พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522
---------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญัญตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศใน รจ. 72/20พ วันลง รจ. 4 พฤษภาคม 2522)
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"ซื้อ" หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น
"ขาย" หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทน
เปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย
"สินคา" หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย
"บริการ" หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือใหประโยชนใน
ทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่น แตไมรวมถึงการจางแรงงานตาม
กฎหมายแรงงาน
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงการ
เปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือกหรือการแบงบรรจุ
"ผูบริโภค" หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
(นิยาม "ผูบริโภค" แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
"ผูประกอบธุรกิจ" หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู
ซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการและหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย

"ขอความ" หมายความรวมถึง การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมาย
หรือการกระทําอยางใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได
"โฆษณา" หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพื่อ
ประโยชนในทางการคา
"สื่อโฆษณา" หมายความวา สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย
"ฉลาก" หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับสินคา ซึ่ง
แสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุสินคา และหมายความรวมถึง เอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือ
แสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น
"สัญญา" หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและขายสินคาหรือ
ใหรับบริการ
(นิยาม "สัญญา" เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้
(1) สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ
(3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ
(3 ทวิ) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา
(4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือ
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว
มาตรา 5 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทําการ
ทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(2) คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะ หรือหีบหอบรรจุสินคา ฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(3) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา การขายสินคาหรือบริการ
รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และอุปกรณที่เกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจาหนาที่

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 6 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 5 (3) ถาไมเปนการเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผู
ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่น
อยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน การคนตามมาตรา 5 (2) ใหพนักงานเจาหนาที่
กระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
มาตรา 7 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เกี่ยวของ
รองขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค" ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ
(มาตรา 9 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 10 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36
(3) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก
สิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินคาหรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได
(4) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ
(6) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจ
และหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค

(7) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรองขอตาม
มาตรา 39
(8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40
(9) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคและ
พิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
มาตรา 11 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 12 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 11 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งไวแลว
มาตรา 13 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
(2) คณะกรรมการวาดวยฉลาก

(3) คณะกรรมการวาดวยสัญญา
(เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้น มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่องอยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 12 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได
มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 13 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 17 คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองใหโอกาส
แกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความ
คิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปนและเรงดวน
การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ และในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตาม
การกําหนดหรือการออกคําสั่งนั้นก็ได
มาตรา 19 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี ใหมีเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และจะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการ
ดวยก็ได
(มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 20 ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของ
ผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

(2) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อ
คุมครองสิทธิของผูบริโภค
(3) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่น
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ
(5) ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัยในการบริโภคที่
เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัดและใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด
(6) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมสงเสริมหรือ
กําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด 2
การคุมครองผูบริโภค
มาตรา 21 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว
เวนแต
(1) ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ
มิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให
นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ได
(2) ในกรณีตาม (1) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปได ใหคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมี
หนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (1)
ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายออกคําสั่ง
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติใหหมวดนี้ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจออกคําสั่งตามความ
ในหมวดนี้ เวนแตในกรณีกฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบ
อํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องได
การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรคสอง ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
สวนที่ 1

การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา
มาตรา 22 การโฆษณาจะตองไมมชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหาหรือการใชสินคาหรือบริการ
ขอความดังตอไปนี้ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม
(1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง
(2) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะกระทําโดยใช
หรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม
(3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือ
นําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน
(5) ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริงไดโดยแน
แท ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (1)
มาตรา 23 ในการโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ หรืออัน
อาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและ
คณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 ใหคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้
(1) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใชหรืออันตราย
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนด
เงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาตางกันก็ได
(2) จํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคานั้น
(3) หามการโฆษณาสินคานั้น
ความใน (2) และ (3) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการใช
หรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติดวย
มาตรา 25 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใดผูบริโภคจําเปนตองทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวย
การโฆษณากําหนดได
มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด
สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวย

การโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นตองมีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชนทราบวา
ขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ทั้งนี้ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตอง
ปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24
(1) หรือมาตรา 25 ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
(2) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา
(4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด
ในการออกคําสั่งตาม (4) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทําการโฆษณา
มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวาขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปน
เท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให
ผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได
ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัยสถิติ การรับรองของสถาบันหรือ
บุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการโฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวา
ขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่ง
ตามมาตรา 27 ได และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ
มาตรา 29 ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการ
โฆษณาได
ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปนการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวา
การกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา
สวนที่ 2
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก

มาตรา 30 ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาที่สั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใชสินคา
หรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจําซึ่งการกําหนดฉลากของสินคานั้นจะ
เปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้นแตสินคาดังกลาวไมเปน
สินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่
ควบคุมฉลากได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 30 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 31 ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคา
(2) ตองระบุขอความดังตอไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี
(ค) ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสินคานําเขาใหระบุชื่อ
ประเทศที่ผลิตดวย
(3) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน วันเดือนปที่หมดอายุ ใน
กรณีเปนสินคาที่หมดอายุไดหรือกรณีอื่น เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูสั่งหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งสินคาที่
ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขาย และฉลากนั้นตองมีขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้
ขอความตามวรรคหนึ่ง (2) (3) ตองจัดทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 31 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 32 การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา 30 ตองไมเปนการบังคับใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผย
ความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค
มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 31 คณะกรรมการวาดวยฉลากมี
อํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง
มาตรา 34 ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามมาตรา 31 ผูประกอบธุรกิจ
ผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาใหความเห็นในฉลากนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 29 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 35 เพื่อประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินคาที่ควบคุมฉลาก
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบธุรกิจในสินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บ
รักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบได
วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ 2 ทวิ
การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา
มาตรา 35 ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมี
กฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือคณะกรรมการวาดวยสัญญามี
อํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) ใชขอสัญญาที่จําเปน ซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจ
เกินสมควร
(2) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดและเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวรวม
คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนดก็ได
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 35 ตรี เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองใชขอ
สัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญานั้นดวยตามมาตรา 35 ทวิ แลว ถาสัญญานั้น
ไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชสัญญาดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว
หรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี
มาตรา 35 จัตวา เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไม
ใชขอสัญญาในตามมาตรา 35 ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวา
นั้น
มาตรา 35 เบญจ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยาง
ใดอยางหนึ่งเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความเชนนั้นจะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร

(2) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 35 ฉ เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
รายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใชขอความใด โดยมีเงื่อนไขในการใชขอความนั้นดวย
หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา 35 เบญจ แลว ใหนํามาตรา 35 ตรี และมาตรา 35 จัตวา มาใชบังคับแก
หลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม
มาตรา 35 สัตต ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะทําสัญญารับประกันใหไว
แกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูประกอบธุรกิจหรือผูแทนและตองสงมอบ
สัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการ
ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย
มาตรา 35 อัฏฐ ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา
35 ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตามมาตรา 35 เบญจ ใหแกผูบริโภคภายใน
ระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาเวลาใดจะถึงกอน
มาตรา 35 นว ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตนจะเปนการฝาฝน
หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นใน
แบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 29 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
สวนที่ 3
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น
มาตรา 36 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบ
ธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนหรือ
ดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสีย
คาใชจายก็ได
ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและกรณีไมอาจ
ปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา 30 หรือตามกฎหมายอื่น ให
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้น
ภายใตเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได

ในกรณีที่สินคานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไว
เพื่อขายตอไป คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจ
เปนผูเสียคาใชจายก็ได
ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค ให
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง
การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 37 (ยกเลิก)
มาตรา 38 (ยกเลิก)
มาตรา 39 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคหรือเมื่อได
รับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภค
เปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือ
ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปน
เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใน
ศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครอง
ผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแก
ผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา 40 สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา
และขอบังคับของสมาคมดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิกและวิธีการดําเนินการของสมาคม
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมี
สิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 41 ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา
40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมี
อํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได
ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิ
ใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภค
เปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟองหรือการพิพากษา
ในกรณีที่คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู
มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย

มาตรา 42 นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นแลว สมาคม
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อปรากฏวาสมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 สมาคมใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมี
พฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรอง
สมาคมนั้นได
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาลและคดีนั้นยังคางอยูใน
การพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย
หมวด 3
การอุทธรณ
มาตรา 43 ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ไมพอใจ
คําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได
มาตรา 44 การอุทธรณตามมาตรา 43 ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่ง
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 45 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 5 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 46 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 17 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 47 ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญ
ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่นโฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปน
เท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(มาตรา 47 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 48 ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือขอความตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 49 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 50 ถาการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณาหรือผู
ประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 51 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เปนความผิดตอเนื่อง
ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณา
นั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
(มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 52 ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลาก
นั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวยฉลากสั่งเลิกใชตามมาตรา 33 ทั้งนี้ โดยรูหรือควร
รูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขายหรือผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 52 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 53 ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับ
สินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท
(มาตรา 53 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 54 ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับ
สินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมายตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 55 ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท
มาตรา 56 ผูประกอบธุรกิจผูใดขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะสินคานั้นอาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภคตามมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา 35 ทวิ
หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตามมาตรา 35 เบญจ ใหแกผูบริโภคภายใน
ระยะเวลาตามมาตรา 35 อัฎฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541)
ผูประกอบธุรกิจผูใดสงมอบหลักฐานการรับเงินโดยลงจํานวนเงินมากกวาที่ผูบริโภคจะตองชําระและ
ไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจ
เชนนั้นแลว
มาตรา 57 ทวิ ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 35 สัตต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 57 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541)
มาตรา 58 ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและการ
กระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ใหสันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิด แมจะใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว
มาตรา 59 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการ
หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 60 ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40
ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอศาล เพื่อกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความ
เสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู
ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการ
ปฏิบัติราชการ หรือเพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน

มาตรา 62 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการ
ใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายัง
คณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
นายกรัฐมนตรี
-------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอสินคาและบริการ
ตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการธุรกิจการคาและผูที่ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนํา
วิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการซึ่งการกระทําดังกลาว
ทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่
เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคา และบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมี
กฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็
ตามแตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยู
ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีใด และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่
จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป
โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตาม
สมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 21 ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใชบังคับใหอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก
นายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปน

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แลวแตกรณี
มาตรา 22 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
------------------------------------------

