
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใด ๆ โดยให

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
“ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใด ๆ 

โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อ
การดังกลาวดวย 

“สินคา” หมายความวา ส่ิงของที่ผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใช

หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน
แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจ ุ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูบริโภค”๒ หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่ง
ไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความ
รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็
ตาม 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผูซื้อเพ่ือขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผู
ประกอบกิจการโฆษณาดวย 

“ขอความ” หมายความรวมถึง การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายได 

“โฆษณา” หมายความถึง กระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือ
ทราบขอความ เพ่ือประโยชนในทางการคา 

“ส่ือโฆษณา” หมายความวา ส่ิงที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ 
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา และหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 

“สัญญา”๓ หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
เพ่ือซื้อและขายสินคาหรือใหและรับบริการ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี ้
(๑) สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ

เก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(๓ ทวิ)๔ สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
(๔) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
 
มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไป

เปนตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๒) คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคา ฉลากหรือเอกสาร
อ่ืนที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินคา การ
ขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณที่เก่ียวของของผูประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนให

พนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบ
ลวงหนาตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถา
เจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน 

การคนตามมาตรา ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่  ให เปนไปตามแบบที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

                                                 
๔ มาตรา ๔ (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

   
 

มาตรา ๙๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจดวยก็ได 

(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ให
ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(๗) ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 

(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
(๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการ

คุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                 
๕ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน

กรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
(๒) คณะกรรมการวาดวยฉลาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๖ คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่

เก่ียวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรค

สอง และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

นี้และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา  ๑๕   คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให

นํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวกับการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปน
และเรงดวน 

การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบ
ธุรกิจ และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไข
หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๙๗  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
จะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 

 
                                                 

๖ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี ้

(๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใด ๆ 
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการ
ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 

(๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา
เก่ียวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 

(๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพ่ือ
สรางนิสัยในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปน
ประโยชนมากที่สุด 

(๖) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การคุมครองผูบริโภค 
   

 
มาตรา ๒๑๘  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว

ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับ
ไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 

(๑) ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏ
วาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบ
ข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
กฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ได 

(๒) ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปได
ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ัง

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน 
(๑) 

ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองมีอํานาจออกคําส่ังตามความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผู
มีอํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น ๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 

การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ ตามวรรค
สอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๑ 

การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
   

 
มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค

หรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  ทั้งนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะ
เปนขอความที่เก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจน
การสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความ
จริงหรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม 

(๓) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 

(๕) ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปน

ความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
 
มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุม
ฉลากตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ัง ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เก่ียวกับวิธีใชหรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  ทั้งนี้ โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 

(๒) จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
(๓) หามการโฆษณาสินคานั้น 
ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวย

การโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือ
วัฒนธรรมของชาติดวย 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการ

ใดผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผู
ประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการ

โฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุง
หมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นตองมีถอยคําช้ีแจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝา

ฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
มีอํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
ในการออกคําส่ังตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของ
ผูกระทําการโฆษณา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา 
ขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพ่ือแสดงความ
จริงได 

ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การ
รับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทํา
การโฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 

 
มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝน

หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 

การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปน
การตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเมื่อมี
เหตุอันสมควร 

การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตาม
วรรคหนึ่ง มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 

 
สวนที่ ๒ 

การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 
   

 
มาตรา ๓๐๙  ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ

สินคาที่ส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ 

เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซึ่ง
การกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงใน
                                                 

๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้น แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๑๑๐  ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ

ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
(๒) ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 

(ก) ช่ือหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพ่ือขาย แลวแต
กรณี 

(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี 
(ค) ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปน

สินคานําเขาใหระบุช่ือประเทศที่ผลิตดวย 
(๓) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน 

วัน เดือน ปที่หมดอายุในกรณีเปนสินคาที่หมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือขายซึ่งสินคาที่ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมี
ขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับ

ใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 

๓๑ คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการ
แกไขฉลากนั้นใหถูกตอง 

 
มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไม

เปนไปตามมาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาให
ความเห็นในฉลากนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับสินคาที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบ
ธุรกิจในสินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบได 

วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๒ ทว ิ

การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา๑๑ 
   

 
มาตรา ๓๕ ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อ

ขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทํา
เปนหนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือ
ใหบริการนั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

(๑) ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด และเพ่ือประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕ ตรี  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ

ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช
ขอสัญญานั้นดวยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญา
ดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว
ตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 

 

                                                 
๑๑ สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕ จัตวา  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอ
สัญญาดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 

 
มาตรา ๓๕ เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบ

ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

(๑) มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา

กําหนด 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕ ฉ  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงิน

ของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใช
ขอความใดโดยมีเง่ือนไขในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ 
เบญจ แลว ใหนํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาว
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕ สัตต  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่น

วาจะทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการ 

ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว
ดวย 

 
มาตรา ๓๕ อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอ

สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและ
ขอความถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติ
สําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕ นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการ
รับเงินของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจ
ขอใหคณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอน
ได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 
   

 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 

คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
และกรณีไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ 
หรือตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผู
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีที่
สินคานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพ่ือขาย
ตอไป คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผู
ประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเช่ือวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมี
การทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา
การดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว 
ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียก
ทรัพยสิน หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรม
เนียมทั้งปวง 

 
มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ

แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่ เ ก่ียวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจ
ฟองตามมาตรา ๔๑ ได 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๑  ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิก
ของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อ
ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง
เก่ียวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่
คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู
มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 

 
มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและกฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใด ไม
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการ
เพ่ือฟองคดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาล

และคดีนั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูไดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ 
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพอใจคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 

 
มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในสิบวนันบั

แตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการ
วินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา หรือไมสง

เอกสาร หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๗๑๔  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเอง
หรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘๑๕  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือ

ขอความตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งส่ัง

ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปนการ

กระทําของเจาของสื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๕๑๑๖  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 

หรือมาตรา ๕๐ เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๕๒๑๗  ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรอืมี

ฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวย
ฉลากส่ังเลิกใชตามมาตรา ๓๓  ทั้งนี้ โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลาก
ดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือผูส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวย

ฉลากซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔๑๘  ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึง

ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตาม
กฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 

๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะ

สินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผู ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญา

และแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๑๙ 

ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่
ผูบริโภคจะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนได
ใชความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๒๐  ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบ

ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ให
สันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถ
คาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอ
ศาล เพ่ือกล่ันแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอัน

เปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน
ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หรือคณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรดวยก็ได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการ
ขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการตาง ๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่
ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภค
จํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไม
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผู
ประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดให
มีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง 
ๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๑ 
 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑  ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใช

บังคับ ใหอํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณ ี
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไม
เหมาะสม และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น ๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปน
                                                 

๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ปรับปรุงองคกรบริหารงานคุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําส่ังเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน หรือ
รีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้งเปนการ
สมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๑๒๒ 
 

มาตรา ๓  ใหโอนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรีและของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี หรือของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน

งบประมาณ ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการยกฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหมีฐานะเทียบเทากรม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ใน
การนี้สมควรโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ก.ย  ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

วศิน/แกไข 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


