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Consumer Protection & Product Liability Laws
One Day Intensive 9.00 - 16.45
กฎหมายคุมครองผูบร�โภคและพระราชบัญญัติความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
Introduction, Implications of the ‘Product Liability Act’ and Consumer Protection Laws in Thailand
• Summary & Extraction of 3-pillar laws in Thailand to protect consumers
- Product Liability Law
- Consumer Protection Law - Consumer Procedure Law
• Changing roles of organizations and procedures in consumer cases
• Implications and application of these 3 laws in consumer’s perspective
สาระสำคัญ

1. สรุปใจความสำคัญของกฎหมายหลัก 3 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบร�โภคในประเทศไทย
a. กฎหมายความรับผ�ดของสินคา
b. กฎหมายคุมครองผูบร�โภค
c. กฎหมายวาดวยว�ธีพ�จารณาคดีผูบร�โภค
2. การเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกรและว�ธีพ�จารณาคดีผูบร�โภค
3. ทัศนะของผูบร�โภคตอการใชประโยชนและผลกระทบจากกฎหมาย 3 ฉบับนี้
4. ศึกษามาตรการควบคุมการโฆษณา
5. ศึกษามาตรการควบคุมฉลากของสินคา
6. การบังคับใชทฤษฎีความรับผ�ดโดยเครงครัด (Strict liability) และผลกระทบตอผูบร�โภค

การเจรจาไกลเกลี่ยเพ�่อระงับขอพ�พาทและการลดภาระความรับผ�ด“เมื่อมีการรองเร�ยนเกิดข�้น”
Minimizing Product Liability ‘Litigation once Disputes Arise: Procedural Tool, Proven Strategies
• Investigating causes of product defect cases and claims
• Preparing evidence for potential disputes
• Alternatives for resolving product defect disputes
• Key considerations for selection of dispute resolutions
• Pre-litigating negotiation to minimize damage
สาระสำคัญ

1. การสืบสวนหาสาเหตุกรณีความบกพรองของสินคาและการรองเร�ยน
2. การเตร�ยมความพรอมสำหรับกรณีพ�พาทที่อาจเกิดข�้น
3. ทางเลือกในการคลี่คลายกรณีพ�พาทจากสินคาที่บกพรอง
4. ขอพ�จารณาหลักในการเลือกว�ธียุติกรณีพ�พาท
5. การเจรจาตอรองกอนคดีถึงชั้นศาลเพ�่อลดความเสียหาย
6. การเจรจาไกลเกลี่ยเพ�่อระงับขอพ�พาทโดยสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค(ส.ค.บ.)
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การเตร�ยมการเร�ยกคืนสินคาที่ไมปลอดภัย: การจัดการความเสี่ยงจากการฟองรองความรับผ�ดตอสินคา
Handling Product Liability Claims & Product Recalls
• Legal & regulatory framework on product recall in Thailand
• How businesses in Thailand should act to prevent product liability risks
• How to develop an effective product recall plan
• How to prepare and implement effective product recalls
• How to assess and make the decision on product recall
สาระสำคัญ

• กรอบทางกฎหมายในการเร�ยกคืนสินคาในประเทศไทย
• ผลกระทบของสินคาที่ไมปลอดภัยตอธุรกิจและชื่อเสียงขององคกร
• เปร�ยบเทียบขอกฎหมาย“ความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย”
• ธุรกิจไทยควรปฏิบัติอยางไรเพ�่อปองกันความเสี่ยงจากความรับผ�ดของสินคาที่ไมปลอดภัย
• ตัวอยางการเร�ยกคืนสินคาในตางประเทศ และในประเทศไทย

กลยุทธรางสัญญาธุรกิจกับคูคาอยางสอดคลองกฏหมายความรับผ�ดตอความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย
How to Properly Structure, Draft and Manage Commercial Documents in Accordance with
Implications of Product Liability Law
• Commercial documents which are affected by product liability law
• Structuring provisions of your commercial documents with business counter parties
• Key considerations for implementation and enforcement
• Recommendations on collecting and managing information and evidence
สาระสำคัญ

1) ศึกษากลไกการทำงานของคณะกรรมการ ฯ ในการคุมครองผูบร�โภค 4 องคกร ไดแก
• คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
• คณะกรรมการวาดวยสัญญา
• คณะกรรมการวาดวยฉลาก
• คณะกรรมการวาดวยความปลอดภัยของสินคาและบร�การ
a. มาตรการตรวจสอบและคุมเขมของ คณะกรรมการวาดวยความปลอดภัยของสินคาและบร�การ
b. การออกคำสั่งใหทำแผนการเร�ยกคืนสินคา การแกไขแผน
c. การออกคำสั่งใหโฆษณาทางสื่อของผูประกอบการใหผูบร�โภคทราบวาเปนสินคา หร�อบร�การที่ไมปลอดภัย
d. กาโฆษณาคำสั่ง และคำพ�พากษาใหผูบร�โภคทราบ ทางสื่อออนไลน
e. การออกคำสั่งใหแกไขสินคาที่เปนอันตราย
f. การออกคำสั่งใหยึด หร�อทำลาย หร�อเร�ยกเก็บสินคาที่เปนอันตราย
2) พ.ร.บ.วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
• คณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค และสำนักงานคุมครองผูบร�โภค (ส.ค.บ) จะชวยคุมครองผูบร�โภคเกี่ยวกับสัญญา ไดอยางไร
• สัญญาที่ถูกควบคุม และสัญญาที่เอาเปร�ยบผูบร�โภค
• ขอสัญญาที่ตองหาม
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910
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3) คณะกรรมการวาดวยสัญญา
• การควบคุมสัญญา
• ประเภทของสัญญาที่ถูกควบคุม
• สัญญาใหบร�การ เอาเปร�ยบผูบร�โภคได หร�อไม มีมาตรการปองกันอยางไร

สัญญาธุรกิจกับคูคาตางประเทศในการนำเขาสินคาเพ�่อลดความเสี่ยงจาก “สินคานำเขา” ที่ไมปลอดภัย
Structuring 'International Trade Contracts and Transactions' to Protect a Company from
Product Liability Risks from ‘Imported Products’
• General contract considerations for Importing Products from Foreign Countries
• Essential insurance options in the contracts for Imported Products
• How to appropriately include arbitration clauses in the contracts
• Testing and certifying cross border transactions to ensure quality and safety of the Imported Products
• Common problems in international trade transactions related to product liability from Imported
Products and legal advice to prevent them
สาระสำคัญ

1. การปรับปรุงสัญญาและการดำเนินธุรกิจคูคาตางประเทศโดยเฉพาะการนำเขา “สินคานำเขา” ที่อาจมีความไมปลอดภัย
2. การปรับปรุงเนื้อหาสัญญาโดยทั่วไป
3 . การระบุการทำประกันสินคาที่ไมปลอดภัยในสัญญา “สินคานำเขา”
4. การระบุว�ธีการใชอนุญาโตตุลาการเมื่อเกิดกรณีพ�พาทกรณี “สินคานำเขา” ที่ไมปลอดภัย
5. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
6. ปญหาที่อาจเกิดข�้นพรอมทั้งว�ธีการแกไขกรณีพ�พาทกรณี “สินคานำเขา” ที่ไมปลอดภัย

UNSAFE & DEFECTIVE PRODUCTS

Can Cause Your Companies Great Damages, Severe Lost
& Eventually Left Your Business in Ruin”

เปาหมายในการเร�ยนรู

• เขาใจแงมุมที่สำคัญของพระราชบัญญัติความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และแนวทางของกฏหมายเดียวกันในประเทศตางๆ
• เขาใจผลกระทบตอความเสี่ยงตอธุรกิจในสถานการณตางๆและกลยุทธในการปองกัน/บรรเทาความเสี่ยงและความเสียหาย
จากการถูกฟองรองคดีความเกี่ยวกับความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
• เขาใจแนวทางที่องคกรและสินคาของทานดำเนินการและผลิตไดอยางสอดคลองกับขอกำหนดตามตัวบทกฎหมายวาดวย
ความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
• เขาใจในกระบวนการฟองรองและการเตร�ยมการตอสูคดี ตลอดจนว�ธีการเลี่ยงไมใหตองถูกฟองรองในคดีความรับผ�ดตอ
ความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
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ประเด็นสำคัญที่ผูบร�หารควรทราบเพ�่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย
สรางธุรกิจใหยั่งยืนโดยรักษาความเชื่อมั่นของลูกคา
1. พระราชบัญญัติความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในประเทศไทย:
ขอกฎหมาย และ สถานการณลาสุด ผลอันเนื่องมาจากกฎหมาย
1.1 การฟองรอง และดำเนินคดีในศาล
1.2 การดำเนินคดีแบบกลุม (Class action)
1.3 การเร�ยกรองคาเสียหายทางจ�ตใจ นอกจากคาเสียหายที่แทจร�ง
1.4 การเร�ยกรองคาเสียหายเชิงลงโทษ
1.5 การเร�ยกใหผูถือหุนของบร�ษัทรับผ�ดชอบตอผูบร�โภค
1.6 หลัก Strict liability และ Piercing the corporate veil
2. กลยุทธและแผนการจัดการความเสี่ยงจากการฟองรองความรับผ�ดตอสินคาและกระบวนการที่ดีในการเตร�ยมการเร�ยกคืน
สินคาที่ไมปลอดภัย
3. การลดภาระความรับผ�ด “เมื่อมีการรองเร�ยนเกิดข�้น” เคร�่องมือเกี่ยวกับขั้นตอนและกลยุทธการพ�สูจน และกรณีศึกษา
4. กลยุทธการรางและจัดการสัญญาธุรกิจกับคูคาอยางสอดคลองกฏหมายความรับผ�ดตอความเสียหายที่เกิดข�้นจากสินคา
ที่ไมปลอดภัย
5. กลยุทธการรางสัญญา และ จัดการสัญญาธุรกิจ กับ คูคาตางประเทศ ในการดำเนินการนำเขาสินคา เพ�่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข�้นจาก “สินคานำเขา” ที่ไมปลอดภัย
• กรณีศึกษา สัญญาตัวแทนจำหนายสินคา
• กรณีศึกษา สัญญา Exclusive right
6. การจัดการกับว�กฤตการณจากฟองรองความรับผ�ดตอสินคาที่ไมไดคาดหมายและเสี่ยงตอความเสียหายทางชื่อเสียง
• ศึกษา คดีผูบร�โภคในคดีประเภทตาง ๆ ที่มีการฟองรองตอศาล และ รองเร�ยนตอ สำนักงานคณะกรรมการผูบร�โภค (ส.ค.บ)
“สินคาที่ไมปลอดภัยและสินคาที่มีจ�ดบกพรอง” อาจทำใหบร�ษัทของทานตองเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย และนำมาซึ่งความ
เสียหายอยางมหาศาลตอธุรกิจทั้งดานชื่อเสียงและคาใชจายในการชดใชคาเสียหาย ธุรกิจที่มีความเสี่ยงดังกลาวมากเปนพ�เศษ
ไดแก อาหารเคร�่องดื่ม เคร�่องอุปโภคบร�โภค ยา เวชภัณฑ เคร�่องสำอาง ยานยนต และเคร�่องใชอิเล็กทรอนิกส

WHO SHOULD ATTEND
Member of the Management Team & Executives in charge of the following areas:
• Corporate Lawyer, Legal Counsel or Legal Advisors
• Regulatory Affairs Directors/ Managers, Contract Managers
• Heads of Quality Assurance, Product Development
• Heads of Operations, Product Safety, Heads of Supply Chain
• Heads of Manufacturing & Heads of Production
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910
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Consumer Protection
& Product Liability Laws

29 April 2021 @ Anantara Siam Bangkok Hotel (& via ZOOM Meeting - optional)

(Please print in English)

REGISTRATION FORM
Delegate 1

Title

First Name

Last Name

Position

E-mail

Delegate 2

Title

Mobile.

First Name

Last Name

Position

E-mail

Delegate 3

Title

Mobile.

First Name

Last Name

Position

E-mail

Mobile.

Company Name
Address
Postal Code
Tax ID No.

Head Office

Branch

Contact Person

E-mail

Tel.

Fax.

Mobile.

ว�ทยากรชั้นนำระดับประเทศ #มุงชนะอุปสรรคธุรกิจ เรงพ�ชิตอนาคตที่ดีกวา
Key Information
When
29 April 2021
Where

Easy Ways to Register

To be held at a 4/5 star hotel with
convenient location in Bangkok CBD,
offering comfortable facilities & high
quality of service throughout the course.

REGISTER ONLINE:
https://www.omegaworldclass.org/register-online/
TEL: +66 (0) 2158 9892,
+66 (0) 89 692 9900
Fax: +66 (0) 2158 9910
E-mail: conference@omegaworldclass.org

REGISTRATION FEE

เจาะลึกปญหา ปร�กษาตรงจ�ด

PRACTICAL SEMINAR
Fee Per 1 Person

Normal Fee ฿ 18,500

VAT 7%

665.00

Total Amount (Baht)

THB 10,165.00

ราคาตอผูสมัคร 1 ทาน

18,500.00

9,500.00

คาอบรมสัมมนา ลดหยอนภาษี ได 200% (200% Tax Deduction)

HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is
required to complete your registration.
2. Upon completion, a letter of confirmation
will be delivered to you before the event date.
3. The registration fee covers a detailed
conference documentation, lunches,
refreshments, and all meeting materials.
OMEGAWORLDCLASS 2021

Omega World Class Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing
of the programme, the speakers and the date due to reasons beyond control.
If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega World Class Co., Ltd.
will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.
No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,
program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS event
will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for
only one year from date of issue. In case the participant would like to change the
participant, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS,
at least 5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no
charges for each program. However, a subsequent substitute participant will be
charged 10% admin fee.
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OMEGAWORLDCLASS Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the Future Direction
of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

