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คํานํา
เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ระบบการค้าเสรีที่มี
การโยงใยทั่วถึงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมมากขึ้น อันมีผลให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น อีกทั้ง เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันก็มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวทําให้ปัญหาของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตามลําดับ ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ระบบ
การดําเนินงานที่เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ประสานกันเป็นเครือข่า ย
ทําให้ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ได้
อย่างแท้จริง ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอและไม่ทันต่อ
ภาวการณ์ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น หากประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ตลอดจนสามารถนํากฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ได้ ก็จะทําให้มีอํานาจที่จะต่อรองกับผู้ประกอบการที่
หวังจะเอารัดเอาเปรียบได้
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยเหลือ
ผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ กอปรกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๘๒ (๑๐) เพื่อทําหน้าที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคทั่วประเทศ คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนสําคัญยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม มีจุดมุ่งหมายที่
จะสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งถ่ อ งแท้ สามารถสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ ตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

บทที่ ๑
บทนํา
การพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้บริโภค๑
แนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ได้เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ ภายหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยศตวรรษที่ ๑๘ เนื่องจากก่อนหน้านี้สินค้าต่าง ๆ ที่มีขายกันในท้องตลาด
ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น มีด ขวาน จาน ชาม ช้อน โอ่ง ไห เสื้อผ้า ฯลฯ
ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าเหล่านี้จึงสามารถที่จะตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของสินค้าได้ง่าย ๆ
ด้วยตนเอง
วิธีปฏิบัติเช่นนี้ได้กลายมาเป็นหลักประการหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย นั่นคือ
หลัก “ผู้ซื้อต้องระวัง” (Caveat emptor) โดยหากผู้ซื้อไม่ตรวจสอบสินค้าที่จะซื้อขายให้ดี หรือ
เห็น ได้ ชั ด เจนว่ า สิ นค้ า มีค วามชํ า รุ ด บกพร่ อ งแต่ ก็ยั งซื้ อ สิ นค้ า นั้ น ไป ถื อ ว่ า ผู้ ซื้ อนั้ น ขาดความ
ระมัดระวังเอง ผู้ขายไม่ต้องรับผิด หลักกฎหมายดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๗๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น
และมีการนําเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการ
นําเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย ซึ่งทําให้
ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้เลยว่าสินค้านั้นมีความชํารุดบกพร่องหรืออาจไม่ปลอดภัยในขณะที่
ซื้อมาหรือไม่ โดยความชํารุดบกพร่องหรือความไม่ปลอดภัยของสินค้าเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจาก
วัตถุดิบที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ หรือความบกพร่องในกระบวนการผลิตเอง หรือวิทยาการในขณะที่ผลิต
สินค้านั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าความชํารุดบกพร่องนั้นจะเกิดขึ้น (State of the art)
นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนการผลิตเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต (Economic of Scale)
และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดโดยไม่มีพรมแดน ทําให้สินค้าหลากหลายชนิดกระจายไป
ยังผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งในจํานวนนี้มีสิน ค้าที่ชํารุดบกพร่องและไม่ปลอดภัยอยู่ด้วยเป็ น
จํานวนมาก ผู้บริโภคจึงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ
ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดข้อคิดว่าหลักกฎหมายดั้งเดิม คือ หลักผู้ซื้อต้องระวัง นั้นไม่อาจ
ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภคได้ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแทรกแซงโดย
ให้การคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น

๑

นายปกรณ นิลประพันธ ผูอ ํานวยการฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๒กระแสเรียกร้องให้รัฐเข้ามาให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (Consumerism) มีความ
ชัดเจนมากในทศวรรษที่ 1960 ในสหรัฐอเมริกา โดยมีการประกาศให้การรับรองสิทธิของผู้บริโภค
ที่สําคัญ 4 ประการ คือ
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอก่อนที่จะซื้อ (Right
to be informed)
- สิทธิที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยอิสระ (Right to choose)
- สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้า (Right to safety) และ
- สิท ธิที่ จะเรี ยกร้องค่าทดแทนจากผู้ ผลิ ตหรื อผู้ จํ าหน่า ยสินค้ าที่ ชํา รุ ดบกพร่อ ง
หรือไม่มีความปลอดภัย (Right to compensation)
หลังจากนั้น สหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ
และหลายประเทศได้ตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับในเวลาต่อมา รวมทั้งประเทศไทยด้วย
แนวคิดในการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
สําหรับแนวคิดหลักในการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมี 2 แนวคิด แนวคิดแรกเห็นว่า
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) จึงถือว่า
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่กํากับการแข่งขันทางการค้า เช่น ออสเตรเลีย
เป็นต้น แต่อีกแนวคิดหนึ่งเห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคต้องใช้มาตรการเฉพาะ จึงแยกออกมาเป็น
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งต่างหาก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามแนวคิดใด การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
ของทุกประเทศจะมีลักษณะสําคัญร่วมกัน 2 ประการ คือ
(1) การผลักภาระการพิสูจน์ (Onus of Proof) ในเรื่องทางเทคนิคให้แก่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายสินค้า โดยผู้บริโภคมีหน้าที่พิสูจน์เพียงว่าตนได้รับความเสียหายจากสินค้าที่
ชํารุดบกพร่องหรือที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรเท่านั้น
(2) การให้รัฐมีอํานาจดําเนินคดีแทนผู้บริโภค
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคแบ่งออกได้ 2 มาตรการ คือ มาตรการก่อนที่สินค้าจะ
เข้าสู่ตลาด (Pre-market Control Measure) กับมาตรการหลังจากที่สินค้าเข้าสู่ตลาดแล้ว (Postmarket Control Measure)
สําหรับมาตรการก่อนที่สินค้าจะเข้าสู่ตลาด (Pre-market Control Measure) นั้น ได้แก่
การกําหนดมาตรฐานจริยธรรม (Code of Conduct) ของผู้ประกอบการ และการกําหนด

-๓มาตรฐาน (Standard) ของกระบวนการผลิตและมาตรฐานของสินค้าที่จะผลิตขึ้น ซึ่งบังคับให้
ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดเท่านั้น
เทคนิคในการกําหนดมาตรฐานสินค้านั้นแบ่งออกได้เป็น 2 เทคนิค คือ
- การกําหนดมาตรฐานสินค้าตามประเภทของสินค้า (by item) และ
- การกําหนดมาตรฐานสินค้ากลาง (general standard)
สํ า หรั บ การกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า ตามประเภทของสิ น ค้ า จะทํ า ให้ รั ฐ หรื อ
หน่วยงานกําหนดมาตรฐานเอกชนต้องทํางานตลอดเวลาเนื่องจากสินค้านั้นมีจํานวนมาก และ
เป็นการดําเนินงานในลักษณะกําหนดมาตรฐานหลังจากที่มีการผลิตสินค้านั้นขึ้นแล้ว แต่การ
กําหนดมาตรฐานสินค้ากลางจะลดภาระดังกล่าวได้มาก ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าไปในตัว ตัวอย่างของมาตรฐานกลางที่ใช้กันอยู่ เช่น EU Directive on Product
Safety (1995) ที่กําหนดว่าสินค้าที่จะวางจําหน่ายในท้องตลาดได้ต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัย
เท่านั้น (Only safe product can be placed on the market) เป็นต้น
ส่วนมาตรการหลังจากที่สินค้าเข้าสู่ตลาดแล้ว (Post-market Control Measure) นั้น
แยกเป็นการควบคุมระบบการจัดจําหน่าย (Supply chain) การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
(Product Quality Control) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องและพอเพียง (Product
Information Labeling) การควบคุมการโฆษณา การคุ้มครองอิสระในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค การเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพร่องของสินค้า (Compensation) และ
การเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคืนจากผู้บริโภค (Product Recall Measure)
ในด้า นการค้ าระหว่างประเทศ มาตรการคุ้มครองผู้ บริโภคมีผลอย่า งสํ า คัญต่อความ
เชื่อถือของผู้บริโภคในภาวะที่โลกไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน เพราะหากมาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศย่อมมั่นใจใน
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้น อันเป็นผลดีต่อภาคการผลิตและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
โดยตรง บางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ถึงกับห้ามการส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือที่ไม่ปลอดภัย
ออกไปขายต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าของออสเตรเลียในตลาดโลกในทางอ้อม
นอกจากนี้ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคใน
ประเทศ ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วย
ปั จ จุ บั น เมื่ อ โลกเจริ ญ มากขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นอุ ต สาหกรรม และด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ระบบเศรษฐกิจ การค้าขายหรือการบริการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมี
กระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้น การผลิตสินค้าใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ทันสมัยเกินกว่า
ความรู้ธรรมดาของผู้ใช้หรือผู้บริโภคจะตามได้ทัน ผู้ผลิตต่างก็หาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
และเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในบางกรณีการขยายกําลังการผลิตทําให้ความละเอียด

-๔รอบคอบและคุณภาพของสินค้าลดลง ประกอบกับการขยายตัวของการค้าพาณิชย์กว้างออกไป
จากระดับหมู่บ้าน เมือง ไปสู่ระดับระหว่างประเทศ ทําให้สินค้าในตลาดมีการแพร่กระจายและ
เพิ่มประเภทหรือชนิดมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคไม่อาจปรับตัวให้ทันกับความ
เจริญทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ ความระมัดระวังในระดับธรรมดาไม่อาจช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ซ้ําร้ายยังอาจทําให้เกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าทีซ่ อื้ มา
โดยคาดไม่ถึงด้วย
เมื่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมเปลี่ยนไป กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสมัยอดีตก็เริ่ม
มีช่องว่างหรือขาดความเหมาะสม เนื่องจากกฎหมายในสมัยก่อน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของสังคมในสมัยนั้นอันเป็นสังคมแคบและวิธีการผลิตยังไม่สลับซับซ้อนเท่าสังคมใน
ปัจจุบัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของลักษณะการดํารงชีวิตในสังคม ทําให้เกิดความ
จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในทางกฎหมายและการปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ของ
กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในการ “บริโภค” สินค้าและบริการ ซึ่งในแต่ละ
ประเทศมี วิ ธี ก ารและบทบั ญ ญั ติ ที่ เ รี ย กว่ า “กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค” ขึ้ น ใช้ บั ง คั บ
นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์เดิม ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายทั่วไป ลักษณะของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาจแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทาง
เทคโนโลยี
สําหรับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นมาตรการที่เน้นการป้องกันและปราบปราม โดยการออกกฎหมาย
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ควบคุมกํ า กั บ แต่ ไ ม่ ไ ด้เ น้ นวิ ธีก ารเยี ยวยาชดใช้ ความเสีย หายเป็น พิ เศษ
นอกเหนือไปจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะสัญญาหรือลักษณะละเมิด

บทที่ ๒
แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ กํ า หนดให้
สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้ นเพื่อกระทํากิ จการ พิจารณาสอบสวน หรือศึก ษา
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยให้
คณะกรรมาธิ การมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย กเอกสารจากบุ คคลใด หรื อ เรีย กบุ คคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่
นั้นได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘๒ กําหนดให้สภาตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจํานวนสิบห้าคน
เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการอาจตั้ง
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารหรื อ คณะทํ า งาน เพื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หาซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิการแล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด อีกทั้งอาจ
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้คําปรึกษาและปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๘๒ (๑๐) กํ า หนดให้
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค นอกจากนี้
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘๘ กําหนดให้คณะกรรมาธิการมี
อํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด เพื่อแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมาธิการ และเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
๑. การจัดประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค
๒. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ หรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาอันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการ

-๖๓. การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานภายในประเทศ โดยการไปศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
- การศึ ก ษาดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละโลกทั ศ น์ ให้ ก าร
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ประชาชนได้รู้จัก
สิทธิในการคุ้มครองตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. การรับรองแขกต่างประเทศ
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการดําเนินชีวิตประจําวั นของประชาชนมีความเกี่ยวข้ องกั บการคุ้มครองผู้บ ริโภค
หลายด้าน เช่น อาหาร เครื่องสําอาง ยา และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ มีสารปนเปื้อนและไม่มีความ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค รวมทั้งการใช้บริการ และการทําสัญญากับผู้ประกอบการที่มีลักษณะของ
สัญญาต่างตอบแทนมีการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ แม้จะมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและทํา
หน้าที่ดูแล แต่ก็ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยมีสาเหตุดังนี้
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีความบกพร่อง จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้กฎหมาย รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
- การพัฒนาผู้บริโภคกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีความ
สอดคล้องกัน ทําให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
จากสาเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมาธิ ก ารการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญในการดูแลผู้บริโภคจึงได้กําหนดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานเชิงรับ
พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บ ริโภค จากเรื่องที่
คณะกรรมาธิการหยิบยก เรื่องร้องเรียน และเรื่องอื่นใดที่มีความสําคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และมีผลกระทบในภาพรวมและอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเรียกบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้บริโภค

-๗การดําเนินงานเชิงรุก
- สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้มีการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการดูแลผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด
- กําหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
- การจัดสัมมนาเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภครู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในการคุ้มครอง
ตนเอง
- ดําเนิ นการร่วมกั บคณะอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บ ริโภคประจําจั งหวัด และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในฐานะผู้ บ ริ โ ภค มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
คุ้มครองผู้บริโภค และรู้จักสิทธิของตนเองอันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น

บทที่ ๓
เปรียบเทียบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ
๑. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศไทย
การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น หลังจากที่รัฐบาลมีการ
ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีองค์กรของ
รัฐในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทําหน้าที่พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ดูแลไม่ให้ใช้ข้อความโฆษณาที่
ไม่เป็นธรรม (เช่น เป็นเท็จเกินจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความแตกแยก) คณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ดูแลให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและลักษณะของสินค้าในฉลาก (เช่น ชื่อและเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิต ราคา ปริมาณและวิธีใช้) และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กําหนดให้มีสัญญา
มาตรฐานเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค (เช่น สัญญาบัตรเครดิต สัญญาเช่าซื้อ) รวมทั้งมีการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐและ
คําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงดูแลผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพการค้าและระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน กอรปกับมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและบริการมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังขาดอํานาจต่อรองใน
การเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ทําให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
อยู่เ สมอ ด้ ว ยเหตุ นี้ภ าครัฐ จึ งได้ ตระหนัก ถึ งการคุ้ มครองสิ ท ธิ ของผู้ บ ริโ ภค และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคไว้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ...” แม้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยคณะ
ปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ภาครัฐยังคงให้
ความสํ า คั ญ กั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ก็ ยั ง คงมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค โดยได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
มาตรา ๖๑ “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นจริง...”

-๙ในปั จ จุ บั น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคและยั ง คงมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ คื อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ๕ ประการ คือ
๑. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ข่ า วสารรวมทั้ งคํ า พรรณนาคุณ ภาพที่ ถู กต้ องและเพี ย งพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร จากการโฆษณา
หรื อการแสดงฉลากที่ เป็ น จริง จากผู้ ประกอบธุร กิ จ รวมถึ งสิ ท ธิที่ จะได้ รั บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เพียงพอที่ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการ
ซื้อสินค้าหรือบริการ
๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภค
สามารถที่ จ ะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยความสมั ค รใจ มี อิ ส ระในการ
ตัดสินใจโดยปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง
๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่
ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม สินค้าหรือบริการนั้นต้องมีสภาพและ
คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ม าตรฐานเหมาะสมแก่ ก ารใช้ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
ร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคําแนะนํา หรือระมัดระวังตามสภาพของ
สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อ
สัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
๕. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาและชดเชยความเสี ย หาย หมายถึ ง กรณี ที่
ผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้บริโภคมี
สิทธิในการเรีย กร้องให้ผู้ประกอบธุร กิจชดใช้ค่าเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น
๒. การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น
สืบเนื่องจากการที่ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ทําให้
บ้านเมืองถูกทําลายและได้รับความเสียหายอย่างมาก บรรดาเหล่าแม่บ้านจึงได้มีการรวมตัวกัน
เดินขบวนรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดการต่อรองกับทหารอเมริกาเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภายหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๐ ถึง
๑๙๖๐ เป็ น ต้ น มา ทํ า ให้ ก ระบวนการผลิ ต ในระบบเศรษฐกิ จ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ความเป็ น อยู่ ข อง

-๑๐ประชาชนดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามกระบวนการผลิต ส่งผล
ให้การบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเป็นลําดับ และผลิตภัณฑ์บางอย่างก่อให้เกิดปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค การบริโภคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังขาดความปลอดภัย ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อมีการฟ้องร้องคดี ผู้บริโภคก็แพ้คดีเพราะไม่สามารถนําสืบ
หรือพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทําให้ประชาชนเริ่มกดดันภาครัฐให้ดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ จึงได้มีการเสนอต่อ
รัฐสภาว่าต้องกําหนดสิทธิผู้บริโภคและสภาพความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ.
๑๙๖๘ รัฐสภาญี่ปุ่นได้ตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection Fundamental
Act, ๑๙๖๘) ขึ้นบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งมีหลักการและเหตุผลเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ
ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ผู้บริโภค โดยได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง
รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจ และบทบาทของผู้บริโภค สรุปได้ดังนี้
- รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องวางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
แผนและนโยบายเกี่ยวกับผู้บริโภคตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคและดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาล
- ผู้บริโภคจะต้องมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตของตนในฐานะผู้บริโภคด้วย
การมีความคิดริเริ่มและพยายามที่จะใช้เหตุผลของตนเองด้วยความเชื่อมั่น
๓. การคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจั ก รสวี เ ดนให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค โดยมี ห น่ ว ยงานที่
ทําหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคของสวีเดนที่ทํางานภายใต้นโยบายของรัฐบาล เช่น The
National Board of Consumer Complaints จะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
และระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนปัญหา
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวได้แบ่ง
หน้าที่ดูแลเป็นแผนกต่างๆ ตามสภาพปัญหาของสินค้าในแต่ละประเภท แต่มีบางกรณีที่ผู้บริโภค
ไม่สามารถร้องเรี ยนเข้ามาที่หน่ วยงานได้ เช่น กรณีข้อพิพ าทระหว่ างเอกชนกับเอกชนหรื อ
ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือการให้บริการทาง
การแพทย์ กรณีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

-๑๑นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีก เช่น
- The Swedish Consumer Agency and The Consumer Ombudsman
- The Board of Supervision of Estate Agents
- The Travel Guarantees Board
หลักทั่วไปในการซื้อสินค้าและบริการในราชอาณาจักรสวีเดน
๑. ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วๆไป ผู้ซื้อและผู้ขายมีเสรีภาพในการทําสัญญา โดย
สามารถกําหนดราคาสินค้าตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยราคาสินค้าที่ซื้อขายนั้น ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
๒. ในบางกรณี จะมีการซื้อสินค้าที่ผู้ซื้ อจะได้รับเงินที่ชําระให้ ผู้ขายไปแล้วคืน เมื่อผู้ซื้อ
ไม่พ อใจในตั ว สิ นค้า นั้ น โดยผู้ ซื้อจะต้ องคืน สิ น ค้ า นั้น ภายในเวลาที่ กําหนดไว้ ด้ ว ย การซื้ อใน
ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า Buying on approval โดยขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าที่ขายสินค้านั้นได้กําหนดให้มี
การขายในรูปแบบดังกล่าวไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้ซื้อควรสอบถามจากผู้ขายก่อนที่จะชําระเงินซื้อ
สินค้านั้น โดยเมื่อผู้ซื้อสินค้าได้ซื้อสินค้าแล้ว ให้ผู้ซื้อเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการขอ
คืนเงินที่ได้ชําระไปแล้วจากผู้ขาย หากไม่พอใจสินค้าและต้องการคืนร้านค้าบางแห่งอาจให้ผู้ซื้อ
สินค้ามีสิทธิในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนการซื้อขายแบบ Buying on approval โดยให้ผู้ซื้อ
สินค้าคืนสินค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างอื่นแทน
๓. ในการซื้อสินค้าโดยปกติจะมีการประกันสินค้านั้นจากผู้ขายภายในเวลาที่กําหนด
ไว้ ซึ่งบางครั้งผู้ซื้ออาจซื้อการประกันตัวสินค้าเพิ่มเติมจากผู้ขายเพื่อเป็นค่าดูแลรักษาตัวสินค้า
อย่างครบถ้วน โดยที่ผู้ซื้อสินค้าไม่จําเป็นต้องชําระค่าดูแลรักษาเพิ่มเติมอีกต่อไป แต่มีข้อยกเว้นที่
ผู้ขายสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันสินค้านั้น เช่น ผู้ขายอ้างว่าผู้ซื้อสินค้าชื้อ
สินค้าใช้สินค้าไม่ถูกต้องตามคู่มือในการใช้งาน ในสินค้าบางอย่างจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สูงซึ่งผู้ซื้อสินค้าอาจซื้อการประกันสินค้าในแบบพิเศษ เช่น การซื้อโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
๔. ตามปกติเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าจากผู้ขายแล้ว ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิคืนสินค้าที่ซื้อนั้น
แต่ใ นการซื้ อ สิ นค้ า ผ่า นช่อ งทางจดหมาย โทรทั ศน์ โทรศั พ ท์ อิ น เทอร์ เ น็ต หรื อ ที่ บ้ า น ผู้ ซื้ อ
สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นได้ภายใน ๑๔ วัน
๔. การคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑. ข้อมูลทั่วไปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของนอร์ เ วย์ จะมี น โยบายที่ จ ะ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดยมีกระทรวงเด็กและความเสมอภาค (The Ministry of
Children and Equality) เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้มีความ

-๑๒ร่วมมือกับสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศนอร์ดิกเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการคุ้มครองผู้บริโภค
อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม (The Ministry of Justice)
จะรับผิดชอบในการร่างกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่ทําหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคของนอร์เวย์ที่สําคัญ เช่น
-The Consumer Ombudsman (ca) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ๑๙๗๓ จะเป็นหน่วยงาน
อิสระที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการขายสินค้าและบริการว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้
หรือไม่ เช่น ตรวจสอบว่า ผู้ขายได้ปฏิบัติตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
-The Consumer Council เป็นองค์กรอิสระซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภค
ทําหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ ทําหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียนและและเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างผู้ซื้อสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า
นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐและภาคธุรกิจปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
- The National Institute for Consumer Research (SIFO) เป็นสถาบันวิจัยและ
ศูนย์ทรัพยากรสําหรับผู้บริโภค ทําหน้าที่ดําเนินการวิจัยและทดสอบตัวสินค้าและวางรากฐาน
การศึกษาในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อผลิตความรู้สําหรับการพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
๒. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค้าของราชอาณาจักรนอร์เวย์
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค้าของราชอาณาจักรนอร์เวย์ มี
หลั ก การและมาตรการบั ง คั บ ตามกฎหมายของสหภาพยุ โ รป ซึ่ง สหภาพยุ โ รปได้ มีก ฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค โดยขอบเขตของ
กฎหมายจะกําหนดใน General Product Safety Directive, GPSD (๒๐๐๑/๙๕/EC) ซึ่งมี
ข้อกําหนดของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหมดในตลาดสหภาพยุโรป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อขายภายในสหภาพยุโรป
มีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคของสหภาพยุโรป
General Product Safety Directive, GPSD เป็นกฎหมายที่วางข้อกําหนดด้าน
ความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไป ซึ่ ง จะไม่ ค รอบคลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างประเภท เนื่ อ งจากมี
กฎหมายของสหภาพยุ โรปกํา หนดบั ง คับ ไว้โ ดยเฉพาะ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเล่ น เด็ ก สารเคมี
เครื่องสําอาง เครื่องจักร

-๑๓เครื่องหมาย CE แสดงถึงสินค้านั้นได้รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค้า
ขั้นต่ําสุดที่จําหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งจะระบุถึง วิธีการใช้สินค้า การดําเนินการตามมาตรฐาน
และรายละเอียดที่สําคัญต่าง ๆ
ดั ง นั้ น ราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ จึ ง ได้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์ Product Control Act (PCA) โดยดําเนินการวางหลักการด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สินค้า และการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป สําหรับสินค้าที่มี
กฎหมายได้ควบคุมความปลอดภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการควบคุมไฟฟ้า วัตถุระเบิด
สําหรับใช้ในงานโยธา อุปกรณ์ด้านความดัน รวมทั้งสินค้าเกี่ยวกับสารอันตรายต่าง ๆ
ในกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Product Control Act (PCA)
กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า DSB ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยของสินค้า
อุปโภคบริโภค และการให้บริการ โดยมีวัตถุป ระสงค์ที่สําคัญ คือ การลดความเสี่ยงจากการ
บาดเจ็บรุนแรง และลดความผิดพลาดอันเกิดจาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากนี้ ยังรับ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ได้จําหน่ายในนอร์เวย์
๕. การคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ก ได้ เ ริ่ ม ให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเมื่ อ ปี
ค.ศ. ๑๙๔๕ โดยมี อ งค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและสภาผู้ บ ริ โ ภค (Consumer
Council) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนนาดี้
ซึ่งกล่าวถึงการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภค ทําให้เกิดการตื่นตัวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นใน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีการร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี
ความสลับซับซ้อน โดยต้องมีการทําประชาพิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการร่างกฎหมาย
เพื่อแก้ไขความสลับซับซ้อนของกฎหมาย จึงได้ มีหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman)
ซึ่งทําหน้าที่ดูแลปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในเดนมาร์กและมีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่
ในการดูแลของรัฐบาลเดนมาร์ก ทําหน้าที่สอดส่องและดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ
เดนมาร์ก
สํ า หรั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของเดนมาร์ ก จะเป็ น แนวทาง
เดียวกับกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป เนื่องจากเดนมาร์กเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Common low) ซึ่งการร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จะต้องมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัติด้วย

-๑๔สําหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และกระบวนการขั้นตอนในการยื่นเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ จะมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเดนมาร์ก จะมีการให้คําจํากัดความ
ถึง “ผู้บริโภค” และการให้คําจํากัดความถึงคํานิยามที่สําคัญอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐให้
ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยของสินค้า สิทธิในการ
รักษาพยาบาลที่ดี สิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ดี สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้า และการโฆษณาสินค้าที่ถูกต้อง สิทธิที่จะเลือกสินค้าที่มีราคาเหมาะสม สิทธิในการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ สิทธิในการได้รับเงินชดใช้ในกรณีที่สินค้านั้นไม่เป็นที่พึงพอใจ
ต่อผู้บริโภค สิทธิในการศึกษาในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค และสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ดังนั้ น ความหมายของสิ ท ธิ ผู้บ ริโภคจะมี ค วามหมายครอบคลุ ม ในหลายประเด็ น
และมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการอื่น ๆ ซึ่งมีขอบอํานาจหน้าที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน
๒. สําหรับการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้านั้น ผู้ร้องเรียนสามารถจะมายื่นเรื่อง
ร้องเรียนได้ที่ สภาผู้บริโภค (Consumer Council)โดยผู้ร้องเรียนจะต้องซื้อสินค้าจํานวนไม่ต่ํากว่า
๘๐๐ โครนเดนมาร์ก จึงสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ สามารถ
เจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ จะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกัน
ได้ ซึ่ ง การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ดั ง กล่ า วนั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของประเภทและสภาพปั ญ หา
นอกจากนี้ ในระหว่ า งที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ ยื่ น ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล ผู้ ร้ อ งเรี ย นไม่ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมาธิการได้
๓. ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกฉ้อโกง ตามพระราชบัญญัติการขาย
สินค้า โดยมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ขายเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าที่มีข้อบกพร่อง หรือไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามคํารับรองของผู้ขาย ซึ่งผู้บริโภคต้องติดต่อกับผู้ขายภายใน ๒๔ เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า
โดยต้องนําใบเสร็จรับเงินไปด้วย ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะต้องไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดข้อบกพร่องนั่นเอง
๔. เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าขนาดใหญ่ ผู้บริโภคจะได้รับใบประกัน
โดยเป็นบริการของตัวแทนจําหน่าย ซึ่งใบประกันต้องกําหนดให้ประโยชน์มากกว่าสิทธิของการ
ร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการขายสินค้า และอาจรวมถึงสิทธิในการขอเปลี่ยนหรือขอให้มีการ
ซ่อมแซมสินค้าด้วย รวมถึงร้านค้าบางแห่งอาจยินยอมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนสินค้าหลังจากซื้อแล้วได้
นอกจากนี้ บางแห่งจะออกใบแทนเงินตามมูลค่าสินค้าหรืออาจยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าเป็น
อย่างอื่นในร้าน
๕. ในเรื่องการแจ้งรายละเอียดในผลิตภัณฑ์อาหารและการติดฉลากนั้น ผู้บริโภคมี
สิทธิที่จะรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารที่ซื้อ วันที่ผลิต รวมทั้งวันหมดอายุ และมีข้อตกลงเกี่ยวกับ
การติดฉลาก และการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวอย่างเช่น การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ผ่าน

-๑๕กระบวนการผลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารอาจมี ก ารติ ด ฉลากเพื่ อ ระบุ ว่ า
ผลิตภัณฑ์นั้น ปกป้องถนอมสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น
๖. เมื่อผู้บริโภคได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากร้านค้าหรือผู้ขาย เมื่อผู้บริโภค
ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
หรือคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ของเอกชน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อยื่น
ร้องเรียน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนมีเหตุผล ผู้บริโภคจะได้รับค่าธรรมเนียม
คืนเต็มจํานวน
สํา หรั บ สิ น ค้า ที่ ถู ก ร้ องเรี ย นมากที่ สุ ดในเดนมาร์ ก จะเป็ นสิ นค้ า ประเภทคอมพิ ว เตอร์
เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้าน
ซอฟแวร์ นอกจากนี้ ปัญหาของการเสียเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า แต่ไม่ได้รับตั๋วเครื่องบิน
หรือมีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าแต่ไม่ได้สินค้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหา โดยให้ผู้
ที่จะซื้อสินค้าและบริการ ได้สมัครสมาชิกโดยเสียค่าสมัคร เพื่อคุ้มครองให้ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าที่
ได้จ่ายไปแล้วคืนทั้งหมด และในเดนมาร์กจะไม่ค่อยพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
๖. การคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดยทั่ ว ไปในประเทศทางแถบยุ โ รปจะยึ ด ตามกฎของสหภาพยุ โ รป และจะให้ ค วาม
คุ้มครองในผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาในยุโรป ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปได้ให้ความสําคัญกับการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในประเทศสหภาพยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศส ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของสหภาพ
ยุโรป หากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากปัญหาการผลิตหรือการขาดความมีมาตรฐาน ภายใน
๒ ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิต่างๆที่จะได้รับการคืนเงินทั้งหมดจากผู้ขายผู้ขาย
ในการขายของสินค้าอุปโภคบริโภคและการรับประกันที่เกี่ยวข้อง รัฐสภายุโรปและคณะ
มนตรีของสหภาพยุโรป มีเรื่องสนธิสัญญาจัดตั้งยุโรปชุมชนและโดยเฉพาะมาตรา ๙๕ ข้อเสนอ
จากคณะกรรมการและความเห็นของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามขั้นตอนใน
มาตรา ๒๕๑ ของสนธิสัญยาในความร่วมกับการอนุมัติจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๑๙๙๙
ข้อ ๑๕๓ (๑) และ (๓) ของสนธิสัญยากําหนดให้ที่ชุมชนจะต้องร่วมให้ข้อมูลกับองค์กร
ระดับสูงของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะปรับตามมาตรา ๙๕ ในขณะที่ตลาดภายใน
ประกอบด้วยพื้นที่มีมีพรมแดน ซึ่งการเคลื่อนไหวเสรีของสินค้าบริการและเงินทุนประกันการ
เคลื่อนไหวอย่างเสรีทางการค้าไม่เพียงแต่กระตุ้นธุรกิจ แต่ยังกระตุ้นธุรกรรมของเอกชน แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคในรัฐสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในอาณาเขตของรัฐสมาชิก
อื่นบนพื้นที่ของขั้นต่ําชุดกรอบงานควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น

-๑๖เพื่อให้อํานวยความสะดวกในการประยุกต์ของหลักการตามที่มีสัญญาจะมีประโยชน์ใน
การนําสมมติฐาน ของสัญญาครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่พบบ่อยนั้นขณะที่ข้อสมมติที่
ไม่จํากัดหลักเสรีภาพในการสัญญา นอกจากนี้ หากไม่มีคําสัญญาเฉพาะที่เป็นมาตรการป้องกันที่
ต่ํ า สุ ด คื อ ใช้ อ งค์ ป ระกอบที่ ก ล่ า วถึ ง ในข้ อ สั น นิ ษ ฐานนี้ อ าจใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบการขาดความ
สมานฉันท์ของสินค้าที่มีสัญญาณในขณะที่คุณภาพและประสิทธิภาพที่ผู้บริโภคสมควรจะได้รับจะ
ขึ้นอยู่ระหว่างพื้นที่ ว่าสินค้ามีใหม่หรือมือสอง ส่วนธาตุที่ระบุไว้ในข้อที่ควรจะสะสม ขณะที่หาก
สถานการณ์ของกรณีที่ทําให้ทุกองค์ประกอบใดไม่เหมาะสมอย่างชัดแจ้งว่าองค์ประกอบที่เหลือ
การสมมติยังคงใช้
๗. การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา
กฎหมายของประเทศแคนาดาจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน กล่าวคือ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
ทั้งประเทศกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐออนตาริโอที่เพิ่งมีการประกาศใช้บังคับ ได้แก่ กฎหมายการ
ขายบั ตรเข้าชมการแสดง อาทิ บัตรเข้าชมคอนเสิ ร์ต ซึ่ งเป็นกฎหมายที่ให้ค วามคุ้มครองแก่
ผู้บริโภคในการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงโดยไม่ให้มีการขายเกินราคา เนื่องจากในปัจจุบันมีการ
เหมาซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแล้วนํามาขายต่อผู้บริโภคในราคาที่สูงเกินสมควร ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนก็
จะมีโทษปรับ
นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศแคนาดาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปริมาณ
สารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในของเล่นเด็ก จึงได้มีการกําหนดจํากัดจํานวนปริมาณสารตะกั่ว รวมทั้งมี
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของเล่นเด็กที่ผลิตในประเทศจีน และประเทศแคนาดาให้มีความ
แตกต่างกัน อีกทั้งมีการกําหนดกฎเกณฑ์ของสินค้าที่จะนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศแคนาดาให้
ฉลากสินค้าต้องมีการระบุเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทั้ง ๒ ภาษา เนื่องจากเป็นภาษา
ทางราชการของประเทศแคนาดา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และด้วย
การที่ประเทศแคนาดากับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีต่อ
กันแต่มาตรฐานของสินค้าที่ผลิตในแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน ทั้ง ๒ ประเทศจึงได้มี
การเจรจาร่วมกันกําหนดมาตรฐานกลางของคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริ ม ให้สิ นค้ าของทั้ ง ๒ ประเทศมี คุณ ภาพและมาตรฐานที่สู งขึ้น ทํา ให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
ผู้บริโภคของทั้ง ๒ ประเทศ
สําหรับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้ง การซื้อขาย การปฏิบัติตาม
คําโฆษณาและมาตรฐานสินค้านั้น ในประเทศแคนาดาจะมีกลไกในการดูแล ๓ ระดับ กล่าวคือ
๑.) มีการออกกฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค

-๑๗๒.) มีหน่วยงานเฝ้าระวัง อาทิ สื่อมวลชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการมักไม่ต้องการให้ปัญหาดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสื่อเพราะจะทําให้
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงมักจะดําเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค ทําให้
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว
๓.) มีการจัดตั้งสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการจัดตั้งโดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดูแลและตรวจสอบกันภายในกลุ่ม
นอกจากนี้ จะมีองค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบ และดูแลด้านการประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่ง
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นและตรวจสอบแล้ ว พบว่ า มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น ความผิ ด จริ ง ก็ จ ะนํ า ชื่ อ
ผู้ประกอบการดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อันถือได้ว่าเป็นมาตรการ
การลงโทษทางสังคมที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง
องค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยกับต่างประเทศ
๑. องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย๒
พระราชบั ญญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กฎหมายฉบับ แรกของ
ประเทศไทยที่มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง มีอํานาจหน้าที่
ในการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และประสาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้
ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ยน เพื่ อ ขอให้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาและชดเชยความเสี ย หาย เมื่ อ ถู ก
ผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ
องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้แก่
๑.๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๕) ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
๒

สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค: สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

-๑๘(๙) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๘ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีดังนี้
๑. พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
๓. แจ้ งหรื อโฆษณาข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในกรณีนี้อาจระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้
ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
๔. ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
๕. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ
๖. สอดส่องเร่งรัดนัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
๗. ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙
๘. รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐
๙. เสนอความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
๑๐. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปได้

-๑๙๑.๒ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่
๑) คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา เพื่อ ควบคุมดูแ ลการโฆษณาสินค้าหรื อ
บริการที่จะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อความเกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบการจัดหาหรือการใช้สินค้าหรือบริการ
๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เพื่อกําหนดให้สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก อันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคัญของ
สิ น ค้ า ที่ จ ะพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ หรื อ ใช้ สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย เป็ น ธรรมและประหยั ด โดยจะ
กํ า หนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งใช้ ข้ อ ความที่ ต รงต่ อ ความเป็ น จริ ง และไม่ มี ข้ อ ความที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า
๓) คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมใน
การทําสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
๑.๓ คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้ง ได้แก่
๑) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัด (๗๕ จังหวัด)
๒) คณะอนุ ก รรมการผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น
นอกจากกรุงเทพมหานคร
๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
๔) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
๕) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
๖) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๗) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจําจังหวัด
๘) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําเทศบาล
๙) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
๑๐) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
๑๑) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจํากรุงเทพมหานคร
๑.๔ คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่งตั้ง ได้แก่
๑) คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา
๒) คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน
๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน

-๒๐๑.๕ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อํานาจและหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีอยู่ ๗ ประการ ดังนี้
๑) รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ จากผู้ บริ โภคได้ รั บความเดื อดร้ อนหรื อเสี ยหาย อั นเนื่ อง
มาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใด
ๆ ตามที่เห็นสมควร และจําเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
๓) สนั บ สนุ น หรื อทํ า การศึ ก ษาและวิ จั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อจะได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคได้ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการ
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
๕) ดําเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้าง
นิสั ย ในการบริ โภคที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม พลานามั ย ประหยั ด และใช้ ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์มากที่สุด
๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมส่งเสริมหรือกําหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคระกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
๒. องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค มีดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection Council)
และกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทําหน้าที่วางแผน
และกําหนดทิศทางด้านนโยบายและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๑๕ คน อนึ่ง จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงระดับ
Director หลายครั้งต่อปี ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงานและติดตามผลเกี่ยวกับ
มาตรการตามมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

-๒๑๒.๒ คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of Life Bureau)
คณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจัดเป็นองค์กรด้านการให้คําแนะนํา
ปรึกษาต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้ EPA คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค และ
ตัวแทนด้านอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ
๒.๓ สํานักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) และกระทรวงกับองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่าง ๆ จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย สําหรับสํานักงานคณะรัฐมนตรีนั้น (เดิมคือ EPA) ทําหน้าที่ประสานมาตรการหรือ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในกระทรวงต่าง ๆ และทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการให้แก่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
๒.๔ รัฐบาลท้องถิ่นตาม The Consumer Protection Fundamental Act
รัฐบาลท้องถิ่นต้องวางแผนและนําแผนไปปฏิบัติตามนโยบายของตนเอง ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นจะทําหน้าที่ออกข้อบัญญัติ
ของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและจะต้องยุติปัญหาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการให้ได้
๕. ศูนย์กิจการเกี่ยวกับผู้บริโภคแห่งชาติ (NCAC) และในระดับท้องถิ่น
NCAC เป็นองค์การของรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน้าที่สําคัญหลัก คือ
เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้ว
นําข้อมูลจากคําร้องดังกล่าวมารวบรวมเก็บเป็นสถิติเพื่อการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในเชิงบริหาร
ให้แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค
ด้วยการให้การศึกษาจัดการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นศูนย์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์ในระดับท้องถิ่น
ข้อสังเกต
อนึ่ ง มี ข้ อสั งเกตว่ าคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคของประเทศญี่ ปุ่ นนั้ นมี นายก
รัฐมนตรีเป็นประธานตาม The Consumer Protection Fundamental Act, ๑๙๖๘ เหมือน
ของประเทศไทย แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมีงานคุ้มครองผู้บริโภคในขอบเขตของกฎหมาย
งานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงนโยบายอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะรัฐมนตรี และนอกจากนี้
The Consumer Protection Fundamental Act, ๑๙๖๘ มีลักษณะเป็นธรรมนูญแห่งการ
คุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยไม่อาจเลียนแบบญี่ปุ่นได้ใน
ภาพรวม ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเป็นมาทางสังคม เศรษฐกิจ และบรรยากาศการเมืองที่ต่างกัน

-๒๒โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเองนับตั้งแต่ได้มีการบังคับใช้ The Consumer
Protection Fundamental Act, ๑๙๖๘ การร้องทุกข์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
อัตราส่วนภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การร้องทุกข์ด้านบริการ
ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโครงสร้างของ The Consumer Protection Fundamental Act, ๑๙๖๘
เป็นกฎหมายที่ได้วางหลักทั่วไปไว้เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่ที่จะนํา
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายนี้ไปใช้บังคับอยู่ที่กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นซึ่งจะไป
กําหนดกฎข้อบังคับอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกัน รัฐบาลได้นํานโยบายหรือเจตนารมณ์แห่ง The
Consumer Protection Fundamental Act, ๑๙๖๘ โดยเน้นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคมิใช่ให้
ภาครัฐดูแลทั้งหมด ซึ่งผู้บริโภคจะต้องคุ้มครองตนเองเป็นสําคัญ โดยภาครัฐจะเป็นผู้ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รู้ถึงสิทธิของตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองมากที่สุด
และรั ฐบาลก็ จะต้ องมีหน้าที่ เตรี ยมความพร้อมและกลไกของประเทศในทุ กด้านคู่ ขนานไปด้วย
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดอนึ่ง สําหรับอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่ประสานดูแล กํากับเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น
ไม่ได้ควบคุมโดยตรง (รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นไม่ได้ระบุถึงสิทธิผู้บริโภคไว้)
๓. องค์กรเพือ่ การคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Protection
Commission of Consumer’s Right and Interests : SPCRI)
เดิมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นครเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งในรูปของสมาคม
ผู้บริโภค แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ได้เปลี่ยนระบบภายในเป็นคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนคร
เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ โดยคณะกรรมการ
พิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค นครเซี่ยงไฮ้ มีภารกิจในการดูแลสินค้าและบริการในสังคม
ปกป้องสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค สนับสนุนผู้บริโภคให้เรียกร้องสิทธิในการฟ้องร้อง และ
แนะนําแนวทางแก่ผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าอย่างถูกสุขอนามัย รวมถึงให้ความรู้กับผู้บริโภค
ถึงสินค้าที่ได้มาตรฐาน
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค นครเซี่ยงไฮ้ จะมีวิธีการดําเนินงาน
ดังนี้
๑) การไกล่เกลี่ย
๒) เป็นตัวแทนเรียกร้องจากบริษัท
๓) เป็นตัวแทนเรียกร้องกับรัฐบาล

-๒๓๔) ประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการ เช่น หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
โดยคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค นครเซี่ยงไฮ้ จะมีรูปแบบการ
ทํางานเป็น ๒ ระดับ คือ
๑) คณะกรรมการ จะมีบุคคล ๓ ฝ่าย ทํางานร่วมกัน คือ
ก) ฝ่ายที่ทํางานในส่วนของการให้การดูแล และคุ้มครองผู้บริโภค โดยบุคคล
ในฝ่ายนี้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล
ข) ฝ่ายที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมาจากการ
คัดเลือก
ค) ฝ่ายตัวแทนผู้บริโภค
ซึ่งการที่แบ่งเป็น ๓ ฝ่ายนี้ เนื่องจากผู้ที่ทํางานในส่วนของการให้การดูแลและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นบุคคลของฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และถ่วงดุลจึงต้องมีการ
กําหนดให้มีตัวแทนผู้บริโภคเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการต้องประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มธุรกิจนั้น ก็เพื่อให้การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ก ารดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการจะมี ส มาชิ ก ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว แทนของ
คณะกรรมการ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละเขตของนครเซี่ยงไฮ้ โดย
มิได้รับเงินเดือน ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ ๑๗๐ คน
๒) เลขาธิการ ปัจจุบันฝ่ายเลขาธิการจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๒๐๐ คน โดยที่
รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือน
๔. องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา๓
ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค ได้แก่
๔.๑ คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ๕ คน
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยคําแนะนําของสภาสูง และคณะกรรมการไม่ต่ํากว่า ๓ คน จากสมาชิก
พรรคการเมือง คณะกรรมการมีอายุแห่งการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๗ ปี และคณะกรรมการอาจ
เลือกประธานกรรมการจากองค์คณะหนึ่งให้เป็นประธาน ที่สําคัญคือกรรมการจะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือลูกจ้างรับจ้างงานใด ๆ มิได้
ประธานาธิบ ดีมีอํานาจถอดถอน ปลดออกจากตําแหน่งได้หากกรรมการคนใดทําผิ ด
ละเลยหน้าที่ หรือไร้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่แม้จะมีการปลดกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ออกจากตําแหน่งแล้ว การดําเนินงานของคณะกรรมการก็คงดําเนินต่อไปได้โดยไม่กระทบกระเทือน
แต่อย่างใด
๓

“คําอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” รศ.สุษม ศุภนิตย์ หน้า ๑๕๙ - ๑๖๑

-๒๔อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ คือ การควบคุมและดําเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การผู ก ขาดทางการค้า และการปฏิ บั ติ ท างการค้า อั น ไม่เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการโฆษณาหลอกลวงและอื่น ๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยกันเอง
๔.๒ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งมลรัฐ โดยในแต่ละมลรัฐจะมีคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งมลรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมลรัฐนั้น ๆ ซึ่งอาจมุ่งเน้นด้านการ
ให้ความรู้ การเจรจาเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้บริโภค หรือการควบคุมพฤติกรรมทางการค้า

บทที่ ๔
ปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชนผู้เดือดร้อน หรือการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดสัมมนาให้ความรู้
แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดความรู้และการตระหนักถึงสิทธิและ
หน้าที่ของผู้บริโภคตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจบางรายก็ขาดจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจโดยมิได้คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย
และถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตาม ดังนั้น การแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริโภคของประชาชนนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีมาตรการทางกฎหมายที่ดีเยี่ยมเท่านั้น หากแต่ต้องประกอบด้วยความสํานึก
ในการบริโภคที่ฉลาดและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจควรมีต่อสังคม
ส่วนรวม ซึ่งสิ่งที่ควรตระหนักอยู่เสมอคือ กฎหมายไม่ใช่ทางออกหรือคําตอบของปัญหาที่เกิด
จากการบริโภคสินค้าหรือบริการ แต่กฎหมายเป็นกลไกหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลาย
หรือป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้ทางหนึ่งเท่านั้น ซึ่งปัญหาในการดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเทศไทยนั้น จะต้องพิ จารณาทั้งในแง่ ของมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ย วกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และหลักการวิธีการที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคประสบ
ความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. มาตรการทางกฎหมายหรือบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๑.๑ ปัญหาในเรื่องของมาตรการทางกฎหมาย
จะเห็นได้ว่าด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่มุ่งควบคุมด้านสวัสดิภาพของ
ประชาชนโดยรัฐเป็นผู้ควบคุมอยู่มากหมายหลายฉบับ แต่ในแต่ละฉบับมิได้มุ่งประสงค์จะให้เป็น
กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องและมาตรการ
ทางการดําเนินคดีไว้เป็นพิเศษ

-๒๖ดังนั้น การดําเนินการตามกฎหมายที่มุ่งควบคุมด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย
ในการบริโภคของประชาชนนั้นมักจะติดขัดเรื่องสภาพบังคับในทางแพ่ง กล่าวคือ การฟ้องเรียก
ค่าเสียหายและอํานาจในการดําเนินคดีของผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่ละฉบับ
นั้น ๆ เสมอ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายเหล่านี้มีเพียงเพื่อการบริหารงานของ
รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และผู้เสียหายคือรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐ
จะเป็นผู้ดําเนินคดีอาญาตามที่กฎหมายเหล่านั้นบัญญัติโทษไว้ ถ้าผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญาเองก็
จะต้องเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
๑.๒ ปัญหาในส่วนที่เป็นมาตรการและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
การบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกใช้บังคับเพื่อ
มุ่งหวังจะให้เป็นกฎหมายกลางในการดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นสิ่งให้แสดงให้เห็นถึงการ
มองเห็นปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมาตรการทางกฎหมาย แม้ว่าต้นร่างเดิมของกฎหมาย
ฉบับนี้จะบัญญัติให้มีการคุ้มครองไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ คือ ด้านโฆษณาฉลาก สินค้าอันตราย
และนิ ติ ก รรมสั ญ ญา แต่ เ มื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภาผู้ แ ทนราษฎรและ
ประกาศใช้บังคับ ปัญหาในเรื่องการบังคับตามกฎหมายซึ่งเคยมีอยู่ก่อนก็ยังมิได้ถูกแก้ไขอย่างใด
ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดบทบัญญัติที่สําคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การ
เยียวยาความเสียหายโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในพระราชบัญญัตินี้
ยังขาดความสมบูรณ์อยู่ และต้องอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายแพ่งหรือการลงโทษผู้กระทําผิดตาม
กฎหมายอาญาเหมือนเมื่อยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเอง
๒. ปั ญ หาที่เ กิ ดจากการบริ ห ารกฎหมายหรื อการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่เ กี่ ย วกั บ การ
คุ้มครองผู้บริโภค
๒.๑ การขาดนโยบายหลักเพื่อประสานความร่วมมือในภาครัฐ กําลังบุคลากร
และงบประมาณในการดําเนินงานของรัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีมากมายหลาย
ฉบับก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายเหล่านั้นกําหนดไว้ เมื่อ
พระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองผู้บ ริ โภคมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ มาตรา ๑๐ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
กําหนดให้อํานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บ ริ โภคไว้ว่ า “สอดส่องเร่ งรัดพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการตามอํานาจและหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนดตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค”

-๒๗ในมาตรา ๑๐ (๙) แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดว่า “เสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็น
ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย”
ในทางปฏิบัตินับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นมา คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคยังไม่เคยมีการกําหนดนโยบายระยะยาวในการดําเนินงานอย่างจริงจัง จะมีแต่เพียง
นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณเท่านั้น
๒.๒ ทัศนคติและการดําเนินงานของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค
งานด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคมี ห ลายด้ า นทั้ ง ด้ า นการป้ อ งกั น ด้ า นการ
ปราบปราม และด้านการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค ในด้านการปราบปรามนั้นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมักจะถือเอาอํานาจหน้าที่ในเรื่องการควบคุ้มกํากับให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเป็น
หลัก โดยไม่ได้คํานึงถึงนโยบายที่มิได้ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายว่า การควบคุมกํากับ หรือการ
ปราบปรามนั้น เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม โดยต้องแยกพิจารณาว่า กิจกรรมทางธุรกิจใดต้องควบคุ้มกํากับหรือปราบปรามเข้มงวด
เพราะเป็นภยันตรายต่อประชาชนส่วนใหญ่ กิจกรรมทางธุรกิจใดเป็นเรื่องต้องควบคุมกํากับหรือ
ป้องปรามโดยเน้นการร่วมมือเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไม่ มี แ นวนโยบายในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสม
ทัศ นคติ ใ นการใช้อํ านาจเหนื อเอกชนก็ จ ะเพิ่ มขึ้ นตลอดไป และการดํ า เนิ นงานเพื่อ คุ้ม ครอง
ผู้บริโภค อันมีกลวิธีที่สําคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและการร่วมมือระหว่างรัฐและผู้ประกอบ
ธุรกิจ ย่อมเป็นไปได้ยากลําบากมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ การดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนใหญ่จะดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น ขณะที่ในส่วนภูมิภาคยังคงดําเนินการได้อย่างไม่
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี อ นุ ก รรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคประจํ า จั ง หวั ด ก็ ต าม แต่
คณะอนุกรรมการดังกล่าวก็ดําเนินการในลักษณะของงานพิเศษจากงานในหน้าที่ที่จังหวัดต่าง ๆ
จะต้องดําเนินการ
๓. บทบาทของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีความทันสมัยมากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจบางรายใช้วิธีการผลิตที่สลับซ้ําซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่สินค้ากลับไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง สภาวะ
เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกแต่ไม่ได้คํานึงคุณภาพของสินค้า
จึงทําผู้บริโภคเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานและถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจตลอดมา ซึ่งการคุ้มครองผู้บ ริโภคที่มีประสิทธิภาพนั้น

-๒๘มิใช่งานที่ภาครัฐมีบทบาทเพียงลําพังเท่านั้น เพราะปัญหาในการบริโภคมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับความระมัดระวังและความรู้เท่าทันของผู้บริโภคเอง ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย ดังนั้น บทบาทของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนย่อมเป็นประเด็นที่
สมควรพิจารณาในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

บทที่ ๕
แนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเพิ่งให้ความสําคัญอย่างจริงจังเมื่อ
ไม่นานมานี้ ดังนั้นทุกภาคส่วนควรทําความเข้าใจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ถูกต้อง โดยต้องยอมรับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมิใช่แต่การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียว
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดําเนินการตามมาตรการเหล่านั้นเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การบริโภคได้สําเร็จ หากแต่เ ป็นหน้าที่ของสังคมอย่างชัดแจ้งที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งในด้าน
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการบริโภค โดยใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นในการบริโภคและ
ในด้านการสร้างสํานึกแห่งการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในการผลิต โดยวิธีการให้การศึกษา
ด้ า นการบริ โ ภคแก่ ป ระชาชนให้ มากขึ้น ไม่ ว่ า จะในโรงเรี ย นหรื อนอกโรงเรี ย น และการวาง
กฎระเบียบในการควบคุมการผลิตให้รัดกุมแต่คล่องตัวมากขึ้น
โดยแท้จริงแล้ว การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นไม่ใช่แต่จะมุ่งหมายให้ผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว
ที่ได้ประโยชน์ หรือเพื่อเป็นทางที่จะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายได้โดยกฎหมาย หากแต่ยังมี
วัตถุประสงค์ที่มากกว่านั้นก็คือ การพยายามทําให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบยิ่งขึ้นในสังคมของ
ผู้ประกอบการ และลดภาวะความเสี่ยงในการบริโภคลง และยิ่งกว่านั้นยังมุ่งหมายให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเป็นไปด้วยความยุติธรรมด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคของไทยจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
สําคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๔
หากรัฐบาลมีนโยบายที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนาการบริโภคของประชาชน เล็งเห็น
ความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภค ไม่ ให้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากผู้ ป ระกอบการ และส่ งเสริ มให้
ผู้ประกอบการสร้างจิตสํานึกมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์
อย่างสูงสุด อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อรับนโยบายจากรัฐบาลแล้วควรปฏิบัติด้วยความ
สุจริตและรวดเร็ว และควรพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามครรลองของกฎหมายที่ให้อํานาจไว้อย่าง
ซื่อตรง ไม่เอียงไปข้างหนึ่งข้างใด ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่เกิดปัญหาแก่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจจนเกินไป

๔

“คําอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” รศ.สุษม ศุภนิตย์ หน้า ๓๕๘ - ๓๕๙

-๓๐นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์แก่ภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็ง อีกทั้ง ควรดําเนินการ
เผยแพร่ ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้ประกอบการของไทยให้มีความสามารถในการผลิตให้ได้ตาม มาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง และมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การบูรณาการบทบาทอํานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน๕
หน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ควรดําเนินการให้สอดคล้อง
และเอื้ออํานวยความสะดวกแก่กันและกัน ไม่ก้าวก่ายหรือลังเลกันไปมาว่าเรื่องนี้หน่วยงานใด
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ ควรพิจารณาแนวทางดําเนินการ และบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคํานึงถึงสาระของงานมากกว่า
สถานภาพหรือชื่อขององค์กร เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานกระจัด
กระจาย ทําให้การทํางานไม่เป็นระบบ และแนวทางดําเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั้นควรที่จะ
ดําเนินมาตรการในเชิงป้องกันมิให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นซ้ําอีก ซึ่งสิ่งที่ควรจะต้องให้ความสําคัญ
สําหรับมาตรการในเชิงป้องกัน ได้แก่ การมีฐานข้อมูลในเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้น แนวทางการ
พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ จําเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานในส่วน
ภูมิภาคโดย
๑. ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกําหนดนโยบายในและ
แผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (Civil Participation) โดยเพิ่มสัดส่วนภาค
ประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ประกอบการ ในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําจังหวัด
๒. จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด ดําเนินงาน
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ร่วมกัน
ของผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางแผนงานหรือนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
จังหวัด
๓. การทําให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่ม
มากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นําวิชาการในทางการตลาดและ
๕

อัครพงษ์ เวชยานนท์ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย

-๓๑ทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาดและความ
จริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า และบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที
นอกจากนั้น ในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการ
กําหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไป
ฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจํานวนมากไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้ง
การกระทําที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที
ดั งนั้ น หากมี ก ารปฏิ รูป หน่ ว ยงานและกลไกการคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของภาครั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การมีหน่วยให้การช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ
การฟ้องร้องแบบรวมกลุ่ม (Class Action) ประกอบกับการตั้งกองทุนในลักษณะเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการชดเชยเยียวยาโดยทันที หรือกองทุนยุติธรรม ก็เป็นมาตรการ
คู่ขนานที่จะทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
๔. ความเอาใจใส่ในการบริโภคของประชาชน
หากประชาชนในฐานะผู้บริโภคเล็งเห็นและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
สร้างอํานาจต่อรองในการบริโภคอย่างถูกต้องกับผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาเครือข่า ย
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ก็ จ ะทํ า ให้ ก ารคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. การแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ
ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยยังมีกฎหมายอีกหลายลักษณะซึ่งมีบทบัญญัติไม่เอื้ออํานวย
แก่การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เช่าซื้อ
หรือในบางกรณีก็ไม่มีหลักประกันด้านความยุติธรรมในการบริโภคสาธารณูปโภคต่าง ๆ อันเป็น
กิจการที่รัฐดําเนินการ เช่น ไฟฟ้า ประปา รถเมล์ รถไฟ ฯลฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในอีกหลาย ๆ แง่เข้าไว้ให้
สมบูร ณ์ เช่น การคุ้ มครองผู้บ ริ โ ภคในด้ า นสั ญ ญา ด้า นการให้ เ ครดิ ต และการกู้ เ งิ น การทํ า
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต การรับผิดในความเสียหายจากการบริโภคสินค้า การประกันคุณภาพ
สินค้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญแก่การดํารงชีวิตในปัจจุบัน สมควรที่จะต้องมีกฎ
และข้อบังคับมารองรับ มิฉะนั้นแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับผู้บริโภคสถานเดียวโดย
ไม่มีทางป้องกันได้เลย

-๓๒๖. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
นอกจากการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศแล้ว ในเรื่องระหว่างประเทศก็ควรที่จะ
สนับสนุนหรือเสนอแนะวิธีที่จะร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งหลาย เพื่อการคุ้มการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส ทั้งในแง่ของปัจจุบันที่จําเป็นแก่
การดํารงชีวิต เช่น ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น หากมีการวิเคราะห์หรือวิจัยใด ๆ
อันเป็นประโยชน์แก่การบริโภคส่วนร่วมแล้ว สมควรที่จะได้มีการเผยแพร่และร่วมมือกันป้องกัน
อันตราย ให้ทราบโดยทั่วกัน
๗. สร้างอํานาจต่อรองของผู้บริโภค
ในเรื่องของการสร้างอํานาจต่อรองของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น ควรจะต้อง
สนับสนุนการก่อตั้งหรือรวมตัวกันในรูปสมาคมผู้บริโภค และควรมีกฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี
เพื่อ ผู้บริ โภคที่ได้ รับความเดือ ดร้อนอย่า งเดียวกัน ให้ไ ด้รับผลจากคํ าพิพ ากษาในคดีนั้ นด้ว ย
อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Class Action ถ้าผู้บริโภคกลุ่มใดได้รับความเสียหาย
อย่างเดียวกัน คนใดคนหนึ่งอาจดําเนินการฟ้องคดีเพื่อผู้บริโภคกลุ่มนั้นทั้งหมดได้ โดยให้ผู้บริโภค
เหล่านั้นได้ประโยชน์จากการฟ้องคดีด้วยกัน ตลอดจนการเปิดเวลาให้ผู้บริโภคร้องเรียนถึงสิ่งที่
ตนประสบปัญหาในการบริโภคสินค้าและบริการ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างอํานาจ
ต่อรองให้แก่ผู้บริโภคได้ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังในการทําธุรกิจให้
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อ
การดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น
แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ

-๒“ผู้บริโภค”๑ หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่ง
ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความ
รวมถึง ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง
ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์
แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึง กระทําการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้ปรากฏ
ข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก
หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คู่มือสําหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
บรรจุสินค้านั้น
“สัญญา”๒ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อซื้อและขายสินค้าหรือให้และรับบริการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิที่จะได้รั บข่าวสารรวมทั้ งคํ าพรรณนาคุณภาพที่ ถูกต้องและเพีย งพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
๑
๒

คํานิยามเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
คํานิยามสัญญาถูกเพิ่มขึ้น โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๓(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
(๓ ทวิ)๓ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
มาตรา ๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ มี อํ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนําสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบโดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๒) ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้า การขาย
สินค้าหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่
จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้าตามสมควร
ก่อน และให้ กระทํ า การต่ อหน้า ผู้ ครอบครองสถานที่ห รื อยานพาหนะ หรื อ ถ้า เจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองไม่อยู่ในที่นั้น ก็ให้กระทําต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ร้องขอมาเป็นพยาน
การค้ น ตามมาตรา ๕ (๒) ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะเวลาระหว่ า ง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓

ความใน (๓ ทวิ) ถูกเพิ่มขึ้น โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๔มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
มาตรา ๙๔ ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่ า “คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้ จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้
ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๔) ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ
(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้
ปฏิ บั ติ ก ารตามอํ า นาจและหน้ า ที่ ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ตลอดจนเร่ ง รั ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้
ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ความในมาตรา ๙ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๔

-๕(๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙
(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
แทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็ นกรรมการเพิ่ มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

-๖มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
(๓) ๕ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และให้นํามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา
๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นและ
เร่งด่วน
๕

ความใน (๓) ถูกเพิ่มขึ้น โดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๗การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไขหรือ
วิธีการชั่วคราวในการบังคับให้เป็นไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งนั้นก็ได้
มาตรา ๑๙ ๖ ให้ จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคขึ้ น ในสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรอง
เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใด ๆ
อันมีลักษณะเป็น การละเมิดสิท ธิของผู้ บริโภค และจั ดให้มีการทดสอบหรือ พิสูจน์สินค้าหรื อ
บริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ บ ริ โ ภคในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
(๕) ดําเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อ
สร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุม ส่งเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
มอบหมาย

ความในมาตรา ๑๙ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๖

-๘หมวด ๒
การคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๑๗ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่
ซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหากปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดําเนินการ หรือดําเนินการยังไม่ครบ
ขั้ น ตอนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น และมิ ไ ด้ อ อกคํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคตาม
กฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ได้
(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปได้ให้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตาม
ความในหมวดนี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกําหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายอยู่แล้วคณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น ๆ ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความในมาตรา ๒๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๗

-๙ส่วนที่ ๑
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่ อาจก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อสั งคมเป็ นส่ วนรวม ทั้ งนี้ ไม่ ว่าข้ อความดังกล่ าวนั้นจะเป็ น
ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจน
การส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิ ดในสาระสํา คัญเกี่ย วกับสินค้า หรื อ
บริการไม่ว่าจะกระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อ ความที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ดความแตกแยกหรื อ เสื่ อ มเสี ย ความสามั คคี ใ นหมู่
ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความ
จริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระทําด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจ หรื อ อั น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความรํ า คาญแก่ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กําหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทําไปพร้อมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดย
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อ
โฆษณาต่างกันก็ได้

-๑๐(๒) จํากัดการใช้สื่อโฆษณาสําหรับสินค้านั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้นํามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของ
ชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับผู้ประกอบ
ธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาสินค้า หรือบริการนั้น
ต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการ
โฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจกําหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้น
ต้ อ งมี ถ้ อ ยคํ า ชี้ แ จงกํ า กั บ ให้ ป ระชาชนทราบว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น การโฆษณาได้ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ว ยการโฆษณาเห็ นว่ า การโฆษณาใดฝ่า ฝื น
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อํานาจออกคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผู้กระทํา
การโฆษณา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใด
ที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้

-๑๑ในกรณีที่ผู้กระทําการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณาถ้าผู้กระทําการโฆษณา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทําการโฆษณารู้หรือ
ควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู้ ใ ดสงสั ย ว่ า การโฆษณาของตนจะเป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทําการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็ น และค่ า ป่ ว ยการในการให้ ค วามเห็ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการ
ตัดอํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุ
อันสมควร
การใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรค
หนึ่ง มิให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดทางอาญา
ส่วนที่ ๒
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
มาตรา ๓๐๘ ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่
สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ความในมาตรา ๓๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๘

-๑๒ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจํา ซึ่งการ
กําหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินค้านั้น แต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากมีอํานาจกําหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑๙ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า
(๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นําเข้าเพื่อขาย แล้วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเข้า แล้วแต่กรณี
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้า
นําเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(๓) ต้องระบุข้อความอันจําเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน
วั น เดื อ น ปี ที่ ห มดอายุ ในกรณีเ ป็ นสิ นค้ า ที่ ห มดอายุ ไ ด้ หรื อกรณี อื่ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย หรื อ ผู้ สั่ ง หรื อ ผู้ นํ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําฉลากก่อนขายและฉลากนั้น
ต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดทําตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การกําหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจําเป็นที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดําเนินการ
แก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง
ความในมาตรา ๓๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๙

-๑๓มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นใน
ฉลากนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ในสินค้าดังกล่าวต้องจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสาร และหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทําการตรวจสอบได้
วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒ ทวิ๑๐
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็น
หนั ง สื อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี อํ า นาจกํ า หนดให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้ า หรื อ
ให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ จํ า เป็ น ซึ่ ง หากมิ ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาเช่ น นั้ น จะทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภค
เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด และ
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดก็ได้
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา

๑๐

ความในส่วนที่ ๒ ทวิ ถูกเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๑๔มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้น
ด้วยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่
เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไข
นั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้สัญญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้อง
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จําเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความ
เช่นนั้นจะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
การกํา หนดตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ กํา หนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้หลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใด
โดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว
ให้นํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คํามั่นว่าจะทํา
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว้ด้วย

-๑๕มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญา
และแบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสําหรับ
การประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน
ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้
ในกรณีนี้ให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น
มาตรา ๓๖ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สิ น ค้ า ใด อาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ ดํ า เนิ น การทดสอบหรื อ พิ สู จ น์ สิ น ค้ า หรื อ ดํ า เนิ น การล่ า ช้ า โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
คณะกรรมการจะจัดให้มีการพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
ถ้าผลจากการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และ
กรณีไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือ
ตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้น และถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้
ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นภายใต้เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ ในกรณีที่
สินค้านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านั้นไว้เพื่อขาย
ต่ อ ไป คณะกรรมการมี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทํ า ลายหรื อ จะจั ด ให้ มี ก ารทํ า ลายโดย
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
การสั่งห้ามขายสินค้าตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-๑๖มาตรา ๓๗๑๑ (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
มาตรา ๓๘๑๒ (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคําร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการ
ดําเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอธิ บดีก รมอัยการ หรื อข้ าราชการในสํ านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้มีหน้าที่ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และ
เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดําเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอัน
ไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก
และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่น
คําขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดํ า เนิ น คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค ให้ ส มาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอํานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิก
ของสมาคมได้ ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม
ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็น
ว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมสําหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการ
เรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกันจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้
เรียกค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อศาลด้วย
๑๑
๑๒

ความในมาตรา ๓๗ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ความในมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๑๗มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอื่นแล้ว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณ์ปรากฏว่าสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟ้องคดี
โดยไม่สุจริต ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ได้ฟ้องคดีใดไว้ต่อศาลและคดีนั้น
ยังค้างอยู่ในการพิจารณาของศาล ให้ศาลสั่งจําหน่ายคดีนั้นเสีย
หมวด ๓
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
การอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ เ ป็ น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการ
วินิจฉัยอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๑๘มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๗๑๓ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือ
ผู้ อื่น โฆษณาหรื อใช้ฉ ลากที่ มี ข้ อความอั น เป็น เท็ จ หรื อข้ อ ความที่ รู้ ห รื อ ควรรู้ อ ยู่ แล้ ว ว่ าอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๘๑๔ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทํา
ของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทําต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๕๑๑๕ ถ้าการกระทําความผิ ดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรื อ
มาตรา ๕๐ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่
เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ความในมาตรา ๔๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๔
ความในมาตรา ๔๘ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๕
ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๓

-๑๙มาตรา ๕๒๑๖ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
สั่งเลิกใช้ตามมาตรา ๓๓ ทั้ งนี้ โดยรู้ห รือควรรู้อยู่แล้ วว่าการไม่ มีฉลากหรือการแสดงฉลาก
ดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔๑๗ ผู้ใดรับจ้างทําฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้น
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗๑๘ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มี รายการและข้อความ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในมาตรา ๕๒ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๗
ความในมาตรา ๕๔ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๘
ความในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่งเดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๖

-๒๐ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภค
จะต้องชําระและได้รับเงินจํานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
มาตรา ๕๗ ทวิ๑๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจให้สันนิษฐานว่า
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้กระทําผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่า
บุคคลนั้นจะกระทําความผิดแม้จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๐ ผู้ ใ ดโดยเจตนาทุ จ ริ ต ใช้ จ้ า ง วาน ยุ ย ง หรื อ ดํ า เนิ น การให้ ส มาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล
เพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ ใ ดเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ใดเกี่ ย วกั บ กิ จ การของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั น เป็ น
ข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์
ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

๑๙

ความในมาตรา ๕๗ ทวิ ถูกเพิ่มขึ้น โดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-๒๑มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ
ได้ และในการนี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งหรื อ
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินการเปรียบเทียบได้โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอํานาจเปรียบเทียบ
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่ อ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ได้ เ สี ย ค่ า ปรั บ ตามที่ เ ปรี ย บเที ย บแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

-๒๒หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้๒๐ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการ
ขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า
และบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม
แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า
และผู้บริโภคจํานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้ และใน
บางกรณี ก็ไ ม่อ าจระงั บ หรือ ยั บ ยั้ง การกระทํ า ที่จ ะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ทัน ท่ ว งที
สมควรมี ก ฎหมายให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคเป็ น การทั่ ว ไป โดยกํ า หนดหน้ า ที่ ข อง
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควร
แก่ผู้ บริโภค ตลอดจนจัดให้มี องค์กรของรั ฐ ที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดู แ ลและประสานงาน
การปฏิบัติงานของส่ วนราชการต่า ง ๆ ในการให้ค วามคุ้มครองผู้บ ริ โภค จึง จําเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๗๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒)

๒๐

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

-๒๓หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้๒๑ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค อันได้แก่ การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่
เหมาะสม และโดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้บริโภคเป็นจํานวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ๆ บัญญัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู้บริโภคเป็น
จํ า นวนมากร้ อ งเรี ยนว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการทํ า สั ญ ญากั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มากขึ้ น
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปรับปรุงองค์กรบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ดํา เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุง
อํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ในกรณี
จําเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิ
และการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั้ง
เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง อั ต ราโทษเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด ในเรื่ อ งการโฆษณาและฉลากให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
(ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑)

๒๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชบัญญัติวธิ ีพจิ ารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คดีผู้บริโภค” หมายความว่า
(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙
หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
(๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย

-๒(๓) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
“ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการ
คุ้มครองผู้บริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
“เจ้ า พนั ก งานคดี ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้มีเจ้าพนักงานคดีทําหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีผู้บริโภค ตามที่
ศาลมอบหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) บันทึกคําพยาน
(๔) ดําเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามข้อกําหนดของประธานศาล
ฎีกาในการทําหน้าที่ช่วยเหลือนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อมูล หรือให้
จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานคดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย
(๒) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมาย เป็ น สามั ญ สมาชิ ก แห่ ง
เนติบัณฑิตยสภาและได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี

-๓(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่
ก.ศ. กําหนดซึ่งไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสี่ปี
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม
วรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนด
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ข้อกําหนดเพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เที่ยงธรรมแต่ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้สิทธิในการต่อสู้คดีของคู่ความลดน้อยลง
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และ
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกําหนดดังกล่าวให้
นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณา
ใดๆ ที่ได้กระทําไปก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น
การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรือ
โดยศาลเห็นสมควร ถ้าเป็นการขอในคดีผู้บริโภคต้องกระทําอย่างช้าในวันนัดพิจารณา แต่ถ้าเป็น
การขอในคดีอื่นต้องกระทําอย่างช้าในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สอง
สถานหากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อ
ได้รับคําขอจากศาลชั้นต้นแล้ว ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีคําวินิจฉัยและแจ้งผลไปยังศาลชั้นต้น
โดยเร็ว
เพื่อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ระหว่างศาลชั้นต้นกับ
ศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้

-๔มาตรา ๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของคู่ความฝ่ายใด ให้ศาลสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นทําการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เว้นแต่ข้อผิดระเบียบหรือ
ผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความไม่สุจริตของคู่ความฝ่ายนั้น
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้นํามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้อง
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจชําระหนี้
ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้สัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องทําตามแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้สัญญาดังกล่าวยังมิได้ทําให้ถูกต้องตามแบบนั้น
แต่ ห ากผู้ บ ริ โ ภคได้ ว างมั ด จํ า หรื อ ชํ า ระหนี้ บ างส่ ว นแล้ ว ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี อํ า นาจฟ้ อ งบั ง คั บ ให้
ผู้ประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือชําระหนี้เป็นการตอบแทนได้
ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้นํามาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องคดีผู้บริโภคและการพิสูจน์ถึงนิติกรรม
หรือสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๑๑ ประกาศ โฆษณา คํ า รั บ รอง หรื อ การกระทํ า ด้ ว ยประการใดๆ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งทําให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในขณะทําสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้
หรือจัดหาให้ซึ่งสิ่งของบริการ หรือสาธารณูปโภคอื่นใด หรือจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ให้แก่
ผู้บริโภคเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้บริโภคเข้าทําสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพิ่มเติมขึ้นจากที่ได้ทําสัญญาไว้ ให้ถือว่าข้อความ การกระทําหรือ
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
นําสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าการทําสัญญาเช่นว่า
นั้นกฎหมายจะกําหนดว่าต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ปรากฏข้อตกลงนั้น
ในหนังสือที่ได้ทําขึ้นก็ตาม
มาตรา ๑๒ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทําด้วย
ความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผล
ของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้บริโภคหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผู้บริโภค
หรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย
และรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย

-๕มาตรา ๑๔ ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ
ผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๕ ระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดไว้ เมื่อศาลเห็นสมควร
หรื อ เมื่ อ คู่ ค วามร้ อ งขอ ศาลมี อํ า นาจย่ น หรื อ ขยายระยะเวลาได้ ต ามความจํ า เป็ น และเพื่ อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม
มาตรา ๑๖ การส่งคําคู่ความหรือเอกสารอื่นใด หรือการแจ้งวันนัด คําสั่งของศาลหรือ
ข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใดในคดีผู้บริโภคซึ่งปกติจะต้องดําเนินการโดยทางเจ้า
พนักงานศาลนั้น ศาลอาจสั่งให้ดําเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์ โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน
ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดต่อ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
หมวด ๒
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
ส่วนที่ ๑
การฟ้องคดี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิเสนอคําฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วย ให้ผู้
ประกอบธุรกิจเสนอคําฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย การยื่นคําฟ้องตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีผู้บริโภคซึ่ง
ดําเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง
ปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด

-๖ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนําคดีมาฟ้องโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ดําเนินกระบวน
พิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดีหรือที่ไม่จําเป็น หรือมีพฤติการณ์อื่นที่ศาลเห็นสมควร
ศาลอาจมีคําสั่งให้บุคคลนั้นชําระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อ
ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลมีอํานาจสั่งจําหน่าย
คดีออกจากสารบบความ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิด
เสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่องค่า
ฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นชําระต่อศาลในนามของผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจ
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นได้รับ
ยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องและดําเนินคดีผู้บริโภค
แทนผู้ บ ริ โ ภคได้ โ ดยให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ้ อ งและการดํ า เนิ น คดี แ ทนตามกฎหมาย
ดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภคให้ชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเป็น
ผู้ฟ้องและมีการเรียกค่าเสียหาย ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมนั้นในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น
การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้องศาลจะมี
คําสั่งอนุญาตได้ต่อเมื่อเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
ถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว สมาคมผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินคดีต่อไป ถ้าศาลเห็นว่า
ผู้บ ริ โ ภคนั้ นอาจไม่ ท ราบถึ ง การถู กเพิ กถอนการรั บ รองดังกล่ า ว ศาลจะมี คํ า สั่ง ให้ แจ้ งบุ ค คล
ดังกล่าวทราบโดยกําหนดระยะเวลาที่ต้องเข้ามาในคดีไปพร้อมด้วยก็ได้ บรรดากระบวนพิจารณา
ที่ได้ทําไปก่อนเข้ามาในคดีให้มีผลผูกพันผู้บริโภคนั้นด้วย และหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามาภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ศาลมีอํานาจสั่งจําหน่ายคดีส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐ การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่
โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคําฟ้องแล้ว
ให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

-๗คําฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งคําขอบังคับชัดเจนพอที่จะทําให้
เข้าใจได้ หากศาลเห็นว่าคําฟ้องนั้นไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งให้
โจทก์แก้ไขคําฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้
มาตรา ๒๑ ภายหลังที่ได้มีการฟ้องคดีผู้บริโภคแล้ว หากมีการเสนอคําฟ้องเข้ามาในคดี
ดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติม ฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี หรือหากศาลมีคําสั่งให้รวม
พิจารณาคดีแพ่งอื่นใดเข้ากับคดีผู้บริโภค ให้ถือว่าคดีในส่วนที่เกี่ยวกับคําฟ้องซึ่งได้ยื่นภายหลัง
และคดีที่ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเหล่านั้นเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาคดี
มาตรา ๒๒ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหาย
หรือยากแก่การนํามาเมื่อมีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีผู้บริโภคเกรงว่า
พยานหลักฐานที่ตนจํานงจะอ้างอิงจะสูญหายก่อนที่จะนํามาสืบหรือเป็นการยากที่จะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคําขอต่อศาลเพื่อมีคําสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้
ทันทีก็ได้
เมื่ อ ศาลได้ รั บ คํ า ขอเช่ น ว่ า นั้ น ให้ ศ าลหมายเรี ย กผู้ ข อและคู่ ค วามอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ
บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาศาล และเมื่ อ ได้ ฟั ง บุ ค คลเหล่ า นั้ น แล้ ว ให้ ศ าลสั่ ง คํ า ขอตามที่
เห็ น สมควรถ้ า ศาลสั่ ง อนุ ญ าตตามคํ า ขอ ก็ ใ ห้ สื บ พยานหลั ก ฐานไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ส่วนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้
ในกรณี ที่ คู่ ค วามอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรและยังมิได้เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งคําขอนั้น
อย่างคําขออันอาจทําได้แต่ฝ่ายเดียว และถ้าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล้วให้สืบพยานไปฝ่ายเดียว
มาตรา ๒๓ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๒ ผู้ยื่นคําขอจะยื่นคํา
ร้องรวมไปด้วยเพื่อให้ศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า และถ้าจําเป็นจะขอให้ศาล
มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไข
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ให้นํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา
๒๖๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

-๘มาตรา ๒๔ เมื่อศาลสั่งรับคําฟ้องแล้ว ให้ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรียกจําเลยให้มาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ ให้ศาลส่งสําเนาคําฟ้องหรือสําเนาบันทึกคําฟ้องให้จําเลย และสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัด
พิจารณานั้นด้วย
จําเลยจะยื่นคําให้การเป็นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๒๕ ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจําเลยมาพร้อมกันแล้วให้เจ้าพนักงานคดี
หรื อ บุ ค คลที่ ศ าลกํ า หนดหรื อ ที่ คู่ ค วามตกลงกั น ทํ า การไกล่ เ กลี่ ย ให้ คู่ ค วามได้ ต กลงกั น หรื อ
ประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่เกลี่ย ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือผู้ไกล่
เกลี่ยเห็นสมควรผู้ไกล่เกลี่ยจะสั่งให้ดําเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา
มาตรา ๒๖ ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และ
จําเลยยังไม่ได้ยื่นคําให้การ ให้ศาลจัดให้มีการสอบถามคําให้การของจํา เลยโดยจําเลยจะยื่น
คําให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่ยื่นคําให้การเป็นหนังสือ หากศาลเห็น
ว่าคํ าให้ก ารดัง กล่ าวไม่ถูกต้อ งหรือขาดสาระสํ าคั ญบางเรื่ อง ศาลอาจมี คํา สั่งให้จําเลยแก้ไ ข
คําให้การในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจัดให้มีการ
บันทึกคําให้การนั้นและให้จําเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ถ้าจําเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื่น
คําให้การให้ถือว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ
มาตรา ๒๗ เมื่ อ โจทก์ ไ ด้ ท ราบคํ า สั่ ง ให้ ม าศาลตามมาตรา ๒๔ แล้ ว ไม่ ม าในวั น นั ด
พิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ไม่ว่าจําเลยจะมาศาลหรือไม่ ให้ถือว่าโจทก์ไม่
ประสงค์จะดําเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว้นแต่ตาม
พฤติการณ์แห่งคดีศาลจะเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่า
โจทก์ขาดนัดพิจารณา
เมื่อจําเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจําเลยไม่ได้ยื่นคําให้การไว้ ให้ถือว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าจําเลยได้ยื่นคําให้การไว้ก่อนหรือในวันนัดดังกล่าว ให้ถือว่าจําเลยขาด
นัดพิจารณา

-๙มาตรา ๒๘ ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มิใช่วันนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔
ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวน
พิจารณาที่ศาลได้ดําเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว
มาตรา ๒๙ ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจําเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต
การประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ หรือการดําเนินการใดๆ
ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้น
มาตรา ๓๐ ถ้าภายหลังที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้ว ปรากฏว่ามีการฟ้อง
ผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีกโดยข้อเท็จจริงที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อน
และศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยไว้แล้ว ศาลในคดีหลังอาจมีคําสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้น
เป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน เว้นแต่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดี
ก่อนนั้นยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความที่เสียเปรียบต่อสู้คดี
ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให้คู่ความนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้สืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนํา
พยานเข้าสืบว่าประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดแล้วบันทึกไว้หรือสั่งให้คู่ความจัดทําบัญชีระบุ
พยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๒ ก่อนการสืบพยาน ให้ศาลแจ้งประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความทราบและจะ
กําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริง
แห่งคดี ให้ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้ศาลมี
อํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเป็นแล้วรายงานให้ศาล
ทราบ รวมทั้งมีอํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหนึ่งต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความใน
อันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว

-๑๐มาตรา ๓๔ ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน คู่ความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
ให้ศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม
มาตรา ๓๕ การนั่งพิจารณาสืบพยาน ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดี
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ศาลจะมีคําสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
มาตรา ๓๖ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควรในอันที่
จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดิ น ทางและค่ า เช่ า ที่ พั ก ตามระเบี ย บที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๓๗ เมื่อได้สืบพยานหลักฐานตามที่จําเป็นและคู่ความได้แถลงการณ์ ถ้าหากมี
เสร็จแล้วให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดและให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว แต่ตราบใด
ที่ยังมิได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากศาลเห็นว่าเป็นการจําเป็นที่จะต้องนําพยานหลักฐานมาสืบ
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลทําการสืบพยานหลักฐานต่อไปได้ ซึ่งอาจรวมทั้ง
การเรียกพยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ
ส่วนที่ ๓
คําพิพากษาและคําสั่งชีข้ าดตัดสินคดี
มาตรา ๓๘ คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี อย่างน้อยต้องแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้
โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๓๙ ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ ถ้าความ
ปรากฏแก่ศาลว่าจํานวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามคําขอของ
โจทก์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามฟ้อง ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้อง
หรือกําหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทก์ก็ตาม
แต่ข้อที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่คู่ความยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้วโดยชอบ

-๑๑มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยและในเวลาที่
พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าวใน
คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ว่ า ยั ง สงวนไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไ ขคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง นั้ น อี ก ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง แต่ก่อนการ
แก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน
มาตรา ๔๑ ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้
ผู้ประกอบธุร กิจรับผิดในความชํารุดบกพร่องของสินค้า หากศาลเชื่อว่าความชํารุดบกพร่อง
ดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้นและไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือ
ถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนําไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย
ของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ให้ศาลมีอํานาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่
ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชํารุดบกพร่องนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของ
สินค้ า ที่ อาจเปลี่ย นทดแทนกั นได้ พฤติก ารณ์ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนความสุจ ริ ตของ
ผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้า
หรือ ได้ก่ อให้เ กิ ด ความเสีย หายแก่ สิ นค้ า นั้ น ให้ ศ าลมี คํา สั่ ง ให้ผู้บ ริโ ภคชดใช้ค่ า ใช้ ท รั พ ย์ห รื อ
ค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีคําสั่ง
เรี ย กผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ นํ า เข้ า ดั ง กล่ า วเข้ า มาในคดี ตามมาตรา ๕๗ (๓) แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งและมีอํานาจพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดในหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจตาม
วรรคหนึ่งมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย
มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทําที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนา
เอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงไม่นําพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ความรับ ผิดชอบในฐานะผู้มี อาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมี
คําพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่
ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย

-๑๒การกําหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอํานาจกําหนดได้ไม่เกินสอง
เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงิน
ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาท ให้ ศ าลมี อํ า นาจกํ า หนดค่ า เสี ย หายเพื่ อ การลงโทษได้ ไ ม่ เ กิ น ห้ า เท่ า ของ
ค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด
มาตรา ๔๓ ในคดีผู้บริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความ
หากข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่ายังมีสินค้าที่ได้จําหน่ายไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ในท้องตลาดอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคโดยส่วนรวม และไม่อาจใช้วิธี
ป้องกันอย่างอื่นได้ ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินค้าดังกล่าวซึ่งอาจเป็นอันตราย
คื น จากผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ทํ า การแก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นให้ ใ หม่ ภ ายในเวลาที่ กํ า หนดโดยค่ า ใช้จ่ า ยของ
ผู้ประกอบธุรกิจเองแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือดําเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ ก็ให้ใช้
ราคาตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินค้าขณะรับคืน รวมทั้งความ
สุจริตของผู้ประกอบธุรกิจประกอบด้วย
(๒) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่เหลืออยู่และให้เรียกเก็บสินค้าทีย่ งั ไม่ได้
จํ า หน่ า ยแก่ ผู้ บ ริ โ ภคกลั บ คื น จนกว่ า จะได้ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วให้ มี ค วาม
ปลอดภัย แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ศาลจะมีคําสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตหรือนําเข้าสินค้านั้นก็ได้และหากเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้าที่เหลือไว้เพื่อ
จําหน่ายต่อไป ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทําลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ศาลมีอํานาจสั่ง
จั บ กุ ม และกั ก ขั ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจทํ า การแทนของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในกรณี ที่
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว หรือสั่งให้เจ้าพนักงานคดี
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดดําเนินการโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และหาก
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ชําระให้บุคคลนั้นมีอํานาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้
ตามคํ า พิ พ ากษา ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจทํ า การแทนของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในกรณี ที่
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําสั่ง จะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดว่าตนยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามคําสั่งทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอํานาจทําการแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลแต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับ
หรือกักขัง แล้วแต่กรณี

-๑๓มาตรา ๔๔ ในคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
นิติบุคคลดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดําเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวง
ผู้บริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
และทรัพย์สินของนิติบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ตามฟ้อง เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาล
เห็นสมควร ให้ศาลมีอํานาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจําเลยร่วม และให้มีอํานาจ
พิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว หรือในกรณีของผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจาก
นิติบุคคลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
ผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ร่วมรับผิดไม่เกินทรัพย์สินที่ผู้นั้น
ได้รับจากนิติบุคคลนั้น
หมวด ๓
อุทธรณ์
มาตรา ๔๕ ให้จัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค โดยให้มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค
มาตรา ๔๖ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค ให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา ๔๗ ในคดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินหรือจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์
ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์อาจ
ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคไปพร้อมกับอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ เมื่อศาลชั้นต้นตรวจ
อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม ก็ให้ส่งอุทธรณ์และคําขอดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์
แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคเพื่อพิจารณา แต่ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า
อุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องห้ามก็ให้มีคําสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้ดําเนินการต่อไป

-๑๔ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์
อาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บ ริโภคหรือ
ศาลอุ ทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บ ริโภคภายในกํ าหนดสิบ ห้า วั นนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมี คําสั่ งก็ไ ด้
ถ้าคู่ความยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว จะอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค
หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา
มาตรา ๔๙ การพิจารณาพิพากษาคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๒ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๐ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นมาใช้
บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคโดยอนุโลม
หมวด ๔
ฎีกา
มาตรา ๕๑ คดีที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกา
ในปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ในคดี ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ ที่ พิ พ าทในชั้ น ฎี ก าเกิ น สองแสนบาทหรื อ ในปั ญ หา
ข้อกฎหมายภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์
แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค
การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่ความยื่นฎีกาไปพร้อมกับคําร้องนั้นด้วย โดยยื่นต่อศาล
ชั้นต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้น แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมฎีกาดังกล่าวไปยัง
ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

-๑๕มาตรา ๕๒ ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา ๕๑ ได้เมื่อเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นปัญหาสําคัญอื่นที่ศาลฎีกาควร
วินิจฉัย
มาตรา ๕๓ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําร้องตามมาตรา ๕๑ การพิจารณาคําร้อง
การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๕๒
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕๔ ในคดีที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกาเห็นว่า
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้น แล้วมีคําสั่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือ
ศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณี ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่ภายใต้กรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได้
มาตรา ๕๕ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นมาใช้
บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
มาตรา ๕๖ ก่อนยื่นฟ้องคดีผู้บริโภค หากมีเหตุเช่นเดียวกับกรณีที่จะทําให้โจทก์มีสิทธิ
ยื่นคํ าขอให้ ศาลมี คํา สั่ งจั ด ให้ มีวิ ธี คุ้มครองชั่ ว คราวก่ อนพิ พ ากษาตามมาตรา ๒๕๔ (๒) แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือมีความจําเป็นต้องขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามชั่วคราวมิให้
จําเลยกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น
ส่ ว นรวม ผู้ ที่จ ะเป็ น โจทก์ อาจยื่ นคํ าขอฝ่ ายเดี ย วโดยทํ า เป็ นคํ า ร้ องเพื่ อ ขอใช้วิ ธี ก ารชั่ ว คราว
ดังกล่าวก่อนฟ้องได้
คําขอตามวรรคหนึ่งต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
เป็น จํา เลยและมีเ หตุ เ พีย งพอที่ จ ะทํ า ให้ เ ชื่ อ ว่ า สมควรที่ ศ าลจะมี คํ า สั่งอนุ ญ าตตามคํา ขอนั้ น
รวมทั้งจะต้องมีบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้าง
ดังกล่าว

-๑๖มาตรา ๕๗ ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา ๕๖ ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า
(๑) คําขอที่ยื่นและในโอกาสที่ยื่นคําขอนั้นมีเหตุสมควร และมีเหตุเพียงพอที่ศาล
จะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอนั้นได้ และ
(๒) สภาพแห่งความเสี ยหายของผู้ขอไม่ สามารถที่จะได้รับ ชดใช้ เป็น เงิ นหรื อ
ทดแทนด้วยสิ่งอื่นใดได้ หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือทดแทนความ
เสียหายแก่ผู้ขอหรือกรณีเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยนั้นได้ภายหลัง
หรือจะเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวมอันยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงความเสียหายว่าจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่ากันเพียงใดเป็น
สําคัญ
ถ้าศาลมีคําสั่งให้ยกคําขอนั้น คําสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๘ ให้ศาลแจ้งคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยทราบ
โดยไม่ชักช้า
คําสั่งศาลตามวรรคหนึ่งนั้นให้มีผลบังคับแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยได้ทันที
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่ งอนุ ญาตตามมาตรา ๕๗ ให้ศาลพิเคราะห์ถึงความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลย และอาจสั่งให้ผู้ขอตามมาตรา ๕๖ วางเงิน
หรื อ หาประกั น มาให้ ต ามจํ า นวนภายในระยะเวลาและกํ า หนดเงื่ อ นไขอย่ า งใดตามที่ ศ าล
เห็นสมควรสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๖๐ ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยอาจยื่นคําขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ได้ ถ้าศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมดังกล่าว คําสั่งเช่นว่า
นี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยอาจมีคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ขอตาม
มาตรา ๕๖ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ โดยขอรวมไปกับคําขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งนั้น หรือยื่นคําขอต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งเดิมดังกล่าวและเมื่อศาลทําการไต่สวนแล้วเห็นว่าคําสั่งเดิมที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นการสั่งโดยความผิดหรือความเลินเล่อของผู้ขอ ทําให้ศาลมีความเห็นหลงไปว่ามีเหตุที่จะฟ้อง
ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยนั้นหรือมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให้ศาลมีคําสั่งให้
ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยได้ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถ้า
ผู้ขอไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับผู้ขอเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา

-๑๗มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ ผู้ ข อตามมาตรา ๕๖ มิ ไ ด้ ฟ้ อ งคดี เ กี่ ย วกั บ คํ า ขอที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง
อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบ ห้าวัน นับแต่วันที่ ศาลมี คําสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด ให้ถือว่าคําสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกล่าว
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลยอาจยื่นคําขอต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ถือว่าคําสั่งนั้นเป็นอันยกเลิก ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ขอตามมาตรา ๕๖ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตนได้ และให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจําเลย
ได้ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถ้าผู้ขอไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับผู้ขอ
เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้ขอตามมาตรา ๕๖ ฟ้องคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดให้
คําสั่งอนุญาตนั้นหรือคําสั่งอนุญาตที่ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มีผล
ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งตามคําขอของจําเลยให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
และให้นํามาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในระหว่างการพิจารณา ถ้ามีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ
เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือผู้บริโภคเป็น
ส่วนรวมเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความมีคําขอหรือปรากฏ
จากรายงานของเจ้าพนักงานคดี ให้ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นได้เท่าที่จําเป็น
และพอสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
เพื่ อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ให้ศ าลมี อํ านาจออกคํ า สั่ งให้บุค คลที่
เกี่ยวข้ องแจ้งข้อมูลหรือออกหมายเรีย กบุ คคลนั้ นมาไต่สวนเกี่ยวกั บความเสี ยหาย เหตุ ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายรวมทั้งกิจการและทรัพย์สินของจําเลยได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๖
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
มาตรา ๖๔ ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษาก่อนมี
การออกหมายบังคับคดีจะทําให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้รับความเสียหายและหากเนิ่นช้าไปจะ
ไม่อาจบังคับคดีได้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ออกหมายบังคับคดี
ไปทันทีโดยไม่จําต้องออกคําบังคับก่อนก็ได้

-๑๘มาตรา ๖๕ ภายหลังที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้ว หากความปรากฏแก่
ศาลว่ามีข้อขัดข้องทําให้ไม่อาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาได้หรือมีความจําเป็นต้อง
กําหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวตามความจําเป็นและสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ บรรดาคดีผู้บริโภคซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้ศาลนั้นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

-๑๙หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของ
คุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจต่อรอง
ในการเข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทําให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ
นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและ
สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของ
ตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจน
บางครั้งนําไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควร
ให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสี ย หายได้ รั บ การแก้ไ ขเยีย วยาด้ ว ยความรวดเร็ว ประหยั ดและมี ประสิ ท ธิ ภาพ อั นเป็ น การ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ไว้ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง ให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายมากกว่ า ที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับตามกฎหมายนั้น

-๒มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเข้าเพื่อขาย รวมทั้ง
ผลิ ต ผลเกษตรกรรม และให้ ห มายความรวมถึ ง กระแสไฟฟ้ า ยกเว้ น สิ น ค้ า ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
“ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น
การทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ํา เลี้ยงไหม เลี้ยงครั่ง เพาะเห็ด แต่ไม่รวมถึง
ผลิตผลที่เกิดจากธรรมชาติ
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี่ยน
รูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่า
จะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความ
เสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น
“ความเสียหายต่อจิตใจ” หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่าง
อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
“สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้กําหนด
วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน
ตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษา
ตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทาง
การค้า และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออก
แสดงเพื่อการดังกล่าว
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต
(๒) ผู้นําเข้า
(๓) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นําเข้าได้

-๓(๔) ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดง
ด้วยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นําเข้า
มาตรา ๕ ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๖ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดี
แทนตามมาตรา ๑๐ ต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและ
การใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิด
จากการกระทําของผู้ประกอบการผู้ใด
มาตรา ๗ ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
หากพิสูจน์ได้ว่า
(๑) สินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(๒) ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ
(๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้
วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้กําหนดไว้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนตามสมควรแล้ว
มาตรา ๘ ผู้ผลิตตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัย
ของสินค้าเกิดจากการออกแบบของผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างให้
ผลิต ทั้งผู้ผลิตไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย
ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความไม่ปลอดภัยของสินค้า
เกิดจากการออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น
มาตรา ๙ ข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการที่ได้ทําไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความ
เสียหาย และประกาศหรือคําแจ้งความของผู้ประกอบการเพื่อยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของ
ผู้ประกอบการต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะนํามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดไม่ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้บริโภคมีความหมายเช่นเดียวกับนิยามคําว่า “ผู้บริโภค”
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

-๔มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องคดีเรียก
ค่ า เสี ย หายแทนผู้ เ สี ย หายได้ โดยให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ้ อ งและดํ า เนิ น คดี แ ทนตาม
กฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การฟ้องและดําเนินคดีแทนผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
มาตรา ๑๑ นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ชย์ ศาลมีอํ า นาจกํ า หนดค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหาย
ต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา
บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ
(๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต นําเข้า หรือขายสินค้าโดย
รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ดําเนินการใด ๆ
ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์
ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความ
ไม่ ป ลอดภั ย ของสิ น ค้ า ระยะเวลาที่ ผู้ ป ระกอบการปกปิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย ของสิ น ค้ า การ
ดําเนิ น การของผู้ประกอบการเมื่อ ทราบว่า สินค้ านั้ นเป็ น สินค้ าที่ไ ม่ป ลอดภัย ผลประโยชน์ ที่
ผู้ประกอบการได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผเู้ สียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
มาตรา ๑๒ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
นี้ เ ป็ น อั น ขาดอายุ ค วามเมื่ อ พ้ น สามปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ เ สี ย หายรู้ ถึ ง ความเสี ย หายและรู้ ตั ว
ผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่
สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มี
สิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย
และรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย

-๕มาตรา ๑๓ ถ้ ามี การเจรจาเกี่ย วกั บค่ าเสียหายที่ พึงจ่ายระหว่ างผู้ประกอบการและ
ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียก
ค่าเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕ สินค้าใดที่ได้ขายแก่ผู้บริโภคก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไม่อยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ให้น ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญ ญัติ นี้ และให้ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

-๖หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สินค้าในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือนําเข้า มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สู ง ขึ้ น เป็ น ลํ า ดั บ การที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะตรวจพบว่ า สิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย กระทํ า ได้ ย าก
เมื่อผู้บริโภคนําสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย
จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้ แต่การฟ้องคดีในปัจจุบันเพื่อเรียกค่าเสียหายมี
ความยุ่งยาก เนื่องจากภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทําผิดของ
ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไม่มี
กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมีการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง จึงสมควรให้มีกฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยนําหลักความรับผิดโดย
เคร่งครัดมาใช้ อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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