
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

   

 
หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดท าสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการให้ไว้แก่ผู้บริโภคในสื่อ
รูปแบบอื่นนอกจากการท าสัญญาเป็นหนังสือ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕ สัตต) 
  (๒) ก าหนดมาตรฐานข้อความของสัญญารับประกัน (เพ่ิมมาตรา ๓๕ สัตต/๑) 
  (๓) ก าหนดมาตรฐานการก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน (เพ่ิมมาตรา ๓๕ สัตต/๒) 

(๔) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบ
สัญญารับประกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕ นว)   

(๕) ก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนบทกฎหมายเกี่ยวกับสัญญารับประกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๗ ทวิ) 
 

เหตุผล 

  โดยที่ปัจจุบันมีการขายสินค้าหรือให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้การรับประกันสินค้าหรือ
บริการแก่ผู ้บริโภคเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับประกันสินค้าหรือ
บริการในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อความและมาตรฐานการปฏิบัติตามสัญญารับประกันท าให้
ผู ้บริโภคจ านวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญารับประกันที ่ขาดความชัดเจน ดังนั ้น เพื่อให้การ
คุ้มครองผู้บริโภคตามสัญญารับประกันมีประสิทธิภาพ จึงสมควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการท า
สัญญารับประกันเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา มาตรฐานข้อความของสัญญารับประกัน และ
มาตรฐานในการก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน ตลอดจนก าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถให้
ความเห็นในแบบสัญญารับประกันของผู้ประกอบธุรกิจ และก าหนดโทษอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญารับประกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  



 

 

รา่ง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
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.......................................... 
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................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

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

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ สัตต แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้ค ามั่นว่าจะท าสัญญา

รับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน และต้อง
ส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

การจัดท าสัญญาเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดท าสัญญารับประกันในสื่อ
รูปแบบอื่นที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง อ้างอิง หรือพิมพ์เอกสารเพ่ือใช้เรียกร้องสิทธิได้ตามกฎหมาย 

ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งท าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับไว้ด้วย” 



 

 

มาตรา ๔ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๕ สัตต/๑ และมาตรา ๓๕ สัตต/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๓๕ สัตต/๑ สัญญารับประกันตามมาตรา ๓๕ สัตต อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่รับประกัน โดยระบุประเภท ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขอ้างอิงสินค้า

หรือบริการ 
(๒) ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญารับประกัน โดยระบุชื่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามสัญญารับประกัน (ถ้ามี) ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
(๓) ระยะเวลารับประกันสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่รับประกันสินค้าแต่ละชิ้นส่วนในระยะเวลา  

ที่แตกต่างกันให้แยกระบุอย่างชัดเจน ในกรณีที่รับประกันเฉพาะบางชิ้นส่วนให้ระบุโดยเจาะจงว่ารับประกันเฉพาะ
ชิ้นส่วนใด 

(๔) วิธีการและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญารับประกัน 
(๕) ค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ (ถ้ามี) 
มาตรา ๓๕ สัตต/๒ ในการรับประกันสินค้าหรือบริการผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดเงื่อนไขตาม

มาตรฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับประกันสินค้าทั้งในกรณีที่สินค้าช ารุดบกพร่องและกรณีที่สินค้า  

ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้โฆษณาหรือรับรอง  ไม่ว่าความบกพร่องจะเกิดจากการผลิตสินค้าหรือ
จากการใช้สินค้าตามลักษณะปกติ 

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจอาจก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาได้เฉพาะกรณีความเสียหาย 
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวิธีของผู้บริโภค หรือการแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม
สินค้าซึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจ 

(๓) ในการปฏิบัติตามสัญญารับประกันผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถก าหนดให้ผู้บริโภคต้องแสดง
หลักฐานอ่ืนนอกจากเอกสารการรับประกันซึ่งระบุหมายเลขอ้างอิงของสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่บันทึกรายละเอียดการขายสินค้าหรือให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องบันทึกหมายเลขอ้างอิงสินค้าหรือบริการ
และวันที่ขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิตามสัญญารับประกัน 

(๔) ในการด าเนินการตามสัญญารับประกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้อะไหล่และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับสินค้าหรือบริการและต้องส ารองอะไหล่และชิ้นส่วนเพื่อการด าเนินการตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน 

(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจบันทึกรายละเอียดการด าเนินการตามสัญญารับประกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริโภคสามารถอ้างอิงได้ หากมีการรับประกันเพ่ิมเติมให้ท าหลักฐานเป็นหนังสือและส่งมอบให้แก่
ผู้บริโภคด้วย 

 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ นว แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ นว ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญา แบบหลักฐานการรับเงิน  หรือแบบ

สัญญารับประกันของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญา แบบหลักฐานการรับเงินหรือแบบสัญญารับประกัน
นั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



 

 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๗ ทวิ ผู ้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต มาตรา ๓๕ 

สัตต/๑ และมาตรา ๓๕ สัตต/๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 

 
มาตรา ๗ สินค้าหรือบริการที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

มีผลใช้บังคับไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   ......................................... 
         นายกรัฐมนตรี 


