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พระราชบัญญัติ 
คุ�มครองผู�บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป0นป1ที่ ๓๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรมีกฎหมายว7าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห7งชาติ ทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต7อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช7า เช7าซื้อ หรือได�มาไม7ว7าด�วยประการใด ๆ โดยให�

ค7าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนDอย7างอ่ืน 
“ขาย” หมายความรวมถึง ให�เช7า ให�เช7าซื้อ หรือจัดหาให�ไม7ว7าด�วยประการใด ๆ 

โดยเรียกค7าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนDอย7างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการ
ดังกล7าวด�วย 

“สินค�า” หมายความว7า สิ่งของท่ีผลิตหรือมีไว�เพ่ือขาย 
“บริการ” หมายความว7า การรับจัดทําการงาน การให�สิทธิใด ๆ หรือการให�ใช�หรือ

ให�ประโยชนDในทรัพยDสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค7าตอบแทนเป0นเงินหรือผลประโยชนDอ่ืนแต7ไม7
รวมถึงการจ�างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต” หมายความว7า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐD หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ7งบรรจุ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๗๒/ฉบับพิเศษ หน�า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ผู�บริโภค”๒ หมายความว7า ผู�ซื้อหรือผู�ได�รับบริการจากผู�ประกอบธุรกิจหรือผู�ซึ่ง
ได�รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู�ประกอบธุรกิจเพ่ือให�ซื้อสินค�าหรือรับบริการและหมายความ
รวมถึงผู�ใช�สินค�าหรือผู�ได�รับบริการจากผู�ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม�มิได�เป0นผู�เสียค7าตอบแทนก็ตาม 

“ผู�ประกอบธุรกิจ” หมายความว7า ผู�ขาย ผู�ผลิตเพ่ือขาย ผู�สั่งหรือนําเข�ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผู�ซื้อเพ่ือขายต7อซึ่งสินค�า หรือผู�ให�บริการ และหมายความรวมถึงผู�
ประกอบกิจการโฆษณาด�วย 

“ข�อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให�ปรากฏด�วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตรD 
แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระทําอย7างใด ๆ ท่ีทําให�บุคคลท่ัวไปสามารถเข�าใจความหมายได� 

“โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไม7ว7าโดยวิธีใด ๆ ให�ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข�อความ เพ่ือประโยชนDในทางการค�า 

“สื่อโฆษณา” หมายความว7า สิ่งท่ีใช�เป0นสื่อในการโฆษณา เช7น หนังสือพิมพD 
สิ่งพิมพD วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนD ไปรษณียDโทรเลข โทรศัพทD หรือปNาย 

“ฉลาก” หมายความว7า รูป รอยประดิษฐD กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําให�ปรากฏ
ข�อความเก่ียวกับสินค�าซึ่งแสดงไว�ที่สินค�าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห7อบรรจุสินค�า หรือสอดแทรกหรือ
รวมไว�กับสินค�าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห7อบรรจุสินค�า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู7มือ
สําหรับใช�ประกอบกับสินค�า ปNายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว�ที่สินค�าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห7อบรรจุสินค�าน้ัน 

“สัญญา”๓ หมายความว7า ความตกลงกันระหว7างผู�บริโภคและผู�ประกอบธุรกิจเพ่ือ
ซื้อและขายสินค�าหรือให�และรับบริการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
“กรรมการ” หมายความว7า กรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว7า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต7งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ผู�บริโภคมีสิทธิได�รับความคุ�มครองดังต7อไปน้ี 
(๑) สิทธิท่ีจะได�รับข7าวสารรวมท้ังคําพรรณาคุณภาพท่ีถูกต�องและเพียงพอเก่ียวกับ

สินค�าหรือบริการ 
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค�าหรือบริการ 
(๓) สิทธิที่จะได�รับความปลอดภัยจากการใช�สินค�าหรือบริการ 
(๓ ทวิ)๔ สิทธิที่จะได�รับความเป0นธรรมในการทําสัญญา 
(๔) สิทธิที่จะได�รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายว7าด�วยการน้ัน ๆ หรือพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว� 
 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ผู�บริโภค” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “สัญญา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ �มครองผู�บริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔ มาตรา ๔ วรรคหน่ึง (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ
ดังต7อไปน้ี 

(๑) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินค�า และเก็บหรือนําสินค�าในปริมาณพอสมควรไปเป0น
ตัวอย7างเพ่ือทําการทดสอบโดยไม7ต�องชําระราคาสินค�าน้ัน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑDท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

(๒) ค�น ยึด หรืออายัดสินค�า ภาชนะหรือหีบห7อบรรจุสินค�า ฉลากหรือเอกสารอ่ืนท่ี
ไม7เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือประโยชนDในการดําเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว7ามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) เข�าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินค�า การขาย
สินค�าหรือบริการ รวมท้ังตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และอุปกรณDท่ีเก่ียวข�องของผู�ประกอบธุรกิจใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว7ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) มีหนังสือเรียกให�บุคคลใด ๆ มาให�ถ�อยคํา หรือส7งเอกสารและหลักฐานท่ีจําเป0น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�ผู�ที่เก่ียวข�องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๕ (๓) ถ�าไม7เป0นการเร7งด7วนให�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีแจ�งเป0นหนังสือให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะน้ันทราบล7วงหน�าตาม
สมควรก7อน และให�กระทําการต7อหน�าผู�ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ�าเจ�าของหรือ
ผู�ครอบครองไม7อยู7ในท่ีน้ัน ก็ให�กระทําต7อหน�าบุคคลอ่ืนอย7างน�อยสองคนซึ่งพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ร�อง
ขอมาเป0นพยาน 

การค�นตามมาตรา ๕ (๒) ให�พนักงานเจ�าหน�าที่กระทําได�เฉพาะเวลาระหว7าง
พระอาทิตยDขึ้นถึงพระอาทิตยDตก 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดง

บัตรประจําตัวเม่ือผู�ที่เก่ียวข�องร�องขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ให�เป0นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจแต7งต้ัง

พนักงานเจ�าหน�าท่ี และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
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มาตรา ๙๕  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว7า “คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค” 
ประกอบด�วยนายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD ปลัดกระทรวงพาณิชยD ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู�ทรงคุณวุฒิอีกไม7เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ัง เป0นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค เป0นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีดังต7อไปน้ี 
(๑) พิจารณาเรื่องราวร�องทุกขDจากผู�บริโภคที่ได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย

อันเน่ืองมาจากการกระทําของผู�ประกอบธุรกิจ 
(๑/๑)๖ ไกล7เกลี่ยหรือประนีประนอมข�อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภค

ตามท่ีผู�บริโภคและผู�ประกอบธุรกิจตกลงกันก7อนมีการฟNองคดีต7อศาล  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑDท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑/๒)๗ ส7งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุ�มครองผู�บริโภค  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑDท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๒)๘ ดําเนินการเกี่ยวกับสินค�าหรือบริการที่อาจเป0นอันตรายแก7ผู �บริโภคตาม
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล�วแต7กรณี 

(๓) แจ�งหรือโฆษณาข7าวสารเก่ียวกับสินค�าหรือบริการท่ีอาจก7อให�เกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแก7สิทธิของผู�บริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินค�าหรือบริการ หรือช่ือของผู�ประกอบธุรกิจด�วย
ก็ได� 

(๔) ให�คําปรึกษาและแนะนําแก7คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉัยการ
อุทธรณDคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖) สอดส7องเร7งรัดพนักงานเจ�าหน�าท่ี ส7วนราชการ หรือหน7วยงานอ่ืนของรัฐให�
ปฏิบัติการตามอํานาจและหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเร7งรัดพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�ดําเนินคดีใน
ความผิดเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภค 

(๗) ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภคท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมี
ผู�ร�องขอตามมาตรา ๓๙ 

(๘)๙ รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐ 

                                                 
๕ มาตรา ๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๑/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๘) แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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(๙) เสนอความเห็นต7อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการคุ�มครอง
ผู�บริโภค และพิจารณาให�ความเห็นในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคตามท่ีคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว�ให�เป0นอํานาจและหน�าท่ีของ
คณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคเป0นผู�ปฏิบัติการหรือเตรียมข�อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต7อไปได� 

 
มาตรา ๑๑  ให�กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งต้ัง อยู7ในตําแหน7งคราวละสามป1 
กรรมการท่ีพ�นจากตําแหน7งอาจได�รับแต7งต้ังอีกได� 
 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ�นจากตําแหน7งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต7งต้ังพ�นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป0นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป0นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต7เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน7งก7อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต7งต้ังผู�อ่ืนเป0น

กรรมการแทนได�และให�ผู�ที่ได�รับแต7งต้ังให�ดํารงตําแหน7งแทนอยู7ในตําแหน7งเท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว7างท่ีกรรมการซึ่งแต7งต้ังไว�
แล�วยังมีวาระอยู7ในตําแหน7ง ให�ผู�ท่ีได�รับแต7งต้ังให�เป0นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู7ในตําแหน7งเท7ากับวาระท่ี
เหลืออยู7ของกรรมการท่ีได�รับแต7งต้ังไว�แล�ว 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ�าประธานกรรมการไม7มาประชุมหรือไม7

อยู7ในท่ีประชุม ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต�องมีกรรมการมาประชุมไม7ตํ่ากว7าก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคDประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท7ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียง
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๔  ให�มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดังต7อไปน้ี 
(๑) คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๒) คณะกรรมการว7าด�วยฉลาก 
(๓)๑๐ คณะกรรมการว7าด�วยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประกอบด�วยกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในเร่ืองท่ีเก่ียวข�อง

ตามท่ีคณะกรรมการแต7งต้ังข้ึน มีจํานวนไม7น�อยกว7าเจ็ดคนแต7ไม7เกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเร่ือง อยู7ในตําแหน7งคราวละสองป1 และให�นํามาตรา ๑๑ วรรคสอง 

และมาตรา ๑๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง มีอํานาจและหน�าท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี

และตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะแต7งต้ังคณะอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย7างหน่ึงอย7างใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
มอบหมายก็ได� 

 
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะอนุกรรมการให�นํา

มาตรา ๑๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีอํานาจสั่งให�บุคคลหน่ึง

บุคคลใดส7งเอกสารหรือข�อมูลท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีผู�ร�องทุกขDหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองสิทธิ
ของผู�บริโภคมาพิจารณาได� ในการน้ีจะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาช้ีแจงด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต�องให�โอกาสแก7ผู�ถูกกล7าวหาหรือสงสัยว7ากระทําการอันเป0นการละเมิด
สิทธิของผู�บริโภค เพ่ือช้ีแจงข�อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว�นแต7ในกรณีท่ีจําเป0นและ
เร7งด7วน 

การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเร่ืองใดตามพระราชบัญญัติน้ี ให�คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก7ท้ังผู�บริโภคและผู�ประกอบธุรกิจ 
และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะกําหนดเง่ือนไขหรือวิธีการ
ช่ัวคราวในการบังคับให�เป0นไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๙๑๑  ให�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคข้ึนในสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
ให�มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคมีอํานาจหน�าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค และจะให�มีรอง
เลขาธิการและผู�ช7วยเลขาธิการเป0นผู�ช7วยปฏิบัติราชการด�วยก็ได� 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๑ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๐  ให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคมีอํานาจและหน�าท่ี
ดังต7อไปน้ี 

(๑) รับเรื่องราวร�องทุกขDจากผู �บริโภคที่ได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการกระทําของผู�ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต7อคณะกรรมการ 

(๒) ติดตามและสอดส7องพฤติการณDของผู�ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป0นการละเมิดสิทธิของผู�บริโภค และจัดให�มีการทดสอบหรือพิสูจนDสินค�าหรือบริการใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรและจําเป0นเพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค 

(๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยป3ญหาเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคร7วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน7วยงานอ่ืน 

(๔) ส7งเสริมและสนับสนุนให�มีการศึกษาแก7ผู�บริโภคในทุกระดับการศึกษาเก่ียวกับ
ความปลอดภัยและอันตรายท่ีอาจได�รับจากสินค�าหรือบริการ 

(๕) ดําเนินการเผยแพร7วิชาการ และให�ความรู�และการศึกษาแก7ผู�บริโภค เพ่ือสร�าง
นิสัยในการบริโภคท่ีเป0นการส7งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช�ทรัพยากรของชาติให�เป0นประโยชนD
มากท่ีสุด 

(๖) ประสานงานกับส7วนราชการหรือหน7วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการ
ควบคุม ส7งเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินค�าหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การคุ�มครองผู�บริโภค 

   
 

มาตรา ๒๑๑๒  ในกรณีที่กฎหมายว7าด�วยการใดได�บัญญัติเร่ืองใดไว�โดยเฉพาะแล�วให�
บังคับตามบทบัญญัติแห7งกฎหมายว7าด�วยการน้ัน และให�นําบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใช�บังคับได�เท7าท่ี
ไม7ซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล7าว เว�นแต7 

(๑) ในกรณีท่ีมีความจําเป0นเพ่ือประโยชนDแก7ผู�บริโภคเป0นส7วนรวม หากปรากฏว7า
เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจตามกฎหมายดังกล7าวยังมิได�มีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไม7ครบข้ันตอน
ตามกฎหมายว7าด�วยการน้ัน และมิได�ออกคําสั่งเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคตามกฎหมายดังกล7าว
ภายในเก�าสิบวันนับแต7วันที่ได�รับหนังสือแจ�งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ 
ให�คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองให�นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตาม
ความในหมวดน้ีได� 

(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ�ามีความจําเป0นเร7งด7วนอันมิอาจปล7อยให�เน่ินช�าต7อไปได�ให�
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองให�นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความ
ในหมวดน้ีได� โดยไม7ต�องมีหนังสือแจ�งหรือรอให�ครบกําหนดเก�าสิบวันตามเง่ือนไขใน (๑) 

ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล7าวมิได�มีบทบัญญัติให�อํานาจแก7เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําสั่งเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคตามท่ีบัญญัติในหมวดน้ี ให�คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มีอํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดน้ี เว�นแต7ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล7าวมีเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจตาม
กฎหมายอยู7แล�ว คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให�เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจตามกฎหมายว7าด�วยการน้ัน ๆ 
ใช�อํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองได� 

การมอบอํานาจให�เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจตามกฎหมายว7าด�วยการน้ัน ๆ ตามวรรคสอง 
ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ส7วนท่ี ๑ 

การคุ�มครองผู�บริโภคในด�านการโฆษณา 
   

 
มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะต�องไม7ใช�ข�อความท่ีเป0นการไม7เป0นธรรมต7อผู�บริโภคหรือ

ใช�ข�อความท่ีอาจก7อให�เกิดผลเสียต7อสังคมเป0นส7วนรวม  ท้ังน้ี ไม7ว7าข�อความดังกล7าวน้ันจะเป0น
ข�อความที่เกี่ยวกับแหล7งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค�าหรือบริการ ตลอดจนการ
ส7งมอบ การจัดหา หรือการใช�สินค�าหรือบริการ 

ข�อความดังต7อไปน้ี ถือว7าเป0นข�อความท่ีเป0นการไม7เป0นธรรมต7อผู�บริโภคหรือเป0น
ข�อความท่ีอาจก7อให�เกิดผลเสียต7อสังคมเป0นส7วนรวม 

(๑) ข�อความท่ีเป0นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ข�อความท่ีจะก7อให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค�าหรือบริการไม7

ว7าจะกระทําโดยใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไม7เป0นความจริงหรือเกิน
ความจริง หรือไม7ก็ตาม 

(๓) ข�อความท่ีเป0นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ�อมให�มีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนําไปสู7ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ข�อความท่ีจะทําให�เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู7ประชาชน 
(๕) ข�อความอย7างอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ข�อความท่ีใช�ในการโฆษณาท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถรู�ได�ว7าเป0นข�อความท่ีไม7อาจเป0น

ความจริงได�โดยแน7แท� ไม7เป0นข�อความท่ีต�องห�ามในการโฆษณาตาม (๑) 
 
มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะต�องไม7กระทําด�วยวิธีการอันอาจเป0นอันตรายต7อสุขภาพ 

ร7างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก7อให�เกิดความรําคาญแก7ผู�บริโภค  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาเห็นว7าสินค�าใดอาจเป0น

อันตรายแก7ผู�บริโภคและคณะกรรมการว7าด�วยฉลากได�กําหนดให�สินค�าน้ันเป0นสินค�าท่ีควบคุมฉลาก
ตามมาตรา ๓๐ ให�คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังต7อไปน้ี 

(๑) กําหนดให�การโฆษณาน้ันต�องกระทําไปพร�อมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเก่ียวกับ
วิธีใช�หรืออันตราย ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณากําหนด  ท้ังน้ี โดยคณะกรรมการว7า
ด�วยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขให�แตกต7างกันสําหรับการโฆษณาท่ีใช�สื่อโฆษณาต7างกันก็ได� 

(๒) จํากัดการใช�สื่อโฆษณาสําหรับสินค�าน้ัน 
(๓) ห�ามการโฆษณาสินค�าน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ความใน (๒) และ (๓) ให�นํามาใช�บังคับแก7การโฆษณาท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการ
โฆษณาเห็นว7าการใช�หรือประโยชนDของสินค�าน้ันขัดต7อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
ของชาติด�วย 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาเห็นว7าสินค�าหรือบริการใด

ผู�บริโภคจําเป0นต�องทราบข�อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย7างอ่ืนเก่ียวกับผู�
ประกอบธุรกิจด�วย คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให�การโฆษณาสินค�าหรือบริการ
น้ันต�องให�ข�อเท็จจริงดังกล7าวตามท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณากําหนดได� 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาเห็นว7าข�อความในการ

โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ�งให�ผู�บริโภคทราบว7าข�อความน้ันเป0นข�อความท่ีมีความมุ7ง
หมายเพ่ือการโฆษณา คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให�การโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณาน้ันต�องมีถ�อยคําช้ีแจงกํากับให�ประชาชนทราบว7าข�อความดังกล7าวเป0นการโฆษณาได�  ท้ังน้ี 
คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขอย7างใดให�ต�องปฏิบัติด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาเห็นว7าการโฆษณาใดฝVาฝWน

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให�คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีอํานาจ
ออกคําสั่งอย7างใดอย7างหน่ึงหรือหลายอย7างดังต7อไปน้ี 

(๑) ให�แก�ไขข�อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห�ามการใช�ข�อความบางอย7างท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห�ามการโฆษณาหรือห�ามใช�วิธีการน้ันในการโฆษณา 
(๔) ให�โฆษณาเพ่ือแก�ไขความเข�าใจผิดของผู�บริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแล�วตามหลักเกณฑD

และวิธีการท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณากําหนด 
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ให�คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑD

และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนDของผู�บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผู�กระทํา
การโฆษณา 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว7า 

ข�อความใดท่ีใช�ในการโฆษณาเป0นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให�
คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�กระทําการโฆษณาพิสูจนDเพ่ือแสดงความจริงได� 

ในกรณีท่ีผู�กระทําการโฆษณาอ�างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข�อเท็จจริงอันใดอันหน่ึงในการโฆษณา ถ�าผู�กระทําการโฆษณา
ไม7สามารถพิสูจนDได�ว7าข�อความท่ีใช�ในการโฆษณาเป0นความจริงตามท่ีกล7าวอ�าง ให�คณะกรรมการว7าด�วย
การโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๒๗ ได� และให�ถือว7าผู�กระทําการโฆษณารู�หรือควรได�รู�ว7า
ข�อความน้ันเป0นความเท็จ 

 
มาตรา ๒๙  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดสงสัยว7าการโฆษณาของตนจะเป0นการฝVาฝWนหรือไม7

เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ผู�ประกอบธุรกิจผู� น้ันอาจขอให�คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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พิจารณาให�ความเห็นในเร่ืองน้ันก7อนทําการโฆษณาได� ในกรณีน้ีคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณา
จะต�องให�ความเห็นและแจ�งให�ผู�ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีคณะกรรมการว7าด�วยการ
โฆษณาได�รับคําขอ ถ�าไม7แจ�งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล7าว ให�ถือว7าคณะกรรมการว7าด�วยการ
โฆษณาให�ความเห็นชอบแล�ว 

การขอความเห็นและค7าปVวยการในการให�ความเห็นให�เป0นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณากําหนด ค7าปVวยการท่ีได�รับให�นําส7งคลังเป0นรายได�แผ7นดิน 

การให�ความเห็นของคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาตามวรรคหน่ึง ไม7ถือว7าเป0น
การตัดอํานาจของคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหม7เป0นอย7างอ่ืนเม่ือมีเหตุ
อันสมควร 

การใดท่ีได�กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาท่ีให�ตาม
วรรคหน่ึง มิให�ถือว7าการกระทําน้ันเป0นความผิดทางอาญา 

 
ส7วนท่ี ๒ 

การคุ�มครองผู�บริโภคในด�านฉลาก 
   

 
มาตรา ๓๐๑๓  ให�สินค�าท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว7าด�วยโรงงานและ

สินค�าท่ีสั่งหรือนําเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายเป0นสินค�าท่ีควบคุมฉลาก 
ความในวรรคหน่ึงไม7ใช�บังคับกับสินค�าท่ีคณะกรรมการว7าด�วยฉลากกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีปรากฏว7ามีสินค�าท่ีอาจก7อให�เกิดอันตรายแก7สุขภาพ ร7างกาย หรือจิตใจ 

เน่ืองในการใช�สินค�าหรือโดยสภาพของสินค�าน้ัน หรือมีสินค�าท่ีประชาชนท่ัวไปใช�เป0นประจํา ซึ่งการ
กําหนดฉลากของสินค�าน้ันจะเป0นประโยชนDแก7ผู�บริโภคในการท่ีจะทราบข�อเท็จจริงในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินค�านั้น แต7สินค�าดังกล7าวไม7เป0นสินค�าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการ
ว7าด�วยฉลากมีอํานาจกําหนดให�สินค�าน้ันเป0นสินค�าท่ีควบคุมฉลากได� โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๑๑๔  ฉลากของสินค�าท่ีควบคุมฉลาก จะต�องมีลักษณะดังต7อไปน้ี 
(๑) ใช�ข�อความท่ีตรงต7อความจริงและไม7มีข�อความท่ีอาจก7อให�เกิดความเข�าใจผิดใน

สาระสําคัญเก่ียวกับสินค�า 
(๒) ต�องระบุข�อความดังต7อไปน้ี 

(ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค�าของผู�ผลิตหรือของผู�นําเข�าเพ่ือขาย แล�วแต7กรณี 
(ข) สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเข�า แล�วแต7กรณี 
(ค) ระบุข�อความท่ีแสดงให�เข�าใจได�ว7าสินค�าน้ันคืออะไร ในกรณีท่ีเป0นสินค�า

นําเข�าให�ระบุช่ือประเทศท่ีผลิตด�วย 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๓) ต�องระบุข�อความอันจําเป0น ได�แก7 ราคา ปริมาณ วิธีใช� ข�อแนะนํา คําเตือน วัน 
เดือน ป1ท่ีหมดอายุในกรณีเป0นสินค�าท่ีหมดอายุได� หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค  ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑDและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการว7าด�วยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให�ผู�ประกอบธุรกิจซึ่งเป0นผู�ผลิตเพ่ือขายหรือผู�สั่งหรือผู�นําเข�ามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือขายซึ่งสินค�าท่ีควบคุมฉลาก แล�วแต7กรณี เป0นผู�จัดทําฉลากก7อนขายและฉลากน้ันต�องมีข�อความ
ดังกล7าวในวรรคหน่ึง  ในการน้ี ข�อความตามวรรคหน่ึง (๒) และ (๓) ต�องจัดทําตามหลักเกณฑDและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการว7าด�วยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  การกําหนดข�อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต�องไม7เป0นการบังคับให�

ผู�ประกอบธุรกิจต�องเปXดเผยความลับทางการผลิต เว�นแต7ข�อความดังกล7าวจะเป0นสิ่งจําเป0นท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู�บริโภค 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือคณะกรรมการว7าด�วยฉลากเห็นว7าฉลากใดไม7เป0นไปตามมาตรา ๓๑ 

คณะกรรมการว7าด�วยฉลากมีอํานาจสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจเลิกใช�ฉลากดังกล7าวหรือดําเนินการแก�ไข
ฉลากน้ันให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๓๔  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดสงสัยว7าฉลากของตนจะเป0นการฝVาฝWนหรือไม7

เป0นไปตามมาตรา ๓๑ ผู�ประกอบธุรกิจผู� น้ันอาจขอให�คณะกรรมการว7าด�วยฉลากพิจารณาให�
ความเห็นในฉลากน้ันก7อนได� ในกรณีน้ีให�นํามาตรา ๒๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนDในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับสินค�าท่ีควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให�ผู�ประกอบ
ธุรกิจในสินค�าดังกล7าวต�องจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสาร และหลักฐานเพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
ทําการตรวจสอบได� 

วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส7วนท่ี ๒ ทวิ 

การคุ�มครองผู�บริโภคในด�านสัญญา๑๕ 
   

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๑๖  ในการประกอบธุรกิจขายสินค�าหรือให�บริการใด ถ�าสัญญาซื้อขาย

หรือสัญญาให�บริการน้ันมีกฎหมายกําหนดให�ต�องทําเป0นหนังสือ หรือท่ีตามปกติประเพณีทําเป0น
หนังสือ คณะกรรมการว7าด�วยสัญญามีอํานาจกําหนดให�การประกอบธุรกิจขายสินค�าหรือให�บริการน้ัน
เป0นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาได� 
                                                 

๑๕ หมวดท่ี ๒ การคุ�มครองผู�บริโภค ส7วนท่ี ๒ ทวิ การคุ�มครองผู�บริโภคในด�านสัญญา มาตรา ๓๕ 
ทวิ ถึง มาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๖ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา สัญญาท่ีผู�ประกอบธุรกิจทํากับผู�บริโภค
จะต�องมีลักษณะดังต7อไปน้ี 

(๑) ใช�ข�อสัญญาท่ีจําเป0นซึ่งหากมิได�ใช�ข�อสัญญาเช7นน้ัน จะทําให�ผู�บริโภคเสียเปรียบ
ผู�ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) ห�ามใช�ข�อสัญญาท่ีไม7เป0นธรรมต7อผู�บริโภค 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑD เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนด 

และเพ่ือประโยชนDของผู�บริโภคเป0นส7วนรวม คณะกรรมการว7าด�วยสัญญาจะให�ผู�ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนดก็ได� 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ี
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕ ตรี๑๗  เม่ือคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนดให�สัญญาของการ

ประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาต�องใช�ข�อสัญญาใด หรือต�องใช�ข�อสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช�ข�อ
สัญญาน้ันด�วยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล�ว ถ�าสัญญาน้ันไม7ใช�ข�อสัญญาดังกล7าวหรือใช�ข�อสัญญาดังกล7าวแต7
ไม7เป0นไปตามเง่ือนไข ให�ถือว7าสัญญาน้ันใช�ข�อสัญญาดังกล7าวหรือใช�ข�อสัญญาดังกล7าวตามเง่ือนไขน้ัน 
แล�วแต7กรณี 

 
มาตรา ๓๕ จัตวา๑๘  เม่ือคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนดให�สัญญาของการ

ประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาต�องไม7ใช�ข�อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล�ว ถ�าสัญญาน้ันใช�ข�อ
สัญญาดังกล7าว ให�ถือว7าสัญญาน้ันไม7มีข�อสัญญาเช7นว7าน้ัน 

 
มาตรา ๓๕ เบญจ๑๙  คณะกรรมการว7าด�วยสัญญามีอํานาจกําหนดให�การประกอบ

ธุรกิจขายสินค�าหรือให�บริการอย7างใดอย7างหน่ึง เป0นธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได� 
ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน

จะต�องมีลักษณะดังต7อไปน้ี 
(๑) มีรายการและใช�ข�อความท่ีจําเป0น ซึ่งหากมิได�มีรายการหรือมิได�ใช�ข�อความ

เช7นน้ันจะทําให�ผู�บริโภคเสียเปรียบผู�ประกอบธุรกิจเกินสมควร 
(๒) ห�ามใช�ข�อความท่ีไม7เป0นธรรมต7อผู�บริโภค 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑD เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนด 
การกําหนดตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ี

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕ ฉ๒๐  เม่ือคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนดให�หลักฐานการรับเงินของ

การประกอบธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต�องใช�ข�อความใด หรือต�องใช�ข�อความใด 
                                                 

๑๗ มาตรา ๓๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๘ มาตรา ๓๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๓๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๓๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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โดยมีเง่ือนไขในการใช�ข�อความน้ันด�วย หรือต�องไม7ใช�ข�อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล�ว ให�นํา
มาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใช�บังคับแก7หลักฐานการรับเงินดังกล7าวโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕ สัตต๒๑  ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจขายสินค�าหรือให�บริการโดยให�คําม่ัน

ว7าจะทําสัญญารับประกันให�ไว�แก7ผู�บริโภค สัญญาดังกล7าวต�องทําเป0นหนังสือลงลายมือช่ือของผู�
ประกอบธุรกิจหรือผู�แทน และต�องส7งมอบสัญญาน้ันแก7ผู�บริโภคพร�อมกับการส7งมอบสินค�าหรือ
ให�บริการ 

ถ�าสัญญาตามวรรคหน่ึงทําเป0นภาษาต7างประเทศต�องมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว�ด�วย 
 
มาตรา ๓๕ อัฏฐ๒๒  ผู�ประกอบธุรกิจมีหน�าท่ีส7งมอบสัญญาท่ีมีข�อสัญญาหรือมีข�อ

สัญญาและแบบถูกต�องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส7งมอบหลักฐานการรับเงินท่ีมีรายการและข�อความ
ถูกต�องตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให�แก7ผู�บริโภคภายในระยะเวลาท่ีเป0นทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทน้ัน ๆ หรือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการว7าด�วยสัญญากําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาสุดแต7ระยะเวลาใดจะถึงก7อน 

 
มาตรา ๓๕ นว๒๓  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดสงสัยว7าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการ

รับเงินของตนจะเป0นการฝVาฝWนหรือไม7เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ผู�ประกอบธุรกิจผู�น้ันอาจขอให�
คณะกรรมการว7าด�วยสัญญาให�ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก7อนได� 
ในกรณีน้ีให�นํามาตรา ๒๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ส7วนท่ี ๓ 

การคุ�มครองผู�บริโภคโดยประการอ่ืน 
   

 
มาตรา ๓๖๒๔  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว7าสินค�าใดอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค 

คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนDสินค�าน้ัน ถ�าผู�
ประกอบธุรกิจไม7ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนDสินค�าหรือดําเนินการล7าช�าโดยไม7มีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดให�มีการทดสอบหรือพิสูจนDโดยผู�ประกอบธุรกิจเป0นผู�เสียค7าใช�จ7ายก็ได� ในกรณี
จําเป0นและเร7งด7วน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งห�ามขายสินค�าน้ันเป0นการช่ัวคราวจนกว7าจะทราบผล
การทดสอบหรือพิสูจนDสินค�าน้ัน 

ในกรณีท่ีผลการทดสอบหรือพิสูจนDปรากฏว7าสินค�าน้ันอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค 
และไม7อาจปNองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากสินค�าน้ันได�โดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตาม
กฎหมายอ่ืน ให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งอย7างหน่ึงอย7างใดดังต7อไปน้ี 

(๑) ห�ามผู�ประกอบธุรกิจขายสินค�าน้ัน 
                                                 

๒๑ มาตรา ๓๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๒ มาตรา ๓๕ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๓ มาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๔ มาตรา ๓๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) ให�ผู�ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค�าท่ียังไม7ได�จําหน7ายแก7ผู�บริโภคกลับคืน หรือเรียก
คืนสินค�าจากผู�บริโภค 

(๓) ให�ผู�ประกอบธุรกิจแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค�าน้ันไม7ให�เป0นอันตราย
แก7ผู�บริโภค หรือเปลี่ยนสินค�าหรือชดใช�ราคาสินค�าให�แก7ผู�บริโภค 

(๔) ให�ผู�ประกอบธุรกิจซึ่งเป0นผู�สั่งหรือนําเข�ามาในราชอาณาจักรจัดส7งสินค�าน้ัน
กลับคืนออกนอกราชอาณาจักร 

(๕) ให�ผู�ประกอบธุรกิจทําลายสินค�าน้ัน 
(๖) ให�ผู�ประกอบธุรกิจปXดประกาศ แจ�ง หรือโฆษณาข7าวสารเก่ียวกับอันตรายของ

สินค�าน้ันให�ผู�บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
ให�ผู�ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค7าใช�จ7ายของผู�บริโภคและค7าใช�จ7ายในการดําเนินการ

ตามวรรคสอง 
เพ่ือประโยชนDแห7งมาตราน้ี สินค�าท่ีอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค หมายความว7า 

สินค�าท่ีอาจก7อให�เกิดอันตรายต7อชีวิต ร7างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู�บริโภค 
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให�

เป0นไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คําสั่งตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๗๒๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) 

(๕) หรือ (๖) แต7ผู�ประกอบธุรกิจไม7ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล7าว ให�คณะกรรมการมีอํานาจจัดให�มีการ
ดําเนินการแทนผู�ประกอบธุรกิจโดยผู�ประกอบธุรกิจเป0นผู�เสียค7าใช�จ7าย 

 
มาตรา ๓๘๒๖  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว7าบริการใดอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค 

คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนDบริการน้ัน ถ�าผู�
ประกอบธุรกิจไม7ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนDบริการหรือดําเนินการล7าช�าโดยไม7มีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดให�มีการทดสอบหรือพิสูจนDโดยผู�ประกอบธุรกิจเป0นผู�เสียค7าใช�จ7ายก็ได� ในกรณี
จําเป0นและเร7งด7วน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งห�ามให�บริการน้ันเป0นการช่ัวคราวจนกว7าจะทราบผล
การทดสอบหรือพิสูจนDบริการน้ัน 

ในกรณีท่ีผลการทดสอบหรือพิสูจนDปรากฏว7าบริการใดอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค 
ให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งอย7างหน่ึงอย7างใดดังต7อไปน้ี 

(๑) ให�ผู�ประกอบธุรกิจปXดประกาศ แจ�ง หรือโฆษณาข7าวสารเก่ียวกับอันตรายของ
การบริการน้ันให�ผู�บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) 

(๒) ให�ผู�ประกอบธุรกิจแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให�บริการไม7ให�เป0น
อันตรายแก7ผู�บริโภค หรือชดใช�ค7าบริการให�แก7ผู�บริโภค 

(๓) ห�ามผู�ประกอบธุรกิจให�บริการน้ัน 
                                                 

๒๕ มาตรา ๓๗ ซ่ึงยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดย
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๖ มาตรา ๓๘ ซ่ึงยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดย
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ให�ผู�ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค7าใช�จ7ายของผู�บริโภคและค7าใช�จ7ายในการดําเนินการ
ตามวรรคสอง  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสอง (๑) แต7ผู�ประกอบธุรกิจไม7ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล7าว ให�คณะกรรมการมีอํานาจจัดให�มีการดําเนินการแทนผู�ประกอบธุรกิจโดยผู�ประกอบ
ธุรกิจเป0นผู�เสียค7าใช�จ7าย 

เพ่ือประโยชนDแห7งมาตราน้ี บริการท่ีอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค หมายความว7า 
บริการท่ีอาจก7อให�เกิดอันตรายต7อชีวิต ร7างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู�บริโภค 

หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให�
เป0นไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําสั่งตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเข�าดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผู�บริโภค หรือเม่ือได�รับคําร�องขอจากผู�บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว7าการ
ดําเนินคดีน้ันจะเป0นประโยชนDแก7ผู�บริโภคเป0นส7วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต7งต้ังพนักงานอัยการ
โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข�าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ซึ่งมีคุณวุฒิไม7ตํ่ากว7าปริญญาตรีทางนิติศาสตรD เป0นเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองผู�บริโภคเพ่ือให�มีหน�าท่ี
ดําเนินคดีแพ7งและคดีอาญาแก7ผู�กระทําการละเมิดสิทธิของผู�บริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการได�
แจ�งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ�งให�ศาลทราบแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองผู�บริโภคมีอํานาจดําเนินคดี
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได� 

ในการดําเนินคดีในศาล ให�เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองผู�บริโภคมีอํานาจฟNองเรียกทรัพยDสิน 
หรือค7าเสียหายให�แก7ผู�บริโภคท่ีร�องขอได�ด�วย และในการน้ีให�ได�รับยกเว�นค7าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

 
มาตรา ๔๐๒๗  สมาคมและมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคDในการคุ�มครองผู�บริโภคหรือ

ต7อต�านการแข7งขันอันไม7เป0นธรรมทางการค�า และข�อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล7าวในส7วนท่ี
เก่ียวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป0นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมและมูลนิธิน้ันอาจย่ืนคําขอให�คณะกรรมการรับรองเพ่ือให�สมาคมและ
มูลนิธิน้ันมีสิทธิและอํานาจฟNองตามมาตรา ๔๑ ได� 

สมาคมหรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการรับรองตามวรรคหน่ึง ให�มีอายุคราวละสองป1นับ
แต7วันท่ีรับการรับรอง 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหน่ึง ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๑๒๘  ในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภค ให�สมาคม

หรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟNองคดีแพ7ง คดีอาญา และดําเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในคดีเพ่ือคุ�มครองผู�บริโภคท่ีเป0นประโยชนDต7อผู�บริโภคโดยส7วนรวมตามลักษณะหรือ
                                                 

๒๗ มาตรา ๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๘ มาตรา ๔๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ประเภทคดีท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดได� และให�มีอํานาจฟNองเรียกทรัพยDสินและค7าเสียหาย
แทนผู�บริโภคได� ถ�ามีหนังสือมอบหมายให�เรียกทรัพยDสินและค7าเสียหายแทนจากผู�บริโภคดังกล7าว 

ในการดําเนินคดีในศาล มิให�สมาคมและมูลนิธิถอนฟNอง เว�นแต7ศาลจะอนุญาตเม่ือ
ศาลเห็นว7าการถอนฟNองน้ันไม7เป0นผลเสียต7อการคุ�มครองผู�บริโภคเป0นส7วนรวม สําหรับคดีแพ7งเก่ียวกับ
การเรียกทรัพยDสินหรือค7าเสียหายแทนผู�บริโภค การถอนฟNองหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคู7ความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกัน จะต�องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู�บริโภคผู�มอบหมายให�เรียก
ทรัพยDสินหรือค7าเสียหายแทน แล�วแต7กรณี มาแสดงต7อศาลด�วย 

 
มาตรา ๔๒๒๙  นอกจากต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ7งและ

พาณิชยDและกฎหมายอ่ืนแล�ว สมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต�องปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เม่ือปรากฏว7าสมาคมหรือมูลนิธิใดท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม7ปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหน่ึง หรือมีพฤติการณDปรากฏว7าได�ดําเนินการฟNองคดี
โดยไม7สุจริต ให�คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิน้ันได� 

สมาคมหรือมูลนิธิใดท่ีถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม7ให�การรับรอง
ตามมาตรา ๔๐ อีกก็ได� 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให�ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๓ 

การอุทธรณD 
   

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผู�ได�รับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม7พอใจคําสั่งดังกล7าว ให�มีสิทธิอุทธรณDต7อคณะกรรมการได� 
 
มาตรา ๔๔  การอุทธรณDตามมาตรา ๔๓ ให�ย่ืนต7อคณะกรรมการภายในสิบวันนับ

แต7วันท่ีผู�อุทธรณDได�รับทราบคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
หลักเกณฑDและวิธีการย่ืนอุทธรณD และวิธีพิจารณาอุทธรณD ให�เป0นไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
การอุทธรณDคําสั่งตามวรรคหน่ึง ย7อมไม7เป0นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เว�นแต7คณะกรรมการจะสั่งเป0นอย7างอ่ืนเป0นการช่ัวคราวก7อนการวินิจฉัย
อุทธรณD 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให�เป0นท่ีสุด 
 

หมวด ๔ 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๕  ผู�ใดขัดขวางหรือไม7อํานวยความสะดวก ไม7ให�ถ�อยคํา หรือไม7ส7งเอกสาร 

หรือหลักฐานแก7พนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู�ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองตามมาตรา ๑๗ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๗๓๐  ผู�ใดโดยเจตนาก7อให�เกิดความเข�าใจผิดในแหล7งกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเก่ียวกับสินค�าหรือบริการ ไม7ว7าจะเป0นของตนเอง
หรือผู� อ่ืน โฆษณาหรือใช�ฉลากท่ีมีข�อความอันเป0นเท็จหรือข�อความท่ีรู�หรือควรรู�อยู7แล�วว7าอาจ
ก7อให�เกิดความเข�าใจผิดเช7นว7าน้ัน ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินห�าหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซ้ําอีก ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกไม7
เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๘๓๑  ผู�ใดโฆษณาโดยใช�ข�อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือ

ข�อความตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา 
๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือปรับไม7เกิน
สามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผู�ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว7าด�วยการโฆษณาซึ่งสั่งตาม

มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินห�าหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ถ�าการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป0นการ

กระทําของเจ�าของสื่อโฆษณา หรือผู�ประกอบกิจการโฆษณา ผู�กระทําต�องระวางโทษเพียงก่ึงหน่ึงของ
โทษท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๕๑๓๒  ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือ

มาตรา ๕๐ เป0นความผิดต7อเน่ือง ผู�กระทําต�องระวางโทษปรับวันละไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือไม7เกิน
สองเท7าของค7าใช�จ7ายท่ีใช�สําหรับการโฆษณาน้ัน ตลอดระยะเวลาท่ียังฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตาม 
                                                 

๓๐ มาตรา ๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๑ มาตรา ๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๒ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๕๒๓๓  ผู�ใดขายสินค�าท่ีควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม7มีฉลากหรือมี

ฉลากแต7ฉลากหรือการแสดงฉลากน้ันไม7ถูกต�อง หรือขายสินค�าท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการว7าด�วยฉลาก
สั่งเลิกใช�ตามมาตรา ๓๓  ท้ังน้ี โดยรู�หรือควรรู�อยู7แล�วว7าการไม7มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล7าวน้ัน
ไม7ถูกต�องตามกฎหมาย ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป0นการกระทําของผู�ผลิตเพ่ือขาย หรือผู�สั่งหรือนําเข�า
มาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว7าด�วยฉลาก

ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๓ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๔๓๔  ผู�ใดรับจ�างทําฉลากท่ีไม7ถูกต�องตามกฎหมาย หรือรับจ�างติดตรึง

ฉลากท่ีไม7ถูกต�องตามกฎหมายกับสินค�า โดยรู�หรือควรรู�อยู7แล�วว7าฉลากดังกล7าวน้ันไม7ถูกต�องตาม
กฎหมาย ต�องระวางโทษปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๓๕ 

ต�องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๖๓๕  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดฝVาฝWนคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห�ามขาย

สินค�าเป0นการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หรือฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่ งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินห�าป1 หรือปรับไม7เกินห�าแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าผู�ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงเป0นผู�ผลิตเพ่ือขายหรือเป0นผู�สั่งหรือนําเข�ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย หรือการฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหน่ึงเป0นเหตุให�ผู�อ่ืนได�รับ
อันตราย ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินสิบป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงล�านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๖  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดฝVาฝWนคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห�าม

ให�บริการเป0นการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง หรือฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินห�าป1 หรือปรับไม7เกินห�าแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหน่ึงเป0นเหตุให�ผู�อ่ืนได�รับอันตราย 
ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินสิบป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงล�านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                                                 

๓๓ มาตรา ๕๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๔ มาตรา ๕๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๕ มาตรา ๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๖ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๕๗  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดไม7ส7งมอบสัญญาท่ีมีข�อสัญญาหรือมีข�อสัญญาและ

แบบถูกต�องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม7ส7งมอบหลักฐานการรับเงินท่ีมีรายการและข�อความถูกต�อง
ตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให�แก7ผู�บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต�องระวางโทษจําคุกไม7
เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ๓๗ 

ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใด ส7งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกว7าท่ี
ผู�บริโภคจะต�องชําระและได�รับเงินจํานวนน้ันไปจากผู�บริโภคแล�ว ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึง
เดือน หรือปรับต้ังแต7ห�าร�อยบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เว�นแต7จะพิสูจนDได�ว7าตนได�ใช�
ความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเช7นน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๓๘  ผู�ประกอบธุรกิจผู�ใดฝVาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต 

ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผู�ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีภายในสถานท่ีประกอบธุรกิจ

ของผู�ประกอบธุรกิจและการกระทําน้ันเป0นไปเพ่ือประโยชนDของผู�ประกอบธุรกิจ ให�สันนิษฐานว7า
ผู�ประกอบธุรกิจเป0นผู�กระทําผิดร7วมด�วย เว�นแต7จะพิสูจนDได�ว7าตนไม7สามารถคาดหมายได�ว7าบุคคลน้ัน
จะกระทําความผิดแม�จะใช�ความระมัดระวังตามสมควรแล�ว 

 
มาตรา ๕๙๓๙  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล7าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม7สั่งการหรือไม7กระทําการจนเป0นเหตุให�นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู�น้ันต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๖๐๔๐  ผู�ใดโดยเจตนาทุจริต ใช� จ�าง วาน ยุยง หรือดําเนินการให�สมาคม

หรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟNองร�องผู�ประกอบธุรกิจคนใดเป0นคดีแพ7งหรือ
คดีอาญาต7อศาล เพ่ือกลั่นแกล�งผู�ประกอบธุรกิจน้ันให�ได�รับความเสียหาย ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกิน
สามป1 หรือปรับไม7เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู�ใดเปXดเผยข�อเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของผู�ประกอบธุรกิจอันเป0น

ข�อเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของผู�ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว�ไม7เปXดเผย ซึ่งตนได�มาหรือล7วงรู�เน่ืองจาก
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม7เกินหน่ึงแสนบาท 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ �มครองผู�บริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๘ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๙ มาตรา ๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หรือท้ังจําท้ังปรับ เว�นแต7เป0นการเปXดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชนDในการสอบสวน หรือ
การพิจารณาคดี 

ผู�ใดได�มาหรือล7วงรู�ข�อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหน่ึงเน่ืองในการปฏิบัติราชการ
หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล�วเปXดเผยข�อเท็จจริงน้ันในประการท่ีน7าจะเสียหายแก7ผู�หน่ึง
ผู�ใดต�องระวางโทษเช7นเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได� และในการน้ีให�คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให�คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือ
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี ดําเนินการเปรียบเทียบได� โดยจะกําหนด
หลักเกณฑDในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ ให�แก7ผู�ได�รับมอบหมายตามท่ีเห็นสมควรด�วย
ก็ได� 

ภายใต�บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงในการสอบสวนถ�าพนักงานสอบสวน
พบว7าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และบุคคลน้ันยินยอมให�เปรียบเทียบ ให�พนักงาน
สอบสวนส7งเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผู�ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให�มีอํานาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหน่ึงภายในเจ็ดวัน นับแต7วันท่ีผู�น้ันแสดงความยินยอมให�เปรียบเทียบ 

เม่ือผู�กระทําความผิดได�เสียค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล�ว ให�ถือว7าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตยD 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป3จจุบันน้ีการเสนอสินค�า
และบริการต7าง ๆ ต7อประชาชนนับวันแต7จะเพ่ิมมากข้ึน ผู�ประกอบธุรกิจการค�าและผู�ท่ีประกอบธุรกิจ
โฆษณาได�นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช�ในการส7งเสริมการขายสินค�าและ
บริการ ซึ่งการกระทําดังกล7าวทําให�ผู�บริโภคตกอยู7ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผู�บริโภคไม7อยู7ในฐานะ
ท่ีทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินค�าและบริการต7าง ๆ ได�อย7าง
ถูกต�องทันท7วงที นอกจากน้ันในบางกรณีแม�จะมีกฎหมายให�ความคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคโดยการ
กําหนดคุณภาพและราคาของสินค�าและบริการอยู7แล�วก็ตาม แต7การท่ีผู�บริโภคแต7ละรายจะไป
ฟNองร�องดําเนินคดีกับผู�ประกอบธุรกิจการค�าหรือผู�ประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของ
ผู�บริโภค ย7อมจะเสียเวลาและค7าใช�จ7ายเป0นการไม7คุ�มค7า และผู�บริโภคจํานวนมากไม7อยู7ในฐานะท่ีจะ
สละเวลาและเสียค7าใช�จ7ายในการดําเนินคดีได� และในบางกรณีก็ไม7อาจระงับหรือยับย้ังการกระทําท่ี
จะเกิดความเสียหายแก7ผู�บริโภคได�ทันท7วงที สมควรมีกฎหมายให�ความคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคเป0น
การท่ัวไป โดยกําหนดหน�าท่ีของผู�ประกอบธุรกิจการค�าและผู�ประกอบธุรกิจโฆษณาต7อผู�บริโภค 
เพ่ือให�ความเป0นธรรมตามสมควรแก7ผู�บริโภค ตลอดจนจัดให�มีองคDกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจตรา 
ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส7วนราชการต7าง ๆ ในการให�ความคุ�มครองผู�บริโภค  
จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๔๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป เว�นแต7บทบัญญัติมาตรา ๘ จะให�ใช�บังคับเม่ือใดให�ตราเป0นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๐  ให�คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ�มครอง

ผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีอยู7ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน�าท่ี
ต7อไปจนกว7าจะได�มีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๑  ในระหว7างท่ีบทบัญญัติมาตรา ๘ แห7งพระราชบัญญัติน้ียังมิได�ใช�บังคับ 

ให�อํานาจหน�าท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค และของสํานักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี เป0นอํานาจหน�าท่ีของผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค หรือของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล�วแต7กรณี 

 
มาตรา ๒๒  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากบทบัญญัติแห7ง
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส7วนท่ีเก่ียวกับองคDประกอบของคณะกรรมการ

                                                 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน�า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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คุ�มครองผู�บริโภคและการบริหารงานคุ�มครองผู�บริโภค อันได�แก7 การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของส7วนราชการต7าง ๆ ในการให�ความคุ�มครองแก7ผู�บริโภค ยังไม7
เหมาะสม และโดยท่ีในป3จจุบันปรากฏว7ามีผู�บริโภคเป0นจํานวนมากยังไม7ได�รับการคุ�มครองสิทธิตามท่ี
กฎหมายเฉพาะว7าด�วยการน้ัน ๆ บัญญัติไว�อย7างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู�บริโภคเป0นจํานวนมาก
ร�องเรียนว7าไม7ได�รับความเป0นธรรมในการทําสัญญากับผู�ประกอบธุรกิจมากข้ึน สมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติดังกล7าวเพ่ือปรับปรุงองคDประกอบของคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ปรับปรุงองคDกร
บริหารงานคุ�มครองผู�บริโภค คือสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคให�ดําเนินงานได�อย7างมี
ประสิทธิภาพท้ังในส7วนกลางและส7วนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ในการเสนอเร่ืองให�นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภคตามพระราชบัญญัติน้ีได�ในกรณีจําเป0น หรือรีบด7วนให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ตลอดจนเพ่ิมบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคท่ีจะได�รับความเป0น
ธรรมในการทําสัญญาไว�โดยเฉพาะ และท้ังเป0นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเก่ียวกับการกระทําผิดใน
เร่ืองการโฆษณาและฉลากให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส7วนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป0นของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑๔๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกใช�บังคับเป0นต�นไป 

 
มาตรา ๓  ให�โอนอํานาจหน�าท่ีของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก

นายกรัฐมนตรี และของเจ�าหน�าท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส7วน
ท่ีเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ไปเป0นของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี หรือของเจ�าหน�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานัก
นายกรัฐมนตรี แล�วแต7กรณี 

 
มาตรา ๔  ให�โอนบรรดากิจการ ทรัพยDสิน สิทธิ หน้ี ข�าราชการ ลูกจ�าง และเงิน

งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส7วนท่ีเก่ียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ไปเป0นของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได�มีการยกฐานะสํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให�มีฐานะเทียบเท7ากรม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการน้ีสมควรโอน

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน�า ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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บรรดาอํานาจหน�าท่ี กิจการ ทรัพยDสิน สิทธิ หน้ี ข�าราชการ ลูกจ�าง และเงินงบประมาณของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส7วนท่ีเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ไปเป0น
ของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี  จึงจําเป0นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว7าด�วยการคุ�มครอง
ผู�บริโภคในป3จจุบันยังไม7มีบทบัญญัติชัดเจนท่ีจะให�คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทําหน�าท่ีไกล7เกลี่ย
หรือประนีประนอมข�อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภคอันจะเป0นการช7วยลดปริมาณคดีท่ี
จะไปสู7ศาลได� และสําหรับมาตรการคุ�มครองผู�บริโภคน้ัน แม�จะมีบทบัญญัติว7าด�วยการคุ�มครอง
ผู�บริโภคจากสินค�าท่ีอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภคก็ตาม แต7ก็ยังไม7ครอบคลุมไปถึงการคุ�มครอง
ทางด�านบริการท่ีอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ�มครองเช7นกัน  นอกจากน้ัน 
สมควรกําหนดให�มีมาตรการคุ�มครองผู�บริโภคเก่ียวกับการให�ผู�ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืน
สินค�าท่ีอาจเป0นอันตรายแก7ผู�บริโภค และให�มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองมีสิทธิใน
การดําเนินคดีเพ่ือคุ�มครองผู�บริโภคเช7นเดียวกับสมาคม ซึ่งจะเป0นการขยายการคุ�มครองผู�บริโภคโดย
ภาคเอกชนด�วย สมควรแก�ไขกฎหมายว7าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภคให�มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนDใน
การคุ�มครองผู�บริโภคเพ่ิมข้ึนจากกฎหมายป3จจุบัน  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว7า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส7วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต�องรับโทษ
ทางอาญาร7วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม7ปรากฏว7ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย�งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช�บังคับไม7ได�ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต7อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล7าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ[ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช�บังคับไม7ได�ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน�า ๔/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล7าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต7อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ชวัลพร/ปรับปรุง 
๑๔ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


