พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522
------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป*[รก.2522/72/20พ./4 พฤษภาคม 2522]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"ซื้อ" หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใด ๆ โดยใหคาตอบแทนเปนเงิน
หรือผลประโยชนอยางอื่น
"ขาย" หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใด ๆ โดยเรียก
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย
"สินคา" หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย
"บริการ" หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใชหรือใหประโยชนใน
ทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่น แตไมรวมถึงการจางแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงาน
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงการ
เปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ
"ผูบริโภค"* หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับ
บริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม *[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
"ผูประกอบธุรกิจ" หมายความวา ผูข าย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย
"ขอความ" หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง
เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได
"โฆษณา" หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพื่อ
ประโยชนในทางการคา

"สื่อโฆษณา" หมายความวา สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย
"ฉลาก" หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับสินคา
ซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้ง
หรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น
"สัญญา"* หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและขายสินคา
หรือใหรับบริการ *[เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้
(1) สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ
(3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ
(3 ทวิ)* สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา *[เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541]
(4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ หรือ
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว
มาตรา 5 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณ
พอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(2) คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะ หรือหีบหอบรรจุสินคา ฉลาก
หรือเอกสารอื่นที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(3) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิต
สินคา การขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และ
อุปกรณที่เกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 6 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 5 (3) ถาไมเปนการเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือ
ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน และใหกระทําการตอ
หนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยู ในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนา

บุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยานการคนตามมาตรา 5 (2) ใหพนักงาน
เจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
มาตรา 7 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูที่
เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
-----มาตรา 9* ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค" ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและ
เลขานุการ *[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 10 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36
(3) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก
สิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินคา หรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได
(4) ใหคาํ ปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ
(6) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจ
และหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค
(7) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรองขอตาม
มาตรา 39
(8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40
(9) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค และ
พิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผู
ปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
มาตรา 11 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 12 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 11 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทนในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา 13 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการ
มาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
(2) คณะกรรมการวาดวยฉลาก
(3)* คณะกรรมการวาดวยสัญญา
*[เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้น มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่องอยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 12 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 15 คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได
มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 13 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 17 คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือ
ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกข หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ใน
การนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองให
โอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปนและเรงดวนการกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก
ทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะ
กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งนั้นก็ได
มาตรา 19* ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีใหมีเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และจะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติ
ราชการดวยก็ได *[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 20 ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํา
ของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(2) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบ หรือพิสูจนสินคาหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและ
จําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค
(3) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่น
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับ การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ
(5) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัยในการบริโภคที่
เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด
(6) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม สงเสริม
หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด 2

การคุมครองผูบริโภค
-----มาตรา 21* ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติ
ดังกลาว เวนแต
(1) ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ
เสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ได
(2) ในกรณีตาม (1) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปได ใหคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ไดโดยไม
ตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (1)
ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายออกคําสั่ง
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติใหหมวดนี้ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจออกคําสั่งตาม
ความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีกฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการ
อาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมอี ํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องไดการมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ ตามวรรค
สอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
สวนที่ 1
การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา
มาตรา 22 การโฆษณาจะตองไมใชขอความทีเ่ ปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือ
บริการ
ขอความดังตอไปนี้ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม
(1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง
(2) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะกระทําโดย
ใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม
(3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ
นําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน
(5) ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู
ไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (1)

มาตรา 23 การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรือ
อันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและ
คณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 ใหคณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้
(1) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใชหรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
จะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาตางกันก็ได
(2) จํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคานั้น
(3) หามการโฆษณาสินคานั้นความใน (2) และ (3) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย
มาตรา 25 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใดผูบริโภคจําเปนตองทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวย
การโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได
มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด
สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นตองมีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชน
ทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ทั้งนี้ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยาง
ใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา 22 มาตรา 23
มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้
(1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
(2) หามการใชขอ ความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา
(4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดในการออกคําสั่งตาม (4) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของ
ผูกระทําการโฆษณา
มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา ขอความใดที่ใชในการโฆษณา
เปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออก
คําสั่งใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได

ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือ
บุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการโฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวา
ขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออก
คําสั่งตามมาตรา 27 ได และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ
มาตรา 29 ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาใหความเห็นใน
เรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอ
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับ คําขอ ถาไมแจงภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลวการขอความเห็นและคา
ปวยการในการใหความเห็น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่
ไดรับใหนาํ สงคลังเปนรายไดแผนดินดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการ
พิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจ
เปนอันตรายแกผูบริโภค และกรณีไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตาม
มาตรา 30 หรือตามกฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผู
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีที่สินคานั้นไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพื่อขายตอไป คณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได
ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองการสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 37* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 38* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 39 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อได
รับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ
หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร
เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือคาเสียหาย
ใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา 40 สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง
การคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของ
สมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อให

สมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การรับรองสมาคมตามวรรคหนึง่ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 41 ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตาม
มาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภค
ได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหาย
แทนจากสมาชิกของสมาคมในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อ
ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการ
เรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายใหเรียกคาเสียหาย
แทนมาแสดงตอศาลดวย
มาตรา 42 นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยและกฎหมายอื่นแลว
สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 สมาคมใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดีโดยไมสุจริต ให
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาลและคดีนั้นยังคางอยูใน
การพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย
หมวด 3
การอุทธรณ
-----มาตรา 43 ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ไม
พอใจคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได
มาตรา 44 การอุทธรณตามมาตรา 43 ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

หมวด 4
บทกําหนดโทษ
------

มาตรา 45 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 5 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 46 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 17 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 47* ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น โฆษณาหรือใชฉลากที่มี
ขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ *[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 48* ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือขอความตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือ
มาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 49 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 50 ถาการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือ มาตรา 49 เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณา
หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 51* ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เปนความผิด
ตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือไมเกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับ
การโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 52* ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไมมีฉลาก หรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดง
ฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวยฉลากสั่งเลิกใชตามมาตรา 33 ทั้งนี้ โดยรู
หรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือ ผูส ั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]

มาตรา 53* ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
กับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท
*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 54 ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
กับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท
มาตรา 55 ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 56 ผูประกอบธุรกิจผูใดขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขาย เพราะสินคานั้นอาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภคตามมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขาย หรือเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57* ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา
35 ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตามมาตรา 35 เบญจ ใหแกผูบริโภค
ภายในระยะเวลาตามมาตรา 35 อัฏฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
*[แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
ผูประกอบธุรกิจผูใดสงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่ผูบริโภคจะตองชําระและ
ไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบ
ธุรกิจเชนนั้นแลว
มาตรา 57 ทวิ* ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 35 สัตต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
*[เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 58 ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและ
การกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ใหสันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวม
ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแลว
มาตรา 59 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการหรือ
ผูจัดการหรือผูรบั ผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 60 ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือ ดําเนินการใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตาม
มาตรา 40 ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอศาล เพื่อกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจนั้น
ใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัย
ของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึง่ ตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแต
เปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน
มาตรา 62 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และในการนี้ให
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายัง
คณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือ
วาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอสินคาและ
บริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได
นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความ
จริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคา และบริการตาง ๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้น ในบาง
กรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุม ครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผู
ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และ
ผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจ
ระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครอง

สิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอ
ผูบริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจ
ตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
--------------------------พระาชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบิโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 21 ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใชบังคับ ใหอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก
นายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคมุ ครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปน
อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แลวแต
กรณี
มาตรา 22 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
--------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอันไดแก การ
ตรวจตรา กํากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองแก
ผูบริโภค ยังไมเหมาะสม และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครอง
สิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น ๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผบู ริโภคเปนจํานวน
มากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ปรับปรุงองคกรบริหารงาน
คุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค ในการเสนอ เรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปนหรือรีบดวน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติ
กําหนดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้ง
เปนการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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