พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัตขิ ึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทําหน้ าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
“ซื ้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื ้อ หรื อได้ มาไม่ว่าด้ วยประการใดๆ โดยให้ คา่ ตอบแทน
เป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้ เช่า ให้ เช่าซื ้อ หรื อจัดหาให้ ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ โดยเรี ยก
ค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรื อการชักชวนเพื่อการดังกล่าว
ด้ วย
“สินค้ า” หมายความว่า สิง่ ของที่ผลิตหรื อมีไว้ เพื่อขาย

“บริ การ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้ สิทธิใดๆ หรื อการให้ ใช้ หรื อให้
ประโยชน์ ในทรัพย์สินหรื อกิจการใดๆ โดยเรี ยกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อื่นแต่ไม่
รวมถึงการจ้ างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรื อแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรื อการแบ่งบรรจุ
“ผู้บริ โภค” หมายความว่า ผู้ซื ้อหรื อผู้ได้ รับบริ การจากผู้ประกอบธุรกิจหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับการ
เสนอหรื อการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ ซื ้อสินค้ าหรื อรับบริ การ และหมายความรวมถึง
ผู้ใช้ สินค้ าหรื อผู้ได้ รับบริ การจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้ มิได้ เป็ นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม”
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สงั่ หรื อนําเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรื อผู้ซื ้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้ า หรื อผู้ให้ บริ การ และหมายความรวมถึงผู้
ประกอบกิจการโฆษณาด้ วย
“ข้ อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ ปรากฏด้ วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง
เสียง เครื่ องหมายหรื อการกระทําอย่างใดๆ ที่ทําให้ บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไม่วา่ โดยวิธีใดๆ ให้ ประชาชนเห็นหรื อทราบข้ อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้ า
“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ เป็ นสื่อในการโฆษณา เช่นหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์ หรื อป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รู ป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรื อสิ่งอื่นใดที่ทําให้ ปรากฏข้ อความ
เกี่ยวกับสินค้ าซึง่ แสดงไว้ ที่สนิ ค้ าหรื อภาชนะบรรจุหรื อหีบห่อบรรจุสินค้ า หรื อสอดแทรกหรื อรวมไว้
กับสินค้ าหรื อภาชนะบรรจุหรื อหีบห่อบรรจุสนิ ค้ าและหมายความรวมถึงเอกสารหรื อคูม่ ือสําหรับใช้
ประกอบกับสินค้ า ป้ายที่ติดตังหรื
้ อแสดงไว้ ที่สินค้ าหรื อภาชนะบรรจุหรื อหีบห่อบรรจุสินค้ านัน้
“สัญญา” หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริ โภคและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื ้อและ
ขายสินค้ าหรื อให้ และรับบริ การ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนักงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสทิ ธิได้ รับความคุ้มครองดังต่อไปนี ้
(๑) สิทธิที่จะได้ รับข่าวสารรวมทังคํ
้ าพรรณาคุณภาพที่ถกู ต้ องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้ า

หรื อบริ การ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้ าหรื อบริการ
(๓) สิทธิที่จะได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การ
(๓ ทวิ) สิทธิที่จะได้ รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา
(๔) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยการนันๆ
้ หรื อพระราชบัญญัตนิ ี ้บัญญัตไิ ว้
มาตรา ๕ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี ้
(๑) นับ ชัง่ ตวง วัด ตรวจสินค้ า และเก็บหรื อนําสินค้ าในปริ มาณพอสมควรไปเป็ น
ตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบโดยไม่ต้องชําระราคาสินค้ านัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๒) ค้ น ยึด หรื ออายัดสินค้ า ภาชนะหรื อหีบห่อบรรจุสินค้ าฉลากหรื อเอกสารอื่นที่ไม่
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๓) เข้ าไปในสถานที่หรื อยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้ า การขายสินค้ า
หรื อบริ การ รวมทังตรวจสอบสมุ
้
ดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องของผู้ประกอบธุรกิจใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๔) มีหนังสือเรี ยกให้ บคุ คลใดๆ มาให้ ถ้อยคํา หรื อส่งเอกสารและหลักฐานที่จําเป็ นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามวรรคหนึง่ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถ้ าไม่เป็ นการเร่ งด่วนให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองสถานที่หรื อยานพาหนะนันทราบล่
้
วงหน้ า
ตามสมควรก่อน และให้ กระทําการต่อหน้ าผู้ครอบครองสถานที่หรื อยานพาหนะ หรื อถ้ าเจ้ าของ
หรื อผู้ครอบครองไม่อยูใ่ นที่นนั ้ ก็ให้ กระทําต่อหน้ าบุคคลอื่นอย่างน้ อยสองคนซึง่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ได้ ร้องขอมาเป็ นพยาน
การค้ นตามมาตรา ๕ (๒) ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่กระทําได้ เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้ องร้ องขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอํานาจแต่งตัง้

พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
และออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๙ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค”
ประกอบด้ วยนายกรั ฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐
คณะกรรมการมี อํ า นาจและหน้ า ที่ ดัง ต่ อ ไปนี ้
(๑) พิจารณาเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริ โภคที่ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้ าที่อาจเป็ นอันตรายแก่ผ้ บู ริโภคตามมาตรา ๓๖
(๓) แจ้ งหรื อโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อ
เสื่อมเสียแก่สทิ ธิของผู้บริ โภค ในการนี ้จะระบุชื่อสินค้ าหรื อบริ การ หรื อชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้ วย
ก็ได้
(๔) ให้ คําปรึ กษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และพิจารณาวินิจฉัยการ
อุทธรณ์คําสัง่ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและ
คณะอนุกรรมการ
(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐให้ ปฏิบตั ิการ
ตามอํานาจและหน้ าที่ที่กฎหมายกํ าหนด ตลอดจนเร่ งรัดพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ ดําเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริ โภค
(๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรื อมีผ้ รู ้ อง
ขอตามมาตรา ๓๙
(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค และพิจารณาให้ ความเห็นในเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคตามที่

คณะรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ ให้ เป็ นอํานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรานี ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นผู้ปฏิบัติการหรื อเตรี ยมข้ อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาดําเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตัง้ อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตังผู
้ ้ อื่นเป็ นกรรมการ
แทนได้ และให้ ผ้ ูที่ได้ รับแต่ง ตัง้ ให้ ดํารงตํ าแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มขึ ้นในระหว่างที่กรรมการซึง่ แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมี
วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ ผ้ ูที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการเพิ่มขึ ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ได้ รับแต่งตังไว้
้ แล้ ว
มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อยู่ใน
ที่ ป ระชุ ม
ให้ กรรมการที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขาด
มาตรา ๑๔ ให้ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ดังต่อไปนี ้

(๑) คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้ วยฉลาก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องตามที่
คณะกรรมการแต่งตังขึ
้ ้น มีจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่ อง อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และให้ นํามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง มีอํานาจและหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญา
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง จะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ
เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
มอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและคณะอนุกรรมการให้ นํามาตรา
๑๓ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมีอํานาจสัง่ ให้ บคุ คลหนึง่ บุคคล
ใดส่งเอกสารหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องที่มีผ้ รู ้ องทุกข์หรื อเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี ้จะเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงด้ วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องต้ องให้ โอกาสแก่ ผ้ ูถูกกล่าวหาหรื อสงสัยว่ากระทํ าการอันเป็ นการละเมิ ดสิท ธิ ของ
ผู้บริ โภค เพื่อชี ้แจงข้ อเท็จจริ งและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้ นแต่ในกรณีที่จําเป็ นและ
เร่งด่วน
การกําหนดหรื อการออกคําสัง่ ในเรื่ องใดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแก่ทงผู
ั ้ ้ บริ โภคและผู้ประกอบธุรกิจ
และในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจะกํ าหนดเงื่ อนไขหรื อ
วิธีการชัว่ คราวในการบังคับให้ เป็ นไปตามการกําหนดหรื อการออกคําสัง่ นันก็
้ ได้
มาตรา ๑๙ ให้ จดั ตังสํ
้ านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ มี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บริ โ ภคมี อํ า นาจหน้ าที่ ค วบคุ ม ดูแ ลโดยทั่ว ไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค และจะให้ มีรอง
เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการเป็ นผู้ช่วยปฏิบตั ริ าชการด้ วยก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคมีอํานาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) รับเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริ โภคที่ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเสียหายอันเนื่องมาจาก

การกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึง่ กระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะ
เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริ โภค และจัดให้ มีการทดสอบหรื อพิสจู น์สินค้ าหรื อบริ การใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจําเป็ นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนับสนุนหรื อทําการศึกษาและวิจยั ปั ญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการศึกษาแก่ผ้ บู ริ โภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้ รับจากสินค้ าหรื อบริการ
(๕) ดําเนินการเผยแพร่ วิชาการ และให้ ความรู้และการศึกษาแก่ผ้ บู ริ โภคเพื่อสร้ างนิสยั ใน
การบริ โภคที่เป็ นการส่งเสริ มพลานามัย ประหยัด และใช้ ทรัพยากรของชาติให้ เป็ นประโยชน์มาก
ที่สดุ
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม ส่งเสริ ม หรื อกําหนดมาตรฐานของสินค้ าหรื อบริ การ
(๗) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมอบหมาย
หมวด ๒
การคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้ วยการใดได้ บญ
ั ญัติเรื่ องใดไว้ โดยเฉพาะแล้ วให้ บงั คับ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และให้ นําบทบัญญัติในหมวดนี ้ไปใช้ บงั คับได้ เท่าที่ไม่
ซํ ้าหรื อขัดกับบทบัญญัตดิ งั กล่าว เว้ นแต่
(๑) ในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภคเป็ นส่วนรวม หากปรากฏว่า
เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูมี อํ า นาจตามกฎหมายดัง กล่า วยัง มิไ ด้ มีก ารดํ า เนิ น การหรื อดํ า เนิ น การยัง ไม่ค รบ
ขันตอนตามกฎหมายว่
้
าด้ วยการนัน้
และมิได้ ออกคําสัง่ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคตาม
กฎหมายดังกล่าวภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องหรื อ
คณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องหรื อคณะกรรมการเสนอเรื่ องให้ นายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําสัง่ ตามความในหมวดนี ้ได้
(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ ามีความจําเป็ นเร่ งด่วนอันมิอาจปล่อยให้ เนิ่นช้ าต่อไปได้ ให้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องหรื อคณะกรรมการเสนอเรื่ องให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณาออกคําสัง่ ตาม
ความในหมวดนี ้ได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้ งหรื อรอให้ ครบกําหนดเก้ าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้ มีบทบัญญัติให้ อํานาจแก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจตาม

กฎหมายออกคําสัง่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคตามที่บญ
ั ญัตใิ นหมวดนี ้ ให้ คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ องมีอํานาจออกคําสัง่ ตามความในหมวดนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ี
อํานาจตามกฎหมายอยู่แล้ วคณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการนัน้ ๆ
ใช้ อํ า นาจตามพระราชบัญ ญัติ นี แ้ ทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งได้
การมอบอํานาจให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจตามกฎหมายว่าด้ วยการนันๆ
้ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่ วนที่ ๑
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านการโฆษณา
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้ องไม่ใช้ ข้อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภคหรื อใช้
ข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม ทังนี
้ ้ ไม่ว่าข้ อความดังกล่าวนัน้ จะเป็ น
ข้ อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพหรื อลักษณะของสินค้ าหรื อบริการ ตลอดจนการส่ง
มอบ การจัดหา หรื อการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริการ
ข้ อความดังต่อไปนี ้ ถือว่าเป็ นข้ อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภคหรื อเป็ นข้ อความ
ที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม
(๑) ข้ อความที่เป็ นเท็จหรื อเกินความจริง
(๒) ข้ อความที่จะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การไม่ว่า
จะกระทําโดยใช้ หรื ออ้ างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็ นความจริ งหรื อเกิน
ความจริง หรื อไม่ก็ตาม
(๓) ข้ อความที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมให้ มีการกระทําผิดกฎหมายหรื อ
ศีลธรรม หรื อนําไปสูค่ วามเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้ อความที่จะทําให้ เกิดความแตกแยกหรื อเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้ อความอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้ อความที่ใช้ ในการโฆษณาที่บคุ คลทัว่ ไปสามารถรู้ได้ ว่าเป็ นข้ อความที่ไม่อาจเป็ นความ
จริงได้ โดยแน่แท้ ไม่เป็ นข้ อความที่ต้องห้ ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้ องไม่กระทําด้ วยวิธีการอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่ างกายหรื อจิ ตใจ
หรื ออันอาจก่ อให้ เกิ ดความรํ าคาญแก่ผ้ ูบริ โภค ทัง้ นี ้ ตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้ าใดอาจเป็ นอันตราย
แก่ผ้ บู ริ โภคและคณะกรรมการว่าด้ วยฉลากได้ กําหนดให้ สินค้ านันเป็
้ นสินค้ าที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสัง่ ดังต่อไปนี ้

(๑) กําหนดให้ การโฆษณานันต้
้ องกระทําไปพร้ อมกับคําแนะนําหรื อคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้
หรื ออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนด ทังนี
้ ้ โดยคณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขให้ แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาที่ใช้ สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จํากัดการใช้ สื่อโฆษณาสําหรับสินค้ านัน้
(๓) ห้ ามการโฆษณาสินค้ านัน้
ความใน (๒) และ (๓) ให้ นํามาใช้ บงั คับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้ วยการ
โฆษณาเห็นว่าการใช้ หรื อประโยชน์ของสินค้ านันขั
้ ดต่อนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรื อวัฒนธรรม
ของชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้ าหรื อบริ การใด
ผู้บริ โภคจําเป็ นต้ องทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับผู้
ประกอบธุรกิจด้ วย คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้ การโฆษณาสินค้ าหรื อ
บริการนันต้
้ องให้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าข้ อความในการโฆษณา
โดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้ งให้ ผ้ บู ริ โภคทราบว่าข้ อความนันเป็
้ นข้ อความที่มีความมุ่งหมาย
เพื่อการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้ การโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานัน้ ต้ องมีถ้อยคําชี แ้ จงกํ ากับให้ ประชาชนทราบว่าข้ อความดังกล่าวเป็ นการโฆษณาได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ ต้องปฏิบตั ดิ ้ วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่ าฝื น
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรื อมาตรา ๒๕ ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามี
อํานาจออกคําสัง่ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ แก้ ไขข้ อความหรื อวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ ามการใช้ ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ ามการโฆษณาหรื อห้ ามใช้ วิธีการนันในการโฆษณา
้
(๔) ให้ โฆษณาเพื่อแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ ้นแล้ วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนด
ในการออกคําสัง่ ตาม (๔) ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริ โภคประกอบกับความสุจริ ตใจในการกระทําของผู้กระทํา
การโฆษณา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อความใด
ที่ใช้ ในการโฆษณาเป็ นเท็จหรื อเกินความจริ งตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้ คณะกรรมการว่า
ด้ ว ยการโฆษณามี อํ า นาจออกคํ า สั่ง ให้ ผู้ กระทํ า การโฆษณาพิ สูจ น์ เ พื่ อ แสดงความจริ ง ได้

ในกรณีที่ผ้ กู ระทําการโฆษณาอ้ างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติการรับรองของ
สถาบันหรื อบุคคลอื่นใด หรื อยืนยันข้ อเท็จจริงอันใดอันหนึง่ ในการโฆษณา ถ้ าผู้กระทําการโฆษณา
ไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ ข้ อความที่ใช้ ในการโฆษณาเป็ นความจริ งตามที่กล่าวอ้ าง ให้ คณะกรรมการ
ว่าด้ วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสัง่ ตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ ถือว่าผู้กระทําการโฆษณารู้ หรื อ
ควรได้ ร้ ูวา่ ข้ อความนันเป็
้ นความเท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นนอาจขอให้
ั้
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา
พิจารณาให้ ความเห็นในเรื่ องนัน้ ก่อนทําการโฆษณาได้ ในกรณีนีค้ ณะกรรมการว่าด้ วยการ
โฆษณาจะต้ องให้ ความเห็นและแจ้ งให้ ผ้ ูขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณาได้ รับคําขอ ถ้ าไม่แจ้ งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
การขอความเห็นและค่าป่ วยการในการให้ ความเห็นให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนด ค่าป่ วยการที่ได้ รับให้ นําส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
การให้ ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็ นการตัด
อํานาจของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็ นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอนั
สมควร
การใดที่ได้ กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาที่ให้ ตามวรรค
หนึง่ มิให้ ถือว่าการกระทํานันเป็
้ นความผิดทางอาญา
ส่ วนที่ ๒
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านฉลาก
มาตรา ๓๐ ให้ สินค้ าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและสินค้ าที่
สัง่ หรื อนําเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้ บงั คับกับสินค้ าที่คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสนิ ค้ าที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สขุ ภาพ ร่างกาย หรื อจิตใจ เนื่องใน
การใช้ สินค้ าหรื อโดยสภาพของสินค้ านัน้ หรื อมีสินค้ าที่ประชาชนทัว่ ไปใช้ เป็ นประจํา ซึ่งการ
กําหนดฉลากของสินค้ านันจะเป็
้
นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภคในการที่จะทราบข้ อเท็จจริ งในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินค้ านันแต่
้ สนิ ค้ าดังกล่าวไม่เป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึง่ ให้ คณะกรรมการว่า
ด้ วยฉลากมีอํานาจกําหนดให้ สินค้ านันเป็
้ นสินค้ าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๓๑ ฉลากของสินค้ าที่ควบคุมฉลาก จะต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(๑) ใช้ ข้อความที่ตรงต่อความจริ งและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ า
(๒) ต้ องระบุข้อความดังต่อไปนี ้
(ก) ชื่อหรื อเครื่ องหมายการค้ าของผู้ผลิตหรื อของผู้นําเข้ าเพื่อขายแล้ วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรื อสถานที่ประกอบธุรกิจนําเข้ า แล้ วแต่กรณี
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้ เข้ าใจได้ วา่ สินค้ านันคื
้ ออะไร ในกรณีที่เป็ นสินค้ านําเข้ าให้ ระบุ
ชื่อประเทศที่ผลิตด้ วย
(๓) ต้ องระบุข้อความอันจําเป็ น ได้ แก่ ราคา ปริ มาณ วิธีใช้ ข้ อแนะนํา คําเตือน วัน เดือน
ปี ที่หมดอายุในกรณีเป็ นสินค้ าที่หมดอายุได้ หรื อกรณีอื่น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภค ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจซึง่ เป็ นผู้ผลิตเพื่อขายหรื อผู้สงั่ หรื อผู้นําเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อ
ขายซึง่ สินค้ าที่ควบคุมฉลาก แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้จดั ทําฉลากก่อนขายและฉลากนันต้
้ องมีข้อความ
ดังกล่าวในวรรคหนึง่ ในการนี ้ ข้ อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้ องจัดทําตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การกําหนดข้ อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้ องไม่เป็ นการบังคับให้ ผ้ ู
ประกอบธุรกิจต้ องเปิ ดเผยความลับทางการผลิต เว้ นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็ นสิ่งจําเป็ นที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้ วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจเลิกใช้ ฉลากดังกล่าวหรื อดําเนินการ
แก้ ไขฉลากนันให้
้ ถกู ต้ อง
มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นนอาจขอให้
ั้
คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากพิจารณาให้ ความเห็นใน
ฉลากนันก่
้ อนได้ ในกรณีนี ้ให้ นํามาตรา ๒๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้ าที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจใน
สินค้ าดังกล่าวต้ องจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้ นกั งานเจ้ าหน้ าที่ทําการ
ตรวจสอบได้
วิธีจดั ทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

ส่ วนที่ ๒ ทวิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านสัญญา
มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้ าหรื อให้ บริ การใด ถ้ าสัญญาซื ้อขายหรื อ
สัญญาให้ บริ การนันมี
้ กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําเป็ นหนังสือ หรื อที่ตามปกติประเพณีทําเป็ น
หนังสือ คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญามีอํานาจกํ าหนดให้ การประกอบธุรกิจขายสินค้ าหรื อ
ให้ บริ การนันเป็
้ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจทํากับผู้บริ โภคจะต้ องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
(๑) ใช้ ข้อสัญญาที่จําเป็ นซึง่ หากมิได้ ใช้ ข้อสัญญาเช่นนัน้ จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเสียเปรี ยบผู้
ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ ามใช้ ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค
ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนด
และเพื่อประโยชน์ของผู้บริ โภคเป็ นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญาจะให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ
จัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนดให้ สญ
ั ญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้ องใช้ ข้อสัญญาใด หรื อต้ องใช้ ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ ข้อ
สัญญานันด้
้ วยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ ว ถ้ าสัญญานันไม่
้ ใช้ ข้อสัญญาดังกล่าวหรื อใช้ ข้อสัญญา
ดังกล่าวแต่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ให้ ถือว่าสัญญานัน้ ใช้ ข้อสัญญาดังกล่าวหรื อใช้ ข้อสัญญา
ดังกล่าวตามเงื่อนไขนัน้ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนดให้ สญ
ั ญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้ องไม่ใช้ ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ ว ถ้ าสัญญานันใช้
้ ข้อสัญญา
ดังกล่าว ให้ ถือว่าสัญญานันไม่
้ มีข้อสัญญาเช่นว่านัน้
มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้ การประกอบธุรกิจ
ขายสินค้ าหรื อให้ บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้ องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) มีรายการและใช้ ข้อความที่จําเป็ น ซึง่ หากมิได้ มีรายการหรื อมิได้ ใช้ ข้อความเช่นนันจะ
้
ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเสียเปรี ยบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ ามใช้ ข้อความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค

ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนดให้ หลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้ องใช้ ข้อความใด หรื อต้ องใช้ ข้อความใด
โดยมีเงื่อนไขในการใช้ ข้อความนันด้
้ วย หรื อต้ องไม่ใช้ ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ ว ให้
นํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้ บงั คับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจขายสินค้ าหรื อให้ บริ การโดยให้ คํามัน่ ว่าจะทํา
สัญญารับประกันให้ ไว้ แก่ผ้ บู ริ โภค สัญญาดังกล่าวต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบ
ธุรกิจหรื อผู้แทน และต้ องส่งมอบสัญญานันแก่
้ ผ้ บู ริ โภคพร้ อมกับการส่งมอบสินค้ าหรื อให้ บริ การ
ถ้ าสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว้ ด้วย
มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ าที่สง่ มอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรื อมีข้อสัญญา
และแบบถูกต้ องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรื อส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้ อความ
ถูกต้ องตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคภายในระยะเวลาที่เป็ นทางปฏิบตั ิตามปกติสําหรับ
การประกอบธุรกิจประเภทนัน้ ๆ หรื อภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญากําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรื อแบบหลักฐานการรับเงิน
ของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นนอาจขอให้
ั้
คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญาให้ ความเห็นในแบบสัญญาหรื อแบบหลักฐานการรับเงินนันก่
้ อนได้
ในกรณีนี ้ให้ นํามาตรา ๒๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ ๓
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น
มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าสินค้ าใด อาจเป็ นอันตรายแก่ผ้ บู ริ โภค
คณะกรรมการอาจสัง่ ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรื อพิสจู น์สินค้ านันได้
้
ถ้ าผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ไม่ ดํ า เนิ น การทดสอบหรื อ พิ สูจ น์ สิ น ค้ า หรื อ ดํ า เนิ น การล่า ช้ า โดยไม่ มี เ หตุผ ลอัน สมควร
คณะกรรมการจะจัดให้ มีการพิสจู น์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้เสียค่าใช้ จ่ายก็ได้
ถ้ าผลจากการทดสอบหรื อพิสจู น์ปรากฏว่าสินค้ านันอาจเป็
้
นอันตรายแก่ผ้ บู ริ โภค และ
กรณีไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้ านันได้
้ โดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ให้ คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ ห้ ามขายสินค้ านัน้ และถ้ าเห็นสมควรจะสัง่ ให้ ผ้ ู
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินค้ านันภายใต้
้
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ ในกรณีที่

สินค้ านันไม่
้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรื อเป็ นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้ านันไว้
้ เพื่อขาย
ต่อไป คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจทําลายหรื อจะจัดให้ มีการทํ าลายโดยผู้
ประกอบธุรกิจเป็ นผู้เสียค่าใช้ จ่ายก็ได้
ในกรณีจําเป็ นและเร่งด่วน ถ้ าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้ าใดอาจเป็ นอันตราย
แก่ผ้ บู ริ โภค ให้ คณะกรรมการมีอํานาจสัง่ ห้ ามขายสินค้ านันเป็
้ นการชัว่ คราวจนกว่าจะได้ มีการ
ทดสอบหรื อพิสจู น์สนิ ค้ าตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง
การสัง่ ห้ ามขายสินค้ าตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ (ยกเลิ กโดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)
มาตรา ๓๘ (ยกเลิ กโดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้ าดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริ โภค หรื อเมื่อได้ รับคําร้ องขอจากผู้บริ โภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการ
ดําเนินคดีนนจะเป็
ั้
นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภคเป็ นส่วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังพนั
้ กงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอธิ บดีกรมอัยการ หรื อข้ าราชการในสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริ โภคซึง่ มีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองผู้บริ โภค
เพื่อให้ มีหน้ าที่ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผ้ กู ระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อ
คณะกรรมการได้ แจ้ งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้ งให้ ศาลทราบแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดําเนินคดีในศาล ให้ เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองผู้บริ โภคมีอํานาจฟ้องเรี ยกทรัพย์สิน หรื อ
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่ร้องขอได้ ด้วย และในการนี ้ให้ ได้ รับยกเว้ นค่าฤชาธรรมเนียมทังปวง
้
มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวตั ถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริ โภคหรื อต่อต้ านการแข่งขันอัน
ไม่เป็ นธรรมทางการค้ า และข้ อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก
และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนันอาจยื
้
่น
คําขอให้ คณะกรรมการรั บรองเพื่ อให้ สมาคมนัน้ มีสิทธิ และอํ านาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึง่ ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริ โภคให้ สมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญาหรื อดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภคได้ และให้ มีอํานาจฟ้องเรี ยกค่าเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได้ ถ้ ามีหนังสือมอบหมายให้ เรี ยกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม
ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้ สมาคมถอนฟ้อง เว้ นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็น
ว่าการถอนฟ้องนันไม่
้ เป็ นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นส่วนรวมสําหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการ

เรี ยกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟ้องหรื อการพิพากษาในกรณีที่คคู่ วามตกลงหรื อ
ประนีประนอมยอมความกัน จะต้ องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้ เรี ยก
ค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อศาลด้ วย
มาตรา ๔๒ นอกจากต้ องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอื่นแล้ ว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรื อเมื่อมีพฤติการณ์ปรากฏว่าสมาคมนันดํ
้ าเนินการเพื่อฟ้องคดี
โดยไม่สจุ ริ ต ให้ คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนันได้
้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี ้ ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่สมาคมซึง่ ถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี ้ได้ ฟ้องคดีใดไว้ ตอ่ ศาลและคดีนนั ้
ยังค้ างอยูใ่ นการพิจารณาของศาล ให้ ศาลสัง่ จําหน่ายคดีนนเสี
ั้ ย
หมวด ๓
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับคําสัง่ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องตามมาตรา ๒๗ หรื อ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคําสัง่ ดังกล่าว ให้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วนั ที่
ผู้อทุ ธรณ์ได้ รับทราบคําสัง่ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
การอุทธรณ์ คําสัง่ ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสัง่ ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง เว้ นแต่คณะกรรมการจะสัง่ เป็ นอย่างอื่นเป็ นการชั่วคราวก่อนการ
วินิจฉัยอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่อํานวยความสะดวก ไม่ให้ ถ้อยคํา หรื อไม่สง่ เอกสาร หรื อ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๕ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ตามมาตรา ๑๗ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทัง้
ปรับ
มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ
ปริ มาณ หรื อสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นของตนเองหรื อผู้อื่น
โฆษณาหรื อใช้ ฉลากที่มีข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อข้ อความที่ร้ ู หรื อควรรู้ อยู่แล้ วว่าอาจก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดเช่นว่านัน้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทัง้
จําทังปรั
้ บ
ถ้ าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํ ้าอีก ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรื อ (๔) หรื อข้ อความ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๖ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาซึง่ สัง่ ตาม
มาตรา ๒๗ หรื อมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่น
บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๕๐ ถ้ าการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรื อมาตรา ๔๙ เป็ นการกระทํา
ของเจ้ าของสื่อโฆษณา หรื อผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําต้ องระวางโทษเพียงกึ่งหนึง่ ของโทษ
ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สําหรับความผิดนัน้
มาตรา ๕๑ ถ้ าการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรื อมาตรา
๕๐ เป็ นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําต้ องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรื อไม่เกินสอง
เท่าของค่าใช้ จ่ายที่ใช้ สําหรั บการโฆษณานัน้
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้ าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรื อมีฉลากแต่
ฉลากหรื อการแสดงฉลากนันไม่
้ ถกู ต้ อง หรื อขายสินค้ าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากสัง่
เลิกใช้ ตามมาตรา ๓๓ ทังนี
้ ้ โดยรู้หรื อควรรู้อยูแ่ ล้ วว่าการไม่มีฉลากหรื อการแสดงฉลากดังกล่าวนัน้
ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทัง้
จําทังปรั
้ บ

ถ้ าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทําของผู้ผลิตเพื่อขาย หรื อผู้สงั่ หรื อนําเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการว่าด้ วยฉลากซึง่ สัง่
ตามมาตรา ๓๓ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทัง้
ปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้ างทําฉลากที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรื อรับจ้ างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้ องตามกฎหมายกับสินค้ า โดยรู้ หรื อควรรู้ อยู่แล้ วว่าฉลากดังกล่าวนันไม่
้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ขายสินค้ าที่คณะกรรมการสัง่ ห้ ามขายเพราะสินค้ านัน้
อาจเป็ นอันตรายแก่ผ้ บู ริ โภคตามมาตรา ๓๖ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกิน
ห้ าหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ถ้ าผู้ประกอบธุรกิจนันเป็
้ นผู้ผลิตเพื่อขายหรื อเป็ นผู้สงั่ หรื อนําเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ขาย ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่สง่ มอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรื อมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้ องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรื อไม่สง่ มอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้ อความถูกต้ อง
ตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้ องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกว่าที่ผ้ บู ริ โภค
จะต้ องชําระและได้ รับเงินจํานวนนันไปจากผู
้
้ บริโภคแล้ วต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อ
ปรับตังแต่
้ ห้าร้ อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ เว้ นแต่จะพิสจู น์ ได้ ว่าตนได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเช่นนันแล้
้ ว
มาตรา ๕๗ ทวิ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๕ สัตต ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจและการกระทํานันเป็
้ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ สนั นิษฐานว่าผู้
ประกอบธุรกิจเป็ นผู้กระทําผิดร่ วมด้ วยเว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ ว่าบุคคล
นันจะกระทํ
้
าความผิดแม้ จะใช้ ความระมัดระวังตามสมควรแล้ ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผ้ กู ระทําความผิดซึง่ ต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นนิติ

บุคคล กรรมการหรื อผู้จดั การหรื อผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบคุ คลนันต้
้ องรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้ วยเว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทํา
ความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้
มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริ ต ใช้ จ้ าง วาน ยุยง หรื อดําเนินการให้ สมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้ องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็ นคดีแพ่งหรื อคดีอาญาต่อ
ศาล เพื่อกลัน่ แกล้ งผู้ประกอบธุรกิจนันให้
้ ได้ รับความเสียหาย ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็ น
ข้ อเท็จจริ งที่ตามปกติวิสยั ของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย ซึ่งตนได้ มาหรื อล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิราชการหรื อเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวน หรื อการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้ มาหรื อล่วงรู้ ข้อเท็จจริ งใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบตั ิราชการหรื อ
การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี แล้ วเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนันในประการที
้
่น่าจะเสียหายแก่ผ้ หู นึ่ง
ผู้ใดต้ องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ คณะกรรมการมีอํานาจเปรี ยบเทียบ
ได้
และในการนี ใ้ ห้ ค ณะกรรมการมี อํา นาจมอบหมายให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งหรื อ
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ดําเนินการเปรี ยบเทียบได้ โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑ์ ในการเปรี ยบเทียบหรื อเงื่อนไขประการใดๆ ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรด้ วยก็ได้
ภายใต้ บงั คับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้ าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ และบุคคลนันยิ
้ นยอมให้ เปรี ยบเทียบ ให้ พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่ องมายังคณะกรรมการหรื อผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้ มีอํานาจเปรี ยบเทียบ
ตามวรรคหนึ่ ง ภายในเจ็ ด วั น
นับ แต่ วัน ที่ ผ้ ู นั น้ แสดงความยิ น ยอมให้ เปรี ย บเที ย บ
เมื่อผู้กระทําความผิดได้ เสียค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรั ฐมนตรี

หมายเหตุ
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริ โภค พ.ศ.๒๕๒๒ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๖ ตอนที่
๗๒ ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒
และแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ซึง่ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑

