
 

พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศวา่  

            โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  

             จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทําหน้าท่ีรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้ 

             มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒”  

             มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เป็นต้นไป  

             มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ ้  

             “ซือ้” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซือ้ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยให้คา่ตอบแทน

เป็นเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน  

             “ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซือ้ หรือจดัหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียก

คา่ตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชกัชวนเพ่ือการดงักลา่ว

ด้วย  

             “สนิค้า” หมายความวา่ สิง่ของท่ีผลติหรือมีไว้เพ่ือขาย 



 

             “บริการ” หมายความว่า การรับจดัทําการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือการให้ใช้หรือให้

ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่

รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  

             “ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ

รวมถึงการเปล่ียนรูป การดดัแปลง การคดัเลือก หรือการแบง่บรรจ ุ  

             “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซือ้หรือผู้ ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึง่ได้รับการ

เสนอหรือการชกัชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซือ้สินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึง

ผู้ ใช้สินค้าหรือผู้ ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้ เสียค่าตอบแทนก็ตาม” 

             “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สัง่หรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเพ่ือขายหรือผู้ซือ้เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้

ประกอบกิจการโฆษณาด้วย  

             “ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้วยตวัอกัษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง 

เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระทําอย่างใดๆ ท่ีทําให้บุคคลทัว่ไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

             “โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไมว่า่โดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 

เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  

             “ส่ือโฆษณา” หมายความว่า สิ่งท่ีใช้เป็นส่ือในการโฆษณา เช่นหนงัสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ไปรษณีย์โทรเลขโทรศพัท์ หรือป้าย  

             “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําให้ปรากฏข้อความ

เก่ียวกบัสนิค้าซึง่แสดงไว้ท่ีสนิค้าหรือภาชนะบรรจหุรือหีบห่อบรรจสุินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้

กบัสนิค้าหรือภาชนะบรรจหุรือหีบห่อบรรจสุนิค้าและหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมื่อสําหรับใช้

ประกอบกบัสินค้า ป้ายท่ีติดตัง้หรือแสดงไว้ท่ีสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านัน้ 

             “สญัญา” หมายความว่า ความตกลงกนัระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซือ้และ

ขายสนิค้าหรือให้และรับบริการ  

             “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

              “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

            “พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตันีิ ้  

             “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้  

             มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสทิธิได้รับความคุ้มครองดงัตอ่ไปนี ้  

             (๑) สทิธิท่ีจะได้รับขา่วสารรวมทัง้คําพรรณาคณุภาพท่ีถกูต้องและเพียงพอเก่ียวกบัสินค้า



หรือบริการ  

             (๒) สทิธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสนิค้าหรือบริการ  

             (๓) สทิธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สนิค้าหรือบริการ  

             (๓ ทวิ) สทิธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสญัญา  

             (๔) สทิธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

             ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ๆ หรือพระราชบญัญตันีิบ้ญัญตัไิว้  

             มาตรา ๕ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจ

ดงัตอ่ไปนี ้  

             (๑) นบั ชัง่ ตวง วดั ตรวจสินค้า และเก็บหรือนําสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็น

ตวัอย่างเพ่ือทําการทดสอบโดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด  

             (๒) ค้น ยดึ หรืออายดัสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจสุินค้าฉลากหรือเอกสารอ่ืนท่ีไม่

เป็นไปตามพระราชบญัญัตินีเ้พ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่ามีการ

กระทําผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้  

             (๓) เข้าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้า

หรือบริการ รวมทัง้ตรวจสอบสมดุบญัชี เอกสารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของผู้ประกอบธุรกิจใน

กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่มีการกระทําผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้  

             (๔) มีหนงัสือเรียกให้บคุคลใดๆ มาให้ถ้อยคํา หรือสง่เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของพนกังานเจ้าหน้าท่ี  

             ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร  

             มาตรา ๖ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๕ (๓) ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนให้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะนัน้ทราบล่วงหน้า

ตามสมควรก่อน และให้กระทําการตอ่หน้าผู้ครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองไมอ่ยูใ่นท่ีนัน้ ก็ให้กระทําตอ่หน้าบคุคลอ่ืนอยา่งน้อยสองคนซึง่พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ได้ร้องขอมาเป็นพยาน  

             การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีกระทําได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์

ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก  

             มาตรา ๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัร

ประจําตวัเม่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้องร้องขอ  

             บตัรประจําตวัของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

             มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้ และให้มีอํานาจแตง่ตัง้



พนักงานเจ้าหน้าท่ี  และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

             กฎกระทรวงนัน้ เม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัได้   

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

             มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลดัสํานัก

นายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ปลดักระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ

ผู้ทรงคณุวฒุิอีกไม่เกินแปดคนซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

             มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

             (๑) พิจารณาเร่ืองราวร้องทกุข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอนั

เน่ืองมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ  

             (๒) ดําเนินการเก่ียวกบัสนิค้าท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖  

             (๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

เส่ือมเสียแก่สทิธิของผู้บริโภค ในการนีจ้ะระบช่ืุอสินค้าหรือบริการ หรือช่ือของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

ก็ได้  

             (๔) ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉยัการ

อทุธรณ์คําสัง่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

             (๕) วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ

คณะอนกุรรมการ  

             (๖) สอดสอ่งเร่งรัดพนกังานเจ้าหน้าท่ี สว่นราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบตัิการ

ตามอํานาจและหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ดําเนินคดีใน

ความผิดเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิของผู้บริโภค  

             (๗) ดําเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิของผู้บริโภคท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ ร้อง

ขอตามมาตรา ๓๙  

             (๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐  

             (๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามท่ี



คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย  

             (๑๐) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ  

             ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรานี ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคเป็นผู้ ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาดําเนินการตอ่ไปได้  

             มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

             กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้  

             มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้พ้นจากตําแหน่ง เม่ือ  

             (๑) ตาย  

             (๒) ลาออก  

             (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  

             (๔) เป็นบคุคลล้มละลาย 

             (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

             (๖) ได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

             ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตง่ตัง้ผู้ อ่ืนเป็นกรรมการ

แทนได้และให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการซึง่ตนแทน  

             ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มขึน้ในระหวา่งท่ีกรรมการซึง่แตง่ตัง้ไว้แล้วยงัมี

วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการเพิ่มขึน้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ี

เหลืออยูข่องกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ไว้แล้ว  

             มาตรา ๑๓ ในการประชมุคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรือไม่อยู่ใน

ท่ีประชุม ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

             การประชมุคณะกรรมการทกุคราวต้องมีกรรมการมาประชมุไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ  

             การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้

ขาด  

             มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้  



             (๑) คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณา  

             (๒) คณะกรรมการวา่ด้วยฉลาก  

             คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

คณะกรรมการแตง่ตัง้ขึน้ มีจํานวนไมน้่อยกวา่เจ็ดคนแตไ่มเ่กินสบิสามคน  

             กรรมการเฉพาะเร่ือง อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และให้นํามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ

 มาตรา ๑๒ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

             คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง มีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัินีแ้ละ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

             (๓) คณะกรรมการวา่ด้วยสญัญา  

             มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

มอบหมายก็ได้  

             มาตรา ๑๖ การประชมุของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะอนกุรรมการให้นํามาตรา 

๑๓ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

             มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีอํานาจสัง่ให้บคุคลหนึง่บคุคล

ใดสง่เอกสารหรือข้อมลูท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีผู้ ร้องทกุข์หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนีจ้ะเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงด้วยก็ได้  

             มาตรา ๑๘ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองต้องให้โอกาสแก่ผู้ ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้บริโภค เพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีท่ีจําเป็นและ

เร่งดว่น  

             การกําหนดหรือการออกคําสัง่ในเร่ืองใดตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่ทัง้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 

และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะกําหนดเง่ือนไขหรือ

วิธีการชัว่คราวในการบงัคบัให้เป็นไปตามการกําหนดหรือการออกคําสัง่นัน้ก็ได้  

             มาตรา ๑๙ ให้จดัตัง้สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึน้ในสํานกันายกรัฐมนตรี

ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภคมีอํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรอง

เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบตัริาชการด้วยก็ได้  

             มาตรา ๒๐ ให้สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

             (๑) รับเร่ืองราวร้องทกุข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจาก



การกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ  

             (๒) ตดิตามและสอดสอ่งพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึง่กระทําการใดๆ อนัมีลกัษณะ

เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจดัให้มีการทดสอบหรือพิสจูน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามท่ี

เห็นสมควรและจําเป็นเพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภค  

             (๓) สนบัสนนุหรือทําการศกึษาและวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบั

สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานอ่ืน  

             (๔) สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการศกึษาแก่ผู้บริโภคในทกุระดบัการศกึษาเก่ียวกบัความ

ปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจได้รับจากสนิค้าหรือบริการ  

             (๕) ดําเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศกึษาแก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างนิสยัใน

การบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามยั ประหยดั และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มาก

ท่ีสดุ  

             (๖) ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

ควบคมุ สง่เสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสนิค้าหรือบริการ  

             (๗) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย  

หมวด ๒ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

             มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการใดได้บญัญตัิเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บงัคบั

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และให้นําบทบญัญตัิในหมวดนีไ้ปใช้บงัคบัได้เท่าท่ีไม่

ซํา้หรือขดักบับทบญัญตัดิงักลา่ว เว้นแต ่  

             (๑) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่า

เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไม่ครบ

ขัน้ตอนตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และมิได้ออกคําสัง่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

กฎหมายดงักลา่วภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือ

คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองให้นายกรัฐมนตรี

พิจารณาออกคําสัง่ตามความในหมวดนีไ้ด้  

             (๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนอนัมิอาจปล่อยให้เน่ินช้าต่อไปได้ให้

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสัง่ตาม

ความในหมวดนีไ้ด้โดยไม่ต้องมีหนงัสือแจ้งหรือรอให้ครบกําหนดเก้าสิบวนัตามเง่ือนไขใน (๑) 

             ในกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวมิได้มีบทบญัญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจตาม



กฎหมายออกคําสัง่เก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคตามท่ีบญัญตัใินหมวดนี ้ให้คณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองมีอํานาจออกคําสัง่ตามความในหมวดนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวมีเจ้าหน้าท่ีผู้ มี

อํานาจตามกฎหมายอยู่แล้วคณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนัน้ๆ ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัตินีแ้ทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองได้ 

             การมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ๆ ตามวรรคสอง ให้

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

ส่วนที่ ๑ 
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 

             มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมตอ่ผู้บริโภคหรือใช้

ข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสงัคมเป็นส่วนรวม ทัง้นี ้ไม่ว่าข้อความดงักล่าวนัน้จะเป็น

ข้อความท่ีเก่ียวกบัแหลง่กําเนิด สภาพ คณุภาพหรือลกัษณะของสนิค้าหรือบริการ ตลอดจนการสง่

มอบ การจดัหา หรือการใช้สนิค้าหรือบริการ  

             ข้อความดงัตอ่ไปนี ้ถือว่าเป็นข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมตอ่ผู้บริโภคหรือเป็นข้อความ

ท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม  

             (๑) ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง  

             (๒) ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการไม่ว่า

จะกระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนัไม่เป็นความจริงหรือเกิน

ความจริง หรือไมก็่ตาม  

             (๓) ข้อความท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือ

ศีลธรรม หรือนําไปสูค่วามเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาต ิ  

             (๔) ข้อความท่ีจะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน 

             (๕) ข้อความอยา่งอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

             ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาท่ีบคุคลทัว่ไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความท่ีไม่อาจเป็นความ

จริงได้โดยแน่แท้ ไมเ่ป็นข้อความท่ีต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)  

             มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระทําด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค ทัง้นี  ้ตามท่ีกําหนดใน

 กฎกระทรวง  

             มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอนัตราย

แก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กําหนดให้สินค้านัน้เป็นสินค้าท่ีควบคมุฉลากตาม

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสัง่ดงัตอ่ไปนี ้  



             (๑) กําหนดให้การโฆษณานัน้ต้องกระทําไปพร้อมกบัคําแนะนําหรือคําเตือนเก่ียวกบัวิธีใช้

หรืออนัตราย ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด ทัง้นี ้ โดยคณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขให้แตกต่างกนัสําหรับการโฆษณาท่ีใช้ส่ือโฆษณาต่างกนัก็ได้ 

             (๒) จํากดัการใช้สื่อโฆษณาสําหรับสนิค้านัน้  

             (๓) ห้ามการโฆษณาสนิค้านัน้  

             ความใน (๒) และ (๓) ให้นํามาใช้บงัคบัแก่การโฆษณาท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านัน้ขดัตอ่นโยบายทางสงัคมศีลธรรมหรือวฒันธรรม

ของชาตด้ิวย  

             มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใด

ผู้บริโภคจําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเก่ียวกบัผู้

ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือ

บริการนัน้ต้องให้ข้อเท็จจริงดงักลา่วตามท่ีคณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณากําหนดได้  

             มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณา

โดยทางส่ือโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนัน้เป็นข้อความท่ีมีความมุ่งหมาย

เพ่ือการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อ

โฆษณานัน้ต้องมีถ้อยคําชีแ้จงกํากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดงักล่าวเป็นการโฆษณาได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขอยา่งใดให้ต้องปฏิบตัด้ิวยก็ได้  

             มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืน

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี

อํานาจออกคําสัง่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้  

             (๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา  

             (๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา  

             (๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนัน้ในการโฆษณา  

             (๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคท่ีอาจเกิดขึน้แล้วตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณากําหนด  

             ในการออกคําสัง่ตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกบัความสจุริตใจในการกระทําของผู้กระทํา

การโฆษณา  

             มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อความใด

ท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ กระทําการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้ 



             ในกรณีท่ีผู้กระทําการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติการรับรองของ

สถาบนัหรือบคุคลอ่ืนใด หรือยืนยนัข้อเท็จจริงอนัใดอนัหนึง่ในการโฆษณา ถ้าผู้กระทําการโฆษณา

ไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามท่ีกลา่วอ้าง ให้คณะกรรมการ

ว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสัง่ตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทําการโฆษณารู้หรือ

ควรได้รู้วา่ข้อความนัน้เป็นความเท็จ  

             มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดสงสยัว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่

เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี ้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นัน้อาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนัน้ก่อนทําการโฆษณาได้ ในกรณีนีค้ณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณาได้รับคําขอ ถ้าไมแ่จ้งภายในกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

             การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด ค่าป่วยการท่ีได้รับให้นําส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน 

             การให้ความเห็นของคณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการตดั

อํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเม่ือมีเหตอุนั

สมควร  

             การใดท่ีได้กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีให้ตามวรรค

หนึง่ มิให้ถือวา่การกระทํานัน้เป็นความผิดทางอาญา  

ส่วนที่ ๒  
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 

             มาตรา ๓๐ ให้สินค้าท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าท่ี

สัง่หรือนําเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือขายเป็นสนิค้าท่ีควบคมุฉลาก   

             ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคบักบัสินค้าท่ีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา  

             ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีสนิค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่สขุภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เน่ืองใน

การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านัน้ หรือมีสินค้าท่ีประชาชนทัว่ไปใช้เป็นประจํา ซึ่งการ

กําหนดฉลากของสินค้านัน้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการท่ีจะทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคญั

เก่ียวกบัสนิค้านัน้แตส่นิค้าดงักลา่วไมเ่ป็นสนิค้าท่ีควบคมุฉลากตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการว่า

ด้วยฉลากมีอํานาจกําหนดให้สินค้านัน้เป็นสินค้าท่ีควบคมุฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา  



             มาตรา ๓๑ ฉลากของสินค้าท่ีควบคุมฉลาก จะต้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

             (๑) ใช้ข้อความท่ีตรงตอ่ความจริงและไม่มีข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัสนิค้า  

             (๒) ต้องระบขุ้อความดงัตอ่ไปนี ้  

             (ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลติหรือของผู้ นําเข้าเพ่ือขายแล้วแตก่รณี  

             (ข) สถานท่ีผลติหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเข้า แล้วแตก่รณี   

             (ค) ระบขุ้อความท่ีแสดงให้เข้าใจได้วา่สนิค้านัน้คืออะไร ในกรณีท่ีเป็นสินค้านําเข้าให้ระบุ

ช่ือประเทศท่ีผลติด้วย  

             (๓) ต้องระบขุ้อความอนัจําเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน วนั เดือน 

ปีท่ีหมดอายใุนกรณีเป็นสนิค้าท่ีหมดอายไุด้ หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

             ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึง่เป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สัง่หรือผู้ นําเข้ามาในราชอาณาจกัร เพ่ือ

ขายซึง่สินค้าท่ีควบคมุฉลาก แล้วแตก่รณี เป็นผู้จดัทําฉลากก่อนขายและฉลากนัน้ต้องมีข้อความ

ดงักลา่วในวรรคหนึง่ ในการนี ้ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจดัทําตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการวา่ด้วยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

             มาตรา ๓๒ การกําหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบงัคบัให้ผู้

ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลบัทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดงักล่าวจะเป็นสิ่งจําเป็นท่ี

เก่ียวกบัสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้บริโภค  

             มาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑ 

คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจสัง่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดงักล่าวหรือดําเนินการ

แก้ไขฉลากนัน้ให้ถกูต้อง  

             มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสยัวา่ฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไมเ่ป็นไปตาม

มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นัน้อาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นใน

ฉลากนัน้ก่อนได้ ในกรณีนีใ้ห้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

             มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเก่ียวกบั

สนิค้าท่ีควบคมุฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษากําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจใน

สินค้าดงักล่าวต้องจดัทําและเก็บรักษาบญัชีเอกสารและหลกัฐานเพ่ือให้นกังานเจ้าหน้าท่ีทําการ

ตรวจสอบได้  

             วิธีจดัทําและเก็บรักษาบญัชี เอกสารและหลกัฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง  



ส่วนที่ ๒ ทว ิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 

             มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสญัญาซือ้ขายหรือ

สญัญาให้บริการนัน้มีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนงัสือ หรือท่ีตามปกติประเพณีทําเป็น

หนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสญัญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ

ให้บริการนัน้เป็นธุรกิจท่ีควบคมุสญัญาได้  

             ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคมุสญัญา สญัญาท่ีผู้ประกอบธุรกิจทํากบัผู้บริโภคจะต้องมี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้  

             (๑) ใช้ข้อสญัญาท่ีจําเป็นซึง่หากมิได้ใช้ข้อสญัญาเช่นนัน้ จะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้

ประกอบธุรกิจเกินสมควร  

             (๒) ห้ามใช้ข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค  

             ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนด 

และเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจ

จดัทําสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการวา่ด้วยสญัญากําหนดก็ได้  

             การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา  

             มาตรา ๓๕ ตรี เม่ือคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนดให้สญัญาของการประกอบ

ธุรกิจท่ีควบคมุสญัญาต้องใช้ข้อสญัญาใด หรือต้องใช้ข้อสญัญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช้ข้อ

สญัญานัน้ด้วยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสญัญานัน้ไม่ใช้ข้อสญัญาดงักล่าวหรือใช้ข้อสญัญา

ดงักล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ให้ถือว่าสญัญานัน้ใช้ข้อสญัญาดงักล่าวหรือใช้ข้อสญัญา

ดงักลา่วตามเง่ือนไขนัน้ แล้วแตก่รณี  

             มาตรา ๓๕ จัตวา เม่ือคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนดให้สญัญาของการประกอบ

ธุรกิจท่ีควบคมุสญัญาต้องไม่ใช้ข้อสญัญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสญัญานัน้ใช้ข้อสญัญา

ดงักลา่ว ให้ถือวา่สญัญานัน้ไมมี่ข้อสญัญาเช่นวา่นัน้  

             มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสญัญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจ

ขายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจท่ีควบคมุรายการในหลกัฐานการรับเงินได้ 

             ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคมุรายการในหลกัฐานการรับเงิน หลกัฐานการรับเงินจะต้องมี

ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้  

             (๑) มีรายการและใช้ข้อความท่ีจําเป็น ซึง่หากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนัน้จะ

ทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร  

             (๒) ห้ามใช้ข้อความท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค  



             ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนด 

             การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา  

             มาตรา ๓๕ ฉ เม่ือคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนดให้หลกัฐานการรับเงินของการ

ประกอบธุรกิจท่ีควบคมุรายการในหลกัฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใด 

โดยมีเง่ือนไขในการใช้ข้อความนัน้ด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้

นํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จตัวา มาใช้บงัคบัแก่หลกัฐานการรับเงินดงักล่าวโดยอนโุลม 

             มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจขายสนิค้าหรือให้บริการโดยให้คํามัน่ว่าจะทํา

สญัญารับประกนัให้ไว้แก่ผู้บริโภค สญัญาดงักลา่วต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผู้ประกอบ

ธุรกิจหรือผู้แทน และต้องส่งมอบสญัญานัน้แก่ผู้บริโภคพร้อมกบัการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

             ถ้าสญัญาตามวรรคหนึ่งทําเป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีคําแปลภาษาไทยกํากบัไว้ด้วย 

             มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าท่ีสง่มอบสญัญาท่ีมีข้อสญัญาหรือมีข้อสญัญา

และแบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลกัฐานการรับเงินท่ีมีรายการและข้อความ

ถกูต้องตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาท่ีเป็นทางปฏิบตัิตามปกติสําหรับ

การประกอบธุรกิจประเภทนัน้ ๆ หรือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการว่าด้วยสญัญากําหนด โดย

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาสดุแตร่ะยะเวลาใดจะถึงก่อน  

             มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดสงสยัว่าแบบสญัญาหรือแบบหลกัฐานการรับเงิน

ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี ้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นัน้อาจขอให้

คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาให้ความเห็นในแบบสญัญาหรือแบบหลกัฐานการรับเงินนัน้ก่อนได้ 

ในกรณีนีใ้ห้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

ส่วนที่ ๓ 
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอ่ืน 

             มาตรา ๓๖ เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าสินค้าใด อาจเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภค 

คณะกรรมการอาจสัง่ให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสจูน์สินค้านัน้ได้ ถ้าผู้ประกอบ

ธุรกิจไม่ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดําเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

คณะกรรมการจะจดัให้มีการพิสจูน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ เสียคา่ใช้จ่ายก็ได้  

             ถ้าผลจากการทดสอบหรือพิสจูน์ปรากฏว่าสินค้านัน้อาจเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภค และ

กรณีไม่อาจป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดจากสินค้านัน้ได้โดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ห้ามขายสินค้านัน้ และถ้าเห็นสมควรจะสัง่ให้ผู้

ประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงสินค้านัน้ภายใต้เง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได้ ในกรณีท่ี



สินค้านัน้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นท่ีสงสยัว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านัน้ไว้เพ่ือขาย

ต่อไป คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดให้มีการทําลายโดยผู้

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ เสียคา่ใช้จ่ายก็ได้  

             ในกรณีจําเป็นและเร่งดว่น ถ้าคณะกรรมการมีเหตท่ีุน่าเช่ือว่าสินค้าใดอาจเป็นอนัตราย

แก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ห้ามขายสินค้านัน้เป็นการชัว่คราวจนกว่าจะได้มีการ

ทดสอบหรือพิสจูน์สนิค้าตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง  

             การสัง่ห้ามขายสินค้าตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

             มาตรา ๓๗ (ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑) 

             มาตรา ๓๘ (ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑) 

             มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดําเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิของ

ผู้บริโภค หรือเม่ือได้รับคําร้องขอจากผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการ

ดําเนินคดีนัน้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง้พนกังาน

อยัการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอยัการ หรือข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคซึง่มีคณุวฒุิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภค

เพ่ือให้มีหน้าท่ีดําเนินคดีแพง่และคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสทิธิของผู้บริโภคในศาล และเม่ือ

คณะกรรมการได้แจ้งไปยงักระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้  

             ในการดําเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ

ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย และในการนีใ้ห้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ปวง 

             มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวตัถปุระสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตอ่ต้านการแข่งขนัอนั

ไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบงัคบัของสมาคมดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ สมาชิก 

และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนัน้อาจย่ืน

คําขอให้คณะกรรมการรับรองเพ่ือให้สมาคมนัน้มีสิทธิและอํานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้ 

             การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

             การรับรองสมาคมตามวรรคหนึง่ ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

             มาตรา ๔๑ ในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคให้สมาคมท่ี

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวน

พิจารณาใดๆ ในคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอํานาจฟ้องเรียกคา่เสียหายแทนสมาชิกของ

สมาคมได้ ถ้ามีหนงัสือมอบหมายให้เรียกคา่เสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม  

             ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เว้นแตศ่าลจะอนญุาตเม่ือศาลเห็น

ว่าการถอนฟ้องนัน้ไม่เป็นผลเสียตอ่การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสว่นรวมสําหรับคดีแพ่งเก่ียวกบัการ



เรียกคา่เสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคูค่วามตกลงหรือ

ประนีประนอมยอมความกนั จะต้องมีหนงัสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้เรียก

คา่เสียหายแทนมาแสดงตอ่ศาลด้วย  

             มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบตัิตามบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และกฎหมายอ่ืนแล้ว สมาคมท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบตัิตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด  

             เม่ือปรากฏว่าสมาคมท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือเม่ือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าสมาคมนัน้ดําเนินการเพ่ือฟ้องคดี

โดยไมส่จุริต ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนัน้ได้  

             การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี ้ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

             ในกรณีท่ีสมาคมซึง่ถกูเพิกถอนการรับรองตามมาตรานีไ้ด้ฟ้องคดีใดไว้ตอ่ศาลและคดีนัน้

ยงัค้างอยูใ่นการพิจารณาของศาล ให้ศาลสัง่จําหน่ายคดีนัน้เสีย  

หมวด ๓ 
การอุทธรณ์ 

 

             มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีผู้ ได้รับคําสัง่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามมาตรา ๒๗ หรือ

มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพ่อใจคําสัง่ดงักลา่ว ให้มีสทิธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการได้  

             มาตรา ๔๔ การอทุธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ย่ืนตอ่คณะกรรมการภายในสิบวนันบัแตว่นัท่ี

ผู้อทุธรณ์ได้รับทราบคําสัง่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

             หลกัเกณฑ์และวิธีการย่ืนอทุธรณ์ และวิธีพิจารณาอทุธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง  

             การอทุธรณ์คําสัง่ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่ของ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เว้นแต่คณะกรรมการจะสัง่เป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนการ

วินิจฉยัอทุธรณ์  

             คําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ  

หมวด ๔ 
บทกาํหนดโทษ 

 



             มาตรา ๔๕ ผู้ใดขดัขวางหรือไมอํ่านวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่สง่เอกสาร หรือ

หลกัฐานแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัิการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๔๖ ผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ  

             มาตรา ๔๗ ผู้ ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหลง่กําเนิด สภาพ คณุภาพ 

ปริมาณ หรือสาระสําคญัประการอ่ืนอนัเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

โฆษณาหรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอนัเป็นเท็จ หรือข้อความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดเช่นวา่นัน้ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้

จําทัง้ปรับ  

             ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํา้อีก ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคกุไม่เกิน

หนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กินสาม

หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึง่สัง่ตาม

มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหม่ืน

บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทํา

ของเจ้าของส่ือโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึง่ของโทษ

ท่ีบญัญตัไิว้สําหรับความผิดนัน้  

             มาตรา ๕๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา 

๕๐ เป็นความผิดต่อเน่ือง ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับวนัละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือไม่เกินสอง

เท่าของค่าใช้จ่ายท่ีใช้สําหรับการโฆษณานัน้ ตลอดระยะเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม 

             มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าท่ีควบคมุฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่

ฉลากหรือการแสดงฉลากนัน้ไม่ถกูต้อง หรือขายสินค้าท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากสัง่

เลกิใช้ตามมาตรา ๓๓ ทัง้นี ้โดยรู้หรือควรรู้อยูแ่ล้ววา่การไมมี่ฉลากหรือการแสดงฉลากดงักลา่วนัน้

ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้

จําทัง้ปรับ   



             ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้สัง่หรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเพ่ือขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ของคณะกรรมการวา่ด้วยฉลากซึง่สัง่

ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ  

             มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างทําฉลากท่ีไม่ถกูต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากท่ีไม่

ถกูต้องตามกฎหมายกบัสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดงักลา่วนัน้ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท  

             มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๓๕ ต้อง

ระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท  

             มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใด ขายสินค้าท่ีคณะกรรมการสัง่ห้ามขายเพราะสินค้านัน้

อาจเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน

ห้าหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนัน้เป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือเป็นผู้สัง่หรือนําเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือ

ขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

             มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดไม่สง่มอบสญัญาท่ีมีข้อสญัญาหรือมีข้อสญัญาและ

แบบถกูต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมส่ง่มอบหลกัฐานการรับเงินท่ีมีรายการและข้อความถกูต้อง

ตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อฏัฐ ต้องระวางโทษจําคกุ

ไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใด สง่มอบหลกัฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกว่าท่ีผู้บริโภค

จะต้องชําระและได้รับเงินจํานวนนัน้ไปจากผู้บริโภคแล้วต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่เดือน หรือ

ปรับตัง้แต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ

ระมดัระวงัตามสมควรในการประกอบธุรกิจเช่นนัน้แล้ว  

             มาตรา ๕๗ ทวิ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามมาตรา ๓๕ สตัต ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัินีภ้ายในสถานท่ีประกอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบธุรกิจและการกระทํานัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สนันิษฐานว่าผู้

ประกอบธุรกิจเป็นผู้กระทําผิดร่วมด้วยเว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบคุคล

นัน้จะกระทําความผิดแม้จะใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแล้ว  

             มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดซึง่ต้องรับโทษตามพระราชบญัญตัินีเ้ป็นนิติ



บคุคล กรรมการหรือผู้จดัการหรือผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบคุคลนัน้ต้องรับโทษตามท่ี

กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วยเว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทํา

ความผิดของนิตบิคุคลนัน้  

             มาตรา ๖๐ ผู้ ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยยุง หรือดําเนินการให้สมาคมท่ี

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อ

ศาล เพ่ือกลัน่แกล้งผู้ประกอบธุรกิจนัน้ให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไมเ่กินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ  

             มาตรา ๖๑ ผู้ ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเก่ียวกบักิจการของผู้ประกอบธุรกิจอนัเป็น

ข้อเท็จจริงท่ีตามปกติวิสยัของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้

เน่ืองจากการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินีต้้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยในการปฏิบตัิราชการหรือเพ่ือประโยชน์ใน

การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี  

             ผู้ใดได้มาหรือลว่งรู้ข้อเท็จจริงใดจากบคุคลตามวรรคหนึ่งเน่ืองในการปฏิบตัิราชการหรือ

การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนัน้ในประการท่ีน่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใดต้องระวางโทษเช่นเดียวกนั  

             มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัินี ้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ

ได้ และในการนีใ้ห้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือ

คณะอนุกรรมการพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการเปรียบเทียบได้โดยจะ

กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดๆ ให้แก่ผู้ ได้รับมอบหมายตามท่ี

เห็นสมควรด้วยก็ได้  

             ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัิตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนกังานสอบสวนพบว่า

บคุคลใดกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัินี ้และบคุคลนัน้ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนกังาน

สอบสวนส่งเร่ืองมายงัคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอํานาจเปรียบเทียบ

ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีผู้ นัน้แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

             เม่ือผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกนัตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

             ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

             ส. โหตระกิตย์  

             รองนายกรัฐมนตรี  

 



หมายเหตุ 
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี ๙๖ ตอนท่ี           

๗๒ ก (ฉบบัพิเศษ) ลงวนัท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

และแก้ไขเพิ่มเตมิโดย 

พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ซึง่ประกาศลงราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 

๑๑๕ ตอนท่ี ๑๕ ก ลงวนัท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 

 

 


