
ค ำอธิบำยร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สัญญำรับประกันสินค้ำหรือบริกำรและกำรส ำรองอะไหล่สินค้ำ) 

 
หลักกำร 

 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดท าสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการให้ไว้แก่ผู้บริโภคในส่ือรูปแบบ
อ่ืนนอกจากการท าสัญญาเป็นหนังสือ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕ สัตต) 

 (๒) ก าหนดมาตรฐานข้อความของสัญญารับประกัน (เพิ่มมาตรา ๓๕ สัตต/๑) 

 (๓) ก าหนดมาตรฐานการก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน (เพิ่มมาตรา ๓๕ สัตต/๒) 

 (๔) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญา
รับประกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕ นว)   

 (๕) ก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนบทกฎหมายเกี่ยวกับสัญญารับประกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗ ทวิ) 

 

ควำมเป็นมำ (สภำพปัญหำและเป้ำหมำย) 

 ปัจจุบันสินค้าหรือบริการในท้องตลาดมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิต การใช้งาน และการดูแลรักษา การรับประกันสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นข้อตกลงที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้
การรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการและก าหนดมาตรการด าเนินการหากสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่
รับประกันจึงเป็นทางปฏิบัติที่แพร่หลายมากข้ึนเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและรับบริการ  
 ในการท าสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ค ามั่นว่าจะท าสัญญา
รับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญารับประกันต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน และ
ต้องส่งมอบสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ และถ้าสัญญารับประกันท าเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
 อย่างไรก็ตามสัญญารับประกันยังมีปัญหาหลายประการ เช่น การที่สัญญารับประกันไม่ระบุรายละเอียดที่
ผู้บริโภคควรทราบหรือผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ท าให้การด าเนินการตามสัญญารับประกัน มี
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการอย่างเต็มที่ กฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอแก่การคุ้มครองผู้บริโภค จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับประกัน
สินค้าหรือบริการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเป็นธรรม เป็นผลให้การเรียกร้องตามสัญญารับประกันสามารถปฏิบัติได้
จริง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติตามสัญญารับประกันอันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม     
 
 



๒ 
 

ค ำอธิบำยหลักกำรหรือประเด็นส ำคัญของร่ำงกฎหมำยหรือกฎหมำยที่น ำมำรับฟังควำมคิดเห็น 

 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สัญญารับประกันสินค้าหรือบริการและการ
ส ารองอะไหล่สินค้า) บังคับใช้กับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจให้ค ามั่นว่าจะท าสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการให้ไว้แก่ผู้บริโภค ร่างพระราชบัญญัติน้ีมิได้มีผลเป็นการ
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับประกันสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะ
รับประกันสินค้าหรือบริการจึงต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติน้ี  

 สำระส ำคัญ 

 ๑. สัญญารับประกันสินค้าหรือบริการต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน และ
ต้องส่งมอบสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
จัดท าสัญญารับประกันสินค้าหรือบริการในส่ือรูปแบบอ่ืนที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง อ้างอิง และพิมพ์เอกสารเพื่อใช้
เรียกร้องสิทธิได้ตามกฎหมาย และถ้าสัญญารับประกันดังกล่าวท าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทย
ก ากับไว้ด้วย  

 ๒. มาตรฐานข้อความของสัญญารับประกัน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๕ สัตต/๑) ในอดีตที่ ผ่านมาสัญญา
รับประกันจะขาดรายละเอียดที่ผู้บริโภคควรทราบ จึงสมควรก าหนดรายละเอียดมาตรฐานขั้นต่ าที่ต้องมีในสัญญา
รับประกัน ดังน้ี  

  ๒.๑ ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่รับประกัน 

  ๒.๒ ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญารับประกัน 

  ๒.๓ ระยะเวลารับประกันสินค้าหรือบริการ 

  ๒.๔ วิธีการและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญา 

  ๒.๕ ค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ (ถ้ามี) 

 ๓ . มาตรฐานการก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๕ สัตต/๒) ในอดีตที่ ผ่านมา 
ผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนดเงื่อนไขการรับประกัน ทั้งขอบเขตการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด วิธีการเรียกร้อง
สิทธิตามสัญญา มาตรฐานการซ่อมแซมสินค้า ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและสร้างอุปสรรคแก่ผู้บริโภคมากเกิน
สมควร จึงต้องสมควรก าหนดมาตรฐาน ดังน้ี 

  ๓ .๑ ขอบเขตกำรรับประกัน  ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับประกันสินค้าทั้ ง ในกรณีที่ สินค้า 
ช ารุดบกพร่องและกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ ผู้ประกอบธุรกิจได้โฆษณาหรือรับรอง  ไม่ว่า ความ
บกพร่องจะเกิดจากการผลิตสินค้าหรือจากการใช้สินค้าตามลักษณะปกติ 

  ๓.๒ กำรก ำหนดข้อยกเว้นควำมรับผิด ผู้ประกอบธุรกิจอาจก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดตาม
สัญญาได้เฉพาะ กรณีที่ความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวิธีของ
ผู้บริโภค หรือการแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติมสินค้าซึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจ 



๓ 
 

  ๓.๓ วิธีกำรเรียกร้องสิทธิตำมสัญญำ ในการปฏิบัติตามสัญญารับประกันผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่สามารถก าหนดให้ผู้บริโภคต้องแสดงหลักฐานอ่ืนนอกจากเอกสารการรับประกันซึ่งระบุหมายเลขอ้างอิง ของ
สินค้าหรือบริการ  ทั้งน้ี ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่บันทึกรายละเอียดการขายสินค้าหรือให้บริการ โดยอย่างน้อย
ต้องบันทึกหมายเลขอ้างอิงสินค้าหรือบริการและวันที่ขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิ
ตามสัญญารับประกัน 

  ๓.๔ มำตรฐำนในกำรซ่อมแซมสินค้ำ ในการด าเนินการตามสัญญารับประกัน ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องใช้อะไหล่และช้ินส่วนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าหรือบริการตามสัญญาและต้องส ารองอะไหล่และช้ินส่วน
เพื่อการด าเนินการตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน 

  ๓.๕ หลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำรับประกัน  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบันทึกรายละเอียด 
การด าเนินการตามสัญญารับประกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริโภคสามารถอ้างอิงได้ หากมีการรับประกัน
เพิ่มเติมให้ท าหลักฐานเป็นหนังสือและส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคด้วย 

 ๔. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอความเห็นเกี่ยวกับสัญญารับประกันต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (แก้ไข
มาตรา ๓๕ นว) โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะตรวจสอบเน้ือหาในสัญญารับประกันว่าเป็นไปตามร่างมาตรา 
๓๕ สัตต/๑ และร่างมาตรา ๓๕ สัตต/๒ หรือไม ่

 ๕. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต มาตรา ๓๕ สัตต/๑ และมาตรา ๓๕ สัตต/๒ ต้องระวาง
โทษทางอาญา (แก้ไขมาตรา ๕๗ ทวิ) 

 ๖. ร่างพระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับสินค้าหรือบริการที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคก่อนวันที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับ  

 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรให้มีระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำรหรือกำรก ำหนดโทษอำญำ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

 มาตรการตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สัญญารับประกันสินค้าหรือบริการ
และการส ารองอะไหล่สินค้า) มีผลบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายล าดับรอง คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามี
อ านาจเฉพาะการให้ความเห็นต่อสัญญารับประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นเท่าน้ัน จึงไม่มีเหตุผลความจ าเป็น
ในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการหรือการก าหนดโทษอาญา หรือหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 


