คู่มือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ความเป็นมาของการคุ้มครองผู้บริโภค
ก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การค้าและเศรษฐกิจของโลกมีลักษณะแคบ และอยู่ใน
วงจากัดเฉพาะในท้องถิ่นหนึ่งหรือเมืองหนึ่งเท่านั้น กระบวนการผลิตและการจาหน่ายสินค้าและบริการจึง
เป็นแบบง่าย ๆ ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก คือเป็นไปในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
ครั้นเมื่อเกิดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น ทาให้มีการนาวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในกระบวน
การผลิต เป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดแนวความคิด ใหม่ว่า รัฐควรปล่อยให้
เอกชนแต่ละรายสามารถประกอบธุรกิจของตนได้อย่างอิสระ ตามแนวความคิด “พาณิชย์นิยม” ซึ่งจะทาให้
เกิดการแข่งขันกันในด้านการค้า อันจะมีผลให้ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม และตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด แนวคิดดังกล่ าว เป็นที่มาของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยมีการ
วางกฎ ไม่ให้รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางด้านการค้า แนวคิดระบบนี้ มีสมมุติฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ ดังนั้น จึง ได้เกิดหลักเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจหลักหนึ่ง
คือ “ผู้ซื้อต้องระวัง” เพราะหากเกิดความเสียหายใด ๆ ในทรัพย์ที่ซื้อ ผู้ซื้อสินค้านั้นจะต้องรับผิดชอบเอง
การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
การเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น โดย
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจ การโฆษณาได้นาวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณา
มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง การกระท าดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคตกอยู่ ใ นฐานะที่
เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ หรือราคาของ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้น ในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่
ละคนจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ การโฆษณาเมื่อมีการละเมิด
สิทธิ ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอาจไม่คุ้มค่า และยังมีผู้บริโภคจานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ รวมทั้งในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระทาที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้บริโ ภคได้ทันท่วงที และโดยที่ยังมีผู้ บริโภคเป็นจานวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ๆ บัญญัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น ต่อมา ได้มีผู้บริโภคเป็นจานวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทา
สั ญ ญากั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มากขึ้ น จึ ง ได้ มีก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม บทบั ญญั ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ งองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงองค์กรบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คือ สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุง
อานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรี
พิ จ ารณาออกค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ นกรณี ที่ จ าเป็ น หรื อ รี บ ด่ ว นให้ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติกาหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความเป็น
ธรรมในการทาสัญญาไว้โดยเฉพาะอีกด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
สิทธิของผู้บริโภค
เมื่อกล่าวถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว สาระสาคัญที่ไม่สมควร
จะละเลย คือ สิทธิของผู้บริโภค ซึ่งในกฎหมายนี้ ได้กาหนดสิทธิของผู้บริโภค ไว้ ๕ ประการ ได้แก่

-๒๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ ในกฎหมายนี้ ได้กาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้กระทาการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งการจัดทาฉลากสินค้าโดยให้มีข้อความที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา หรือคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนด แล้วแต่กรณี
๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ กฎหมายทุกฉบับในประเทศไทย ได้
อาศัยหลักการค้าเสรี โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถบังคับขืนใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าของตนได้ หากผู้บริโภค
ไม่ตกลงยินยอม
๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ในกฎหมายนี้กาหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
นอกจากนี้ หากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้ ถ้าผู้บริโภคใช้ไม่เป็นหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
หรือไม่ระมัดระวัง ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีฉลากที่แสดงข้อความ “คาเตือน” ที่เห็นและอ่านได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งหากไม่สามารถป้ องกันอันตรายจากสินค้านั้นโดยฉลากคาเตือนแล้ ว คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีอานาจออกคาสั่งห้ามขายได้
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา ในกฎหมายนี้ ให้ความคุ้มครองในเรื่อง
สัญญา โดยมีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งมีอานาจกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ใช้ข้อสัญญา
ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค และห้ามใช้ข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภค
๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ในกฎหมายนี้ ได้ ให้ อานาจ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค เมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้า หรือบริการ
หน้าที่ของผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ข้างต้นเต็มที่ตามกฎหมาย ผู้บริโภคจึ งมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ก่อนเข้าทาการซื้อสินค้า หรือรับบริการ หรือทาสัญญา ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ไม่ควรเชื่อในข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณาให้
รอบคอบ เมื่อจะซื้อสินค้า ควรตรวจสอบฉลากสินค้าว่ามีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า
มาจาหน่ายในประเทศไทย หรือผู้จาหน่ายหรือไม่ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบปริมาณของสินค้าว่าเหมาะสม
กับราคาหรือไม่ ควรมีคาเตือน กรณีเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
(๒) ก่อนลงนามในสัญญา ต้องตรวจสอบข้อความในสัญญาให้ละเอียด ทั้งในเรื่ องของ
ภาษาที่ใช้ ศึกษาเงื่อนไขของสัญญาว่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ครบถ้วนหรือไม่ ต้องอ่านให้เข้าใจ ทั้งนี้ เมื่อ
ได้ลงนามกันในสัญญากันแล้ว คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หาก
ผู้บริโภคอ่านสัญญาแล้วไม่เข้าใจในข้อสัญญา ควรสอบถามผู้รู้ให้เข้าใจเสียก่อน
(๓) ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ ควรทาเป็นหนังสือและให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจลงลายมือชื่อไว้กากับด้วยทุกครั้ง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจจะรับประกันคุณภาพของสินค้า ควรกาหนด
ระยะเวลาการรับประกันให้ชัดเจน และมีเงื่อนไขที่ครบถ้วน ตรงตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ซึ่งใบรับประกันนั้น
ผู้บริโภคควรเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมจนกว่าจะครบระยะเวลาประกัน

-๓๒. เมื่อซื้อสินค้า หรือรับบริการ หรือทาสัญญาแล้ว ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เก็บวัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ เช่น สินค้าที่ซื้อไป ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้ง
เอกสารโฆษณา และจดจาสถานที่จาหน่ายสินค้า หรือบริการนั้นไว้ ซึ่งหากมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์
สามารถนาวัตถุพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบการเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้
(๒) เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ต้องเก็บสัญญา และหลักฐานการรับเงิน รวมทั้ งเอกสาร
โฆษณา และเอกสารรับประกันสินค้าไว้ในที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ สามารถ
นาหลักฐานดังกล่าวไปประกอบการเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้
(๓) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ ผู้บริโภคมีหน้าที่ดาเนินการร้องเรียนเพื่อขอความ
เป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
ตามหลั ก กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยนิ ติ ก รรมสั ญ ญา ได้ ยึ ด ถื อ หลั ก แห่ ง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา และหลักแห่งเสรีภาพในการทาสัญญาโดยเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่ อคู่สัญญาได้
แสดงเจตนา ทานิติกรรมสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและความสมัครใจแล้ว คู่กรณีจะต้องถูกผูกพันและ
ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าผลของสัญญานั้นจะทาให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีก
ฝ่ายหนึ่งก็ตาม ซึ่งในอดีต หลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าถูกต้องและเป็นธรรม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลัก
แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล แต่ในสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกัน
แล้ ว ว่ า บุ ค คลไม่มี ค วามเสมอภาคและความเท่ า เที ยมกั น ไม่ว่ า จะเป็น ด้ านเศรษฐกิ จ การศึ กษา และ
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้บริโภค” ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับผู้
ประกอบธุรกิจ ไม่มีอานาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจอีกด้วย
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้บัญญัติให้ หมวดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โดยมี
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่
ไม่เกิน ๑๓ คน กรรมการดังกล่าวอยู่ในตาแหน่ง คราวละ ๒ ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกก็ได้ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญา
ให้บริการนั้นมีกฎหมายกาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทาเป็นหนังสือ เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้โดยจะต้องใช้ข้อสัญญาที่จาเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่ งเมื่อคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใด
โดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยแล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าว
แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น
แล้วแต่กรณี และเมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดแล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
๒. กาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่
ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้ โดยหลักฐานการรับเงินจะต้องมีรายการและใช้ข้อความที่จาเป็น
ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และ
ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งเมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้หลักฐานการรับเงิน

-๔ของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดย
มีเงื่อนไขในการใช้ข้ อความนั้ น ด้ว ย ให้ ถื อว่าหลั กฐานการรับเงินนั้นใช้ข้อความดัง กล่ าว หรือต้องไม่ใ ช้
ข้อความใดให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินนั้นไม่ใช้ข้อความดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง
หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง ให้แก่ผู้บ ริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทาง
ปฏิบั ติตามปกติส าหรั บการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้ว ย
สัญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
๓. ให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใ ด
สงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้น อาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นได้ โดยเสียค่าป่วยการตามระเบียบ
ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา คือ ให้ยื่นคาขอโดยตั้งประเด็นข้อสงสัยว่า ข้อสัญญาของตนข้อใด จะเป็น
การฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องใด ในข้อใด โดยแสดงรายละเอียดของเหตุผลอันเป็นข้อ
สงสัยให้ชัดเจน เป็นรายข้อ อย่างน้อย ๑ ข้อ พร้อมทั้งชาระเงินค่าป่วยการ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท (สองพัน
บาทถ้วน) ต่อข้อสัญญา ๕ บรรทัด (๑ บรรทัด มีข้อสั ญญาไม่เกิน ๓๕ คา เศษของบรรทัดให้ถือเป็น ๑
บรรทัด) ส่วนการขอความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน ต้องชาระเงินค่าป่วยการ ฉบับละ ๒,๐๐๐
บาท (สองพันบาทถ้วน)
ธุรกิจทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
๑. ธุรกิจบัตรเครดิต
“บัตรเครดิต” หมายความว่า บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนด เพื่อใช้ชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชาระด้วยเงินสดหรือ
เพื่อใช้เบิกถอนเงินสด และให้หมายรวมถึงบัตรเดบิตด้วย เว้นแต่จะกาหนดเป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ แต่ไม่
รวมถึงบัตรที่ได้มีการชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่าน
ได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้อง
ใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขการใช้ บัตรเครดิต อัต ราดอกเบี้ย * อัตราเบี้ ยปรั บ อั ตรา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต หรือข้อสัญญาใด ๆ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มีขนาดของตัวอักษรไม่
เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว ดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนมีผลใช้
บังคับ
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนมีผลใช้บังคับ และการแจ้งโดยประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์นั้น ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ที่เป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้บริโภคซึ่งมีผลใช้บังคับได้ทันที
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบภายในสามสิบวันหลังมีผลใช้บังคับ

-๕(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยค้างชาระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคานวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบด้วย
(๓) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
หรือทั้งหมดหรือพักใช้บัตรเครดิตเป็นการชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๔) ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาใช้ บั ต รเครดิ ต เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
(๕) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสาร
อย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทานองเดียวกัน ณ ศูนย์บัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจได้
ทุกกรณี และผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการบัตรเครดิตของผู้บริโภคทันทีที่ได้ รับแจ้งดังกล่าว ในการ
นี้ผู้ประกอบธุรกิจจะกาหนดระยะเวลาก่อนระงับการให้บริการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้านาทีนับแต่เวลาที่ผู้
ประกอบธุรกิจได้รับแจ้ง
(๖) ในกรณีที่ผู้ บริโ ภคแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวตาม (๕) ผู้บริโภคไม่ต้อง
รับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หรือในกรณีที่กาหนดเวลาห้านาที เมื่อครบระยะเวลา
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาของผู้บริโภคเอง
(๗) การแจ้งให้ผู้บริโภคชาระเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งใบแจ้ง
รายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนวันถึงกาหนดชาระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
(๘) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้บริโภคสั่งซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการที่ผู้บริโภคเพียงแจ้งความประสงค์ขอชาระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลข
บัตรเครดิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการทาการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ ต้องมีข้อสัญญา ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าผู้บริโภคทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บ
เงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่า ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการ
กระทาของผู้บริโภคเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้บริโภคในภายหลัง
(ข) ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้บ ริโภคที่จะขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายใน
ระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันถึง
กาหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้าผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา
หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์โดยผู้ประกอบธุรกิจจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
ภายในประเทศจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง ถ้าเป็นการ
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลาหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้บริโภคแจ้ง

-๖(๙) ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้ง
รายการใช้บัตร ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบ และกาหนดระยะเวลาให้
ผู้บริโภคทักท้วง ดังนี้
(ก) ภายในสิบวันทาการเป็นอย่างน้อยนับแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับใบแจ้ง รายการใช้บัตร
จากผู้ประกอบธุรกิจ ในการพิจารณาวันครบกาหนดดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ทาหน้าที่นาสืบวันเวลา
ที่นาส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้แก่ผู้ขนส่งและการทางานของผู้ขนส่ง
(ข) ไม่ เ ป็ น การตั ด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคในภายหลั ง ถ้ า ผู้ บ ริ โ ภคสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บัตรบางรายการไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือความชารุดบกพร่องของ
ผู้บ ริโ ภค แต่ผู้บ ริโ ภคจะต้องทักท้ว งภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริโ ภคได้รับใบแจ้ง
รายการใช้บัตรจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๑๐) ในกรณีที่ผู้บริโภคได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรขอรับใบแจ้งรายการ
ใช้ บั ต รในรู ป แบบเอกสารหรื อ ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ข อ
เปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตรในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยผู้บริโภคต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยผู้บริโภคไม่ได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ข้ อ สั ญ ญาที่ เ ป็ น การยกเว้ น หรื อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาของผู้
ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิตโดยที่ไม่ได้เป็น
ความผิดของผู้บริโภค
(๔) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกบัตรเครดิตคืนจากผู้บริโภค หรือยกเลิกบัตร
เครดิตเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
(๕) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแก่ผู้บริโภค
โดยไม่ให้ผู้บริโภคยกเหตุใด ๆ มากล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบกับผู้ประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย* ไม่หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลง เฉพาะอัตรา MRR ซึ่งทาให้อัตราดอกเบี้ย
บัตรเครดิตเปลี่ยนแปลงไป
๒. ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” หมายความว่า การประกอบกิจการค้า โดย
เจ้ า ของน าเอารถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ข องตนออกให้ เ ช่ า และให้ ค ามั่ น ว่ า จะขายรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้
เงินเป็นจานวนเท่านั้นเท่านี้คราว
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่ง
มิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

-๗“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ หรือกาลังไฟฟ้าและมีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย
“รถใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจั กรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจานวนไม่เกิน
สิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ
ก. ยี่ ห้ อ รุ่ น หมายเลขเครื่ อ งยนต์ แ ละหมายเลขตั ว ถั ง สภาพของรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ว่าเป็นรถใหม่ หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์
รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
ข. ราคาเงิน สด จ านวนเงิน จอง จานวนเงิ นดาวน์ ราคาเงินสดส่ ว นที่เหลื อ อัตรา
ดอกเบี้ยที่เช่าซื้อ จานวนงวดที่ผ่อนชาระ จานวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จานวนค่าเช่าซื้อที่ผ่อนชาระในแต่ละ
งวด จานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชาระในแต่ละงวด เริ่มชาระค่างวดแรกในวันที่ ชาระค่างวดต่อ ๆ ไปภายใน
วันที่
ค. วิ ธีคานวณจ านวนเงินค่ าเช่า ซื้อ และจานวนค่ าเช่ าซื้อ จานวนดอกเบี้ยที่ ช าระ
จานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระในแต่ละงวด
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน รวมทั้งเงินจานวนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็น ของผู้เช่าซื้อทันที และผู้ให้เช่าซื้อจะ
ดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายในสามสิบวันนับแต่
วัน ที่ผู้ ให้ เช่าซื้อได้รั บเอกสารที่จ าเป็ นส าหรับการจดทะเบียนจากผู้ เช่าซื้อครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถทาการโอนทะเบียนได้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติ
ผู้ให้ เช่าซื้อยิ น ยอมเสี ย เบี้ ย ปรั บ โดยคานวณจากมูล ค่าเช่าซื้อในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ให้ เช่าซื้อ
กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชาระในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ และถ้าผู้เช่าซื้อต้องดาเนินคดีทางศาลเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซื้อจะรับภาระค่าธรรมเนียม ค่าทนายความตามความเป็นจริง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่า
ซื้อมีหน้าที่ชาระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อนาเงินดังกล่าวมาชาระ
ภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะนาเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อใน
งวดต่อมามาหักชาระเงินดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ เพื่อให้นาเงินจานวนนั้น
มาชาระ ถ้าผู้เช่าซื้อชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัด
ชาระเงินงวดนั้นไม่ได้
(๔) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อรายงวด
สามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชาระนั้น ภายในเวลา
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสื อบอกกล่าว
นั้น

-๘(๕) เมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่าซื้อ และกลับเข้า
ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนาออกขายให้แก่บุคคลอื่น
ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้ อและผู้ค้าประกัน
(ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา
เช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคานวณตาม (๑๐)
ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย หากได้ราคาเกินกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อย
กว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้น เฉพาะกรณีการขายโดยวิธีประมูล
หรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทาการขาย วัน เวลา สถานที่ที่ทา
การขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด
ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร (ถ้ามี) รวมทั้งจานวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือจานวนเงิน
ที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา ในกรณีการขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม
ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทาการขาย ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการ
คิดคานวณตาม (๑๐)
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ตาม ก. และ ข. ให้คานวณจากเงินค่างวดที่ค้าง
ชาระและเงินค่างวดที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชาระให้กับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ
และให้หมายความรวมถึง เงินค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้
ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
(๗) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในจานวนหนี้ที่ยังคงค้าง
ชาระตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคานวณ ตาม (๑๐)
ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชาระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๘) ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือ
การกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อของผู้ ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าว โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอัน
สมควร
(๙) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็น
หนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชาระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่ อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้
เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ โดยให้คิดคานวณตาม
มาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้ว ยวิ ช าชี พบั ญ ชี กาหนดและปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบั ญชี เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการจัดท าบัญ ชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น

-๙(๑๑) กรณีสัญญากาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้าประกันการเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงกับผู้
เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการทาสัญญาค้าประกันซึ่งมีคาเตือนสาหรับผู้ค้าประกันไว้หน้าสัญญาค้าประกันนั้น โดยมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน” ใช้อักษร
ตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมี
ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และกาหนดข้อสัญญา
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันในสัญญาค้าประกัน มีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซื้อเรื่องใด ที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อจะต้องเป็นข้อที่ ผู้ให้
เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดาหรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๑๓) กรณีผู้ให้เช่าซื้อมีความประสงค์จะนาเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อมาหักชาระค่าเบี้ยปรับ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการทวงถาม ค่า ติด ตามรถยนต์ ห รื อรถจัก รยานยนต์ที่ เช่ าซื้ อ ค่ าทนายความและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่
เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบเพื่อนา
เงินจานวนนั้นมาชาระ ถ้าผู้เช่าซื้อชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้
เช่าซื้อผิดนัดชาระเงินงวดนั้นไม่ได้
ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมาย
ทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าทาสัญญาซื้อรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ดังกล่าว
(๒) ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจะกาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชาระเบี้ยปรับกรณีผู้ เช่าซื้อผิดนัดชาระ ค่า
เช่ า ซื้ อ หรื อ เงิ น อื่ น ใด ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ จะก าหนดเบี้ ย ปรั บ เกิ น อั ต ราดอกเบี้ ย ส าหรั บ ลู ก ค้ า ชั้ น ดี ร ายย่ อ ย
(MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR + ๑๐) ต่อปี ของจานวน
เงินที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระไม่ได้
(๓) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชาระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญา ในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทาลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่ความผิดของผู้
เช่ า ซื้ อ เว้ น แต่ ค่า เสี ย หาย หรื อ เบี้ ย ปรั บ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกั บ การทวงถาม การติด ตามรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด
ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชาระเงินใด ๆ ในกรณีผู้ ให้เช่าซื้อบอกเลิ ก
สัญญาเช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือค่า
อื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ

- ๑๐ บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทากับผู้บริโภค
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสั ญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
[เอกสารแนบท้าย]

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกันกับ.....................................................................................................................
............................................................................ เพื่อค้าประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่ ............................................................ ลงวันที่
.......................................................................... ระหว่าง .............................................................................. (ผู้ให้เช่าซื้อ) กับนาย/นาง/
นางสาว ............................................................... (ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสาคัญ ดังนี้

๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิ้นไป

๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่า ซื้อค้างชาระกับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ และอาจ
ต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย

๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ

๔. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ ทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อค้างชาระ
โดยผู้เช่าซื้อไม่จาต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน

๕. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบแม้ผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซื้อ
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อ
หมายเหตุ

ผู้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไข
ในสัญญาค้าประกัน

- ๑๑ ๓. ธุรกิจขายห้องชุด
“ธุร กิ จ ขายห้ อ งชุ ด ” หมายความว่า การประกอบธุ ร กิจ ขายห้ อ งชุ ด ในอาคารชุ ด ที่ จ ะ
ดาเนินการก่อสร้าง หรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จ แล้วและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด
หรือก่อสร้างเสร็จแล้วและได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่ า นได้ ชั ด เจนมี ข นาดของตั ว อั ก ษรไม่ เ ล็ ก กว่ า สองมิ ล ลิ เ มตร และข้ อ ความในสั ญ ญาอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่รับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และมีคามั่นว่าจะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด หรือกาลังดาเนินการก่อสร้างอาคารชุด
หรือก่อสร้างอาคารชุดเสร็จแล้วและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด หรือมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดและ
ผู้ลงนามในสัญญาเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามสัญญาโดยแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี และการเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามสัญญาไว้ท้าย
สัญญาด้วย
(๒) ข้อสั ญญาที่แสดงว่าที่ดิน อาคารและห้องชุดในอาคารชุดมีภ าระผู กพันกับสถาบัน
การเงิน หรือบุคคลใด
(๓) ตาแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการแผนผังแสดง
เขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(๔) ราคาขายต่อตารางเมตร และจานวนพื้นที่ห้องชุดที่จะซื้อขาย
(๕) วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ทุกส่วนของอาคารชุด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของห้องชุดใน
อาคารชุด รายการและขนาดของทรัพย์ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวก
(๖) ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ่าย เฉพาะค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุดผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภคจะตกลงจ่ายเท่ากันก็ได้
(๗) ในกรณีผู้บริโภคผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังต่อไปนี้
(ก) ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวในกรณีตกลงชาระกันงวดเดียว
(ข) ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวสามงวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงชาระกันตั้งแต่ยี่สิบสี่งวด
ขึ้นไป
(ค) ผิดนัดชาระราคาในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของจานวนราคาดังกล่าวในกรณีตก
ลงชาระกันน้อยกว่ายี่สิบสี่งวด
แต่ ทั้งนี้ ก่อนบอกเลิกสัญญาผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้บริโภคให้ใช้เงิน
ดังกล่าวที่ค้างชาระภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริโภค ได้รับหนังสือและผู้บริโภคละเลย
เสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
(๘) การประกอบธุรกิจขายห้ องชุดสาหรับผู้ประกอบธุรกิจขายห้องชุดที่จะดาเนินการ
ก่อสร้าง หรือกาลังดาเนินการการก่อสร้าง จะต้องมีข้อความที่มีสาระสาคัญดังนี้
(๘.๑) ลักษณะ ยี่ห้อ ชนิด รุ่น คุณภาพ ขนาด สี ของวัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน
หลังคา สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบประตูหน้าต่างตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- ๑๒ ถ้าหากไม่สามารถหาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
หรือเทียบเท่ามาใช้ก่อสร้างแทน
(๘.๒) ผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้รั บ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
(๘.๓) ผู้ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใช้
สาธารณูปโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด กรณีมาตรวัดในส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดาเนินการขอติดตั้งโดยชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไปก่อน และเมื่อ
ผู้ป ระกอบธุร กิจได้โ อนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุดให้ แก่ผู้ บริโภคโดยโอนมาตรวัดให้ เป็นชื่อของผู้บริโภคแล้ว ผู้
ประกอบธุรกิจจึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ บริโภคได้แต่ไม่เกินจานวนเงินที่ได้
จ่ายไปก่อนนั้น
(๘.๔) กาหนดเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จพร้อมที่
จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้บริโภค
(๘.๕) ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิ ดของผู้ประกอบธุรกิจ
สั ญ ญาอาจมี ข้ อ ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญาออกไปก็ ไ ด้ แต่ ไ ม่ เ กิ น
ระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐานเป็น
หนั งสื อให้ ผู้ บริ โ ภคทราบภายในเจ็ ดวันนั บแต่เหตุนั้นได้สิ้ นสุ ดลง หากผู้ ประกอบธุรกิ จไม่ได้ทาการแจ้ง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจได้สละสิทธิในการขยายเวลาทาการก่อสร้างออกไป
ระยะที่ขยายในวรรคหนึ่ง จะขยายเกินหนึ่งปีไม่ได้
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการซื้อห้องชุดโดยมีกาหนดใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
(๘.๖) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดสัญญา หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด
(ก) ให้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้บริโภคได้ชาระไปแล้ว
ทั้งหมดคืนจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดสาหรับ
กรณีผู้บริโภคผิดนัดชาระหนี้ แต่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น
(ข) หากผู้บริโภคไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจยินยอมให้ผู้บริโภค
ปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่จะซื้อ
ขาย แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาห้องชุด แต่ถ้าผู้บริโภคใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบ
ของราคาห้องชุดแล้วผู้บริโภคเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
(๘.๗) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดต่อไปได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินที่ผู้บริโภคได้ชาระไปแล้วทั้งหมดแก่ผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจาของ ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) นับแต่ในวันที่ได้รับเงินจาก
ผู้บริโภค แต่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้
เงินดังกล่าวไปเท่าใดอาจกาหนดข้อสัญญาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิหักเงินที่ใช้ไปออกจากดอกเบี้ยที่ต้องใช้
คืนได้

- ๑๓ (๙) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเพื่อไปรับโอนกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือว่าจะรับโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเวลาที่ผู้
ประกอบธุรกิจกาหนดในวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้บริโภค
(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชารุด
บกพร่องของอาคารชุดหรือห้องชุดดังนี้
(ก) กรณี ที่ เ ป็ น โครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบอาคารที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด
(ข) กรณีส่วนควบอื่นนอกจากกรณี ก. ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจด
ทะเบียนอาคารชุด
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งแก้ ไ ขความช ารุ ด บกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ผู้บริโภคหรือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วแต่กรณี ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบถึงความชารุดบกพร่องนั้น เว้นแต่
ในกรณีมีความชารุดบกพร่องที่ต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการแก้ไขในทันที
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไข ผู้บริโภคหรือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วแต่กรณี มีสิทธิดาเนินการแก้ไขเอง หรือจะ
ให้บุคคลภายนอกแก้ไข โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว
(๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทา
เป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา หรือที่อยู่ที่
ผู้บริโภคแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ทั้งนี้ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้น หรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชารุด
บกพร่อง หรือเพื่อการรอนสิทธิ เว้นแต่ผู้บริโภคจะได้ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความชารุดบกพร่อง
หรือเหตุแห่งการรอนสิทธิในขณะทาสัญญา แต่กรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับ
ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
๔. ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
“การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ผู้ส่ง
และผู้รับ สามารถสื่อสารกันได้เป็ นคาพูด เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรือการอื่นใดที่
สามารถสื่อความหมายได้โดยอาศัยคลื่นวิทยุ แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจหรือ
เฉพาะกลุ่ม
“การประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ” หมายความว่ า การให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคโดยมีค่าตอบแทน
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้เลขหมายรายเดือน ค่าใช้บริการ ค่า
ใช้บริการพิเศษ ค่าขอเปิดใช้บริการใหม่ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้
ผู้บริโภคชาระเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ๑๔ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่านได้ชัดเจนมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ประกั น การใช้ เ ลขหมาย
ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชาระค่าตอบแทนแต่ไม่รวมถึงค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
อั ต ราค่ า ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ท างไกลระหว่ า งประเทศ ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งอัตราค่าใช้
บริการเมื่อผู้บริโภคร้องขอ
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ บริโภคทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน ก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยใบแจ้งรายการต้องระบุรายละเอียดการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างพื้นที่ ดังนี้
(ก) วัน เดือน ปี เวลาการใช้บริการ
(ข) จานวนครั้งที่ใช้บริการ
(ค) เลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง
(ง) รายละเอียดและการคิดค่าตอบแทน
ผู้บริโภคมีสิทธิขอรับใบแจ้งรายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เดียวกันที่มีรายการตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง โดยแจ้งความประสงค์ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือ
หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด แต่ขอรับใบแจ้งรายการการใช้บริการ
ดังกล่าวย้อนหลังได้ไม่เกินสามเดือน ในการนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการให้ภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่ในกรณีที่ต้องส่งใบแจ้งรายการนั้นไปยังผู้บริโภคโดยทางไปรษณีย์ ผู้
ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกค่าจัดส่งได้ตามความเป็นจริง
(๓) ผู้บริโภคมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อใดก็ได้
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวได้ไม่เกินหกเดือนโดยแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หรือแจ้งโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(๕) ในกรณีที่ผู้บริโภคขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวต้องมีข้อสัญญาดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดให้มีการยกเว้น หรือลดอัตราค่าใช้เลขหมายรายเดือน
ในระหว่างระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุไว้โดย
ชัดเจนในสัญญา
(ข) ผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจาการแจ้งขอระงับการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้วาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลจาการ
กระทาของผู้บริโภคเอง
(ค) เมื่อครบกาหนดการขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวผู้ประกอบ
ธุรกิจจะเปิดให้ผู้บริโภคใช้บริการทันทีโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขอต่อบริการจาก
ผู้บริโภค แต่หากในรอบเดือนถัดมาผู้บริโภคไม่ได้ใช้บริการและไม่ชาระค่ าใช้หมายเลขรายเดือน ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

- ๑๕ (๖) ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุเหตุแห่งการผิดสัญญาของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
ระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ หรือหักเงินประกันการใช้บริการไว้เป็นการเฉพาะด้วย
ตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๗) เมื่อมีเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ
หรือหักเงินประกันการใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้บริโภคถึงแก่ความตาย
(ข) ผู้บริโภคใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
(ค) ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคนั้นถูกลักลอบ
นาไปใช้โดยมิชอบ
(ง) ผู้บริโภคได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เกินวงเงินที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
(จ) ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคได้นาเอาเลขหมายของตนไปให้ผู้อื่นใช้เพื่อ
แสวงหารายได้โดยมุ่งหมายจะไม่ชาระค่าตอบแทน
(ฉ) ผู้บริโภคผิดนัดชาระค่าใช้บริการเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
(๘) เมื่อสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลิกกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันการใช้
เลขหมาย หรือในกรณีที่มีหนี้ค้างชาระต้องคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักหนี้ค้างชาระแก่ผู้บริโภค
ในการคืนเงินประกันการใช้เลขหมาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค เมื่อ
ได้แสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการหรือแก่ผู้รับมอบอานาจจากผู้บริโภคภายในกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(ก) สามสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา สาหรับผู้บริโภคทั่วไป
(ข) หกสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา สาหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกใช้บริการโทรศัพท์ข้าม
แดนระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ อาจคืนด้วยเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้บริโภค หรือตามที่ผู้บริโภค
แจ้งความประสงค์
กรณีผู้ป ระกอบธุรกิจไม่ส ามารถคืนเงินประกันการใช้เลขหมายให้แก่ผู้ บริโภคได้ตามที่
กาหนด ผู้ประกอบธุรกิจตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของเงินจานวนดังกล่าวในระหว่ าง
เวลาผิดนัด แต่ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น
(๙) เมื่อผู้บริโภคได้แจ้งเหตุที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทราบ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือหรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่ องมือ
สื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด ผู้ ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการในทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อระงับการ
ให้บริการโดยเร็วที่สุด และผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชาระค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่
ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทาของผู้บริโภคเอง
(๑๐) ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามอันเนื่องมาจากการ
ผิดสัญญาของผู้บริโภค ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายไปจริงตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๑๑) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญา เงื่อนไข ระเบี ยบ ประกาศ หรือข้อกาหนด
ใด ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นหนังสือมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรดังนี้

- ๑๖ (ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
(ค) ความใน (ก) และ (ข) ไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ หรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราโดยกฎหมายกาหนดซึ่งมีผลบังคับใช้ภายในกาหนดเวลาน้อยกว่าสามสิบวัน
(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งคาบอกกล่ าวตาม (๗) หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องทา
เป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่
ผู้บริโภคแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดชาระ
ค่าตอบแทน หรือหนี้อื่นใดเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้น หรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถระงับการให้บริการทันทีในกรณีผู้บริโภคผิดนัด
ชาระค่าใช้บริการน้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
(๔) ข้อสัญญาที่ให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชาระค่าตอบแทนทั้งหมดที่เกิดจากการเรียกออกจาก
เลขหมายของผู้บริโภค โดยไม่ให้ผู้บริโภคยกเหตุใด ๆ มากล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประกอบธุรกิจ
๕. ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
“ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ” หมายความว่า ธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาเช่าซื้อ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า กั บ ผู้ บ ริ โ ภค โดยผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามประสงค์ น าไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยทั่ ว ไป ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น
สาระสาคัญโดยตรงในการประกอบวิชาชีพหรือประกอบธุรกิจ
“เครื่องใช้ไฟฟ้า” หมายความรวมถึง เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
เครื่ องใช้ห รื ออุป กรณ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) และเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Vision)
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ ประเภท ชนิด รุ่น หมายเลขและสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า
เป็นสินค้าใหม่หรือสินค้าใช้แล้ว
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระค่าเช่าซื้อรวมทั้งเงินอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้วให้
กรรมสิทธิ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่า
ซื้อมีหน้าที่ชาระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะนาเงินค่างวดที่ผู้เช่าซื้อชาระในงวดต่อมา มาหักชาระเงิน
ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าเพื่อให้นาเงินจานวนนั้นมาชาระ
และผู้เช่าซื้อไม่ชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- ๑๗ (๔) ในกรณีที่สัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้าประกันกันการ
เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการทาสัญญาค้าประกันซึ่งมีคาเตือนสาหรับผู้ค้าประกั นไว้
หน้าสัญญาค้าประกันนั้น โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คา
เตือนสาหรับผู้ค้าประกัน ” ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตรและอย่างน้อยต้องมีข้อความตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีขนาดตัว อักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิ เมตรและจะกาหนดข้อสัญญา
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันในสัญญาค้าประกันมีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
(๕) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
(๖) ในกรณีที่มีการประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยในจานวนหนี้ที่ผู้เช่าซื้อยังคงค้างชาระตามสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้าง
ชาระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๗) ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชาระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่า
ซื้อตามอัตราที่ผู้ให้เช่าซื้อตกลงไว้กับผู้เช่าซื้อขณะทาสัญญา
(๘) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้เช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
และการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๙) ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ค้าประกันมีความประสงค์ ต้องให้สิทธิ
ผู้ค้าประกันเป็นผู้เช่าซื้อต่อไปตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
(๑๐) เมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้เช่า
ซื้อเพื่อนาออกขายให้แก่บุคคลอื่น
(ก) ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
(ข) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกขาย หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ในส่วน
ที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ใน
ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้นเฉพาะกรณี การขายโดยวิธีประมูลหรือขาย
ทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น
(๑๑) ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถามการติดตามเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือการกลับเข้า
ครอบครองเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าวตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๑๒) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็น
หนังสือโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ หรือที่อยู่ที่ผู้
เช่าซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้ อต้องรับผิดกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย โดยเหตุ
สุดวิสัยหรือด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ ผู้ให้เช่าซื้อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดของผู้เช่าซื้อเอง

- ๑๘ (๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ
(๓) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อในความชารุดบกพร่อง
และการรอนสิทธิของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อต่อผู้เช่าซื้อ หรือต่อ
บุคคลภายนอกในความสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากความชารุดบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่
ผู้เช่าซื้อได้รู้อยู่แล้วในเวลาเช่าซื้อหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่
วิ ญ ญู ช น หรื อ ความช ารุ ด บกพร่ อ งนั้ น เป็ น อั น เห็ น ประจั ก ษ์ แ ล้ ว ในเวลาส่ ง มอบและผู้ เ ช่ า ซื้ อ รั บ เอา
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่า
เช่าซื้อน้อยกว่าสองงวดติดต่อกัน
(๖) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อหรือเรียกร้องให้ผู้เช่ าซื้อชาระ
หนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญาโดยผู้เช่าซื้อมิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญา หรือ
ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
(๗) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับหรือเงินอื่นใดในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระ
หนี้รวมกันแล้วเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
(๘) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

- ๑๙ -

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้าประกันให้เข้าใจ
โดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกันกับ ...........................................................................................................
............................................................ เพื่อค้าประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่ ....................................................................
ลงวันที่ .............................. ระหว่าง.......................................................................................................................... (ผู้ให้เช่าซื้อ)
กับนาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. (ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้าประกัน
จะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสาคัญ ดังนี้

๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิ้นไป

๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชาระกับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ
และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย

๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ

๔. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้เช่า
ซื้อค้างชาระ โดยผู้เช่าซื้อไม่จาต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน

๕. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบแม้ผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซื้อ
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ค้า
ประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อ
หมายเหตุ

ผู้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญ
ตรงกับเงื่อนไขในสัญญาค้าประกัน

๖. ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน
“ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค” หมายความว่า กิจการที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้
ผู้บริโภคซึ่งมิใช่นิติบุคคลกู้ยืม หรือจะได้กู้ยืมเงินจากผู้ประกอบธุรกิจและนาเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินไปใช้
สอยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค ซึ่งมิใช่เป็นการใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้
“ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ” หมายความว่า ธนาคารพาณิช ย์ ธนาคารที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะ บริษัทเงินทุน บริษัทหลั กทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และนิติบุคคลที่
ดาเนิ นธุรกิจให้กู้ยืมเงิน หรือการแปลงสิ นทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือการบริหารสิ นทรัพย์ประเภทสิ ทธิ
เรียกร้องที่เป็นเงิน

- ๒๐ ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับสัญญาเกี่ยวกับการให้กู้ ยืมเงินให้แก่ผู้บริโภค
ไว้เ ป็ น หลั กฐานหนึ่ งฉบั บ ทั น ทีที่ ผู้ บ ริ โ ภคลงนามในสั ญญา โดยสั ญ ญากู้ ยืมเงินที่ ผู้ ประกอบธุร กิจท ากั บ
ผู้บริโภค ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสอง
มิลลิเมตร และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ชนิ ด ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ผู้ ใ ห้ กู้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ได้ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใด ๆ เพิ่มขึ้น ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็ก
กว่าสองมิลลิเมตรดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือซ้าอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งไม่หมายความถึงการเปลี่ ยนแปลงเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี (MINIMUM OVERDRAFT RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (MINIMUM LOAN RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RETAIL
RATE) และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บกรณีผู้บริโภคปฏิบัติผิดเงื่อนไข ซึ่งทาให้อัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป
(๒) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้กู้ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่ผู้ให้กู้ระบุไว้
เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัว ดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไปและก่อนการบอก
เลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และควรกาหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้กู้แก้ไขการผิดสัญญาหรือผิด
เงื่อนไขดังกล่าว
(๓) การจาหน่ายหรือการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสิทธิจานอง หรือสิทธิ
จานา หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดของผู้ให้กู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระเงินกู้หรือดอกเบี้ย หรืองวดของการคิด
ดอกเบี้ ย หรื อจะต้ องได้รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ กู้มิ เช่ นนั้ น จะยกเป็ น ข้อ ต่อ สู้ ผู้ กู้ไ ม่ ได้ ยกเว้ นในกรณี ที่ มี
กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทาการบอกกว่าหรือแจ้งแก่ผู้กู้หรือขอความยินยอมจากผู้กู้
(๔) ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงินกาหนดให้ผู้กู้นาทรัพย์สินที่มาวางไว้เป็นหลักประกันการชาระ
หนี้ตามสัญญาไปเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย หรือกาหนดให้ผู้กู้ทาประกันชีวิตโดยกาหนดให้ผู้ให้กู้
เป็ นผู้ รับ ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว เมื่อผู้ให้กู้ได้รับเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ต้องนาเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ผู้กู้
หรือจัดหาทรัพย์สินอื่นทดแทนให้แก่ผู้กู้หรือหักหนี้ที่ค้างชาระของผู้กู้ตามแต่กรณี เว้นแต่จะได้มีการตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือต้องคืนให้แก่ผู้กู้
(๕) ในกรณีสัญญากู้ยืมเงินที่กาหนดให้มีการคิดค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมจากผู้กู้เพื่อ
การชาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา ผู้ให้กู้จะต้องกาหนดให้ชัดเจนในสัญญากู้ยืม
เงินว่าจะคิดค่าเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเสียมดังกล่าวในอัตราเท่าใด จากเงินจานวนใด
(๖) ผู้ให้กู้จะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องแจ้งหรือบอก
กล่าวเป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่
ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด

- ๒๑ (๗) สัญญากู้ยืมเงินที่กาหนดให้ผู้กู้ต้องจัดหาผู้ค้าประกันการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ตกลงกับผู้กู้ว่า
จะจั ด ให้ มี การท าสั ญ ญาค้ าประกัน ซึ่งมีค าเตื อนส าหรับ ผู้ ค้าประกั นไว้ ห น้า สั ญญาค้าประกัน นั้น โดยมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน” ใช้อักษร
ตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตรและอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมี
ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และจะกาหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันใน
สัญญาค้าประกันมีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้อสัญญาที่ผู้ให้กู้ทากับผู้กู้ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานอง
เดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้กู้
(๒) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากับผู้กู้หรือเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้ทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา โดยผู้กู้มิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญาหรื อผิดเงื่อนไขอันเป็น
สาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เลิกสัญญากับผู้กู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้
(๔) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน
เว้นแต่ที่กาหนดไว้แล้ว

- ๒๒ -

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่ อ นที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาค้ าประกั น ผู้ ค้ าประกั น ควรอ่ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของสั ญ ญา
ค้าประกั น ให้ เ ข้ า ใจโดยชั ด เจน หากผู้ ค้ าประกั น มี ข้ อสงสั ย ใด ๆ ควรปรึ ก ษาผู้ มี ค วามรู้ก่ อ นที่ จ ะท าสั ญ ญา
ค้าประกัน
การที่ ผู้ ค้ าประกั น ลงนามในสั ญ ญาค้ าประกั น กั บ ........................... .............................
................................. เพื่อค้าประกันหนี้ตามสัญญากู้ยมื เงินเลขที่ ...........................................................................
ลงวันที่ ............................................................... ระหว่าง ..................................................................... (ผู้ให้กู้)
กับนาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................... ... (ผู้กู้) ผู้ค้าประกัน
จะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
 ๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างจากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
 ๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชาระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
 ๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินและเงินกู้เพิ่มเติมที่จะมีขึ้นต่อไป
 ๔. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
 ๕. เมื่อผู้ กู้ผิ ดนั ดช าระหนี้ ผู้ ให้ กู้มีสิ ทธิเรียกร้องและบังคับให้ ผู้ ค้าประกันช าระหนี้ ทั้งหมด
ที่ผู้กู้ค้างชาระ โดยผู้ให้กู้ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
 ๖. เป็ น สั ญญาค้ าประกั นเพื่อ กิจ การเนื่อ งกั น ไปหลายคราวไม่ จากั ดเวลาที่ ผู้ ค้ าประกัน ไม่
สามารถยกเลิกเพิกถอนได้
 ๗. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้
นอกจากที่กล่ าวไว้ข้างต้นแล้ ว ผู้ ค้าประกันยังมีห น้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ

ผู้ให้กู้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไข
ในสัญญาค้าประกัน

- ๒๓ ๗. ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง
“ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง” หมายความว่า การประกอบกิจการขายรถยนต์โดยผู้
ประกอบธุรกิจนาเอารถยนต์ออกขายโดยให้ผู้บริโภคทาการจองซื้อ
“สัญญาจองรถยนต์” หมายความว่า ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทากับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อ
การจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจา และให้คามั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์
ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กาหนดในสัญญา
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ด
คนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมซึ่งยังมิได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
สัญญาจองรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถ
เห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ดังนี้
(ก) ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกาลังเครื่องยนต์
(ข) รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
(ค) จานวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจา (ถ้ามี)
(ง) ราคา
(๒) กาหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์
(๓) ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิบ อกเลิ ก สั ญ ญาเมื่ อผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ กระท าการอย่ า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
(ข) ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค) ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิ ต สี และขนาดกาลังเครื่องยนต์ตรงตามที่
กาหนดในสัญญา
(ง) ไม่ ส่ ง มอบรถยนต์ ที่ มี ร ายการอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม และของแถม หรื อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา
(๔) ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากมีข้อเท็จจริงที่
ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ และผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ตามที่ขอภายในกาหนดเวลาตาม (๒)
(๕) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใด
ที่รับไว้เป็นมัดจาทั้งหมดแก่ผู้บริโภคภายใน ๑๕ วัน
(๖) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา จะต้องเป็น
ข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ

- ๒๔ (๒) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการส่งมอบรถยนต์หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญาจองรถยนต์ ทาให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่
ในเวลาทาสัญญา
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจบอกเลิกสัญญากับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมิได้ผิด
สัญญา หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
๘. ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกาย
“ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกาย” หมายความว่า ธุรกิจให้บริการใช้สถานที่ และอุปกรณ์
ออกกาลังกายเพื่อประโยชน์ในทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้บริการออกกาลังกายกับผู้บริโภคให้
เป็นสมาชิก แต่ไม่หมายความรวมถึงธุรกิจให้บริการเฉพาะโยคะ ศิลปะการป้องกันตัว และกีฬา
สัญญาการให้บริการออกกาลังกายที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็น
ภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจานวนไม่เกินสิบ
เอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของสถานที่ให้บริการออกกาลังกาย จานวนประเภท
และจานวนอุปกรณ์ออกกาลังกาย สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และการให้บริการอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคมีสิทธิพึง
ได้รับตามสัญญา
(๒) รายละเอียดอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าใช้
บริการออกกาลังกาย ค่าฝึกสอน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เงื่อนไขและวิธีการชาระเงิน วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
การเป็นสมาชิก
(๓) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือ
ตัวดาหรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป และก่อนการบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่การผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญดังนี้
(ก) กระทาการอันเป็นความผิดกฎหมายอาญาโดยเจตนา
(ข) มีพฤติกรรมรบกวนการใช้บริการของสมาชิกอื่น
(ค) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๔) สิทธิเลิกสัญญาของผู้บริโภคมีดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีประเภทอุปกรณ์ออกกาลังกาย หรือบริการอื่น ๆ ตาม (๑)
หรือประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวชารุดบกพร่องหรือให้บริก ารได้ไม่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อเทียบกับจานวน
สมาชิกและพื้นที่ออกกาลังกาย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายหรือบริการนั้น ๆ ที่มี
คุณภาพไม่ต่ากว่ามาทดแทนได้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
(ข) มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ยืนยันว่าการใช้บริการออกกาลังกาย
ต่อไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจผิดปกติ
(ค) ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากผู้ฝึกสอนของผู้ประกอบธุรกิจไม่มีความรู้ความชานาญ
หรืออุปกรณ์ออกกาลังกายที่ไม่มีคาเตือนว่าชารุดบกพร่อง

- ๒๕ (๕) การคืนเงินสด หรื อเช็ค หรือนาเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคเป็น
จานวนเงินตามที่เหลือจากค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม (๒) และจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
ออกกาลังกาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกเบี้ ยปรับในอัตรา
เดียวกันกับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระในกรณีผิดนัดชาระตามสัญญา
(๖) ในกรณีที่ผู้บริโภคชาระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่ต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(๗) คาบอกกล่าวตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้บริโภคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งหลังสุด
(๘) สิทธิของผู้บริโภคในการโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลที่สามซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้
เมื่อได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๙) สิทธิของผู้ บริ โภคในการต่อระยะเวลาการใช้บริการออกกาลังกายเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าใช้บริการออกกาลังกาย ค่าฝึกสอน ค่าธรรมเนียม เป็นต้นเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เว้นแต่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือละเมิด
ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย จากการใช้บริการออกกาลังกาย รวมทั้งทรัพย์สินสูญ
หายภายในสถานที่ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเลิกสัญญากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริ การออก
กาลังกาย อัตราสมาชิก ค่าใช้บริการ และค่าธรรมเนียม หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาอื่น ๆ ได้เพียง ฝ่าย
เดียว
(๔) ข้อสัญญาที่กาหนดระยะเวลาตามสัญญาเกินหนึ่งปี
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้การต่อระยะเวลาการให้บริการออกกาลังกายมีผลบังคับทันทีเมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
๙. ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.
๒๕๕๖
“ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก ” หมายความว่า ธุรกิจให้บริการให้สิทธิ
เข้าใช้สถานที่พักเพื่อประโยชน์ในทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญากับผู้บริโภคให้ เป็นสมาชิกตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ไม่ว่าสถานที่พักนั้นสมาชิกจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม

- ๒๖ “สมาชิก” หมายความว่า ผู้บริโภคที่ทาสัญญาหรือปรากฏชื่อในสัญญาตามประกาศนี้กับผู้
ประกอบธุรกิจเพื่อให้มีสิทธิใช้บริการตามประกาศนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้ รับโอนสิทธิและทายาทของ
บุคคลดังกล่าวด้วย
“ค่าสมาชิก” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่สมาชิกชาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้สิทธิ
รับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักตามสัญญา
“สถานที่พัก” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น อาคาร อาคารชุด
อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเป็นโรงแรมตามกฎหมาย ว่า
ด้วยโรงแรม และรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ภายในสถานที่พักดังกล่าว
สัญญาการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้ องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี
จานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและสถานที่พักที่ให้บริการ ดังนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และช่องทางสื่ อสารอื่นที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ประกอบธุรกิจ
(ข) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ค) ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ง) ลั ก ษณะแห่ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในสถานที่ พั ก รวมทั้ ง ระยะเวลาการมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่พักแต่ละแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ ประเภท ระดับ ราคา จานวน
สมาชิก และจานวนสถานที่พักที่ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่สมาชิกจะ
ได้รับจากสถานที่พัก
(จ) ให้กาหนดวันที่ให้สิทธิสมาชิกรับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก
(ฉ) กรณีที่มีสถานที่พักอยู่แล้วและมีสถานที่พักอื่นอยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่าง
การได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้กาหนดวันที่ที่สมาชิกจะสามารถเข้าใช้บริการที่พักและสิ่งอานวย
ความสะดวกได้ และต้องระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน แผนผังการก่อสร้างที่แสดงลักษณะที่ตั้งขอบเขตที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง รวมทั้งข้อมูลที่สมาชิก
จาเป็นต้องทราบเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
(ก) อัตราค่าสมาชิก
(ข) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีหรือ
ค่ า บ ารุ ง สมาชิ ก รายปี ค่ า ธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ สั ญ ญา ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ สิ ท ธิ แ บ่ ง วั น เข้ า พั ก
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนฤดูกาลในการเข้าพัก
(ค) อัตราการปรับขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม (ข) และค่าปรับอื่นใด
(ง) เงื่อนไขและวิธีการชาระเงิน ตาม (ก) (ข) และ (ค)
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ ข้อจากัดสิทธิ และเงื่อนไขการใช้สิทธิของสมาชิก ดังนี้
(ก) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิจองสถานที่พัก
(ข) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิพักในสถานที่พัก
(ค) จานวนผู้มีสิทธิเข้าพัก จานวนวัน และจานวนครั้งที่สมาชิกมีสิทธิใช้สถานที่พักต่อปี

- ๒๗ (๔) รายชื่อ และที่อยู่ ผู้ ป ระกอบธุร กิจอื่ นที่เ ป็นผู้ ร่ว มดาเนินการ ผู้ ประสานงานในการ
แลกเปลี่ยนสถานที่พักหรือซื้อสิทธิสถานที่พักเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) สิทธิของผู้บริโภคในการโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลที่สาม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
ได้เมื่อได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๖) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง
หรือตัวดา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป และก่อนการบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๗) สิทธิเลิกสัญญาของผู้บริโภค มีดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจมีสถานที่พักไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนสมาชิก
(ข) ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่พักไม่เป็นไปตาม (๑) หรือ (๑๓) หรือจัดบริการไม่
เป็นไปตาม (๑๔)
(๘) การคืนเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาตาม (๗) ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกเบี้ย
ปรับในอัตราเดียวกันกับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระในกรณีผิด นัดชาระตาม
สัญญา
(๙) ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ภายใน
เวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่ทาสัญญา
(๑๐) เมื่อผู้ บ ริ โ ภคใช้สิ ทธิเลิ ก สั ญญาตาม (๙) ให้ ผู้ ประกอบธุ รกิจคืนเงินเต็ม จานวนที่
ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อบริการนั้น ภายในกาหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา และ
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินตามจานวนและภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นชาระ
เบี้ยปรับตามอัตราที่กาหนดในวรรคสองของ (๘)
(๑๑) ในกรณีที่ผู้บริโภคชาระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(๑๒) คาบอกกล่าวตามกฎหมายหรือตามสัญญา ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้บริโภคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งหลังสุด
(๑๓) ข้ อ ความที่ แ สดงเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น การให้ บ ริ ก ารของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จ ะ
ให้บริการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่พัก
(๑๔) ข้อความหรือโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นาออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป หรือการ
สื่อสารข้อมูลไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด เพื่อเสนอบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลั กษณะ หรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เว้นแต่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม

- ๒๘ (๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้น หรือจากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือละเมิดของผู้
ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเลิกสัญญากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ
(๔) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการส่งมอบสถานที่พัก
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา ทาให้ผู้บริโภค
ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทาสัญญา
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดห้ามผู้บริโภคยกเลิกสัญญา
(๖) ข้อสัญญาที่กาหนดให้การต่อระยะเวลาการให้บริการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่
พักมีผลบังคับทันทีเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
(๗) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินค่าบริการหรือเงินอื่น ๆ หรือไม่คืนเงิน
ค่าสมาชิกหรือเงิน อื่น ๆ ที่ได้ชาระไว้แล้ว หรือกาหนดให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชาระเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่
ผู้บริโภคผิดสัญญาหรือมีการเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้แล้วตามกฎหมาย
ธุรกิจที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐาน
การรับเงิน
๑. ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เนื่องจากสภาพการค้าก๊าซหุงต้ม เมื่อผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มจากผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
วางเงินประกันมอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นค่าประกันถังก๊าซหุงต้ม แต่ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ได้
มอบหลักฐานการรับเงินประกันให้ไว้ ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับเงินประกันเมื่อนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ หรือได้รับคืนแต่ไม่เต็มตามจานวน หรือในกรณีผู้ประกอบธุรกิจปิดกิจการ ผู้บริโภคก็ไม่สามารถนาถัง
ก๊าซหุงต้มไปคืนและได้รับเงินประกันคืน และสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ประสาน
กับผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ และผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซ
หุงต้มรายย่อยแล้วว่า ต่อไปจะมีราคาถังก๊าซหุงต้มเป็นราคาเดียวกันตั้งแต่ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ โรงงาน
บรรจุ และผู้ประกอบธุรกิจรายย่ อย และจะทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อยโดยระบุ
ข้อความที่มีผลผูกพันไปยังผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ ว่า ถ้าผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มของตนไปแล้วนาถังก๊าซหุง
ต้มมาคืน จะสามารถคืนให้แก่ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ ก็ได้ หรือจะคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุ งต้ม
รายย่อย รายใดรายหนึ่งที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ ก็ได้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึง
เห็นสมควรออกประกาศเพื่อให้เกิดผลบังคับการคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. กาหนดนิยาม “เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้บริโภคมอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นค่าประกันถังก๊าซหุงต้ม และผู้บริโภคจะได้รับคืนต่อเมื่อนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ
ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้ม หรือผู้
ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊า ซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันดังกล่าว “ก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการหุงต้ม และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่
บรรจุสาเร็จในถังก๊าซหุงต้มให้แก่ผู้บริโภค

- ๒๙ ๒. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่
รับเงินประกันจากผู้บริโภคที่ซื้อก๊าซหุงต้ม โดยให้ใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อความที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปีที่รับเงินประกัน
(๓) จานวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคนา
ถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
๒๕๒๑ ที่เป็น เจ้าของถังก๊าซหุ งต้ม หรื อผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุ งต้มของผู้ ค้าน้ามัน
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ต้องไม่มีข้อความว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะหักเงินประกันเป็นค่าเสื่อมราคาของก๊าซหุงต้ม
หรื อค่าอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ ประกอบธุรกิจพิสู จน์ได้ว่าถังก๊าซหุ งต้มที่ผู้ บริโภคนามาคืนมีความช ารุด
บกพร่องอันเกิดจากการใช้ถังก๊าซหุงต้มอย่างผิดปกติจากวิสัยของวิญญูชน

- ๓๐ ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน
ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้ขาย)
บริษัท .........................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ได้รับเงินประกัน จานวนเงิน ............................. บาท (...................................................)
เมื่อวันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. .................................
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซ
หรือผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันดังกล่าว

ลงชื่อ ....................................................
(.......................................................)
ผู้ขาย

ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

- ๓๑ ๒. ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
“ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ และหรือซ่อมตัวถังและอาจมีการให้บริการทาสี บารุงรักษารถยนต์ รวมทั้งส่วน
ควบอื่นและอุปกรณ์ของรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะให้บริการภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ และรถยนต์บริการตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงิน และมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่รับเงิน
หรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์ โดยหลักฐานการรับเงินดังกล่าว ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่
สามารถเห็ น และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัว อักษรไม่เล็ กกว่าสองมิล ลิ เมตร และต้อ งใช้ข้อ ความที่ มี
สาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม และ วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภครับมอบ
รถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
(๓) วัน เดือน ปี ที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
(๔) รายละเอีย ดเกี่ย วกับยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัว ถังและหมายเลข
ทะเบียนของรถยนต์ที่ทาการซ่อม
(๕) ระยะทางการใช้ของรถยนต์ในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมและในวันที่ซ่อมเสร็จ
(๖) รายการที่ทาการซ่อม
(๗) ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
(๘) กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องระบุ
(ก) รายการ ยี่ห้อ และสภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยน
(ข) ราคาอะไหล่
(๙) ระยะเวลาหรือระยะทางสาหรับการรับประกันความชารุดบกพร่ องหรือคุณภาพงาน
ซ่อม และหรือการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน
(๑๐) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงินในเอกสารหลักฐานการรับเงินและ
หรือเอกสารแนบท้ายหลักฐานการรับเงินทั้งหมด
ทั้งนี้ หลักฐานการรับเงิน ดังกล่าว ต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือความหมายเป็นการ
ยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการให้บริการ
ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดด้วย

- ๓๒ ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน
ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการการให้บริการซ่อมรถยนต์
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. ๒๕๔๖
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ
บริษัท.................................................
ที่อยู่...................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ชื่อ.......................................................................
ที่อยู่.....................................................................
..........................................................................

รายละเอียดรถยนต์
ยี่ห้อ.........หมายเลขเครื่องยนต์...................
รุ่น .........หมายเลขตัวถัง ..........................
ปี .........หมายเลขทะเบียน .....................
ระยะทางการใช้รถยนต์
วันที่รับมอบเพื่อซ่อม.................................
วันที่ซ่อมเสร็จ.........................................

ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม
วันที่.......... เดือน....................พ.ศ....................
ผู้บริโภครับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ......................
ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ.......................

รายการที่ทาการซ่อม
ราคา
๑. ........................................................................................................ ...............................
๒. ....................................................................................................... .................... ...........
๓. ....................................................................................................... .................... ...........
๔. ....................................................................................................... ...............................
๕. ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
...............................
๖. อะไหล่ที่เปลี่ยน (รายการ ยี่ห้อ และสภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยน)
........................................................................................................... ...............................
........................................................................................................... ............... ................
การรับประกันความชารุดบกพร่อง
รับประกันตามระยะเวลา (................................เดือน) หรือระยะทาง (...............................ก.ม.)
หรือคุณภาพงานซ่อม และหรือการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน

ลงชื่อ ...................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

- ๓๓ ๓. ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
“ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทาการ
ตกลงกับผู้เช่าในการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ ๕ หน่วยขึ้นไป
“ที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสาหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น
บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยเรียกเงินค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อการเช่าจากผู้เช่า
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้บริโภคซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก และการเช่า
นั้นต้องมิใช่เป็นการเช่าเพื่อให้เช่าช่วง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นนิติบุคคล
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันการเช่าที่
อยู่อาศัย หรือค่าประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะทานอง
เดียวกัน
ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ต้ องจั ด ให้ มีห ลั กฐานการรั บเงิ น และมอบให้ แ ก่ผู้ เช่ าในทัน ทีที่ รับ เงิ น
ประกันจากผู้เช่า โดยหลักฐานการรับเงิน ดังกล่าว ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้
ชัดเจน มีขนาดของตัว อัก ษรไม่เ ล็ กกว่ าสองมิ ล ลิ เมตร และต้องใช้ข้อ ความที่ มีส าระส าคัญ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
(๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
(๔) กาหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการ
เช่า (ถ้ามี)
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงินประกัน
(๖) จานวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะ
ตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทาความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงิน
ประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรับภาระค่าใช้จ่ายในการนาส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้
เช่าแจ้งให้ทราบ
(๗) ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ทั้งนี้ หลักฐานการรับเงิน ดังกล่าว ต้องไม่มีข้อความที่มีความหมายในทานองว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจจะไม่คืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

- ๓๔ ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน
ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ
บริษัท.................................................
ที่อยู่...................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ ของลูกค้า(ผู้เช่า)
ชื่อ..........................................................
ที่อยู่.......................................................
............................................................

ชื่อ/ที่อยู่ของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ชื่อ........................................................
ที่อยู่.....................................................
...........................................................

สถานที่ตั้งที่เช่า
บ้านเลขที่..............................................
............................................................

กาหนดระยะเวลาเช่า
ได้รับเงินประกันจานวน .......................บาท
วันเริ่มต้นการเช่า วันที่ .......เดือน.......... . พ.ศ............ (............................................................)
วันสิ้นสุดการเช่า (ถ้ามี) วันที่ ......เดือน............. พ.ศ...... วันที่ ..........เดือน............... . พ.ศ..............

ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิ กกัน
เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
หากผู้เช่ามิได้ทาความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับภาระค่าใช้จ่ายในการนาส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ
ลงชื่อ ....................................................
(.......................................................)
ผู้ประกอบธุรกิจ

ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

- ๓๕ ๔. ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
“ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจการค้าโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจนารถยนต์ใช้แล้ว ออกขาย แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว
“รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม
ซึ่ ง มิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระกอบการขนส่ ง เพื่ อ สิ น จ้ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบกที่ จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกขายเป็นชิ้นส่วน
เท่านั้น
“ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งไม่รวมถึงการซื้อ
ขายโดยทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงิน และมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่ได้รับ
ชาระราคารถยนต์ใช้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้บริโภค โดยหลักฐานการรับเงิน ดังกล่าว ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตั วอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และ
ต้องใช้ข้อความที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. กรณีที่ผู้บริโภคชาระราคาครบถ้วน
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
(๓) รายละเอี ย ดของรถยนต์ ใ ช้แ ล้ ว เกี่ ย วกั บ ยี่ ห้ อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครื่ องยนต์
หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพันของรถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์
(๔) จานวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้
แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผู้บริโภคหรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้
แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
(๕) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบรถยนต์
(๖) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบสมุดคู่มือ จดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารที่จาเป็น
สาหรับการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
(๗) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๘) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
๒. กรณีที่ผู้บริโภคชาระราคาบางส่วน
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
(๓) รายละเอี ย ดของรถยนต์ ใ ช้แ ล้ ว เกี่ ย วกั บ ยี่ ห้ อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครื่ องยนต์
หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพันของรถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์

- ๓๖ (๔) จานวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้
แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผู้บริโภคหรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้
แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๖) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบสาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
(๗) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ทั้งนี้ หลักฐานการรับเงินดังกล่าว ต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือความหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อความที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจยึดเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
(๒) ข้อความที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชารุด
บกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิของรถยนต์ใช้แล้ว

- ๓๗ ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน
ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้ขาย)
บริษัท................................................
ที่อยู่..................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ของผู้มีอานาจออกหลักฐาน
ชื่อ/ที่อยู่ ของลูกค้า(ผู้ซื้อ)
การรับเงิน
ชื่อ..................................................... ชือ่ ............................................
ที่อยู่................................................... ทีอ่ ยู่.........................................

................................................... ...............................................

รายละเอียดรถยนต์
ยี่ห้อ..........หมายเลขเครื่องยนต์................................................
รุ่น ..........หมายเลขตัวถัง........................................................
ปี .........หมายเลขทะเบียน......................................................
สี .......ระยะทางการใช้รถยนต์.................................................
ภาระผูกพัน(ถ้ามี)...................................................................
กรณีชาระเงินค่ารถยนต์ครบถ้วน
๑. จานวนเงิน .................................. บาท
(..................................................................)
๒. ผู้ขายตกลงส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ........เดือน..................... . พ.ศ...............
๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารที่จาเป็น
สาหรับการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้กับผู้ซื้อ
ในวันที่..................เดือน.................................... . พ.ศ...............................

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ..................................
..........................................................
ผู้ครอบครอง ....................................
..........................................................

กรณีชาระเงินค่ารถยนต์บางส่วน
๑. จานวนเงิน .................... บาท
(...........................................)
๒. ผู้ขายตกลงส่งมอบสาเนาสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถยนต์ ในวันที่ .................
เดือน........................พ.ศ......................

ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้
ผู้บริโภค หรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วโดยมิใช่ความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินจานวน
ดังกล่าวให้ผู้บริโภค
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ .................................................... ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)
(.......................................................) (......................................................)
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

- ๓๘ บทลงโทษ
เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศควบคุม ธุรกิจใดแล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ
ดังนี้
๑. ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง
ตามทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง
ตามทีค่ ณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับ
การประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
๒. ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ส่งมอบหลักฐานการรั บเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภค
จะต้องชาระและได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
๓. ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารโดยให้ ค ามั่ น ว่ า จะท าสั ญ ญา
รับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน
และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อ มกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ และถ้าสัญญาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับไว้ด้วย
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจและการกระทานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ผู้กระทาผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดแม้จะใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
๕. ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ
หรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
๖. บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อ
ผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
----------------

ภาคผนวก
๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(ฉบับสมบูรณ์)
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซือ้ ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทาการงาน การให้สิ ทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึงการ
จ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
“ผู้บริโภค”2 หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” หมายความว่ า ผู้ ข าย ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรื อผู้ซื้ อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบ
กิจการโฆษณาด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึ ง กระท าการไม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ด ๆ ให้ ป ระชาชนเห็ น หรื อ ทราบ
ข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
1
2

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๓ นิยามคาว่า “ผู้บริโภค” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อในการโฆษณา เช่น หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิ ษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบกับ
สินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“สัญญา”3 หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้และรับบริการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณาคุ ณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
(๓ ทวิ)4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
มาตรา ๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนาสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง
เพื่อทาการทดสอบโดยไม่ต้องชาระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ค้น ยึ ด หรื ออายั ดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้ อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จาเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๕ (๓) ถ้ า ไม่ เ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้าตามสมควร
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มาตรา ๓ นิยามคาว่า “สัญญา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ก่อน และให้กระทาการต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่
ในที่นั้น ก็ให้กระทาต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิบั ติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๙ 5 ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๑/๑) 6 ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่
ผู้บ ริ โ ภคและผู้ ป ระกอบธุร กิจ ตกลงกัน ก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑/๒) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสนั บ สนุ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๒) 7 ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี
(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๔) ให้ คาปรึ กษาและแนะน าแก่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และพิ จารณาวินิจ ฉัย การ
อุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๕) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งและ
คณะอนุกรรมการ
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มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐ (๑/๑) และ (๑/๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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มาตรา ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินคดีในความผิ ดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้อง
ขอตามมาตรา ๓๙
(๘) 8 รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
แทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑๐ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
(๓)9 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และให้นามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้นามาตรา
๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมา
พิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
การกาหนดหรื อการออกคาสั่ งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และใน
กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกาหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการ
บังคับให้เป็นไปตามการกาหนดหรือการออกคาสั่งนั้นก็ได้
มาตรา ๑๙10 ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี
ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการ
และผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดื อดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
และจาเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนั บ สนุ น หรื อ ท าการศึ กษาและวิจั ย ปัญ หาเกี่ ยวกั บการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
9

มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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(๕) ดาเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยใน
การบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือกาหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด ๒
การคุ้มครองผู้บริโภค
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มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่ าด้วยการนั้น และให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัด
กับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดาเนินการหรือดาเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และมิได้ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รั บ หนั งสื อแจ้ งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรื อคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรื อ
คณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวดนี้ได้
(๒) ในกรณี ต าม (๑) ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น มิ อ าจปล่ อ ยให้ เ นิ่ น ช้ า ต่ อ ไปได้ ใ ห้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความใน
หมวดนี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกาหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจออก
คาสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้ ว
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น ๆ ใช้ อ านาจตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๑
การคุม้ ครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้ าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ
กระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
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มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

(๓) ข้อความที่เป็น การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิ ดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริง
ได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้ อ งไม่ ก ระท าด้ ว ยวิ ธี ก ารอั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสาหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จากัดการใช้สื่อโฆษณาสาหรับสินค้านั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้นามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จาเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอี ยดอย่างอื่นเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย
คณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคาชี้แจง
กากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้ คณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณากาหนดหลั กเกณฑ์และ
วิธีการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้กระทาการโฆษณา

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่
ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณามีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้กระทาการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทาการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อานาจออกคาสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทาการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความ
เท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็น
ในเรื่องนั้นก่อนทาการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้
ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณากาหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัด
อานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทาไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง
มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา
ส่วนที่ ๒
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
12
มาตรา ๓๐ ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่ง
หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจา ซึ่งการกาหนดฉลาก
ของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่
สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑13 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้อ ความที่ต รงต่อ ความจริ งและไม่ มี ข้อ ความที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดความเข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
(๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นาเข้าเพื่อขาย แล้วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนาเข้า แล้วแต่กรณี
12
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มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้านาเข้าให้
ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(๓) ต้องระบุข้อความอันจาเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนา คาเตือน วัน เดือน
ปี ที่ ห มดอายุ ใ นกรณี เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ห มดอายุ ไ ด้ หรื อ กรณี อื่ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่ อขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทาฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรค
หนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การกาหนดข้อ ความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็น การบัง คับให้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค
มาตรา ๓๓ เมื่อ คณะกรรมการว่ าด้ ว ยฉลากเห็ นว่ าฉลากใดไม่เ ป็ นไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดาเนินการแก้ไขฉลากนั้น
ให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อน
ได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้า
ดังกล่าวต้องจัดทาและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบได้
วิธีจัดทาและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒ ทวิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา14
มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ท าเป็ น หนั ง สื อ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อสั ญญาที่จาเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้
ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสั ญญากาหนด และ
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาสัญญาตาม
แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดก็ได้
14

ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา
๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จาเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะ
ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสั ญญากาหนดให้ ห ลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงื่อ นไข
ในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้นามาตรา ๓๕ ตรี และ
มาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คามั่นว่าจะทา
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งทาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับไว้ด้วย
มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา
๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ
หรื อ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเ บกษาสุ ดแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

มาตรา ๓๖ 15 เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สิ น ค้ า ใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุ รกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะ
จั ดให้ มี การทดสอบหรื อพิ สู จ น์ โ ดยผู้ ป ระกอบธุรกิ จเป็นผู้ เสี ยค่ าใช้จ่ ายก็ไ ด้ ในกรณีจ าเป็น และเร่งด่ว น
คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้านั้น
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่
อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จาหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืน
สินค้าจากผู้บริโภค
(๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้านั้ นไม่ให้เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคหรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืน
ออกนอกราชอาณาจักร
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสินค้านั้น
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้า
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้าที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ
(๖) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้
ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๓๘ 17 เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า บริ ก ารใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
บริการนั้น
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มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการ
บริการนั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค
(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคาร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินคดีนั้นจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทาการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดาเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๐18 สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการ
แข่ ง ขั น อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมทางการค้ า และข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมและมู ล นิ ธิ ดั ง กล่ า วในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
คณะกรรมการสมาชิ ก และวิ ธี ก ารด าเนิ น การของสมาคมและมู ล นิ ธิ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิ
และอานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่
รับการรับรอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑19 ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือ
มูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และดาเนินกระบวนพิจารณาใด
18
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มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ๆ ในคดี เ พื่ อ คุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้ บริ โ ภคโดยส่ ว นรวมตามลั กษณะหรือ ประเภทคดี ที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดได้ และให้มีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้ ถ้ามี
หนังสือมอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
ในการดาเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็น
ว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม สาหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียก
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ค่ า เสี ย หายแทนผู้ บ ริ โ ภค การถอนฟ้ อ งหรื อ การพิ พ ากษาในกรณี ที่ คู่ ค วามตกลงหรื อ
ประนีประนอมยอมความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อศาลด้วย
มาตรา ๔๒20 นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอื่นแล้ว สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดาเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้
สมาคมหรือมูลนิธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม่ให้การรับรองตาม
มาตรา ๔๐ อีกก็ได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ ได้รับคาสั่ งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลั กเกณฑ์และวิธีการยื่ นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ เ ป็ น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ 21 ผู้ ใดโดยเจตนาก่อให้ เ กิดความเข้าใจผิ ดในแหล่ งก าเนิด สภาพ คุณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
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มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่า
นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีก ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘22 ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่ นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทาของ
เจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทาต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๕๑23 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา
๕๐ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๒24 ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔25 ผู้ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖26 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้ าเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖/๑27 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามให้บริการ
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา
๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบั ติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ28
ผู้ประกอบธุร กิจ ผู้ใด ส่งมอบหลั กฐานการรับเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ผู้ บริโภค
จะต้องชาระและได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
มาตรา ๕๗ ทวิ29 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจและการกระทานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้กระทาผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดแม้
จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๐30 ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพื่อ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นข้อเท็จจริง
ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
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มาตรา ๕๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
29
มาตรา ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
30
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
28

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้
และในการนี้ ให้ คณะกรรมการมี อานาจมอบหมายให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งหรือคณะอนุก รรมการ
พนั กงานสอบสวนหรื อพนั กงานเจ้ าหน้าที่ ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนดหลั กเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคล
ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
มายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ งภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้
นาวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และ
ความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นใน
บางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และ
ผู้บริโภคจานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทาที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสม
เพื่อตรวจตรา ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
......................
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค อันได้แก่ การตรวจตรา กากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่เหมาะสม และโดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้บริโภค
เป็ น จ านวนมากยั งไม่ ได้ รั บ การคุ้ มครองสิ ท ธิต ามที่ก ฎหมายเฉพาะว่ าด้ ว ยการนั้ น ๆ บั ญญั ติไ ว้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู้บริโภคเป็นจานวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผู้
31

หมายเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค ปรั บ ปรุ งองค์กรบริ ห ารงานคุ้มครองผู้ บริโ ภค คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุงอานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ในกรณีจาเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกาหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความ
เป็นธรรมในการทาสัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั้งเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทาผิดใน
เรื่องการโฆษณาและฉลากให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
......................
32
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือ
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาล
ได้ และสาหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนั้น สมควรกาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดาเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม ซึ่ง
จะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
......................
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๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ 33[๑] พระราชบั ญญั ตินี้ใ ห้ ใ ช้บั งคับ ตั้ง แต่ วันถั ด จากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซือ้ ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทาการงาน การให้สิ ทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึงการ
จ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริ การจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย
“ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” หมายความว่ า ผู้ ข าย ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรื อผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรื อผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบ
กิจการโฆษณาด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึงกระทาการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

33[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ฉบับพิเศษ หน้ า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒

“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อในการโฆษณา เช่น หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบกับ
สินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
มาตรา ๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้ พ นัก งานเจ้า หน้ าที่ มี อานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนาสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง
เพื่อทาการทดสอบโดยไม่ต้องชาระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ค้น ยึ ด หรื ออายั ดสิ นค้า ภาชนะหรือหี บห่ อบรรจุสิ นค้าฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จาเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๕ (๓) ถ้ า ไม่ เ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้าตามสมควร
ก่อน และให้กระทาการต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่
ในที่นั้น ก็ให้กระทาต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวเมื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั กษาการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และให้ มี อานาจแต่ง ตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๙ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภค”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๔) ให้ คาปรึ กษาและแนะน าแก่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และพิ จารณาวินิจ ฉัย การ
อุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๕) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการเฉพาะเ รื่ อ งและ
คณะอนุกรรมการ
(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้อง
ขอตามมาตรา ๓๙
(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรี
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย

(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ อื่นเป็นกรรมการ
แทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และให้นามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้นามาตรา
๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่ งให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
มาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
การกาหนดหรื อการออกคาสั่ งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และใน

กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกาหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการ
บังคับให้เป็นไปตามการกาหนดหรือการออกคาสั่งนั้นก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้จั ดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภคขึ้นในส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
และจาเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนั บ สนุ น หรื อ ท าการศึ กษาและวิจั ย ปัญ หาเกี่ ยวกั บการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
(๕) ดาเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยใน
การบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือกาหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด ๒
การคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใด ได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัด
กับบทบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจออก
คาสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้ ว
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ใช้
อานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสองให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๑
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดั งกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ
กระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็น การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิ ดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริง
ได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้ องไม่ก ระท าด้ว ยวิธี ก ารอั นอาจเป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่งดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสาหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จากัดการใช้สื่อโฆษณาสาหรับสินค้านั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้นามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จาเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย
คณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคาชี้แจง
กากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด

ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้ คณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณากาหนดหลั กเกณฑ์และ
วิธีการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้กระทาการโฆษณา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่
ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณามีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้กระทาการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทาการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อานาจออกคาสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทาการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความ
เท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็น
ในเรื่องนั้นก่อนทาการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้
ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณากาหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัด
อานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทาไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง
มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา
ส่วนที่ ๒
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากได้
(๑) สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้านั้น
หรือโดยสภาพของสินค้า
(๒) สิ น ค้ า ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปใช้ เ ป็ น ประจ าซึ่ ง การก าหนดฉลากของสิ น ค้ า นั้ น จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น
มาตรา ๓๑ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้อ ความที่ต รงต่อ ความจริ งและไม่ มี ข้อ ความที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดความเข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
(๒) ต้องระบุข้อความอันจาเป็น ซึ่งหากมิได้กล่าวเช่นนั้น จะทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิ ดใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนด
การกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศดังกล่ าว จะ
กาหนดกรณีหรือเงื่อนไขที่เป็นการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับตามความในวรรคหนึ่งด้วยก็ได้

มาตรา ๓๒ การกาหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้ว ยฉลากเห็ นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดาเนินการแก้ไขฉลากนั้น
ให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อน
ได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้า
ดังกล่าวต้องจัดทาและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้นักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบได้
วิธีจัดทาและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่
ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มี
การพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
ถ้าผลจากการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และกรณี
ไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น
ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้น และถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิ จเปลี่ยนแปลง
สินค้านั้นภายใต้เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้ ในกรณีที่สินค้านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือ
เป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านั้นไว้เพื่อขายต่อไป คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทาลายหรือจะจัดให้มีการทาลายโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
การสั่งห้ามขายสินค้าตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ คณะกรรมการมีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
รายการในหลักฐานการรับเงินของการประกอบธุรกิจดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการจะกาหนดข้อความที่ต้องใช้หรือห้ามใช้
และวิธีการใช้ข้อความนั้นไว้ด้วยก็ได้
การกาหนดในวรรคหนึ่ ง ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในประกาศดังกล่ าวจะ
กาหนดกรณีหรือเงื่อนไขที่เป็นการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับตามความในวรรคหนึ่งด้วยก็ได้

มาตรา ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักฐานการ
รับเงินตามมาตรา ๓๗ ให้แก่ผู้บริโภค ภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้นหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคาร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินคดีนั้นจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทาการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดาเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่
เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ
ดาเนินการของสมาคมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการ
รับรองเพื่อให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการด าเนิ 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 หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ
ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได้ ถ้ามีหนังสือ
มอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม
ในการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้ อ งนั้ น ไม่ เ ป็ น ผลเสี ย ต่อ การคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ส่ ว นรวมส าหรั บ คดีแ พ่ ง เกี่ย วกั บ การเรี ย ก
ค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความกันจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อ
ศาลด้วย
มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอื่นแล้ว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใด ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด หรือเมื่อมีพฤติการณ์ปรากฏว่าสมาคมนั้นดาเนินการเพื่อฟ้องคดีโดยไม่
สุจริต ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ได้ฟ้องคดีใดไว้ต่อศาลและคดีนั้นยัง
ค้างอยู่ในการพิจารณาของศาล ให้ศาลสั่งจาหน่ายคดีนั้นเสีย
หมวด ๓
การอุทธรณ์

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลั กเกณฑ์และวิธีการยื่ นอุ ทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ เ ป็ น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผู้ ใดโดยเจตนาก่ อให้ เ กิด ความเข้า ใจผิ ด ในแหล่ งก าเนิด สภาพ คุ ณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่า
นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง กระท าผิ ด ซ้ าอี ก ภายในหกเดื อ นนั บ แต่ วั น กระท า
ความผิดครั้งก่อน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทัง้ ปรับ
มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทา
ของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทาต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติ
ไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๕๑ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา
๕๐ เป็ นความผิ ดต่อเนื่ อง ผู้ กระทาต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท หรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้น
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ใดไม่ส่ งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการถูกต้องตาม
มาตรา ๓๗ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ผู้ประกอบธุร กิจ ผู้ใด ส่งมอบหลั กฐานการรับเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ผู้ บริโภค
จะต้องชาระและได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโ ภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจและการกระทานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้กระทาผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดแม้
จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๐ ผู้ ใ ดโดยเจตนาทุ จ ริ ต ใช้ จ้ า ง วาน ยุ ย ง หรื อ ด าเนิ น การให้ ส มาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพื่อ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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 ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็ จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้
และในการนี้ ให้ คณะกรรมการมี อานาจมอบหมายให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งหรือคณะอนุก รรมการ
พนั กงานสอบสวนหรื อพนั กงานเจ้ าหน้าที่ ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนดหลั กเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคล
ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยิ นยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
มายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกั นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้
นาวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และ
ความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและบริก ารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นใน
บางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และ
ผู้บริโภคจานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทาที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสม
เพื่อตรวจตรา ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
......................

๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะเป็นการ
จากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งมาตรา
๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญัติ ใ ห้ ก ระทาได้โ ดยอาศั ยอ านาจตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑”
มาตรา ๒34 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๘ จะให้ใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “ผู้บริโภค” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สัญญา” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ฉลาก” และคาว่า
“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
““สัญญา” หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้และรับบริการ”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓ ทวิ) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๓ ทวิ) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภค”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
และเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
34
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“(๓) คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี
ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการ
และผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัด
กับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดาเนินการหรือดาเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และมิได้ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รั บ หนั งสื อแจ้ งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรื อคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรื อ
คณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวดนี้ได้
(๒) ในกรณี ต าม (๑) ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น มิ อ าจปล่ อ ยให้ เ นิ่ น ช้ า ต่ อ ไปได้ ใ ห้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความใน
หมวดนี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกาหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจออก
คาสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้ ว
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น ๆ ใช้ อ านาจ ตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๐ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่ง
หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจา ซึ่งการกาหนดฉลาก
ของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่
สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้อ ความที่ต รงต่อ ความจริ งและไม่ มี ข้อ ความที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดความเข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
(๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นาเข้าเพื่อขายแล้วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนาเข้า แล้วแต่กรณี
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้านาเข้าให้
ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(๓) ต้องระบุข้อความอันจาเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนา คาเตือน วัน เดือน
ปี ที่ ห มดอายุ ใ นกรณี เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ห มดอายุ ไ ด้ หรื อ กรณี อื่ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทาฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรค
หนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่ ว นที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้ บริโ ภคในด้านสั ญญา
มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๕ ตรี มาตรา ๓๕ จัตวา มาตรา ๓๕ เบญจ มาตรา ๓๕ ฉ มาตรา ๓๕ สัตต มาตรา
๓๕ อัฏฐ และมาตรา ๓๕ นว ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“ส่วนที่ ๒ ทวิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ท าเป็ น หนั ง สื อ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้ นเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อสั ญญาที่จาเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้
ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด และ
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาสัญญาตาม
แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดก็ได้
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา

๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จาเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะ
ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสั ญญากาหนดให้ ห ลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงื่อนไข
ในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้นามาตรา ๓๕ ตรี และ
มาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คามั่นว่าจะทา
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งทาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับไว้ด้วย
มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา
๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ
หรื อ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเ บกษาสุ ดแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ ใ ดโดยเจตนาก่ อให้ เ กิดความเข้าใจผิ ดในแหล่ งกาเนิด สภาพ คุ ณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริ การ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา

หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่า
นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีก ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๕ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๕๑ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา
๕๐ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม”
มาตรา ๑๖ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๕๒ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้ห รือควรรู้ อยู่ แล้ว ว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๗ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๕๔ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๗ ทวิ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ ในระหว่างที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ยังมิได้ใช้บังคับ ให้
อานาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ภค และของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ เป็นอานาจหน้าที่ ของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือของ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค อันได้แก่ การตรวจตรา กากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่เหมาะสม และโดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้บริโภค
เป็ น จ านวนมากยั งไม่ ได้ รั บ การคุ้ มครองสิ ท ธิต ามที่ก ฎหมายเฉพาะว่ าด้ ว ยการนั้ น ๆ บั ญญั ติไ ว้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู้บ ริโภคเป็นจานวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผู้
ประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค ปรั บ ปรุ งองค์กรบริ ห ารงานคุ้มครองผู้ บริโ ภค คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุงอานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ในกรณีจาเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกาหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความ
เป็นธรรมในการทาสัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั้งเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทาผิดใน
เรื่องการโฆษณาและฉลากให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
......................

๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๖”
มาตรา ๒ 35[๑] พระราชบั ญญั ตินี้ ให้ ใช้ บัง คับ ตั้ง แต่ วัน ถัด จากวั นประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่
ผู้บ ริ โ ภคและผู้ ป ระกอบธุร กิจ ตกลงกัน ก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑/๒) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสนั บ สนุ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สิ น ค้ า ใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะ
จั ดให้ มี การทดสอบหรื อพิ สู จ น์ โ ดยผู้ ป ระกอบธุรกิ จเป็นผู้ เสี ยค่ าใช้จ่ ายก็ไ ด้ ในกรณีจ าเป็ น และเร่งด่ว น
35[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๔/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้านั้น
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่
อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จาหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืน
สินค้าจากผู้บริโภค
(๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคหรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืน
ออกนอกราชอาณาจักร
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสินค้านั้น
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้า
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้าที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่มความต่ อไปนี้ เป็น มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ
(๖) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้
ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๓๘ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า บริ ก ารใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
บริการนั้น
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการ
บริการนั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค

(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มี การดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการ
แข่ ง ขั น อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมทางการค้ า และข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมและมู ล นิ ธิ ดั ง กล่ า วในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
คณะกรรมการสมาชิ ก และวิ ธี ก ารด าเนิ น การของสมาคมและมู ล นิ ธิ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิ
และอานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่
รับการรับรอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดี
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดได้ และให้ มี อ านาจฟ้ อ งเรี ย กทรั พ ย์ สิ น และค่ า เสี ย หายแทนผู้ บ ริ โ ภคได้ ถ้ า มี ห นั ง สื อ
มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
ในการดาเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็น
ว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม สาหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียก
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ค่ า เสี ย หายแทนผู้ บ ริ โ ภค การถอนฟ้ อ งหรื อ การพิ พ ากษาในกรณี ที่ คู่ ค วามตกลงหรื อ
ประนีประนอมยอมความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อศาลด้วย
มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอื่น แล้ ว สมาคมและมู ล นิ ธิ ที่คณะกรรมการรั บรองตามมาตรา ๔๐ ต้อ งปฏิ บัติต ามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดาเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้

สมาคมหรือมูลนิธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม่ให้การรับรองตาม
มาตรา ๔๐ อีกก็ได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๕๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้าเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามให้บริการเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบั ติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพื่อ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ชั ด เจนที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคท าหน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย หรื อ
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาล
ได้ และสาหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนั้น สมควรกาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่ อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดาเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม ซึ่ง
จะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
......................

ภาคผนวก ก. ๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒36 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซือ้ ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทาการงาน การให้สิ ทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึงการ
จ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษ ฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
“ผู้บริโภค”37 หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึ งผู้ใช้สินค้า
หรือ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” หมายความว่ า ผู้ ข าย ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรื อผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ ประกอบ
กิจการโฆษณาด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความถึ ง กระท าการไม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ด ๆ ให้ ป ระชาชนเห็ น หรื อ ทราบ
ข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อในการโฆษณา เช่น หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๓ นิยามคาว่า “ผู้บริโภค” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึง่ แสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบกับ
สินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“สัญญา”38 หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้และรับบริการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
(๓ ทวิ)39 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
มาตรา ๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้ พ นัก งานเจ้า หน้ าที่ มี อานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือนาสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง
เพื่อทาการทดสอบโดยไม่ต้องชาระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ค้น ยึ ด หรื ออายั ดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสิ นค้า การขายสินค้า
หรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จาเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๕ (๓) ถ้ า ไม่ เ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้ าตามสมควร
ก่อน และให้กระทาการต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่
ในที่นั้น ก็ให้กระทาต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
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มาตรา ๓ นิยามคาว่า “สัญญา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั กษาการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และให้ มี อานาจแต่ง ตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๙ 40 ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโ ภค”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๔) ให้ คาปรึ กษาและแนะน าแก่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และพิ จารณาวินิจ ฉัย การ
อุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๕) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งและคณะ
อนุกรรมการ
(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้อง
ขอตามมาตรา ๓๙
(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น อ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการ
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มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
แทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
(๓)41 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น มีจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และให้นามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
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มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้นามาตรา
๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
มาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถู กกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
การกาหนดหรื อการออกคาสั่ งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และใน
กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกาหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการ
บังคับให้เป็นไปตามการกาหนดหรือการออกคาสั่งนั้นก็ได้
มาตรา ๑๙42 ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี
ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการ
และผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
และจาเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนับสนุนหรือทาการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานอื่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
(๕) ดาเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยใน
การบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือกาหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด ๒
การคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๑43 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้าหรือขัด
กับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
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มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

(๑) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการดาเนินการหรือดาเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และมิได้ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะ
กรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวดนี้ได้
(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจาเป็นเร่งด่วนอันมิอาจปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปได้ให้คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาสั่งตามความในหมวดนี้
ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบกาหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑)
ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอานาจออก
คาสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอยู่แล้วคณะ
กรรมการอาจมอบอ านาจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น ๆ ใช้ อ านาจตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้
การมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๑
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ย ต่อสังคมเป็นส่ วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่ าวนั้นจะเป็นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ
กระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริ งหรือเกินความจริง
หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็น การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิ ดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริง
ได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้ องไม่ก ระท าด้ว ยวิธี ก ารอั นอาจเป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้

(๑) กาหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทาไปพร้อมกับคาแนะนาหรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา จะกาหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสาหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จากัดการใช้สื่อโฆษณาสาหรับสินค้านั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้นามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จาเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคาชี้แจง
กากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้ คณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณากาหนดหลั กเกณฑ์และ
วิธีการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้กระทาการโฆษณา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่
ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณามีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้ กระทาการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทาการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อานาจออกคาสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระทาการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความ
เท็จ
มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็น
ในเรื่องนั้นก่อนทาการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้
ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณากาหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัด
อานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทาไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง
มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา
ส่วนที่ ๒
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
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มาตรา ๓๐ ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่
สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่ างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน
การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจา ซึ่งการกาหนดฉลาก
ของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่
สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑45 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ ข้อ ความที่ต รงต่อ ความจริ งและไม่ มี ข้อ ความที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดความเข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
(๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นาเข้าเพื่อขาย แล้วแต่กรณี
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนาเข้า แล้วแต่กรณี
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้านาเข้าให้
ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
(๓) ต้องระบุข้อความอันจาเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนา คาเตือน วัน เดือน
ปี ที่หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอื่น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทาฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรค
หนึ่ง ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ การกาหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็ นที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค
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มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้ว ยฉลากเห็ นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดาเนินการแก้ไขฉลากนั้น
ให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อน
ได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้า
ดังกล่าวต้องจัดทาและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบได้
วิธีจัดทาและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒ ทวิ
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มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ที่ ต ามปกติ ป ระเพณี ท าเป็ น หนั ง สื อ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อสั ญญาที่จาเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้
ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด และ
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาสัญญาตาม
แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดก็ได้
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา
๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้ สัญญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือ
ว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้
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ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จาเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะ
ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด
การกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้ห ลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงื่อนไข
ในการใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้นามาตรา ๓๕ ตรี และ
มาตรา ๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้คามั่นว่าจะทา
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งทาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคาแปลภาษาไทยกากับไว้ด้วย
มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา
๓๕ เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสาหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ
หรื อ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญญากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเ บกษาสุ ดแต่
ระยะเวลาใด จะถึงก่อน
มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๒๙ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคุม้ ครองผู้บริโภคโดยประการอื่น
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 คณะ
กรรมการอาจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด าเนิ น การทดสอบหรื อ พิ สู จ น์ สิ น ค้ า นั้ น ได้ ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ไม่
ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มี
การพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
ถ้าผลจากการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และกรณี
ไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่ น
ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้น และถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลง
สินค้านั้นภายใต้เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้ ในกรณีที่สินค้านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือ
เป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านั้นไว้เพื่อขายต่อไป คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทาลายหรือจะจัดให้มีการทาลายโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้

ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
การสั่งห้ามขายสินค้าตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗47 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๘48 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคาร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินคดีนั้นจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมี คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทาการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจดาเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ในการดาเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่
เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ
ดาเนินการของสมาคมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการ
รับรองเพื่อให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมที่คณะ
กรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ใน
คดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได้ ถ้ามีหนังสือ
มอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม
ในการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้ อ งนั้ น ไม่ เ ป็ น ผลเสี ย ต่อ การคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ส่ ว นรวมส าหรั บ คดีแ พ่ ง เกี่ย วกั บ การเรี ย ก
ค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความกันจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อ
ศาลด้วย
มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอื่นแล้ว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใด ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด หรือเมื่อมีพฤติการณ์ปรากฏว่าสมาคมนั้นดาเนินการเพื่อฟ้องคดีโดยไม่
สุจริต ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ได้ฟ้องคดีใดไว้ต่อศาลและคดีนั้นยัง
ค้างอยู่ในการพิจารณาของศาล ให้ศาลสั่งจาหน่ายคดีนั้นเสีย
หมวด ๓
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๔๔ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลั กเกณฑ์และวิธีการยื่ นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ เ ป็ น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่ งเอกสาร หรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ 49 ผู้ ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิ ดในแหล่ งกาเนิด สภาพ คุณภาพ
ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่า
นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีก ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘50 ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระทา
ของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทาต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติ
ไว้สาหรับความผิดนั้น
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มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๕๑51 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา
๕๐ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๒52 ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้า ที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็น การกระทาของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔53 ผู้ใดรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้น
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ขาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ54
ผู้ประกอบธุร กิจ ผู้ใด ส่งมอบหลั กฐานการรับเงิน โดยลงจานวนเงินมากกว่าที่ผู้ บริโภค
จะต้องชาระและได้รับเงินจานวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว
มาตรา ๕๗ ทวิ55 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจและการกระทานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจ
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เป็นผู้กระทาผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดแม้
จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมที่ คณะ
กรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลเพื่อกลั่น
แกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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
ข้อเท็จจริง ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบได้
และในการนี้ ให้ คณะกรรมการมี อานาจมอบหมายให้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งหรื อคณะอนุก รรมการ
พนั กงานสอบสวนหรื อพนั กงานเจ้ าหน้าที่ ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนดหลั กเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคล
ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
มายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้
นาวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และ
ความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นใน
บางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดาเนิน คดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และ
ผู้บริโภคจานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทาที่ จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสม
เพือ่ ตรวจตรา ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
------------------------------

ภาคผนวก ก. ๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัตินี้มีบทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๖”
มาตรา ๒ 56[๑] พระราชบั ญญั ตินี้ ให้ ใช้ บัง คับ ตั้ง แต่ วัน ถัด จากวั นประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่
ผู้บ ริ โ ภคและผู้ ป ระกอบธุร กิจ ตกลงกัน ก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑/๒) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสนั บ สนุ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็ นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สิ น ค้ า ใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะ
จั ดให้ มี การทดสอบหรื อพิ สู จ น์ โ ดยผู้ ป ระกอบธุรกิ จเป็นผู้ เสี ยค่ าใช้จ่ ายก็ไ ด้ ในกรณีจ าเป็น และเร่งด่ว น
56[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๔/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้านัน้
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่
อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จาหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืน
สินค้าจากผู้บริโภค
(๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคหรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืน
ออกนอกราชอาณาจักร
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสินค้านั้น
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้า
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้าที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่มความต่ อไปนี้ เป็น มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ
(๖) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอานาจจัด ให้มีการดาเนินการแทนผู้
ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๓๘ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า บริ ก ารใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
คณะกรรมการอาจออกคาสั่งห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
บริการนั้น
ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้
คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการ
บริการนั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค

(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
วรรคสอง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการมีอานาจจัดให้มีการดาเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการ
แข่ ง ขั น อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมทางการค้ า และข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมและมู ล นิ ธิ ดั ง กล่ า วในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
คณะกรรมการสมาชิ ก และวิ ธี ก ารด าเนิ น การของสมาคมและมู ล นิ ธิ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิ
และอานาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่
รับการรับรอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดี
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดได้ และให้ มี อ านาจฟ้ อ งเรี ย กทรั พ ย์ สิ น และค่ า เสี ย หายแทนผู้ บ ริ โ ภคได้ ถ้ า มี ห นั ง สื อ
มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
ในการดาเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็น
ว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม สาหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียก
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ค่ า เสี ย หายแทนผู้ บ ริ โ ภค การถอนฟ้ อ งหรื อ การพิ พ ากษาในกรณี ที่ คู่ ค วามตกลงหรื อ
ประนีประนอมยอมความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อศาลด้วย
มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอื่น แล้ ว สมาคมและมู ล นิ ธิ ที่คณะกรรมการรั บรองตามมาตรา ๔๐ ต้อ งปฏิ บัติต ามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนด
เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดาเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้

สมาคมหรือมูลนิธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม่ให้การรับรองตาม
มาตรา ๔๐ อีกก็ได้
การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๕๖ แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้ าเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามให้บริการเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบั ติตามคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพื่อ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ชั ด เจนที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคท าหน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย หรื อ
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาล
ได้ และสาหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนั้น สมควรกาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริ โภค และให้มูลนิธิที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดาเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม ซึ่ง
จะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บ ริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
------------------------------

ภาคผนวก ก. ๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒ 57 พระราชบั ญญัตินี้ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอมรวมทั้งประกาศ และ
คาแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจากัดความรับผิดด้วย
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าทาสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้เข้าทาสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การ
เข้าทาสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความ
รวมถึงผู้เข้าทาสัญญาในฐานะผู้ค้าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระทาเพื่อการค้าด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าทาสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า
ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าทาสัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่น
ใด ทั้งนี้ การเข้าทาสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นเป็นทางค้า
ปกติของตน
“สัญญาสาเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกาหนดข้อ
สัญญาที่เป็นสาระสาคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดนามาใช้ในการ
ประกอบกิจการของตน
มาตรา ๔ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือ
ในสัญญาสาเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กาหนดสัญญา
สาเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสั ย ให้ ตีความสั ญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ ายซึ่งมิได้เป็นผู้
กาหนดสัญญาสาเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชน
จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
(๑) ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
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(๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
(๓) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ
(๔) ข้อตกลงให้ สิ ทธิที่ จ ะไม่ปฏิบัติ ตามสั ญญาข้ อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติ ตามสั ญญาใน
ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกาหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระ
เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทาสัญญา
(๖) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกาหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(๗) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กาหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระ
สูงเกินกว่าที่ควร
(๘) ข้ อ ตกลงในสั ญ ญาบั ต รเครดิ ต ที่ ก าหนดให้ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งช าระดอกเบี้ ย เบี้ ย ปรั บ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชาระหนี้
(๙) ข้อตกลงที่กาหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทาให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นามาตรา ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๕ ข้อตกลงจากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทานิติ
กรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทาให้ผู้ถูกจากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในการวินิจ ฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่งทาให้ผู้ถูกจากัดสิทธิหรือเสรีภ าพต้องรับภาระ
มากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทานิติกรรมในรูปแบบ
อื่นหรือกับบุคคลอื่นของผู้ถูกจากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย
ของคู่สัญญาด้วย
มาตรา ๖ สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ป ระกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพที่มีการชาระหนี้
ด้วยการส่งมอบทรั พย์สิน ให้แก่ผู้บริโ ภค จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพเพื่อความชารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิไม่ได้ เว้นแต่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความชารุด
บกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้วในขณะทาสัญญา ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับ
ผิดนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
มาตรา ๗ ในสัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจา หากมีกรณีที่จะต้องริบมัดจาถ้ามัดจานั้น
สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้
มาตรา ๘ ข้อตกลง ประกาศ หรือคาแจ้งความที่ได้ทาไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือจากัด
ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการ
กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ตกลง ผู้
ประกาศ หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย จะนามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจากัดความรับผิดไม่ได้
ข้อตกลง ประกาศ หรือคาแจ้งความที่ได้ทาไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจากัดความรับผิดใน
กรณีอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณีเท่านั้น

มาตรา ๙ ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายสาหรับการกระทาที่ต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะนามาอ้างเป็นเหตุยกเว้น
หรือจากัดความรับผิดเพื่อละเมิดมิได้
มาตรา ๑๐ ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง
(๑) ความสุจริต อานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน
ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่
เป็นจริง
(๒) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
(๓) เวลาและสถานที่ในการทาสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
(๔) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๑๑ ข้อสัญญาใดทีม่ ิให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๑๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ นิ ติ ก รรมหรื อ สั ญ ญาที่ ท าขึ้ น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัตินี้เมื่ อคู่ความร้องขอ
หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาได้
มาตรา ๑๔ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นได้รับค่าป่วยการ
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่กระทรวงยุติ ธรรมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
หรือสัญญาที่ใช้บั งคับอยู่ มีพื้นฐานมาจากเสรีภ าพของบุคคล ตามหลั กของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดง
เจตนา รั ฐ จะไม่เ ข้าแทรกแซงแม้ว่ าคู่สั ญญาฝ่ ายหนึ่ง ได้เ ปรีย บคู่สั ญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้น แต่จ ะเป็ นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในปัจจุบัน
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ผู้ซึ่งมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าว
เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่า งมากซึ่งทาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและไม่สงบสุขในสังคม สมควรที่รัฐจะกาหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา
และเสรี ภ าพของบุ คคล เพื่ อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่ส งบสุ ขในสั งคมดังกล่ า ว โดยกาหนด
แนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้อานาจแก่ศาลที่
จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๑
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒58
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “บั ต รเครดิต ” หมายความว่ า บัต รที่ ผู้ ประกอบธุร กิ จออกให้ แ ก่
ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนด เพื่ อใช้ชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด
แทนการชาระด้วยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชาระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว
บัตรเครดิต ให้หมายรวมถึงบัตรเดบิตด้วย เว้นแต่จะกาหนดเป็นอย่างอื่นในประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ ย นแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย* อัตราเบี้ยปรับ อัตรา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการต่าง ๆ และหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับเครดิต ผู้
ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิ เมตร
ดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน และการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
(๒) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
หรือทั้งหมด หรือพักใช้บัตรเครดิตเป็นการชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดว่าข้อความทั่วไป
(๓) ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาใช้ บั ต รเครดิ ต เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสาร
อย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทานองเดียวกัน ณ ศูนย์บัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจได้
ทุกกรณี และผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการบัตรเครดิตของผู้บริโภคทันทีที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ในการ
นี้ผู้ประกอบธุรกิจจะกาหนดระยะเวลาก่อนระงับการให้บริการก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ นาที นับแต่เวลาที่ผู้
ประกอบธุรกิจได้รับแจ้ง
(๕) ในกรณีที่ผู้บริโภคแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราว ตาม (๔) ผู้บริโภคไม่ต้อง
รับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หรือในกรณีที่กาหนดเวลา ๕ นาที เมื่อครบระยะเวลา
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาของผู้บริโภคเอง
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(๖) การแจ้งให้ผู้บริโภคชาระเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งใบแจ้ง
รายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนวันถึงกาหนดชาระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
(๗) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้บริโภคสั่งซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการที่ผู้บริโภคเพียงแจ้งความประสงค์ขอชาระค่าสินค้าหรือค่าบริการโดยการแจ้งหมายเลข
บัตรเครดิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ทาการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ ต้องมีข้อสัญญา ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าผู้บริโภคทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการ จากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคทันที หรือในกรณี ที่เรียกเก็บ
เงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการ
กระทาของผู้บริโภคเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้บริโภคในภายหลัง
(ข) ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้บริโภคที่จะขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายใน
ระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ หรือขอรับบริการหรือภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถึง
กาหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้าผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา
หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์โดยผู้ประกอบธุรกิจจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
ภายในประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้ บริโภคภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง ถ้าเป็นการ
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้บริโภคแจ้ง
(๘) ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์ขอรับ ใบแจ้ง
รายการใช้บัตร ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบ และกาหนดระยะเวลาให้
ผู้บริโภคทักท้วงดังนี้
(ก) ภายใน ๑๐ วันทาการเป็นอย่างน้อย นับแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับใบแจ้งรายการใช้
บัตรจากผู้ประกอบธุรกิจ ในการพิจารณาวันครบกาหนดดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีหน้าที่นาสืบวัน
เวลา ที่นาส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้แก่ผู้ขนส่งและการทางานของผู้ขนส่ง
(ข) ไม่ เ ป็ น การตั ด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคในภายหลั ง ถ้ า ผู้ บ ริ โ ภคสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บั ตรบางรายการไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิ ดหรือความบกพร่องของ
ผู้บริโภคเอง แต่ผู้บริโภคจะต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับใบแจ้ง
รายการใช้บัตรจากผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๔ สั ญ ญาที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทากั บ ผู้ บ ริ โ ภคต้ องไม่ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะหรื อ มี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยผู้บริโภคไม่ได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ข้ อ สั ญ ญาที่ เ ป็ น การยกเว้ น หรื อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาของผู้
ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิตโดยที่ไม่ได้เป็น
ความผิดของผู้บริโภค
(๔) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกบัตรเครดิตคืนจากผู้บริโภค หรือยกเลิกบัตร
เครดิตเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า

(๕) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแก่ผู้บริโภค
โดยไม่ให้ผู้บริโภคยกเหตุใด ๆ มากล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบกับผู้ประกอบธุรกิจ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕ ข้อสัญญาตามข้อ ๓ (๓) ไม่ใช้บังคับกับสัญญาบัตรเครดิตที่ทาขึ้นก่อนประกาศฉบับ
นี้ใช้บังคับโดยมีข้อตกลงแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น จนกว่าจะครบรอบระยะเวลาตามสัญญาบัตรเครดิต หรือครบ
๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่ากัน
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๒
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)59
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
คาว่า “อัตราดอกเบี้ย” ในข้อ ๓ (๑) ของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ไม่หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
อัตรา MRR ซึ่งทาให้อัตราดอกเบีย้ บัตรเครดิตเปลี่ยนแปลงไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ภาคผนวก ข. ๓
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาโดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของข้อ ๓ แห่ งประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑/๑) “ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยค้างชาระ (ถ้ามี) ค่า ธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคานวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบด้วย”
ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนด ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป60
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๒๖/๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

ภาคผนวก ข. ๔
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖61
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
บัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว
และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการใช้ บั ตรเครดิ ต อัต ราดอกเบี้ย อั ตราเบี้ย ปรั บ อั ต รา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต หรือข้อสัญญาใด ๆ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มีขนาดของตัวอักษรไม่
เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว ดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนมี ผลใช้
บังคับ
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนมีผลใช้บังคับ และการแจ้งโดยประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์นั้น ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ที่เป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้บริโภคซึ่งมีผลใช้บังคับได้ทันที
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบภายในสามสิบวันหลังมีผลใช้บังคับ
(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยค้างชาระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคานวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบด้วย
(๓) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
หรือทั้งหมดหรือพักใช้บัตรเครดิตเป็ นการชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
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(๔) ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาใช้ บั ต รเครดิ ต เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
(๕) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสาร
อย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทานองเดียวกัน ณ ศูนย์บัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจได้
ทุกกรณี และผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการบัตรเครดิตของผู้บริโภคทันทีที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ในการ
นี้ผู้ประกอบธุรกิจจะกาหนดระยะเวลาก่อนระงับการให้บริการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้านาทีนับแต่เวลาที่ผู้
ประกอบธุรกิจได้รับแจ้ง
(๖) ในกรณีที่ผู้ บริโ ภคแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวตาม (๕) ผู้บริโภคไม่ต้ อง
รับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หรือในกรณีที่กาหนดเวลาห้านาที เมื่อครบระยะเวลา
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาของผู้บริโภคเอง
(๗) การแจ้งให้ผู้บริโภคชาระเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ให้ผู้ประกอบธุรกิ จส่งใบแจ้ง
รายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนวันถึงกาหนดชาระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
(๘) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้บริโภคสั่งซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการที่ผู้บริโภคเพียงแจ้งความประสงค์ขอชาระค่าสินค้าหรื อค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลข
บัตรเครดิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการทาการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ ต้องมีข้อสัญญา ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าผู้บริโภคทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บ
เงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่า ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการ
กระทาของผู้บริโภคเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้บริโภคในภายหลัง
(ข) ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้บริโภคที่จะขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายใน
ระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันถึง
กาหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสิน ค้าหรือบริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้าผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา
หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์โดยผู้ประกอบธุรกิจจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
ภายในประเทศจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง ถ้าเป็นการ
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลาหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้บริโภคแจ้ง
(๙) ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้ง
รายการใช้บัตร ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบ และกาหนดระยะเวลาให้
ผู้บริโภคทักท้วง ดังนี้
(ก) ภายในสิบวันทาการเป็นอย่างน้อยนับแต่ วันที่ผู้บริโภคได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตร
จากผู้ประกอบธุรกิจ ในการพิจารณาวันครบกาหนดดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ทาหน้าที่นาสืบวันเวลา
ที่นาส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้แก่ผู้ขนส่งและการทางานของผู้ขนส่ง
(ข) ไม่ เ ป็ น การตั ด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคในภายหลั ง ถ้ า ผู้ บ ริ โ ภคสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บัตรบางรายการไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือความชารุดบกพร่องของ
ผู้บ ริโ ภค แต่ผู้บ ริโ ภคจะต้องทักท้ว งภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริโ ภคได้รับใบแจ้ง
รายการใช้บัตรจากผู้ประกอบธุรกิจ

(๑๐) ในกรณีที่ผู้บริโภคได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรขอรับใบแจ้งรายการใช้
บัตรในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
การขอรั บ ใบแจ้ งรายการใช้บั ต รในรู ป แบบดังกล่ า วได้ โดยผู้ บ ริโ ภคต้ องแจ้ง เป็น ลายลั ก ษณ์อั กษรให้ ผู้
ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓ บรรดาสั ญ ญาบั ต รเครดิ ต ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ได้ ท ากั บ ผู้ บ ริ โ ภคตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไป
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สาเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

ภาคผนวก ข. ๕
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒62
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และมาตรา ๓๕ อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกั บ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก ากาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารในการกาหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม รายการในหลั ก ฐานการรั บ เงิ น และลักษณะของหลักฐานการรับ
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้บริโภคมอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันถัง
ก๊าซหุงต้ม และผู้บริโภคจะได้รับคืนต่อเมื่อนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ป ระกอบธุรกิจ หรือผู้ค้าน้ามันตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้ม หรือผู้ประกอบธุรกิจ
รายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันดังกล่าว
“ก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการหุงต้ม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่บรรจุสาเร็จในถังก๊าซ
หุงต้มให้แก่ผู้บริโภค
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงิ นตามข้อ ๔ และมอบให้แก่ผู้บริโภค
ในทันทีที่รับเงินประกันจากผู้บริโภคที่ซื้อก๊าซหุงต้ม
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจ ออกให้แก่ผู้บริโภคตามข้อ ๓ ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้อ งใช้
ข้อความที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปีที่รับเงินประกัน
(๓) จานวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคนา
ถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
๒๕๒๑ ที่เป็น เจ้าของถังก๊าซหุ งต้ม หรื อผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุ งต้มของผู้ ค้าน้ามัน
ดังกล่าว
ข้อ ๕ หลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ ต้องไม่มีข้อความว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะหักเงินประกัน
เป็นค่าเสื่อมราคาของก๊าซหุงต้มหรือค่าอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าถังก๊าซหุงต้มที่
ผู้บริโภคนามาคืนมีความชารุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้ถังก๊าซหุงต้มอย่างผิดปกติจากวิสัยของวิญญูชน
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพการค้าก๊าซ
หุงต้ม เมื่อผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มจากผู้ประกอบธุรกิจจะต้องวางเงินประกันมอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อ
เป็นค่าประกันถังก๊าซหุงต้ม แต่ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ได้มอบหลักฐานการรับเงินประกันให้ไว้ ผู้บริโภค
อาจไม่ได้รับเงินประกันเมื่อนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือได้รับคืนแต่ไม่เต็มตามจานวน หรือ
ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจปิดกิจการ ผู้บริโภคก็ไม่สามารถนาถังก๊าซหุงต้มไปคืนและได้รับเงินประกันคืน และ
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ ได้ ป ระสานกั บ ผู้ ค้ า น้ ามั น ตามมาตรา ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ และผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อยแล้วว่าต่อไปจะมี
ราคาถังก๊าซหุงต้มเป็นราคาเดียวกันตั้งแต่ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ โรงงานบรรจุ และผู้ประกอบธุรกิจราย
ย่อยและจะทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อยโดยระบุข้อความที่มีผลผูกพันไปยังผู้ค้า
น้ามันตามมาตรา ๖ ว่า ถ้าผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มของตนไปแล้วนาถังก๊าซหุงต้มมาคืน จะสามารถคืนให้แก่
ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ ก็ได้ หรือจะคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อย รายใดรายหนึ่งที่ขาย
ก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ ก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงเห็นสมควรออกประกาศ
ฉบับนี้เพื่อให้เกิดผลบังคับการคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้บริโภค
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๖
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓63
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญ ญัติ แ ห่ งกฎหมาย ประกอบกั บ ตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ” หมายความว่า การประกอบกิจการค้าโดย
เจ้ า ของน าเอารถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ข องตนออกให้ เ ช่ า และให้ ค ามั่ น ว่ า จะขายรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้
เงินเป็นจานวนเท่านั้นเท่านี้คราว
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่ง
มิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์หรือกาลังไฟฟ้าและมีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย
“รถใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็ก กว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและมี
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้ อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง สภาพของ
รถยนต์ห รือรถจักรยานยนต์ว่าเป็น รถใหม่ หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ ว โดยให้มีหน่วยเป็น
กิโลเมตรหรือไมล์ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนรวมทั้งเงินจานวนอื่นใดตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที และผู้ให้เช่ าซื้อจะ
ดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเอกสารที่จาเป็นสาหรับการจดทะเบียนจากผู้เช่าซื้อครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้อง
ที่ไม่สามารถทาการโอนทะเบียนได้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติผู้ให้เช่าซื้อ
ยินยอมเสียเบี้ยปรับโดยคานวณจากมูลค่าเช่าซื้อในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ให้เช่าซื้อกาหนดให้ผู้เช่าซื้อ
ต้ อ งช าระในกรณี ผู้ เ ช่ า ซื้ อ ผิ ด นั ด ช าระค่ า เช่ า ซื้ อ และถ้ า ผู้ เ ช่ า ซื้ อ ต้ อ งด าเนิ น คดี ท างศาล เพื่ อ เรี ย กร้ อ ง
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ค่า เสี ย หายหรื อเบี้ ย ปรั บ ผู้ ให้ เช่ าซื้ อจะรั บ ภาระค่า ธรรมเนี ย ม ค่า ทนายความตามความเป็ นจริง หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่า
ซื้อมีหน้าที่ชาระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อนาเงินดังกล่าวมาชาระ
ภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะนาเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อใน
งวดต่อมา มาหักชาระเงินดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบเพื่อให้นาเงินจานวนนั้น
มาชาระ ถ้าผู้เช่าซื้อชาระเงินดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัด
ชาระเงินงวดนั้นไม่ได้
(๔) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนั ดชาระค่าเช่าซื้อรายงวด
๓ งวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชาระนั้นภายในเวลาอย่าง
น้อย ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
(๕) เมื่ อ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ บอกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และกลั บ เข้ า ครอบครองรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนาออกขายให้แก่บุคคลอื่น
ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่
น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย หากได้ราคาเกินกว่า
มูลหนี้ในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคา
น้อยกว่ามูลหนี้ในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่า ซื้อผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้นเฉพาะกรณีการขายโดยวิธี
ประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น
(๖) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
(๗) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในจานวนหนี้ที่ยังคงค้าง
ชาระตามสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชาระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๘) ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์หรือรถ
จักรยายนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อหรือการ
กลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้
เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซือ้ ได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าวตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๙) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็น
หนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อหรือที่อยู่ที่ผู้
เช่าซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
(๑๐) ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชาระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่
ผ่อนชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้
เช่าซื้อในอัตราไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ โดยให้คิดคานวณตาม
แถลงการณ์มาตรฐานการบัญชี ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เรื่อง การ
บัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อ – ทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริ โภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยายนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าทาสัญญาซื้อรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ดังกล่าว
(๒) ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจะกาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชาระเบี้ยปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่า
เช่าซื้อหรือเงินอื่นใด ผู้ให้เช่าซื้อจะกาหนดเบี้ยปรับเกินอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย (MINIMUM
RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR + 10) ต่อปี ของจานวนเงินที่ผู้เช่าซื้อ
ผิดนัดชาระไม่ได้
(๓) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันเว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชาระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทาลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่เป็นความผิดของ
ผู้ เ ช่ า ซื้ อ เว้ น แต่ ค่ า เสี ย หายหรื อ เบี้ ย ปรั บ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การทวงถาม การติ ด ตามรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความ หรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงตามความจาเป็น
และมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ข้อสั ญญาที่กาหนดให้ ผู้ เช่าซื้อต้องรับ ผิ ดช าระเงินตามมู ล หนี้ในส่ ว นที่ขาดอยู่ตาม
สัญญาเช่าซื้อ ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
ที่เ ช่ า ซื้ อ เว้ น แต่ค่ า เสี ย หายหรื อ เบี้ ย ปรั บ หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การทวงถาม การติด ตามรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความ หรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงตามความจาเป็น
และมีเหตุผลอันสมควร
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๗
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓64
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุร กิ จ ขายห้ อ งชุ ด ” หมายความว่า การประกอบธุ ร กิจ ขายห้ อ งชุ ด ในอาคารชุ ด ที่ จ ะ
ดาเนินการก่อสร้าง หรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จ แล้วและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด
หรือก่อสร้างเสร็จแล้วและได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจนมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และข้อความในสัญญาอย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่รับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และมีคามั่นว่าจะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด หรือกาลังดาเนินการก่อสร้างอาคาร ชุด
หรือก่อสร้างอาคารชุดเสร็จแล้วและจะนาไปจดทะเบียนอาคารชุด หรือมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดและ
ผู้ลงนามในสัญญาเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามสัญญาโดยแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี และการเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามสัญญาไว้ท้าย
สัญญาด้วย
(๒) ข้อสั ญญาที่แสดงว่าที่ดิน อาคารและห้องชุดในอาคารชุดมีภ าระผู กพันกับสถาบัน
การเงิน หรือบุคคลใด
(๓) ตาแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการแผนผังแสดง
เขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(๔) ราคาขายต่อตารางเมตร และจานวนพื้นที่ห้องชุดที่จะซื้อขาย
(๕) วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ทุกส่วนของอาคารชุด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของห้องชุดใน
อาคารชุด รายการและขนาดของทรัพย์ส่วนกลางและสิ่งอานวยความสะดวก
(๖) ค่าภาษีเงินได้ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ่าย เฉพาะค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในห้องชุดผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภคจะตกลงจ่ายเท่ากันก็ได้
(๗) ในกรณีผู้บริโภคผิดนัดชาระราคาที่ตกลงให้ชาระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังต่อไปนี้
๑) ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวในกรณีตกลงชาระกันงวดเดียว
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๒) ผิดนัดชาระราคาดังกล่าวสามงวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงชาระกันตั้งแต่ยี่สิบสี่งวด
ขึ้นไป
๓) ผิดนัดชาระราคาในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของจานวนราคาดังกล่าวในกรณีตก
ลงชาระกันน้อยกว่ายี่สิบสี่งวด
แต่ ทั้งนี้ ก่อนบอกเลิกสัญญาผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้บริโภคให้ใช้เงิน
ดังกล่าวที่ค้างชาระภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริโภค ได้รับหนังสือและผู้บริโภคละเลย
เสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น
(๘) การประกอบธุรกิจขายห้ องชุดสาหรับผู้ประกอบธุ รกิจขายห้องชุดที่จะดาเนินการ
ก่อสร้าง หรือกาลังดาเนินการการก่อสร้าง จะต้องมีข้อความที่มีสาระสาคัญดังนี้
๘.๑) ลักษณะ ยี่ห้อ ชนิด รุ่น คุณภาพ ขนาด สี ของวัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน
หลังคา สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบประตูหน้าต่างตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น
ๆ ถ้าหากไม่สามารถหาวัสดุตามที่กาหนดไว้จากท้องตลาดได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ
ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาใช้ก่อสร้างแทน
๘.๒) ผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
๘.๓) ผู้ ป ระกอบธุร กิจเป็นผู้ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใช้
สาธารณูปโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด กรณีมาตรวัดในส่วนที่แยกต่อภายในห้องชุด
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดาเนินการขอติดตั้งโดยชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไปก่อน และเมื่อ
ผู้ป ระกอบธุร กิจได้โ อนกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุดให้ แก่ผู้ บริโภคโดยโอนมาตรวัดให้ เป็นชื่อของผู้บริโภคแล้ว ผู้
ประกอบธุรกิจจึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้บริโภคได้แต่ไม่เกินจานวนเงินที่ ได้
จ่ายไปก่อนนั้น
๘.๔) กาหนดเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินโครงการอาคารชุดให้แล้วเสร็จพร้อมที่
จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตามสัญญาให้แก่ผู้บริโภค
๘.๕) ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิ ดของผู้ประกอบธุรกิจ
สั ญ ญาอาจมี ข้ อ ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญาออกไปก็ ไ ด้ แต่ ไ ม่ เ กิ น
ระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐานเป็น
หนั งสื อให้ ผู้ บริ โ ภคทราบภายในเจ็ ดวันนั บแต่เหตุนั้นได้สิ้ นสุ ดลง หากผู้ ประกอบธุรกิจไม่ได้ทาการแจ้ง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกอบการธุรกิจได้สละสิทธิในการขยายเวลาทาการก่อสร้างออกไป
ระยะที่ขยายในวรรคหนึ่ง จะขยายเกินหนึ่งปีไม่ได้
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการซื้อห้องชุดโดยมีกาหนดใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
๘.๖) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุ ดให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดสัญญา หรือคาดหมายได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด
ก. ให้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้บริโภคได้ชาระไปแล้ว
ทั้งหมดคืนจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดสาหรับ
กรณีผู้บริโภคผิดนัดชาระหนี้ แต่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น
ข. หากผู้บริโภคไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจยินยอมให้ผู้บริโภค
ปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาห้องชุดที่จะซื้อ
ขาย แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาห้องชุด แต่ถ้าผู้บริโภคใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบ

ของราคาห้องชุดแล้วผู้บริโภคเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
๘.๗) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดาเนินโครงการอาคารชุดต่อไปได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินที่ผู้บริโภคได้ชาระไปแล้วทั้งหมดแก่ผู้บริโภคพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจาของ ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) นับแต่ในวันที่ได้รับเงินจาก
ผู้บริโภค แต่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้
เงินดังกล่าวไปเท่าใดอาจกาหนดข้อสัญญาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิหักเงินที่ใช้ไปออกจากดอกเบี้ยที่ต้องใช้
คืนได้
(๙) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเพื่อไปรับโอนกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือว่าจะรับโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเวลาที่ผู้
ประกอบธุรกิจกาหนดในวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้บริโภค
(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชารุด
บกพร่องของอาคารชุดหรือห้องชุดดังนี้
ก.กรณีที่เป็นโครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบอาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด
ข.กรณีส่ ว นควบอื่น นอกจากกรณี ก. ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจด
ทะเบียนอาคารชุด
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งแก้ ไ ขความช ารุ ด บกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ผู้บริโภคหรือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วแต่กรณี ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบถึงความชารุดบกพร่องนั้น เว้นแต่
ในกรณีมีความชารุดบกพร่องที่ต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการแก้ไขในทันที
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไข ผู้บริโภคหรือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วแต่กรณี มีสิทธิดาเนินการแก้ไขเอง หรือจะ
ให้บุคคลภายนอกแก้ไข โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว
(๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทา
เป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ ที่ระบุในสัญญา หรือที่อยู่ที่
ผู้บริโภคแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ข้ อ ๔ สั ญ ญาที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ท ากั บ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งไม่ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ
ผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็ นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้น หรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชารุด
บกพร่อง หรือเพื่อการรอนสิทธิ เว้นแต่ผู้บริโภคจะได้ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความชารุดบกพร่อง
หรือเหตุแห่งการรอนสิทธิในขณะทาสัญญา แต่กรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับ
ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๘
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓65
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ผู้ส่ง
และผู้รับ สามารถสื่อสารกันได้เป็ นคาพูด เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรือการอื่นใดที่
สามารถสื่อความหมายได้โดยอาศัยคลื่นวิทยุ แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจหรือ
เฉพาะกลุ่ม
“การประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ” หมายความว่ า การให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคโดยมีค่าตอบแทน
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้เลขหมายรายเดือน ค่าใช้บริการ ค่า
ใช้บริการพิเศษ ค่าขอเปิดใช้บริการใหม่ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้
ผู้บริโภคชาระเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจนมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรและต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญแล ะ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ประกั น การใช้ เ ลขหมาย
ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชาระค่าตอบแทนแต่ไม่รวมถึงค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
อั ต ราค่ า ใช้ บ ริ ก า รโทรศั พ ท์ ท างไกลระหว่ า งประเทศ ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งอัตราค่าใช้
บริการเมื่อผู้บริโภคร้องขอ
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้บริโภคทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน ก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยใบแจ้งรายการต้องระบุรายละเอียดการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างพื้นที่ ดังนี้
(ก) วัน เดือน ปี เวลาการใช้บริการ
(ข) จานวนครั้งที่ใช้บริการ
(ค) เลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หน้า ๒๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓

(ง) รายละเอียดและการคิดค่าตอบแทน
ผู้บริโภคมีสิทธิขอรับใบแจ้งรายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เดียวกันที่มีรายการตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง โดยแจ้งความประสงค์ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือ
หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด แต่ขอรับใบแจ้งรายการการใช้บริการ
ดังกล่าวย้อนหลังได้ไม่เกินสามเดือน ในการนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการให้ภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่ในกรณีที่ต้องส่งใบแจ้งรายการนั้นไปยังผู้บริโภคโดยทางไปรษณีย์ ผู้
ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกค่าจัดส่งได้ตามความเป็นจริง
(๓) ผู้บริโภคมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อใดก็ได้
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวได้ไม่เกินหกเดือนโดย
แจ้งเป็น หนังสือให้ผู้ป ระกอบธุ รกิจทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หรือแจ้งโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา
(๕) ในกรณีที่ผู้บริโภคขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวต้องมีข้อสัญญาดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดให้มีการยกเว้น หรือลดอัตราค่าใช้เลขหมายรายเดือน
ในระหว่างระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุไว้โดย
ชัดเจนในสัญญา
(ข) ผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจาการแจ้งขอระงับการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้วาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลจาการ
กระทาของผู้บริโภคเอง
(ค)66 เมื่อครบกาหนดการขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราวผู้ประกอบ
ธุรกิจจะเปิดให้ผู้บริโภคใช้บริการทันทีโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขอต่อบริการจาก
ผู้บริโภค แต่หากในรอบเดือนถัดมาผู้ บริโภคไม่ได้ใช้บริการและไม่ชาระค่าใช้หมายเลขรายเดือน ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
(๖) ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุเหตุแห่งการผิดสัญญาของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
ระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ หรือหักเงินประกันการใช้บริการไว้ เป็นการเฉพาะด้วย
ตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๗) เมื่อมีเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ
หรือหักเงินประกันการใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้บริโภคถึงแก่ความตาย
(ข) ผู้บริโภคใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
(ค) ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคนั้นถูกลักลอบ
นาไปใช้โดยมิชอบ
(ง) ผู้บริโภคได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เกินวงเงินที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
(จ) ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคได้นาเอาเลขหมายของตนไปให้ผู้อื่นใช้เพื่อ
แสวงหารายได้โดยมุ่งหมายจะไม่ชาระค่าตอบแทน

66

ข้อ ๓ (๕) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

(ฉ)67 ผู้บริโภคผิดนัดชาระค่าใช้บริการเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
(๘) เมื่อสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลิกกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันการใช้
เลขหมาย หรือในกรณีที่มีหนี้ค้างชาระต้องคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักหนี้ค้างชาระแก่ผู้บริโภค
ในการคืนเงินประกันการใช้เลขหมาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค เมื่อ
ได้แสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการหรือแก่ผู้รับมอบอานาจจากผู้บริโภคภายในกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(ก) สามสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา สาหรับผู้บริโภคทั่วไป
(ข) หกสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา สาหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกใช้บริการโทรศัพท์ข้าม
แดนระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ อาจคืนด้วยเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้บริโภค หรือตามที่ผู้บริโภค
แจ้งความประสงค์
กรณีผู้ป ระกอบธุรกิจไม่ส ามารถคืนเงินประกันการใช้เลขหมายให้แก่ผู้ บริโภคได้ตามที่
กาหนด ผู้ประกอบธุรกิจตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ของเงินจานวนดังกล่าวในระหว่าง
เวลาผิดนัด แต่ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น
(๙) เมื่อผู้บริโภคได้แจ้งเหตุที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทราบ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสื อหรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือ
สื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด ผู้ ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการในทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อระงับการ
ให้บริการโดยเร็วที่สุด และผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชาระค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่
ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทาของผู้บริโภคเอง
(๑๐) ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามอันเนื่องมาจากการ
ผิดสัญญาของผู้บริโภค ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายไปจริงตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๑๑) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญา เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกาหนด
ใด ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นหนังสือมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้าอีกครั้งหนึ่ง
(ค) ความใน (ก) และ (ข) ไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ หรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราโดยกฎหมายกาหนดซึ่งมีผลบังคับใช้ภายในกาหนดเวลาน้อยกว่าสามสิบวัน
(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งคาบอกกล่าวตาม (๗) หรือตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องทา
เป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่
ผู้บริโภคแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ข้อ ๔ สั ญ ญาที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทากั บ ผู้ บ ริ โ ภคต้ องไม่ ใ ช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะหรื อ มี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดชาระ
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ข้อ ๓ (๗) (ฉ) เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อ นที่เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ค่าตอบแทน หรือหนี้อื่นใดเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
(๒) ข้ อ สั ญ ญาที่ เ ป็ น การยกเว้ น หรื อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาของผู้
ประกอบธุรกิจ
(๓)68 ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถระงับการให้บริการทันทีในกรณีผู้บริโภคผิดนัด
ชาระค่าใช้บริการน้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
(๔) ข้อสัญญาที่ให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชาระค่าตอบแทนทั้งหมดที่เกิดจากการเรียกออกจาก
เลขหมายของผู้บริโภค โดยไม่ให้ผู้บริโภคยกเหตุใด ๆ มากล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประกอบธุรกิจ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕ ข้อสัญญาตามข้อ ๓ (๕) ไม่ใช้บังคับจนกว่าจะครบกาหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ข้อ ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ภาคผนวก ข. ๙
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕69
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ ๓ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“(ค) เมื่อครบกาหนดการขอระงับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจ
จะเปิดให้ผู้บริโภคใช้บริการทันทีโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขอต่อบริการจากผู้บริโภค
แต่หากในรอบเดือนถัดมาผู้บริโภคไม่ได้ใช้บริการและไม่ชาระค่าใช้หมายเลขรายเดือน ผู้ประกอบธุรกิจมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็น (ฉ) ของข้อ ๓ (๗) แห่ งประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓
“(ฉ) ผู้บริโภคผิดนัดชาระค่าใช้บริการเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๔ (๓) ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถระงับการให้บริการทันทีในกรณีผู้บริโภคผิด
นัดชาระค่าใช้บริการน้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ”
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๒ ง/หน้า ๖๑/๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ภาคผนวก ข. ๑๐
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔70
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั กษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ” หมายความว่า ธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาเช่าซื้อ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า กั บ ผู้ บ ริ โ ภค โดยผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามประสงค์ น าไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยทั่ ว ไปที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น
สาระสาคัญโดยตรงในการประกอบวิชาชีพหรือประกอบธุรกิจ
“เครื่องใช้ไฟฟ้า” หมายความรวมถึง เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
เครื่ องใช้ห รื ออุป กรณ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) และเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Vision)
ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ ประเภท ชนิด รุ่น หมายเลขและสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า
เป็นสินค้าใหม่หรือสินค้าใช้แล้ว
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระค่าเช่าซื้อรวมทั้งเงินอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้วให้
กรรมสิทธิ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่า
ซื้อมีหน้าที่ชาระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะนาเงินค่างวดที่ผู้เช่าซื้อชาระในงวดต่อมา มาหักชาระเงิน
ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าเพื่อให้นาเงินจานวนนั้นมาชาระ
และผู้เช่าซื้อไม่ชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๔) ในกรณีที่สัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้าประกันกันการ
เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงกับผู้เช่ าซื้อว่าจะจัดให้มีการทาสัญญาค้าประกันซึ่งมีคาเตือนสาหรับผู้ค้าประกันไว้
หน้าสัญญาค้าประกันนั้น โดยมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คา
เตือนสาหรับผู้ค้าประกัน ” ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตรและอย่างน้อยต้องมีข้อความตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีขนาดตัว อักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรและจะกาหนดข้อสัญญา
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันในสัญญาค้าประกันมีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
(๕) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน้า ๕๔/๒๖ เมษายน ๒๕๔๔

(๖) ในกรณีที่มีการประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยในจานวนหนี้ที่ผู้เช่าซื้อยังคงค้างชาระตามสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้าง
ชาระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๗) ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชาระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่ า
ซื้อตามอัตราที่ผู้ให้เช่าซื้อตกลงไว้กับผู้เช่าซื้อขณะทาสัญญา
(๘) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้เช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
และการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๙) ก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ค้าประกันมีความประสงค์ ต้องให้สิทธิ
ผู้ค้าประกันเป็นผู้เช่าซื้อต่อไปตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
(๑๐) เมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้เช่า
ซื้อเพื่อนาออกขายให้แก่บุคคลอื่น
ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกขาย หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ในส่วน
ที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ใน
ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้นเฉพาะกรณีการขายโดยวิธีประมูลหรือขาย
ทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น
(๑๑) ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถามการติดตามเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือการกลับเข้า
ครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าวตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๑๒) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็น
หนังสือโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ หรือที่อยู่ที่ผู้
เช่าซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโ ภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย โดยเหตุ
สุดวิสัยหรือด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ ผู้ให้เช่าซื้อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดของผู้ เช่าซื้อ
เอง
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ
(๓) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อในความชารุดบกพร่อง
และการรอนสิทธิของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ให้เช่าซื้อต่อผู้เช่าซื้อ หรือต่อ
บุคคลภายนอกในความสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากความชารุดบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่
ผู้เช่าซื้อได้รู้อยู่แล้วในเวลาเช่าซื้อหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอัน จะพึงคาดหมายได้แต่
วิ ญ ญู ช น หรื อ ความช ารุ ด บกพร่ อ งนั้ น เป็ น อั น เห็ น ประจั ก ษ์ แ ล้ ว ในเวลาส่ ง มอบและผู้ เ ช่ า ซื้ อ รั บ เอา
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน

(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่า
เช่าซื้อน้อยกว่าสองงวดติดต่อกัน
(๖) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อหรือเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อชาระ
หนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญาโดยผู้เช่าซื้อมิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญา หรือ
ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
(๗) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับหรือเงินอื่นใดในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระ
หนี้รวมกันแล้วเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
(๘) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้าประกันให้เข้าใจ
โดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกันกับ............................................................................... เพื่อค้าประกันหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่ ............................................................ ลงวันที่ ............. .............................................................
ระหว่ า ง ............................... ................................................... (ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ ) กั บ นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................... (ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อใน
สาระสาคัญ ดังนี้

๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิ้นไป

๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชาระกับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ
และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย

๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ

๔. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้เช่า
ซื้อค้างชาระ โดยผู้เช่าซื้อไม่จาต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน

๕. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบแม้ผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซื้อ
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิ ดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ค้า
ประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อ
หมายเหตุ

ผู้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญ
ตรงกับเงื่อนไขในสัญญาค้าประกัน

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

ภาคผนวก ข. ๑๑
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๕71
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริ โ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ” หมายความว่า การประกอบกิจการค้า โดย
เจ้ า ของน าเอารถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ข องตนออกให้ เ ช่ า และให้ ค ามั่ น ว่ า จะขายรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้
เงินเป็นจานวนเท่านั้นเท่านี้คราว
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่ง
มิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกาลังเครื่อ งยนต์ หรือกาลังไฟฟ้าและมีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วย
“รถใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
ข้อ ๔ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี
จานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ
ก. ยี่ ห้ อ รุ่ น หมายเลขเครื่ อ งยนต์ แ ละหมายเลขตั ว ถั ง สภาพของรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ว่าเป็นรถใหม่ หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์
รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
ข. ราคาเงิน สด จ านวนเงิน จอง จานวนเงิ นดาวน์ ราคาเงินสดส่ ว นที่เหลื อ อัตรา
ดอกเบี้ยที่เช่าซื้อ จานวนงวดที่ผ่อนชาระ จานวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จานวนค่าเช่าซื้อที่ผ่อนชาระในแต่ละ
งวด จานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชาระในแต่ละงวด เริ่มชาระค่างวดแรกในวันที่ ชาระค่างวดต่อ ๆ ไปภายใน
วันที่
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ค. วิ ธีคานวณจ านวนเงินค่ าเช่า ซื้อ และจานวนค่ าเช่ าซื้อ จานวนดอกเบี้ยที่ ช าระ
จานวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระในแต่ละงวด
(๒) เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วน รวมทั้งเงินจานวนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที และผู้ให้เช่าซื้อจะ
ดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายในสามสิบวันนับแต่
วัน ที่ผู้ ให้ เช่าซื้อได้รั บเอกสารที่จ าเป็ นส าหรับการจดทะเบียนจากผู้ เช่าซื้อครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถทาการโอนทะเบียนได้โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้เช่าซื้อ หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติ
ผู้ให้ เช่าซื้อยิ น ยอมเสี ย เบี้ ย ปรั บ โดยคานวณจากมูล ค่าเช่าซื้อในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ให้ เช่าซื้อ
กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชาระในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ และถ้าผู้เช่าซื้อต้องดาเนินคดีทางศาลเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซื้อจะรับภาระค่าธรรมเนียม ค่าทนายความตามความเป็นจริง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่า
ซื้อมีหน้าที่ชาระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อนาเงินดังกล่าวมาชาระ
ภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะนาเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อใน
งวดต่อมามาหักชาระเงินดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ เพื่อให้นาเงินจานวนนั้น
มาชาระ ถ้าผู้เช่าซื้อชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัด
ชาระเงินงวดนั้นไม่ได้
(๔) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อรายงวด
สามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชาระนั้น ภายในเวลา
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนั งสือบอกกล่าว
นั้น
(๕) เมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่าซื้อ และกลับเข้า
ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนาออกขายให้แก่บุคคลอื่น
ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อและผู้ ค้าประกัน
(ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา
เช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคานวณตาม (๑๐)
ข. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขาย หากได้ราคาเกินกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อย
กว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้น เฉพาะกรณีการขายโดยวิธีประมูล
หรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทาการขาย วัน เวลา สถานที่ที่ทา
การขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด
ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร (ถ้ามี) รวมทั้งจานวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือจานวนเงิน
ที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา ในกรณีการขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสม
ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทาการขาย ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการ
คิดคานวณตาม (๑๐)
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ตาม ก. และ ข. ให้คานวณจากเงินค่างวดที่ค้าง
ชาระและเงินค่างวดที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชาระให้กับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ
และให้หมายความรวมถึง เงินค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้
ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

(๖) ผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง
(๗) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในจานวนหนี้ที่ยังคงค้าง
ชาระตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคานวณ ตาม (๑๐)
ส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชาระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ
(๘) ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือ
การกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่ าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงเพื่อการดังกล่าว โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอัน
สมควร
(๙) ผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องทาเป็น
หนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด
(๑๐) กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชาระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบั ญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้
เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ โดยให้คิดคานวณตาม
มาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้ว ยวิ ช าชี พบั ญ ชีกาหนดและปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบั ญชี เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการจัดท าบัญ ชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น
(๑๑) กรณีสัญญากาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้าประกันการเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อตกลงกับผู้
เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการทาสัญญาค้าประกันซึ่งมีคาเตือนสาหรับผู้ค้าประกันไว้หน้าสัญญาค้าประกันนั้น โดยมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน” ใช้อักษร
ตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมี
ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และมีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และกาหนดข้อสัญญา
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันในสัญญาค้าประกัน มีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
(๑๒) การผิดสัญญาเช่าซื้อเรื่องใด ที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อจะต้องเป็นข้อที่ ผู้ให้
เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดาหรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๑๓) กรณีผู้ให้เช่าซื้อมีความประสงค์จะนาเงินค่างวดของผู้เช่าซื้อมาหักชาระค่าเบี้ยปรับ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการทวงถาม ค่า ติด ตามรถยนต์ ห รื อรถจัก รยานยนต์ที่ เช่ าซื้ อ ค่ าทนายความและอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อ หรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่
เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบเพื่อนา
เงินจานวนนั้นมาชาระ ถ้าผู้เช่าซื้อชาระเงินดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้
เช่าซื้อผิดนัดชาระเงินงวดนั้นไม่ได้
ข้อ ๕ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด เกี่ยวกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะเข้าทาสัญญาซื้อรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ดังกล่าว

(๒) ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจะกาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชาระเบี้ยปรับกรณีผู้เช่ าซื้อผิดนัดชาระ ค่า
เช่ า ซื้ อ หรื อ เงิ น อื่ น ใด ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ จะก าหนดเบี้ ย ปรั บ เกิ น อั ต ราดอกเบี้ ย ส าหรั บ ลู ก ค้ า ชั้ น ดี ร ายย่ อ ย
(MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR + ๑๐) ต่อปี ของจานวน
เงินที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระไม่ได้
(๓) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชาระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญา ในกรณี
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทาลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่ความผิดของผู้
เช่ า ซื้ อ เว้ น แต่ ค่า เสี ย หาย หรื อ เบี้ ย ปรั บ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกั บ การทวงถาม การติด ตามรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้ อ ค่าทนายความหรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด
ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชาระเงินใด ๆ ในกรณีผู้ ให้เช่าซื้อบอกเลิ ก
สัญญาเช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือค่า
อื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖ บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทากับ
ผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สาเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

[เอกสารแนบท้าย]

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้าประกันให้เข้าใจโดย
ชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกันกับ.....................................................................................................................
............................................................................ เพื่อค้าประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเลขที่ ............................................................ ลง
วันที่ .......................................................................... ระหว่าง .............................................................................. (ผู้ให้เช่าซื้อ) กับนาย/
นาง/นางสาว ............................................................... (ผู้เช่าซื้อ) ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสาคัญ ดังนี้

๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิ้นไป

๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชาระกับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ และ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย

๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้เช่าซื้อ

๔. เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อค้าง
ชาระ โดยผู้เช่าซื้อไม่จาต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อน

๕. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบแม้ผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซื้อ
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อ
หมายเหตุ

ผู้ให้เช่าซื้อใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไข
ในสัญญาค้าประกัน

ภาคผนวก ข. ๑๒
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔72
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค73” หมายความว่า กิจการที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้
ผู้บริโภคซึ่งมิใช่นิติบุคคลกู้ยืม หรือจะได้กู้ยืมเงินจากผู้ประกอบธุรกิจและนาเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินไปใช้
สอยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค ซึ่งมิใช่เป็นการใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้
“ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ” หมายความว่า ธนาคารพาณิช ย์ ธนาคารที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และนิติบุคคลที่
ดาเนิ นธุรกิจให้กู้ยืมเงิน หรือการแปลงสิ นทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือการบริหารสิ นทรัพย์ประเภทสิ ทธิ
เรียกร้องที่เป็นเงิน
ข้อ ๓ สัญญากู้ยืมเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่
สามารถเห็นและอ่านได้ ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มี
สาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ชนิ ด ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ผู้ ใ ห้ กู้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ได้ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใด ๆ เพิ่มขึ้น ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็ก
กว่าสองมิลลิเมตรดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ข) ในกรณีเร่งด่วนแจ้งทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือซ้าอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งไม่หมายความถึงการเปลี่ ยนแปลงเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี (MINIMUM OVERDRAFT RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (MINIMUM LOAN RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RETAIL
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๒๒ ง/หน้า ๑๖/๖ มีนาคม ๒๕๔๔
ข้อ ๒ นิยามคาว่า“ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๔
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RATE) และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บกรณีผู้บริโภคปฏิบัติผิดเงื่อนไข ซึ่งทาให้อัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป74
(๒) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้กู้ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่ผู้ให้กู้ระบุไว้
เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดา หรือตัวเอน ที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไปและก่อนการบอก
เลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และควรกาหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้กู้แก้ไขการผิดสัญญาหรือผิด
เงื่อนไขดังกล่าว
(๓) การจาหน่ายหรือการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสิทธิจานอง หรือสิทธิ
จานา หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดของผู้ให้กู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระเงินกู้หรือดอกเบี้ย หรืองวดของการคิด
ดอกเบี้ ย หรื อจะต้ องได้รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ กู้มิ เช่ นนั้ น จะยกเป็ น ข้อ ต่อ สู้ ผู้ กู้ไ ม่ ได้ ยกเว้ นในกรณี ที่ มี
กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทาการบอกกว่าหรือแจ้งแก่ผู้กู้หรือขอความยินยอมจากผู้กู้
(๔) ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงินกาหนดให้ผู้กู้นาทรัพย์สินที่มาวางไว้เป็นหลักประกันการชาระ
หนี้ตามสัญญาไปเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย หรือกาหนดให้ผู้กู้ทาประกันชีวิตโดยกาหนดให้ผู้ให้กู้
เป็ นผู้ รับ ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว เมื่อผู้ให้กู้ได้รับเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ต้องนาเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ผู้กู้
หรือจัดหาทรัพย์สินอื่นทดแทนให้แก่ผู้กู้หรือหักหนี้ที่ค้างชาระของผู้กู้ตามแต่กรณี เว้นแต่จะได้มีการตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือต้องคืนให้แก่ผู้กู้
(๕) ในกรณีสัญญากู้ยืมเงินที่กาหนดให้มีการคิดค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมจากผู้กู้เพื่อ
การชาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา ผู้ให้กู้จะต้องกาหนดให้ชัดเจนในสัญญากู้ยืม
เงินว่าจะคิดค่าเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเสียมดังกล่าวในอัตราเท่าใด จากเงินจานวนใด
(๖) ผู้ให้กู้จะส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องแจ้งหรือบอก
กล่าวเป็นหนังสือ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่
ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด
(๗) สัญญากู้ยืมเงินที่กาหนดให้ผู้กู้ต้องจัดหาผู้ค้าประกันการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ตกลงกับผู้กู้ว่า
จะจั ด ให้ มี การท าสั ญ ญาค้ าประกัน ซึ่งมีค าเตื อนส าหรับ ผู้ ค้าประกั นไว้ ห น้า สั ญญาค้าประกัน นั้น โดยมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีหัวเรื่องว่า “คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน” ใช้อักษร
ตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่าสี่มิลลิเมตรและอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมี
ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และจะกาหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันใน
สัญญาค้าประกันมีสาระสาคัญตรงกับคาเตือนดังกล่าว
ข้อ ๓/๑75 ผู้ประกอบธุร กิจต้องส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับสัญญาเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน
ให้แก่ผู้บริโภคไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับทันทีที่ผู้บริโภคลงนามในสัญญา
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ให้กู้ทากับผู้กู้ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานอง
เดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้กู้
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ข้อ ๓ (๑) วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยื มเงินเพื่อผู้บริโภค
ของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
75
ข้อ ๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบัน
การเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

(๒) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากับผู้กู้หรือเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้ทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา โดยผู้กู้มิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขอันเป็น
สาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เลิกสัญญากับผู้กู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้
(๔) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน
เว้นแต่ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ (๑)
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับสัญญากู้ยืมเงินที่ผู้ให้กู้และผู้กู้ได้กระทาขึ้นและยังไม่ครบ
กาหนดสัญญากู้ยืมเงินในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่ อ นที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาค้ าประกั น ผู้ ค้ าประกั น ควรอ่ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของสั ญ ญา
ค้าประกั น ให้ เ ข้ า ใจโดยชั ด เจน หากผู้ ค้ าประกั น มี ข้ อสงสั ย ใด ๆ ควรปรึ ก ษาผู้ มี ค วามรู้ก่ อ นที่ จ ะท าสั ญ ญา
ค้าประกัน
การที่ ผู้ ค้ าประกั น ลงนามในสั ญ ญาค้ าประกั น กั บ ........................................................
................................. เพื่อค้าประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ...........................................................................
ลงวันที่ ............................................................... ระหว่าง .......................... ........................................... (ผู้ให้กู้)
กับนาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................... ... (ผู้กู้) ผู้ค้าประกัน
จะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
 ๑. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างจากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
 ๒. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชาระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
 ๓. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดต่อในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินและเงินกู้เพิ่มเติมที่จะมีขึ้นต่อไป
 ๔. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
 ๕. เมื่อผู้ กู้ผิ ดนั ดช าระหนี้ ผู้ ให้ กู้มีสิ ทธิเรียกร้องและบังคับให้ ผู้ ค้าประกันช าระหนี้ทั้งหมด
ที่ผู้กู้ค้างชาระ โดยผู้ให้กู้ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
 ๖. เป็ น สั ญญาค้ าประกั น เพื่อ กิจ การเนื่อ งกั น ไปหลายคราวไม่ จากั ดเวลาที่ ผู้ ค้ าประกัน ไม่
สามารถยกเลิกเพิกถอนได้
 ๗. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้
นอกจากที่กล่ าวไว้ข้ างต้น แล้ ว ผู้ ค้าประกันยังมีห น้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ค้าปร ะกัน
ลงชื่อ .........................................................................เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ

ผู้ให้กู้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไข
ในสัญญาค้าประกัน

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

ภาคผนวก ข. ๑๓
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “ธุ ร กิ จ การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค” ในข้ อ ๒ แห่ ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค” หมายความว่า กิจการที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้
ผู้บริโภคซึ่งมิใช่นิติบุคคลกู้ยืม หรือจะได้กู้ยืมเงินจากผู้ประกอบธุรกิจและนาเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินไปใช้
สอยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค ซึ่งมิใช่เป็นการใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๑) วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งไม่หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี (MINIMUM OVERDRAFT RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (MINIMUM LOAN RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RETAIL
RATE) และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บกรณีผู้บริโภคปฏิบัติผิดเงื่อนไข ซึ่งทาให้อัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๘) แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้เพิ่ม
ความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑
“ข้อ ๓/๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับสัญญาเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน
ให้แก่ผู้บริโภคไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับทันทีที่ผู้บริโภคลงนามในสัญญา”
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป76
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ภาคผนวก ข. ๑๔
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายประกอบกั บ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า ก าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง
ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งไม่หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี (MINIMUM OVERDRAFT RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (MINIMUM LOAN RATE) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RATAIL
RATE) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้
ประกอบธุรกิจเรียกเก็บกรณีผู้บริโภคปฏิบัติผิดเงื่อนไข ซึ่งทาให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป”
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป77
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ขวัญชัย สันตสว่าง
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------
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ภาคผนวก ข. ๑๕
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๖78
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และมาตรา ๓๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บ ริโ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโ ภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของ
หลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจหลักในการให้บริ การ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ และหรือซ่อมตัวถังและอาจมีการให้บริการทาสี บารุงรักษารถยนต์ รวมทั้งส่วน
ควบอื่นและอุปกรณ์ของรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะให้บริการภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ และรถยนต์บริการตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับ
เงิน
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔. และมอบให้แก่ผู้บริโภค
ในทันทีที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามข้อ ๓ ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้
ข้อความที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม และ วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภครับมอบ
รถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
(๓) วัน เดือน ปี ที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
(๔) รายละเอีย ดเกี่ย วกับยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัว ถังและหมายเลข
ทะเบียนของรถยนต์ที่ทาการซ่อม
(๕) ระยะทางการใช้ของรถยนต์ในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมและในวันที่ซ่อมเสร็จ
(๖) รายการที่ทาการซ่อม
(๗) ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
(๘) กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องระบุ
(ก) รายการ ยี่ห้อ และสภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยน
(ข) ราคาอะไหล่
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(๙) ระยะเวลาหรือระยะทางสาหรับการรับประกันความชารุดบกพร่องหรือคุณภาพงาน
ซ่อม และหรือการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน
(๑๐) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงินในเอกสารหลักฐานการรับเงินและ
หรือเอกสารแนบท้ายหลักฐานการรับเงินทั้งหมด
ข้อ ๕ หลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ ต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือความหมายเป็นการ
ยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการให้บริการ
ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดด้วย
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขวัญชัย สันตสว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๑๖
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๙79
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และมาตรา ๓๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บ ริโ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโ ภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราช
กฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลั กฐานการรับเงินและ
ลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทาการ
ตกลงกับผู้เช่าในการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ ๕ หน่วยขึ้นไป
“ที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสาหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น
บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่ างอื่น และให้หมายความรวมถึง
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยเรียกเงินค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อการเช่าจากผู้เช่า
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้บริโภคซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก และการเช่า
นั้นต้องมิใช่เป็นการเช่าเพื่อให้เช่าช่วง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นนิติบุคคล
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันการเช่าที่
อยู่อาศัย หรือค่าประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะทานอง
เดียวกัน
ข้อ ๒ ให้ ธุร กิจ การให้ เช่า ที่อยู่อ าศัยที่ เรียกเงินประกัน เป็นธุ รกิจที่ ควบคุ มรายการใน
หลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๓ ผู้ป ระกอบธุรกิจต้องจัดให้ มีห ลักฐานการรับเงิ นตามข้อ ๔ และมอบให้แก่ผู้ เช่า
ในทันทีที่รับเงินประกันจากผู้เช่า
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้เช่าตามข้อ ๓ ต้องมีข้อความเป็น
ภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อความ
ที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
(๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
(๔) กาหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการ
เช่า (ถ้ามี)
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงินประกัน
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(๖) จานวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะ
ตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรั บผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทาความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงิน
ประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรับภาระค่าใช้จ่ายในการนาส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้
เช่าแจ้งให้ทราบ
(๗) ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๕ หลั กฐานการรั บ เงิ นตามข้อ ๔ ต้อ งไม่มีข้ อความที่ มีความหมายในท านองว่า ผู้
ประกอบธุรกิจจะไม่คืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ขวัญชัย สันตสว่าง
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๑๗
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๐80
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และ ๓๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กาหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลัก ษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจการค้าโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจนารถยนต์ใช้แล้ว ออกขาย แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว
“รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม
ซึ่ ง มิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระกอบการขนส่ ง เพื่ อ สิ น จ้ า งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบกที่ จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกขายเป็นชิ้นส่วน
เท่านั้น
“ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่ งไม่รวมถึงการซื้อ
ขายโดยทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ และมอบให้แก่ผู้บริโภค
ในทันทีที่ได้รับชาระราคารถยนต์ใช้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้บริโภค
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้ บริโภคตามข้อ ๓ ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้
ข้อความที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีที่ผู้บริโภคชาระราคาครบถ้วน
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
(๓) รายละเอี ย ดของรถยนต์ ใ ช้แ ล้ ว เกี่ ย วกั บ ยี่ ห้ อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครื่ องยนต์
หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพันของรถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์
(๔) จานวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้
แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผู้บริโภคหรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้
แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
(๕) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบรถยนต์
(๖) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารที่จาเป็น
สาหรับการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
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(๗) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๘) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
๔.๒ กรณีทผี่ ู้บริโภคชาระราคาบางส่วน
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
(๓) รายละเอี ย ดของรถยนต์ ใ ช้แ ล้ ว เกี่ ย วกั บ ยี่ ห้ อ รุ่ น ปี สี หมายเลขเครื่ องยนต์
หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพันของรถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์
(๔) จานวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้
แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผู้บริโภคหรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้
แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๖) กาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบสาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
(๗) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ข้ อ ๕ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น ตามข้ อ ๔ ต้ อ งไม่ มี ข้ อ ความที่ มี ลั ก ษณะหรื อ ความหมาย
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อความที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจยึดเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
(๒) ข้อความที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความชารุด
บกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิของรถยนต์ใช้แล้ว
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ขวัญชัย สันตสว่าง
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๑๘
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑81
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง” หมายความว่า การประกอบกิจการขายรถยนต์โดยผู้
ประกอบธุรกิจนาเอารถยนต์ออกขายโดยให้ผู้บริโภคทาการจองซื้อ
“สัญญาจองรถยนต์” หมายความว่า ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทากับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อ
การจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจา และให้คามั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์
ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กาหนดในสัญญา
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ด
คนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมซึ่งยังมิได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อ ๓ สัญญาจองรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็น ภาษาไทยที่
สามารถเห็ นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัว อักษรไม่เล็ กกว่าสองมิล ลิ เมตร และต้องใช้ข้อสั ญญาที่มี
สาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ดังนี้
(๑.๑) ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกาลังเครื่องยนต์
(๑.๒) รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
(๑.๓) จานวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจา (ถ้ามี)
(๑.๔) ราคา
(๒) กาหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์
(๓) ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิบ อกเลิ ก สั ญ ญาเมื่ อผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ กระท าการอย่ า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
(๓.๒) ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๓.๓) ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกาลังเครื่องยนต์ตรงตามที่
กาหนดในสัญญา
(๓.๔) ไม่ส่ งมอบรถยนต์ที่มีร ายการอุป กรณ์ติดตั้ง เพิ่มเติมและของแถม หรือสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา
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(๔) ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากมีข้อเท็จจริงที่
ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ และผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ตามที่ขอภายในกาหนดเวลาตาม (๒)
(๕) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใด
ที่รับไว้เป็นมัดจาทั้งหมดแก่ผู้บริโภคภายใน ๑๕ วัน
(๖) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา จะต้องเป็น
ข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
(๒) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการส่งมอบรถยนต์หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญาจองรถยนต์ ทาให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่
ในเวลาทาสัญญา
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจบอกเลิกสัญญากับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมิได้ผิด
สัญญา หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขวัญชัย สันตสว่าง
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
------------------------------

ภาคผนวก ข. ๑๙
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔82
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎี กากาหนด
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกาย” หมายความว่า ธุรกิจให้บริการใช้
สถานที่ และอุปกรณ์ออกกาลังกายเพื่อประโยชน์ในทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้บริการออก
กาลังกายกับผู้บริโภคให้เป็นสมาชิก แต่ไม่หมายความรวมถึงธุรกิจให้บริการเฉพาะโยคะ ศิลปะการป้องกัน
ตัว และกีฬา
ข้อ ๓ สัญญาการให้บริการออกกาลังกายที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจานวนไม่เกิน
สิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ ของสถานที่ให้บริการออกกาลังกาย จานวนประเภท
และจานวนอุปกรณ์ออกกาลังกาย สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และการให้บริการอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคมีสิทธิพึง
ได้รับตามสัญญา
(๒) รายละเอียดอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าใช้
บริการออกกาลังกาย ค่ าฝึกสอน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เงื่อนไขและวิธีการชาระเงิน วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
การเป็นสมาชิก
(๓) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้ วยตัวอักษรสีแดงหรือ
ตัวดาหรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป และก่อนการบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่การผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญดังนี้
(ก) กระทาการอันเป็นความผิดกฎหมายอาญาโดยเจตนา
(ข) มีพฤติกรรมรบกวนการใช้บริการของสมาชิกอื่น
(ค) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๔) สิทธิเลิกสัญญาของผู้บริโภคมีดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีประเภทอุปกรณ์ออกกาลังกาย หรือบริการอื่น ๆ ตาม (๑)
หรือประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวชารุดบกพร่องหรือให้บริการได้ไม่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อเทียบกั บจานวน
สมาชิกและพื้นที่ออกกาลังกาย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายหรือบริการนั้น ๆ ที่มี
คุณภาพไม่ต่ากว่ามาทดแทนได้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
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(ข) มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ยืนยันว่าการใช้บริการออกกาลังกาย
ต่อไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจผิดปกติ
(ค) ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากผู้ฝึกสอนของผู้ประกอบธุรกิจไม่มีความรู้ความชานาญ
หรืออุปกรณ์ออกกาลังกายที่ไม่มีคาเตือนว่าชารุดบกพร่อง
(๕) การคืนเงินสด หรื อเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคเป็น
จานวนเงินตามที่เหลือจากค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม (๒) และจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
ออกกาลังกาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกเบี้ยปรับในอัตรา
เดียวกันกับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระในกรณีผิดนัดชาระตามสัญญา
(๖) ในกรณีที่ผู้บริโภคชาระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่ต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(๗) คาบอกกล่าวตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้บริโภคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งหลังสุด
(๘) สิทธิของผู้บริโภคในการโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลที่สามซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้
เมื่อได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๙) สิทธิของผู้ บริ โภคในการต่อระยะเวลาการใช้บริการออกกาลังกายเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เรียกเก็บจากสมาชิ ก เช่น ค่าใช้บริการออกกาลังกาย ค่าฝึกสอน ค่าธรรมเนียม เป็นต้นเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เว้นแต่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือละเมิด
ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากการบาดเจ็บ เจ็บ ป่วย จากการใช้บริการออกกาลังกาย รวมทั้งทรัพย์สินสูญ
หายภายในสถานที่ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเลิกสัญญากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการออก
กาลังกาย อัตราสมาชิก ค่าใช้บริการ และค่าธรรมเนียม หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาอื่น ๆ ได้เพียง ฝ่าย
เดียว
(๔) ข้อสัญญาที่กาหนดระยะเวลาตามสัญญาเกินหนึ่งปี
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดให้การต่อระยะเวลาการให้บริการออกกาลังกายมีผลบังคับทันทีเมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
-----------------------------

ข. ๒๐
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖83
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโ ภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป็ น
พระราชบั ญญัติที่มีบ ทบัญญัติบ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญาและลั ก ษณะ ของสั ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก ” หมายความว่า ธุรกิจให้บริการให้สิทธิ
เข้าใช้ส ถานที่พักเพื่อประโยชน์ในทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญากับผู้บริโภคให้เป็นสมาชิกตาม
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ไม่ว่าสถานที่พักนั้นสมาชิกจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“สมาชิก” หมายความว่า ผู้บริโภคที่ทาสัญญาหรือปรากฏชื่อในสัญญาตามประกาศนี้กับผู้
ประกอบธุรกิจเพื่อให้มีสิทธิใช้บริการตามประกาศนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิและทายาทของ
บุคคลดังกล่าวด้วย
“ค่าสมาชิก” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่สมาชิกชาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้สิทธิ
รับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักตามสัญญา
“สถานที่พัก” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น อาคาร อาคารชุด
อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเป็นโรงแรมตามกฎหมาย ว่า
ด้วยโรงแรม และรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ภายในสถานที่พักดังกล่าว
ข้อ ๓ สัญญาการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค
ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดย
มีจานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและสถานที่พักที่ให้บริการ ดังนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และช่องทางสื่ อสารอื่นที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ประกอบธุรกิจ
(ข) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ค) ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่พักที่ให้บริการ
(ง) ลั ก ษณะแห่ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในสถานที่ พั ก รวมทั้ ง ระยะเวลาการมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่พักแต่ละแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ ประเภท ระดับ ราคา จานวน
สมาชิก และจานวนสถานที่พักที่ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่สมาชิกจะ
ได้รับจากสถานที่พัก
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(จ) ให้กาหนดวันที่ให้สิทธิสมาชิกรับบริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พัก
(ฉ) กรณีที่มีสถานที่พักอยู่แล้วและมีสถานที่พักอื่นอยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่าง
การได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้กาหนดวันที่ที่สมาชิกจะสามารถเข้าใช้บริการที่พักและสิ่งอานวย
ความสะดวกได้ และต้องระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน แผนผังการก่อสร้างที่แสดงลักษณะที่ตั้งขอบเขตที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง รวมทั้งข้อมูลที่สมาชิก
จาเป็นต้องทราบเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
(ก) อัตราค่าสมาชิก
(ข) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีหรือ
ค่ า บ ารุ ง สมาชิ ก รายปี ค่ า ธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ สั ญ ญา ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ สิ ท ธิ แ บ่ ง วั น เข้ า พั ก
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนฤดูกาลในการเข้าพัก
(ค) อัตราการปรับขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม (ข) และค่าปรับอื่นใด
(ง) เงื่อนไขและวิธีการชาระเงิน ตาม (ก) (ข) และ (ค)
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ ข้อจากัดสิทธิ และเงื่อนไขการใช้สิทธิของสมาชิก ดังนี้
(ก) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิจองสถานที่พัก
(ข) วันเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิพักในสถานที่พัก
(ค) จานวนผู้มีสิทธิเข้าพัก จานวนวัน และจานวนครั้งที่สมาชิกมีสิทธิใช้สถานที่พักต่อปี
(๔) รายชื่อ และที่อยู่ ผู้ ป ระกอบธุร กิจอื่ นที่เ ป็นผู้ ร่ว มดาเนินการ ผู้ ประสานงานในการ
แลกเปลี่ยนสถานที่พักหรือซื้อสิทธิสถานที่พักเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) สิทธิของผู้บริโภคในการโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลที่สาม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
ได้เมื่อได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๖) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง
หรือตัวดา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป และก่อนการบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๗) สิทธิเลิกสัญญาของผู้บริโภค มีดังนี้
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจมีสถานที่พักไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนสมาชิก
(ข) ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่พักไม่เป็นไปตาม (๑) หรือ (๑๓) หรือจัดบริการไม่
เป็นไปตาม (๑๔)
(๘) การคืนเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้บริโภคเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาตาม (๗) ไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกเบี้ย
ปรับในอัตราเดียวกันกับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระในกรณีผิดนัดชาระตาม
สัญญา
(๙) ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ภายใน
เวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่ทาสัญญา
(๑๐) เมื่อผู้ บ ริ โ ภคใช้สิ ทธิเลิ ก สั ญญาตาม (๙) ให้ ผู้ ประกอบธุ รกิจ คืนเงินเต็ม จานวนที่
ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อบริการนั้น ภายในกาหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา และ

ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินตามจานวนและภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นชาระ
เบี้ยปรับตามอัตราที่กาหนดในวรรคสองของ (๘)
(๑๑) ในกรณีที่ผู้บริโภคชาระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(๑๒) คาบอกกล่าวตามกฎหมายหรือตามสัญญา ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้บริโภคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งหลังสุด
(๑๓) ข้ อ ความที่ แ สดงเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น การให้ บ ริ ก ารของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จ ะ
ให้บริการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่พัก
(๑๔) ข้อความหรือโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นาออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป หรือการ
สื่อสารข้อมูลไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด เพื่อเสนอบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภค ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะ หรือมี
ความหมายทานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อสัญญาที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องผูกพั นตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เว้นแต่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
(๒) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้น หรือจากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือละเมิดของผู้
ประกอบธุรกิจ
(๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเลิกสัญญากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ
(๔) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการส่งมอบสถานที่พัก
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญา ทาให้ผู้ บริโภค
ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทาสัญญา
(๕) ข้อสัญญาที่กาหนดห้ามผู้บริโภคยกเลิกสัญญา
(๖) ข้อสัญญาที่กาหนดให้การต่อระยะเวลาการให้บริการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้สถานที่
พักมีผลบังคับทันทีเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
(๗) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินค่าบริการหรือเงินอื่น ๆ หรือไม่คืนเงิน
ค่าสมาชิกหรือเงิน อื่น ๆ ที่ได้ชาระไว้แล้ว หรือกาหนดให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชาระเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่
ผู้บริโภคผิดสัญญาหรือมีการเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้แล้วตามกฎหมาย
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สาเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
-----------------------

ภาคผนวก ค. ๑
ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน
ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม

หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้ขาย)
บริษัท .........................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ได้รับเงินประกัน จานวนเงิน ............................. บาท (...................................................)
เมื่อวันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. .................................
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคนาถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซ
หรือผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ามันดังกล่าว

ลงชื่อ ....................................................
(.......................................................)
ผู้ขาย

ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

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

ภาคผนวก ค. ๒
ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการการให้บริการซ่อมรถยนต์
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. ๒๕๔๖
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ
บริษัท.................................................
ที่อยู่...................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ชื่อ.......................................................................
ที่อยู่.....................................................................
..........................................................................

รายละเอียดรถยนต์
ยี่ห้อ.........หมายเลขเครื่องยนต์...................
รุ่น .........หมายเลขตัวถัง ..........................
ปี .........หมายเลขทะเบียน .....................
ระยะทางการใช้รถยนต์
วันที่รับมอบเพื่อซ่อม.................................
วันที่ซ่อมเสร็จ.........................................

ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม
วันที่.......... เดือน....................พ.ศ....................
ผู้บริโภครับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ......................
ได้รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ.......................

รายการที่ทาการซ่อม
ราคา
๑. ........................................................................................................ ................... ............
๒. ....................................................................................................... ...............................
๓. ....................................................................................................... .................... ...........
๔. ....................................................................................................... ...............................
๕. ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
...............................
๖. อะไหล่ที่เปลี่ยน (รายการ ยี่ห้อ และสภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยน)
........................................................................................................... ................. ..............
........................................................................................................... ...............................
การรับประกันความชารุดบกพร่อง
รับประกันตามระยะเวลา (................................เดือน) หรือระยะทาง (...............................ก.ม.)
หรือคุณภาพงานซ่อม และหรือการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน

ลงชื่อ ...................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
------------------------------

ภาคผนวก ค. ๓
ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ
บริษัท.................................................
ที่อยู่...................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ ของลูกค้า(ผู้เช่า)
ชื่อ..........................................................
ที่อยู่.......................................................
............................................................

ชื่อ/ที่อยู่ของผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน
ชื่อ........................................................
ที่อยู่.....................................................
...........................................................

สถานที่ตั้งที่เช่า
บ้านเลขที่..............................................
............................................................

กาหนดระยะเวลาเช่า
ได้รับเงินประกันจานวน .......................บาท
วันเริ่มต้นการเช่า วันที่ .......เดือน.......... . พ.ศ............ (............................................................)
วันสิ้นสุดการเช่า (ถ้ามี) วันที่ ......เดือน............. พ.ศ...... วันที่ ..........เดือน............... . พ.ศ..............

ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน
เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
หากผู้เช่ามิได้ทาความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับภาระค่าใช้จ่ายในการนาส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ
ลงชื่อ ....................................................
(.......................................................)
ผู้ประกอบธุรกิจ

ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

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

ภาคผนวก ค. ๔
ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
หลักฐานการรับเงิน ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .....................
ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้ขาย)
บริษัท................................................
ที่อยู่..................................................
.........................................................

ชื่อ/ที่อยู่ของผู้มีอานาจออกหลักฐาน
ชื่อ/ที่อยู่ ของลูกค้า(ผู้ซื้อ)
การรับเงิน
ชื่อ..................................................... ชือ่ ............................................
ที่อยู่................................................... ทีอ่ ยู่.........................................

................................................... ...............................................

รายละเอียดรถยนต์
ยี่ห้อ..........หมายเลขเครื่องยนต์................................................
รุ่น ..........หมายเลขตัวถัง........................................................
ปี .........หมายเลขทะเบียน......................................................
สี .......ระยะทางการใช้รถยนต์.................................................
ภาระผูกพัน(ถ้ามี)...................................................................
กรณีชาระเงินค่ารถยนต์ครบถ้วน
๑. จานวนเงิน .................................. บาท
(..................................................................)
๒. ผู้ขายตกลงส่งมอบรถยนต์ในวันที่ ........เดือน..................... . พ.ศ...............
๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารที่จาเป็น
สาหรับการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้กับผู้ซื้อ
ในวันที่..................เดือน.................................... . พ.ศ...............................

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ..................................
..........................................................
ผู้ครอบครอง ....................................
..........................................................

กรณีชาระเงินค่ารถยนต์บางส่วน
๑. จานวนเงิน .................... บาท
(...........................................)
๒. ผู้ขายตกลงส่งมอบสาเนาสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถยนต์ ในวันที่ .................
เดือน........................พ.ศ......................

ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใช้แล้วเป็นชื่อผู้บริโภคหรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้
ผู้บริโภค หรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วโดยมิใช่ความผิดของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินจานวน
ดังกล่าวให้ผู้บริโภค
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ .................................................... ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)
(.......................................................) (......................................................)
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
ผู้มีอานาจออกหลักฐานการรับเงิน

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

