
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

เนื่องจากการเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้น าวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่
เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า และบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ประกอบกับมีผู้บริโภคเป็นจ านวน
มากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ๆ บัญญัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน  
มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น  
การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะ
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจ านวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระท าที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที
สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ  
ต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพ่ือตรวจตรา 
ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการ
ปรับปรุงให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้  และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื ่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการและกระบวนการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย มีการก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจากการเปรียบเทียบในส่วนที่
เกิดจากการด าเนินงานของตน 

๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย  
๒.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) ไว้ดังนี้ 
๑. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ

กระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
๒. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็น

การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

๒/๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภค และส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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๒/๒ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของ 
ผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 

๓. สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

๕. ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างนิสัยในการ
บริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

๖. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุม 
ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 

๒.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 

๑/๑ ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามที่
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑/๒ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

๒. ก าหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร 
๓. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์

ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
๔. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ 
๕.  สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบัติการตาม

อ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค 

๖. ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ
ตามมาตรา ๓๙ 

๗. รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐ 
๘. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ

รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคสากล  
๙. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
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๙/๑ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย แก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับหรือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  

๙/๒ เสนอความเห็นต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้จัดท า ทบทวน 
ประเมิน ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งในการ
ออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

๙/๓ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 
๒๑ วรรคสอง 

๑๐. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

๒.๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภคโดย
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 

๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ หมายถึง สิทธิจะได้รับข่าวสารจากโฆษณาหรือการแสดงฉลากที่เป็นจริงจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง สิทธิ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการ 

๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจ มีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง 

๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคใช้สินค้า
หรือบริการใดก็ตาม สินค้าหรือบริหารนั้นต้องมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูก
เอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  

๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง กรณีที่ผู้บริโภคถูก 
ผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ปร ะกอบธุรกิจชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

๒.๔ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา และคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งขึ้น มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ ไม่เกินสิบสามคน อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจและหน้าที่เป็นเอกเทศจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ยังมิได้ถูกควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน 

ก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ข้อความที่เป็นเท็จหรือ 
เกินความจริง ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าหรือบริการ ข้อความที่เป็นการสนับสนุน
โดยตรงหรืออ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ข้อความที่
จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน หรือข้อความอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๒๒) 
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(๒) ออกกฎเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการบางประเภทเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค (มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖) 

(๓) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความการโฆษณาตามที่ผู้ประกอบธุรกิจร้องขอ (มาตรา ๒๙) 
(๔) ด าเนินการกับโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรณีที่

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความโฆษณาใดมีลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
บางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา หรือให้โฆษณาเพ่ือแก้ไข
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด 
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีค าสั่งให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดแล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงก าหนดอ านาจหน้าที่
เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ และให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการแทนนั้น โดยให้บังคับตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา ๒๗)  

(๕) ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าโฆษณาอาจใช้ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือ
เกินความจริง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้ 
ในทางปฏิบัติการพิสูจน์อาจใช้ระยะเวลานาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงก าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งระงับการโฆษณาเป็นการชั่วคราวในระหว่างรอผลการ
ทดสอบพิสูจน์ได้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา ๒๘) 

๒. คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุมฉลากของสินค้าเป็นการทั่วไปซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๓๐ วรรคแรก ก าหนดให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือน าเข้า
มาในราชอาณาจักรเพ่ือขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีลักษณะหลากหลายและมีจ านวนมาก 

(๒) ออกประกาศควบคุมฉลากสินค้าเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็น
ว่าสินค้าใดอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า แม้ไม่
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ วรรคแรก คณะกรรมการว่าด้วยฉลากอาจประกาศให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากและก าหนดข้อความเพ่ิมเติมที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุในฉลากสินค้านั้น (มาตรา ๓๐ วรรคสาม) 

(๓) ให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากตามที่ผู้ประกอบธุรกิจร้องขอ (มาตรา ๓๔) 
๓. คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ออกประกาศก าหนดให้ธุรกิจที่ส่งผลกระทบแก่ผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถก าหนดข้อความที่ต้องมีในสัญญาและข้อความที่ต้องห้ามในสัญญาดังกล่าวได้ 
(มาตรา ๓๕ ทวิ) 

(๒) ออกประกาศก าหนดให้ธุรกิจที่ส่งผลกระทบแก่ผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมหลักฐานการ
รับเงิน (มาตรา ๓๕ เบญจ) 

(๓) ให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากตามที่ผู้ประกอบธุรกิจร้องขอ (มาตรา ๓๕ นว) 
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๔. คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่
ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้สินค้าหรือบริการใดต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่อ
อันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการนั้นหมดสิ้นไป (มาตรา ๒๙/๔) 

(๒) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งความเป็นอันตรายของสินค้าและ
บริการให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ (มาตรา ๒๙/๖) 

(๓) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งผลการด าเนินการเพ่ือปัดป้อง
อันตรายหรือท าให้อันตรายของสินค้าหรือบริการนั้นหมดสิ้นไปให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ  
(มาตรา ๒๙/๗) 

(๔) ออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ และอาจสั่ง
ห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการ 
และก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  
(มาตรา ๒๙/๘) 

(๕) ออกค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิตเพ่ือขาย สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 
หรือขายสินค้า หรืองดให้บริการ พร้อมก าหนดมาตรการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ท าลาย หรือส่งสินค้ากลับคืน
ประเทศที่น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้ความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการสิ้นไป (มาตรา ๒๙/๙) 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าแผนการจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า 
แผนการปรับปรุงแก้ไขสินค้า และแผนการเยียวยาผู้บริโภค พิจารณาแผนที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าเสนอและมีค าสั่ง
เห็นชอบหรือให้แก้ไขแผน มีอ านาจสั่งให้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค (มาตรา ๒๙/๑๑ วรรคแรกและ
วรรคสอง) 

(๗) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดท าแผนภายในเวลาก าหนด คณะกรรมการว่าด้วยความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการอาจก าหนดแผนการจัดการสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการ (มาตรา ๒๙/๑๑  
วรรคสี่)  

(๘) ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการจัดการสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรา ๒๙/๑๔) 

๒.๕ การด าเนินคดีแทนผู้บริโภค 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจมีมติให้ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้
ได้ความว่า การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม เมื่อมีมติแล้วคณะกรรมการฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแทนผู้บริโภค 

มาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นการด าเนินคดีแทน
ผู้บริโภคอย่างเดียวกับมาตรา ๓๙ แต่เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะสั่งด าเนินคดี
โดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ได้ความว่า การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และการ
ด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม และคดีมีลักษณะตามแนวทางที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประกาศก าหนด เลขาธิการฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวแทนผู้บริโภค 
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หลักเกณฑ์เพ่ือการพิจารณาในการเข้าด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  
๑. ผู้ที่ร้องขอให้ด าเนินคดีแทนต้องเป็นผู้บริโภค หมายถึงเป็นผู้ซื้อสินค้า หรือได้รับบริการ

จากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และ
หมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการโดยมิชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

๒. มีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หมายถึง กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาเท่ากับกระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และรวมถึงกรณีผู้ประกอบธุรกิจกระท าการละเมิดสิ ทธิของ
ผู้บริโภคอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืนและกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๓. การด าเนินคดีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม โดยพิจารณาจาก ลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ ที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่า  
หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงด าเนินธุรกิจลักษณะนั้นต่อไป อาจท าให้ผู้บริโภครายอ่ืนๆ ได้รับความเสียหายด้วย และ
ผลของการด าเนินคดีแทนผู้บริโภครายใดนั้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอ่ืนๆ ที่ยังมิได้มาร้องขอตามมาตรา 
๓๙ ซึ่งสามารถยื่นค าร้องขอให้ด าเนินคดีในภายหลังได้ 

๔. การบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล เมื่อคดีละเมิดสิทธิของผู้บริ โภคที่ศาล 
มีค าพิพากษาและคดีถึงที่สุดแล้ว ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นผู้ด าเนินการแจ้งผลการ
ด าเนินคดีให้กับผู้บริโภคที่ร้องเรียนทราบและในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นฝ่ายชนะคดี และฝ่ายจ าเลย (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะด าเนินการสืบหาทรัพย์สินของมีตามค าพิพากษาดังนี้ 

๑. ท าหนังสือถึงส านักงานที่ดินทั่วประเทศเพ่ือขอทดสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๒. ท าหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกเพ่ือขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะต่าง ๆ  
๓. ท าหนังสือถึงธนาคารในประเทศเพ่ือขอตรวจสอบการถือครองเงินในบัญชี  

ผลการตรวจสอบหากพบว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือถือครองเงินในธนาคาร ก็จะได้มีหนังสือ
ถึงผู้บริโภคที่เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาให้มาประชุมและแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือรับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ให้ด าเนินการยื่นเรื่องบังคับคดีต่อกรมบังคับคดีโดยน าเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัด
ทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดและน าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมาเป็นเฉลี่ยให้แก่ผู้บริโภค (เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษา) ต่อไป 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระส าคัญ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีท่ีจะไปสู่ศาล และมีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน
สัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย รวมทั้งแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  ก าหนดให้มี



-๗- 
 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการตรวจตรา ดูแลและประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิดและผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรการตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีแพ่งและอาญาแก่
ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล รวมทั้งมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ได้ร้องขอความ
คุ้มครองด้วย และก าหนดให้ค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายตกเป็น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับส าหรับใช้พัฒนาท้องถิ่ นนั้น  
อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 


