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คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ที่  ๑๐/๒๕๕๐ 

เร่ือง  หามขายสินคาเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ํา 
หรือทอสงน้ําเปนการชั่วคราว 

 
 

โดยที่ปรากฏวาในปจจุบัน  มีการใชเคร่ืองทําน้ําเย็นอยางแพรหลายในสถานที่ตาง ๆ  เชน  
สถานศึกษา  และสถานประกอบการ  โดยมีทั้งเคร่ืองทําน้ําเย็นที่ผลิตอยางถูกตอง  ปลอดภัย  และเคร่ือง
ที่ผลิตดวยวิธีการที่ไมถูกตองดวยการใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ําหรือ 
ทอสงน้ํา  ทําใหเกิดการปนเปอนของสารตะกั่วในน้ําด่ืมที่บรรจุในเครื่องทําน้ําเย็นดังกลาว  ซ่ึงมีรายงาน
ผลการสํารวจและตรวจพิสูจนน้ําด่ืมในเครื่องทําน้ําเย็นในสถานศึกษาในหลายจังหวัดในภาคตาง ๆ   
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  พบการปนเปอนของสารตะกั่วในน้ําด่ืมเกินมาตรฐานความปลอดภัย
ของกระทรวงสาธารณสุข  และองคการอนามัยโลก  ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนในวัยเจริญเติบโต 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดพิจารณาในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่   
๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  และคร้ังที่  ๖/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐  แลว  เห็นวา  มีเหตุอันนาเชื่อวา
สินคาเคร่ืองทําน้ําเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ําหรือทอสงน้ําเปนสินคา 
ที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  จึงมีความจําเปนและเรงดวนที่จะปองกันอันตรายและคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาชนิดนี้  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

(๑)  หามขายสินคาเคร่ืองทําน้ําเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ํา
หรือทอสงน้ําเปนการชั่วคราว  จนกวาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะมีคําส่ังยกเลิก  ทั้งนี้  ใหรวมถึง
การใหเชา  ใหเชาซ้ือ  หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใด ๆ  โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น  ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาว 
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(๒) ใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงประสงคจะขาย  ผลิต  ส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
เคร่ืองทําน้ําเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ําหรือทอสงน้ํา  ทําการติดตอกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยเร็วที่สุด  เพื่อดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคา
ดังกลาววาสินคานั้นไมอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  ทั้งนี้  โดยใหดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน 
ใหสามารถรูผลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่คําส่ังนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ทิพาวดี  เมฆสวรรค 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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คําเตือน  :-  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๕๖ ผูประกอบธุรกิจผูใดขายสินคา 
ที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขาย หรือเปนผูส่ัง หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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