ” (Invitio ad offerendum) เท่านั้น จากหลักการข้างต้นนี้
ก็พอพิจารณาได้วา่ การรับรองผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่มีลกั ษณะเป็ นคาเสนอแต่อย่าง
ใด เพราะเป็ นเพียงการให้ถ้อยคาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตามความรู ้ สึก ประสบการณ์ ของตนในฐานะ
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เป็ นผูใ้ ช้งานเท่านั้น จึงเทียบได้กบั ถ้อยคาเพื่อใช้ในการเชื้ อเชิ ญให้ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยตรงกับผูข้ ายอีกทีหนึ่ ง และตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 149 เรื่ องนิติกรรม ที่
ได้วางหลักกฎหมายไว้วา่ “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทาลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วย
ใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อ การผูกนิ ติสัมพันธ์ ข้ ึ นระหว่างบุ คคล เพื่อจะก่ อ เปลี่ ยนแปลง โอน สงวน
หรื อระงับซึ่ งสิ ทธิ ”เมื่อพิจาณาพบว่าผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ “ไม่มีเจตนาเพื่อมุ่งผูกนิ ติสัมพันธ์กนั ” กับ
ผูบ้ ริ โภค หรื อไม่พบว่ามีการบัญญัติรับรองการกระทา “การรับรองผลิตภัณฑ์” จึงเห็นว่าการรับรอง
ผลิ ตภัณฑ์ของตัวผูร้ ับรองไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด และไม่มีสถานะเป็ นนิ ติกรรม
หรื อเป็ นสั ญ ญาประเภทใดๆ การก าหนดความรั บ ผิดในทางแพ่ งจึ งต้องใช้ก ฏหมายละเมิ ด ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็ นนิติเหตุเพราะการรับรองผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นการมุ่งให้เกิดผลในทางกฏหมาย
และการที่มีกฏหมายกาหนดนิ ยามความหมายไว้อย่างชัดเจนเป็ นการเฉพาะนั้น ทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภค เป็ นไปในลักษณะที่ผรู้ ับรองผลิตภัณฑ์มีภาระ
ผูกพันทางกฏหมาย (Legal Obligations) จึ งเป็ นผลดี ต่อการเรี ยกร้ องของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผูร้ ั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ เหมือนเช่น กฏหมาย 16 CFR Part 255 Guides Concerning the Use of Endorsements and
Testimonials in Advertising 2009 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ กฏหมาย Advertisement Law of
the People's Republic of China 2015 ของประเทศจี น ซึ่ งทั้ง สองประเทศได้มี ก ารนิ ย ามค าว่า “ผู้
รั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ” ไว้เป็ นการเฉพาะ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ้รั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ับ ผู ้บ ริ โ ภค
ความสั ม พัน ธ์ จึ ง เป็ นไปในลัก ษณะที่ ผู้ รั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ภ าระผู ก พัน ทางกฏหมาย (Legal
Obligations)

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาค้น คว้าปั ญ หากฏหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรั บ ผิด ของผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์
ภายใต้กฏหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูเ้ ขี ยนพบว่าสาเหตุ สาคัญของปั ญหาดังกล่ าวเกิ ดจากการที่ ขาด
กฏหมายที่ บ ญ
ั ญัตินิยามคาว่า “ผูร้ ับรองผลิ ตภัณฑ์ ” และการให้สิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคที่ ตกเป็ นผูเ้ สี ยหาย
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่อผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์โดยตรงมารองรับ และอีกปั ญหาที่สาคัญได้แก่การ
กาหนดภาระการพิสูจน์ในคดี ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ในทางธุ รกิจ
1. การขาดบทบัญญัตินิยามคาว่า “ผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์” และบทบัญญัติที่ทาให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายทางแพ่งแก่ ผรู ้ ั บรองผลิ ตภัณ ฑ์ รวมถึ งการเพิ่มเติ มหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการรับรองผลิตภัณฑ์
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การที่กฏหมายของประเทศไทยขาดบทบัญญัติคา “ผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์” แม้วา่ จะพอมี
การเทียบเคียงความหมายได้จากกฏหมายอื่นก็ตาม แต่เมื่อกฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผูร้ ับรอง
ผลิตภัณฑ์มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากกฏหมายที่นามาเทียบเคียง ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างตรงจุ ด และประเทศไทยไม่มีกฏหมายที่ ควบคุ มโฆษณาเป็ นการเฉพาะเหมื อนในหลายๆ
ประเทศเช่นในประเทศจีนหรื อประเทศสหรัฐอเมริ กา อีกทั้งปรากฏว่าบทบัญญัติหลักทัว่ ไปในเรื่ อง
โฆษณาอยูภ่ ายใต้กฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาตรา 22 และ 23 อันเป็ นกฏหมายหลักในการกาหนด
ทิศทางของการโฆษณาอันนอกเหนือจากกฏหมายเฉพาะในพระราชบัญญัติต่างๆ ดังนั้นผูเ้ ขียนเห็ น
ว่าควรกาหนดเพิ่มเติมแก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 โดยเพิม่ เติมนิ ยาม
ของ “การรับรองผลิตภัณฑ์” และ “ผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์” เพิ่มไปในกฏหมายดังกล่าว เพื่อกาหนดตัว
บุคคลที่ถือว่าเป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์ตามคานิยามให้ชดั เจนตามกฏหมาย ซึ่ งเป็ นการจากัดตัวบุคคลที่
จะเข้าข่ายเป็ นผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์อนั จะต้องรับผิดในกฏหมายนี้
การบัญญัตินิยามในเรื่ องนี้ลงในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 จึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญ และนอกจากการเพิม่ เติมดังกล่าวแล้ว เพื่อความชัดเจนต่อการตีความประกอบบทบัญญัติของ
กฏหมายดังนั้นจึงสมควรออกกฏระเบียบปฏิ บตั ิเพื่อกาหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิในเรื่ อง
การรั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ โดยยึดหลัก ของกฏหมายอเมริ ก าที่ ไ ด้ท าขึ้ นโดยมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์
รายละเอี ยดและตัวอย่างที่ เฉพาะเจาะจงจานวนมาก หลักเกณฑ์ดังกล่ าวจะช่ วยในการจัดการกับ
ข้อความที่ทาให้เข้าใจผิดในการรับรองที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น อันทาให้หน่วยงานที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สามารถยึดเป็ นแนวทางเพื่ อประกอบการพิ จารณา นอกเหนื อจากการใช้ดุลยพินิจที่ อาจส่ งผลให้
กรอบความรับผิดอาจจะแคบไปหรื อกว้างไป และข้อดีที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือเมื่อคาแนะนานั้น
มีลกั ษณะเป็ นกฏระเบียบ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั จึงทาได้ง่ายกว่าการ
แก้ไขกฏหมายที่เป็ นลาดับพระราชบัญญัติ ซึ่ งมีความยุง่ ยากในการแก้ไข
ในการให้ความคุ ม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคที่อาจได้รับผลกระทบต่อการเลือกใช้บริ การหรื อ
ซื้ อสิ นค้า หรื อกระทาการใดๆโดยเชื่ อถื อในการรับรองนั้น ควรกาหนดให้ผรู ้ ับรองผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
ความรับผิดเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ตอ้ งรับผิดในทางอาญาซึ่ งเป็ นโทษปรับหรื อโทษจาคุ ก โดยให้
เพิ่ ม ความรั บ ผิดในส่ วนทางแพ่งต่ อผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปด้วย และการก าหนดความรั บ ผิดนี้ ค วรมี ก าร
เพิ่ ม เติ ม ลงในพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน กฏหมายของไทยยัง ไม่ มี
กฏหมายใดๆบัญญัติไว้ครอบคลุมในเรื่ องนี้ ไว้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาว่าการให้ผรู ้ ับรองผลิตภัณฑ์
ควรมี ค วามรั บ ผิดในทางแพ่งนั้น เนื่ องจากประเทศไทยไม่ มี ก ฏหมายที่ ควบคุ ม โฆษณาเป็ นการ
เฉพาะเหมือนในหลายๆประเทศเช่ นในประเทศจีนหรื อประเทศอเมริ กา และปรากฏว่าบทบัญญัติ
หลัก ทัว่ ไปอยู่ภายใต้กฏหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคมาตรา 22 และ 23 อันเป็ นกฏหมายหลัก ในการ
กาหนดทิศทางของการโฆษณาอันนอกเหนื อจากกฏหมายเฉพาะในพระราชบัญญัติต่างๆ รวมถึงการ
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กาหนดความรั บผิดทางแพ่งเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากความรับ ผิดในทางอาญาโดยยึดหลักกฏหมาย
โฆษณาของประเทศจีนซึ่งมีความชัดเจนในเรื่ องบทลงโทษ อันทาให้ผบู้ ริ โภคได้รับความคุม้ ครองที่
ดียงิ่ ขึ้นเนื่องจากเมื่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างความเสี ยหายของผูบ้ ริ โภคกับการรับรองจากผูร้ ับรอง
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งจะต้องรับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยที่เกิดจากกิ จกรรมที่ขาดความรับผิดชอบของตนเว้น
แต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีการดูแลสอดส่ องอย่างเหมาะสม
2. อีกทั้งเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มเติมนิ ยามคาว่า “ผูร้ ับรองผลิตภัณฑ์” และบทบัญญัติที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเรี ย กร้ องค่ าเสี ย หายทางแพ่ ง แก่ ผูร้ ั บ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมถึ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาการรับรองผลิ ตภัณฑ์ก็จะเป็ นการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องความสัมพันธ์และความรับผิดของผู ้
รับ รองผลิ ตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภคในทางแพ่ง กล่ าวคื อจะท าให้ผูร้ ั บรองผลิ ตภัณ ฑ์มีภาระผูกพันทาง
กฏหมาย (Legal Obligations) เป็ นไปตามกฏหมายเฉพาะตามที่ บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ เหมื อ นประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า และประเทศจี น อันเป็ นการลดปั ญ หาในการพิ จารณาถึ ง ความสั ม พันธ์ ระหว่างผู ้
รับรองผลิตภัณฑ์กบั ผูเ้ สี ยหายว่าจะต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายในเรื่ องใด เพราะเมื่อมีการบัญญัติในเรื่ อง
นี้เป็ นการเฉพาะแล้ว คู่กรณี ก็ยอ่ มต้องผูกพันกันตามบทบัญญัติดงั กล่าวที่เป็ นบทเฉพาะ

9

บรรณานุกรม
หนังสื อ
ศนั น ท์ ก รณ์ โสตถิ พ ัน ธุ์ . กฎหมายลั ก ษณะละเมิ ด จัด การงานนอกสั่ ง และลาภมิ ค วรได้ .
กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชนจากัด, 2561.
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์. คาอธิ บายนิ ติกรรม สัญญา พร้อมคาอธิ บายในส่ วนของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสั ญญาที่ ไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 และกฏหมายใหม่ ที่ เกี่ ยวข้อง. กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชนจากัด, 2559.
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ , กฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , 2560),
มานิ ตย์ จุ ม ปา. ค าอธิ บ ายกฏหมายความรั บ ผิดต่ อความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ น ค้าไม่ ป ลอดภัย .
บริ ษทั แอคทีฟพริ้ นท์จากัด, 2554.
บทความในวารสาร
Ava Farshidi. Evaluating the FTC Endorsement Guidelines Through the Career of a Fashion
Blogger, Journal of Sports & Entertainment Law Havard Law School (2018)
Mingqian Li. On Regulation of Celebrity Endorsement in China. Journal of Politics and Law
Vol.4 (March 2011)
วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
สุ ภรณ์ อรุ ณีวฒั นา. “ความรับผิดในการประกอบธุ รกิจโฆษณา.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
ฉลองศักดิ์ ศิริกนั รัตน์, “ปั ญหาทางกฏหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาและผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เวชภัณ ฑ์ ท างการแพทย์และเครื่ อ งส าอางผ่า นอิ น เทอร์ เน็ ต .” วิท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559.
ชัชวิน คงเจริ ญ. “ความรับผิดทางแพ่งของผูใ้ ห้คารับรองเอกชน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558.
พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง และ คาสั่ ง
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์

10
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551)
Advertising Law of the People's Republic of China 2015
Federal Trade Commission Act, 16 CFR Part 255 Guides Concerning the Use of Endorsements
and Testimonials in Advertising 2009
เอกสารข้ อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ (Internet Network)
ประพนธ์ กองมะลิกนั แก้ว และคณะ, กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. ใน http://www.oia.coj.go.th/doc/
data/oia/oia_1499073911.pdf. (last visited 5 May 2018).
MLMLegal.com. FTC Guidelines on Endorsements and Testimonials Analysis, At http://
mlmlegal.com/FTC%20Guidelines%20Testimonials/FTC%20GuidelinesAnalysis.html,
(last visited 11 September 2018)

