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พระราชบัญญัต ิ

คุ ้มครองผู ้บริโภค  (ฉบับที  2) 

พ.ศ.  2541 

-------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว ้ณ ว ันที 15 มีนาคม พ.ศ.  2541 

เป็นปีที 53 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ 

 โดยทีเป็นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู ้บริโภคจะเป็นการจํากัดเสรีภาพ

ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึงมาตรา 50 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําโดยอาศัยจ ํานวนตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ นไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค (ฉบับที  2) พ.ศ.  2541 

 มาตรา 2 พระราบัญญัตินี ให้ไว ้บังคับตั งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

เว ้นแต่บทบัญญัติมาตรา 8 จะให้ใช้บังคับเมือใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “ผู ้บริโภค” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค  

พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี แทน 

 “ผู ้บริโภค” หมายความว่า ผู ้ ซือหรือผูไ้ด้รับบริการจากผู ้ประกอบธุรกิจหรือผู ้ ซึงได้รับการเสนอหรือ

การชักชวนจากผู ้ประกอบธุรกิจ เพือให้ซือสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู ้ใช้สินค้าหรือผู ้

ได้รับบริการจากผู ้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู ้ เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

 มาตรา 4 ให้เพิมบทนิยามคําวา่ “สัญญา” ระหว่างบทนิยมคําว่า “ฉลาก” และคําว่า “คณะกรรมการ” 

ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญติัคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี 

 “สัญญา” หมายความว่า  ความตกลงกันระหว่างผู ้บริโภคและผู ้ประกอบธุรกิจเพือซือและขายสินค้า

หรือให้และบริการ” 



 มาตรา 5 ให้เพือความต่อไปนี เป็น (3 ทวิ) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 

2522 

  “(3 ทว)ิ สิทธิทีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา” 

   มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึงทีเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค” ประกอบด้วย  

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู ้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซึง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค เป็นกรรมการและ

เลขานุการ” 

 มาตรา 7 ให้เพิมความต่อไปนี เป็น (3) ในวรรคหนึงของมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 

  “(3)  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา” 

 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

 “มาตรา 19 ให้จัดตั งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคขึ นในสํานักนายกรัฐมนตรีให้มี

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคมีอ ํานาจหน้าทีควบคุมดูแลโดยทั วไป และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการและผู ้ ช่วยเลขาธิการ

เป็นผู ้ ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได”้ 

 มาตรา 19 ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

 “มาตรา 21 ในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรืองใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั น และให้นําบทบัญญัติในหมวดนี ไปใช้บังคับได้เท่าทีไม่ซํ าหรือขัดกับ

บทบัญญัติดังกล่าว  เว ้นแต่ 

 (1) ในกรณีทีมีความจําเป็นเพือประโยชน์แกผู ้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าทีผู ้มี

อ ํานาจตามกฎหมายดังกล่าวย ังมิได้มีการดําเนินการหรือดําเนินการย ังไม่ครบขั นตอนตามกฎหมายว่าด้วย

การนั น และมิได้ออกคําสั งเกียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวัน นับแต่ว ันที

ได้รับหนังสือแจ้ง จากคณะกรรมการเฉพาะเรือง หรือคณะกรรมการให้คณะกรรมการเฉพาะเรือง หรือ

คณะกรรมการเสนอเรืองให้รัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั งตามความในหมวดนี ได้ 



 (2) ในกรณีตาม (1) ถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจปล่อยให้เนินชา้ต่อไปได้ ให้คณะกรรมการ

เฉพาะเรืองหรือคณะกรรมการเสนอเรืองให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั งตามความในหมวดนี ได้ โดย

ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบเก้าสิบวันตามเงือนไขใน (1)   

 ในกรณีทีกฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อ ํานาจแก่เจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจตามกฎหมายออกคําสั ง

เกียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคตามทีบัญญติัในหมวดนี   ให้คณะกรรมการเฉพาะเรืองมีอ ํานาจออกคําสั งตาม

ความในหมวดนี เว ้นแต่ในกรณีทีกฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คณะกรรมการ

อาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีผูมี้อ ํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั น  ๆใช้อ ํานาจตามพระราชบัญญัตินี แทน

คณะกรรมการเฉพาะเรืองได ้

การมอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีผู ้ มีอ ํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั น ตามวรรคสอง ให้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา 30 ให้สินค้าทีผลิตเพือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินคา้ทีสั งหรือ

นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพือขายเป็นสินค้าทีควบคุมฉลาก 

ความในวรรคทีหนึงไม่ใช้บังคับกับสินค้าทีคระกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนด โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

ในกรณีทีปรากฏว่ามีสินค้าทีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ  ร่างกายหรือจิตใจเนืองจากใช้สินค้า

หรือโดยสภาพของสินค้านั น  หรือมีสินค้าทีประชาชนทั วไปใช้เป็นประจํา  ซึงการกําหนดฉลากของสินค้า

นั นจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้บริโภคในการทีจะทราบข้อเท็จจริงในสาระสําคัญเกียวกับสินค้านั น แต่สินค้า

ดังกล่าวไม่เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามวรรคหนึง  ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ ํานาจให้สินค้านั นเป็น

สินค้าทีควบคุมฉลากได้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.  2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา  31 ฉลากของสินค้าทีควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 

(1)  ใช้ข้อความทีตรงต่อความเป็นจริงและไม่มีข้อความทีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระสําคัญเกียวกับสินค้า 

(2)  ต้องระบุข้อความสําคัญต่อไปนี 

      (ก)  ชือหรือเครืองหมายการค้าของผู ้ผลิตหรือของผู ้นําเข้าเพือขายแล้วแต่กรณี 



      (ข)  สถานทีผลิตหรือสถานทีประกอบธุรกิจนําเข้า แล้วแต่กรณี 

      (ค)  ระบุข้อความทีแสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั นคืออะไร ในกรณีทีเป็นสินค้านําเข้าให้ระบุชือ

ประเทศทีผลิตด้วย 

(3)  ตอ้งระบุข้อความอันจําเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา ค ําเตือน ว ัน เดือน ปี ที

หมดอายใุนกรณีเป็นสินค้าทีหมดอายุได้ หรือกรณีอืน เพือคุ้มครองสิทธิของผู ้บริโภค ทั งนี ตามหลักเกณฑ์

และเงือนไขทีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ผู ้ประกอบการธุรกิจซึงเป็นผู ้ผลิตเพือขายหรือผู ้สั งหรือผู ้นําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพือขายซึง

สินค้าทีควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู ้จัดทําฉลากก่อนขายและฉลากนั นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรค

หนึง ในการนี  ข้อความตามวรรคหนึง (2) และ (3) ต้องจัดทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการว่า

ด้วยฉลากกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 12 ให้เพิมความต่อไปนี เป็นส่วนที  2 ทวิ การคุ้มครองผู ้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา 35  ทวิ 

มาตรา 35 ตรี มาตรา  35 จัตวา มาตรา 35 เบญจ มาตรา 36 ฉ มาตรา 35 สัตต มาตรา 35 อัฏฐ และมาตรา 35 

นว ในหมวด  2  แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.  2522  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ส่วนที  2  ทว”ิ 

การคุ้มครองผู ้บริโภคในด้านสัญญา 

 

 มาตรา  35  ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด  ถ้าสัญญาซือขายหรือสัญญา

ให้บริการนั นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือหรือทีตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ  คณะกราม

การว่าด้วยสัญญามีอ ํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั นเป็นธุรกิจทีควบคุม

สัญญาได ้

 ในการประกอบธุรกิจทีควบคุมสัญญา สัญญาทีผู ้ประกอบธุรกิจทํากับผู ้บริโภคจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี 

(1)  ใช้ข้อสัญญาทีจําเป็นซึงหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั น จะทําให้ผู ้บริโภคเสียเปรียบ 

ผู ้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(2) ห้ามใชข้้อสัญญาทีไม่เป็นธรรมต่อผู ้บริโภค 

ทั งนี ตามหลักเกณฑ์  เงือนไข  และรายละเอียดทีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด   

และเพือประโยชน์ของผู ้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู ้ประกอบธุรกิจจัดทํา

สัญญากําหนดก็ได ้

 การกําหนดตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก ําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

 มาตรา 35 ตรี เมือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจทีควบคุม

สัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด  หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงือนไขในการใช้ข้อสัญญานั นด้วย มาตรา 35 ทวิ  

แล้ว  ถ้าสัญญานั นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นตามเงือนไขให้ถือว่าสัญญา

นั นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว  หรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงือนไขนั นแล้วแต่กรณี 

 มาตรา  35  จัตวา เมือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจทีควบคุม

สัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา 35 ทวิ แล้วถ้าสัญญานั นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวให้ถือว่าสัญญานั นไม่

มีข้อสัญญาเช่นว่านั น 

 มาตรา 35 เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ

อย่างใดอย่างหนึง  เป็นธุรกิจทีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้ 

 ในกาประกอบธุรกิจทีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี 



 (1)  มีรายการและใช้ข้อความทีจําเป็น ซึงหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั นจะทําให้

ผู ้บริโภคเสียเปรียบผู ้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

 (2)  ห้ามใช้ข้อความทีไม่เป็นธรรมต่อผู ้บริโภค 

 ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดทีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด 

 การกําหนดตามวรรคหนึ งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก ําหนดโดย

พระราชบัญญัติกฤษฎีกา 

 มาตรา 35 ฉ เมือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้หลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจ

ทีควบคุมรายการในหลกัฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงือนไขในการใช้

ข้อความนั นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความในมาตรา 35 เบญจ แล้วให้นํามาตรา 35 ตรี และมาตรา 35 จัตวา มา

ใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม 

 มาตรา 35 สัตต ในกรณีทีผู ้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้ค ํามั นว่าจะทําสัญญา

รับประกันให้ไว ้ผู ้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชือของผู ้ประกอบธุรกิจหรือผู ้แทน  

และต้องส่งมอบสัญญานั นแก่ผูบ้ริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

ถ้าสัญญาตามวรรคหนึงทําเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว้ด้วย 

มาตรา  35  อัฏฐ  ผู ้ประกอบธุรกิจมีหน้าทีส่งมอบสัญญาทีมีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ

ถูกต้องตามมาตรา  35  ทวิ  หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินทีมีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา  35  

ทวิ  ให้แก่ผู ้บริโภคภายในระยะเวลาทีเป็นทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั น ๆ หรือ

ภายในระยะเวลาทีคระกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใด

จะถึงก่อน 

มาตรา 35 นว ผู ้ประกอบธุรกิจผู ้ ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตนจะเป็น

การฝ่าฝืนหรือไม่เป็นตามพระราชบัญญัตินี  ผู ้ประกอบธุรกิจผู ้นั นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้

ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนนัก่อนได้ ในกรณีนี ให้นํามาตรา 29 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

มาตรา 13 ให้ยกเลิกมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 

“มาตรา 47 ผู ้ใดโดยเจตนาก่อใหเ้กิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือ

สาระสําคัญประการอืนอันเกียวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือผู ้ อืนโฆษณาหรือใช้ฉลาก

ทีมีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความทีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั น  ตอ้งระวัง

โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ 



ถ้าผู ้กระทําความผิดตามวรรคหนึง  กระทําผิดซํ าอีก ผู ้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี  

หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  หรือทั งจ ําทั งปรับ 

มาตรา 48 ผู ้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือข้อความตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือ

มาตรา 26 ตอ้งระวงัโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมืนบาท  หรือทั งจ ําทั งปรับ 

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา 51 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เป็นความผิด

ต่อเนือง ผู ้กระทําต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ งหมืนบาท หรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายทีใช้

สําหรับการโฆษณานั นตลอดระยะเวลาทีย ังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม” 

มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ข้อความต่อไปนี แทน 

“มาตรา 52 ผู ้ ใดขายสินค้าทีควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการ

แสดงฉลากนั นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าทีมีฉลากทีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากสงัเลิก ใช้ตามมาตรา 33  

ทั งนี โดยรู้หรือควรรู้อยูแ่ล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั นไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายตอ้ง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาทหรือทั งจ ําทั งปรับ 

ถ้าหากกระทําตามวรรคหนึงเป็นการกระทําของผู ้ผลิตเพือขายหรือผู ้สั งหรือนําเข้าในราชอาณาจักร

เพือขาย ผู ้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี  หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาทหรือทั งจ ําทั งปรับ” 

มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้

ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา  54  ผู ้ ใดรับจ้างทําฉลากทีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือรับจ้างติดตรึงฉลากทีไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายกับสินค้า  โดยรู้หรือรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมืนบาท” 

มาตรา 18 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.  

2522  แบะให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา 57 ผู ้ประกอบธุรกิจผูใ้ดไม่ส่งมอบสัญญาทีมีข้อสัญญา หรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง

ตามมาตรา 35 เบญจ ให้แก่ผู ้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา 35 อัฏฐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี  

หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  หรือทั งจ ําทั งปรับ 



มาตรา 19 ใหเ้พิมความต่อไปนี เป็นมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 

“มาตรา 57 ทวิ  ผู ้ประกอบธุรกิจผู ้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรา 35 สัตต ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ” 

มาตรา 20 ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึงมี

อยู่ในวันทีพระราชบัญญัตินี ประกาศในราชกิจจาอุเบกขา ปฏิบัติหน้าทีต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการ

คุ้มครองผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี 

มาตรา 21 ในระหว่างทีบทบัญญัติมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตินี ย ังมิได้ใช้บังคับให้อ ํานาจหน้าที

ของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคและของสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค สํานัก

นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี เป็น

อํานาจหน้าทีของผู ้อ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค  หรือของสํานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู ้บริโภค  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค  พ.ศ.  2522  

แล้วแต่กรณี 

มาตรา 22 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี 

 

ผู ้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

 นายชวน  หลีกภัย 

   นายกรัฐมนตรี 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที  15 ก ว ันที 24 มีนาคม 2541) 

 

หมายถึง  :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ เ นืองจากบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญติัคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 ในส่วนทีเกียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู ้บริโภค อันได้แก่ การตรวจตรากํากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในการ

ให้ความคุ้มครองแก่ผู ้บริโภค ย ังไม่เหมาะสมและโดยทีในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู ้บริโภคเป็นจํานวนมากย ัง

ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนนัๆ บัญญัติไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี

ผู ้บริโภคเป็นจํานวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญากับผู ้ประกอบธุรกิจมากขึ น    

สมควรแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค  

ปรับปรุงองค์กรบริหารงานคุ้มครองผู ้บริโภค  คือ  สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค ให้ด ําเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุงอ ํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรือง



และคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค  ในการเสนอเรืองให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั งเกียวกับการ

คุ้มครองผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัตินี ได้ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิงขึ น  

ตลอดจนเพิมบทบัญญัติก ําหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู ้บริโภคทีจะได้รับความเป็นธรรมในการทํา

สัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั งเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกียวกับการกระทําผิดในเรืองการโฆษณา

และฉลากให้เหมาะสมยิงขึ น จึงจ ําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี 

 

สิทธิของผู ้บริโภค  5  ประการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีให้ความสําคัญ

ของการคุ้มครองผู ้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู ้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า  “สิทธิของบุคคลซึงเป็น

ผู ้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั งนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ” 

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.  2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย (ฉบับที  21) พ.ศ. 2541 ได้

บัญญัติสิทธิของผู ้บริโภคทีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี 

 1.  สิทธิทีจะได้รับข่าวสารทั งคําพรรณนาคุณภาพทีถูก้องและเพียงพอเกียวกับสินค้าหรือบริการ 

      ได้แก่  สิทธิทีจะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่

ผู ้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิทีจะได้รับทราบข้อมูลเกียวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอทีจะไม่

หลงผิด ในการซือสินค้าหรือบริการโดยไม่เป็นธรรม 

 2.  สิทธิทีจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

      ได้แก่ สิทธิทีจะเลือกซือสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู ้บริโภค และปราศจากการ

ชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3.  สิทธิทีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

     ได้แก่ สิทธิทีจะได้รับสินค้าหรือบริการทีปลอดภัย  มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสม

แก่การใช้  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน  ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตาม

สภาพของสินค้าหรือบริการนั นแล้ว 

4.  สิทธิทีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 

     ได้แก่  สิทธิทีจะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู ้ประกอบธุรกิจ 

5.  สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

     ได้แก่  สิทธิทีจะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตาม

ข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว 


