
 

พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี  เพ่ือให้
การคุ้มครองผู้บริโภคดา้นความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๙๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีได้  
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”  
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด  โดยต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาควิชาการ  ภาคประชาชน  และภาคผู้ประกอบธุรกิจ  อย่างน้อยภาคละ
สองคน  เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน  

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิก  (๒)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“(๓)  ก าหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารตามมาตรา  ๒๐  (๒/๒)” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความตอ่ไปน้ีเป็น  (๘/๑)  ของวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๙๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“(๘/๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคสากล”  

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น  (๙/๑)  (๙/๒)  และ  (๙/๓)  ของวรรคหน่ึงของ
มาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๙/๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย  แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
หรือกฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับหรือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๙/๒) เสนอความเห็นต่อส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กรอ่ืน  เพ่ือให้จัดท า  
ทบทวน  ประเมิน  หรือปรับปรุงมาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและ  

กฎเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๙/๓) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๑  

วรรคสอง” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึน้ใหม ่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง” 

มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความตอ่ไปน้ีเป็น  (๑/๑)  ของวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๑/๑)  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“กรรมการเฉพาะเร่ืองอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  และให้น ามาตรา  ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม  
และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

้หนา   ๙๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๑๗/๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานกรรมการเฉพาะเร่ือง  กรรมการ
เฉพาะเรื่อง  และประธานอนุกรรมการและอนกุรรมการตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด”  

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความตอ่ไปน้ีเป็น  (๒/๑)  และ  (๒/๒)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“(๒/๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภค  และส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคตามแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค  

(๒/๒) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค  โดยจะระบุช่ือสินค้าหรือบริการ  หรือ
ช่ือของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๒๐/๑  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณา  

ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ประชาชนทราบ  
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี  และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งและ
การเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  โดยให้โฆษณาได้ทั้งในระหว่างด าเนินการ
และภายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ  

การโฆษณาค าพิพากษาตามวรรคหน่ึงและการโฆษณาข่าวสารตามวรรคสอง  ให้กระท าทาง 
สื่อโฆษณาและสื่อรูปแบบอ่ืนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  โดยจะระบุช่ือ  

ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้”  

้หนา   ๙๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 

ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  และให้น าบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือ
ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  หากการฝ่าฝืนบทบัญญัตทิี่น าไปใช้น้ันเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบญัญัตน้ีิ  
ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย  

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับ
ตามบทบัญญัติในหมวดน้ีกับการใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะ  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด  ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
และผูกพันหน่วยงานของรัฐ  

ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เห็นสมควรจะต้องเข้าไปด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคในเบื้องต้น   ให้น าบทบัญญัติ 
ในหมวดน้ีไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดน้ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งตามความ 

ในหมวดน้ี  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว  คณะกรรมการ
อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติน้ีแทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้  การฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ  ให้ถือว่า
เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และให้มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน 

การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๒๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๒๑/๑ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าหรือการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค  รวมทั้งการบูรณาการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

(๑) คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  หรือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

้หนา   ๑๐๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ให้ถือว่า
การประชุมร่วมดังกล่าวเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายของแต่ละคณะกรรมการน้ันด้วย 

คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
อาจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามวรรคหน่ึง
ก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

“ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีค าสั่งตาม  (๔)  และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งดังกล่าว  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจเข้าด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจ  และ  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการแทนน้ัน  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”  

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๑)  คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาอาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้  และในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกค าสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวจนกว่า
จะทราบผลการพิสูจน์ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างอิงรายงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  สถิติ   การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด  หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหน่ึงในการโฆษณา  ถ้าผู้กระท าการโฆษณา 

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นไปตามที่อ้างอิง  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
อาจออกค าสั่งตามมาตรา  ๒๗  ได้  และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความน้ัน 

เป็นความเท็จ” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  
มาตรา  ๒๙/๑  ถึงมาตรา  ๒๙/๑๗  ในหมวด  ๒  การคุ้มครองผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๑๐๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ส่วนที่  ๑/๑ 

การคุม้ครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย 
 

 

มาตรา ๒๙/๑ ในส่วนน้ี  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“สินค้าที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  
สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งน้ี  ไม่รวมถึงสินค้าที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติเร่ืองน้ันไว้ 
โดยเฉพาะแล้ว 

“บริการที่เป็นอันตราย”  หมายความว่า  บริการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพย์สิน  ทั้งน้ี  ไม่รวมถึงบริการที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติเร่ืองน้ันไว้
โดยเฉพาะแล้ว 

“คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ  

มาตรา ๒๙/๒ สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขายหรือเสนอขาย  หรือเข้าท าความตกลงเพื่อขาย  
หรือน าเสนอด้วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอ่ืนใด  หรือน าออกวางตลาด  จะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภยั  

การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า  ให้พิจารณาจากเรื่อง  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ลักษณะและประเภทของสินค้า  รวมถึงส่วนประกอบของสินค้า  การออกแบบสินค้า   
การบรรจุและบรรจุภัณฑ์  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบ  การติดตั้ง  การบ ารุงรักษา  และความคาดหมายที่
ผู้บริโภคทัว่ไปพึงมีเกี่ยวกับสินค้านั้น 

(๒) ลักษณะการน าเสนอสินค้า  การติดฉลาก  ค าเตือนและข้อก าหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการใช้  
การก าจัด  และการท าลาย  และข้อบ่งใช้หรือข้อสารสนเทศใด ๆ  เกี่ยวกับสินค้า  รวมถึงการโฆษณาสินค้า 

(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นหากน าสินค้าน้ันไปใช้ร่วมกับสินค้าอ่ืน 

(๔) ผู้บริโภคซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าเป็นพิเศษ  เช่น  เด็ก   
สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย  และคนพิการ 

(๕) มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปของสินค้าประเภทน้ัน 

(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ  
มาตรา ๒๙/๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ผลิต  สั่ง  หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

ซึ่งสินค้าที่เป็นอันตราย  และต้องไม่แนะน าหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๔ ผู้ประกอบธุรกิจซึง่เปน็ผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย
ซึ่งสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  และสินค้าอ่ืนที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจาก
สินค้านั้นหมดสิ้นไป  

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจก าหนดให้บริการใดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการ
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจากบริการน้ันหมดสิ้นไปได้  โดยประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา  
มาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจากสินค้าหรือบริการหมดสิ้นไป

ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีน้ัน ได้แก่  
(๑) สอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกันของสินค้า

หรือบริการน้ัน  พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) มาตรการอันเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเพ่ือให้ทราบได้ถึงความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นตามสภาพของสินค้าหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  
(๓) ช่องทางในการให้ขอ้มูลแก่ผู้บริโภค  และช่องทางการรับแจ้งข้อมูลจากผู้บริโภค  การตรวจสอบ

และพิจารณาข้อมูลที่รับแจ้งจากผู้บริโภค  และการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริโภคทราบโดยไม่ชักช้า  
พร้อมทั้งจัดท าและเก็บรักษาบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับการรับแจ้งและผลการพิจารณาดังกล่าว  

(๔) มาตรการในการติดตามสินค้าที่ได้จัดจ าหน่ายไป  ซึ่งรวมถึงการระบุช่ือและรายละเอียดของ
ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือผู้จัดจ าหน่าย  และเลขหมายประจ าสินค้าไว้ที่ตัวสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ 

(๕) มาตรการในการติดตามบริการที่ได้ให้บริการไป  ซึ่งรวมถึงการระบุช่ือและที่อยู่ของผู้รับบริการ  
และรายละเอียดของการให้บริการ 

มาตรา ๒๙/๕ ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้า 

เพ่ือน าออกให้บริการ  ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการตามมาตรา  ๒๙/๔  ต้องจัดให้มีมาตรการดังต่อไปน้ี   
เพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการนั้น
หมดสิ้นไป  

(๑) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น า
ออกให้บริการที่ตนได้มาจากผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ข าย  หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อ 

ซึ่งสินค้า  และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของตน  โดยส่งต่อให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้ทราบ 

้หนา   ๑๐๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เก็บรักษาเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออก
ให้บริการ  เช่น  ช่ือและรายละเอียดของผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 

เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการน้ันไว้  และส่งมอบเอกสารดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยได้มีหนังสือเรียกให้ส่ง 

ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ต้องให้ความรว่มมือกับผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัร  
ผู้ขาย  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเน่ืองมาจาก
สินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการหมดสิ้นไป 

มาตรา ๒๙/๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา  
๒๙/๔  และมาตรา  ๒๙/๕  มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการน้ันอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น
อันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจน้ันอาจแจ้งเตอืนภัยแก่ผู้ผลิต  ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือ
ผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธรุกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  หรือสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตรายนั้นมีผลท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย  รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของบุคคล  หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินอ่ืน  ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงต้องแจ้งความ 

เป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการน้ันแก่ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ขาย  หรือผู้ซื้อ 

เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา  ผู้บริโภค  และประชาชน  และ  

แจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบโดยเร็ว   
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ

ตามวรรคสองก็ได้ 
มาตรา ๒๙/๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพบหรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  ว่า

สินค้าหรือบริการที่ตนผลิต  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ขาย  หรือมีไว้เพ่ือขายหรือให้บริการนั้น
เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ผู้ประกอบธุรกิจน้ันต้องด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตรายหรือท าให้
อันตรายของสินค้าหรือบริการน้ันหมดสิ้นไป เช่น  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการ  
เปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนวิธีให้บริการ  เรียกคืนสินค้าและชดใช้ราคาสินค้า  เก็บสินค้าออกจากท้องตลาด  
หรืองดให้บริการ  และแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ  ลักษณะของอันตราย  และมาตรการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการเพ่ือปัดป้องอันตราย
ดังกล่าว  

้หนา   ๑๐๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงก็ได้  

มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 

ที่เป็นอันตราย  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการน้ันได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  ทั้งน้ี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้วา่สินค้าหรือบริการใดเปน็สินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ  และ
อาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการน้ันเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์
สินค้าหรือบริการน้ันก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อคณะกรรมการ  

ว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๒๙/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยได้มีค าสั่งห้ามขายสินค้าหรือ 

งดให้บริการช่ัวคราวตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณา 

ผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์แล้วเห็นว่าสินค้าหรือบริการที่สั่งให้ทดสอบหรือพิสูจน์น้ันไม่เป็นสินค้า
หรือบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาผลการทดสอบหรือผลการพิสูจน์ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า  สินค้าน้ันเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่อาจป้องกันอันตราย  

ที่จะเกิดจากสินค้าน้ันได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา  ๓๐ หรือตามกฎหมายอ่ืน  หรือบริการน้ัน 

เป็นบริการที่เป็นอันตราย  ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิต
เพื่อขาย  สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  หรือขายสินค้า  หรืองดให้บริการ  โดยจะสั่งให้แกไ้ข  
เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการ  หรือท าลายสินค้าดังกล่าว  หรือส่งกลับคืนไปยังประเทศ
ที่น าสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๒๙/๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่ ง ห้ามขายสินค้า 
ตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
จัดเก็บสินค้าในท้องตลาดกลับคืนและประกาศเรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภค  และท าให้ความเสี่ยงต่อ
อันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่จัดเก็บกลับคืนมาได้และที่อยู่ในความครอบครองของตนหมดสิ้นไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งท าลายสินค้าน้ัน  เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ 

ได้ท าลายสินค้านั้นแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยโดยเร็ว  

้หนา   ๑๐๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ราคาสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจาก  

การด าเนินการ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย 

มาตรา ๒๙/๑๑ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งห้ามขายตามมาตรา  ๒๙/๙  
วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดท าแผนการจัดเก็บหรือ
เรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  และแผนการเยียวยา
ผู้บริโภค  เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย
เพ่ือพิจารณา  ทั้งน้ี  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการด าเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ 

ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยพิจารณาแผนตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้  

ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอแผน  ในกรณีที่เห็นว่าแผนทั้งหมด
หรือบางส่วนไม่มีความเหมาะสม ให้มีอ านาจแก้ไขแผนน้ันได้  รวมทั้งมีอ านาจสั่งเยียวยาเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้
ด าเนินการไปแล้วก่อนด าเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนตามวรรคหน่ึงหรือแผนที่แก้ไขตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบทุกเจ็ดวันหรือตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ก าหนดจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดท าแผนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งห้ามขาย  หรือ
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยเห็นว่าแผนทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยความปลอดภัยมีอ านาจก าหนดแผนการจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า  แผนการปรับปรุงแก้ไขหรือ
ด าเนินการกับสินค้าที่จัดเก็บหรือเรียกคืน  หรือแผนการเยียวยาผู้บริโภค  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการด าเนินการตามแผนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  ทั้งน้ี  ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

ในการจัดท าแผน  
การด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสี่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อ 

ผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดในเรื่องอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  

้หนา   ๑๐๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาแผนที่ได้รับความเห็นชอบหรือแผนที่ได้รับ
การแก้ไขตามวรรคสอง  หรือแผนที่คณะกรรมการวา่ดว้ยความปลอดภัยก าหนดขึน้ตามวรรคสี่ให้ผู้บริโภคทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบแผนดังกล่าว  

มาตรา ๒๙/๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
หรือปรับปรุงสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสินค้าตามแผนตามมาตรา  
๒๙/๑๑  วรรคหน่ึง  ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะน าสินค้าออกขาย  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่า 

ไม่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายแล้ว  ให้เพิกถอนค าสั่งห้ามขายสินค้าตามมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  
มาตรา ๒๙/๑๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งงดให้บริการตามมาตรา  ๒๙/๙  

วรรคสอง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ผู้บริโภคที่รับบริการไปแล้วและยังคงมีอันตรายอยู่กับผู้บริโภคน้ัน 

มารับการแก้ไขการให้บริการที่อยู่ในวิสัยที่จะท าได้ทันที  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสาม
และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และแผนการเยียวยาผู้บริโภค  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙/๑๔ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงวิธีการ
ให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  ๒๙/๑๓  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
ความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบ  และให้น าความในมาตรา  ๒๙/๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๙/๑๕ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาที่ก าหนดให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในส่วนน้ีได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙/๑๖ การปิดประกาศ  แจ้ง  และโฆษณาข่าวสารตามที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าทางสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการน้ัน  
และสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด  รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการแจ้งในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งเป็นหนังสือ  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอ่ืน
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายสินค้าหรือบริการน้ันให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือทราบ  โดยการปิดประกาศ  
หรือโฆษณาข่าวสารให้กระท าต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดหลักเกณฑ์
การปิดประกาศ  แจ้ง  หรือการโฆษณาดังกล่าวด้วยก็ได้  

้หนา   ๑๐๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙/๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แจ้งความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการ 

ตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  หรือไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนในกรณีที่คณะกรรมการ  

ว่าด้วยความปลอดภัยมีค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ตามมาตรา  ๒๙/๘   
หรือไม่ปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาตามมาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหก  หรือ
มาตรา  ๒๙/๑๓  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทน  และ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิม  โดยให้บังคับตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ  

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เมื่อด าเนินการแล้วให้เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทราบด้วย”  

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๓๙/๑ นอกจากคณะกรรมการมีอ านาจด าเนินคดีตามมาตรา  ๓๙ และกฎหมาย 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแล้ว  ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย  โดยมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้  

มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล  และเมื่อเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคได้แจ้งไปยังส านักงานศาลยุติธรรมเพ่ือแจ้งให้ศาลทราบแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายได้  ทั้งนี้  
การด าเนินคดีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการด าเนินคดีในศาล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย  และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการด าเนินคดี
ของคณะกรรมการ  และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีตามมาตรานี้ด้วย” 

้หนา   ๑๐๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก  ไม่ให้ถ้อยค า  หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๕  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

ตามมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดอืน  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด  สภาพ  คุณภาพ  
ปริมาณ  หรือสาระส าคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน  
โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นว่านั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ
ข้อความตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  (๕)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 

ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

้หนา   ๑๐๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๒ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา  ๓๐  โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก 

แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง  หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้
ตามมาตรา  ๓๓  ทั้งน้ี  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวน้ันไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าของผู้ผลิตเพ่ือขาย  หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน  หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ 

ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕๔ ผู้ใดรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสินค้า  โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวน้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๓๕   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓  มาตรา  ๕๖/๔  
มาตรา  ๕๖/๕  และมาตรา  ๕๖/๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๕๖/๒ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๔  หรือมาตรา  ๒๙/๕  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๑๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๖/๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙/๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙/๗  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๙/๑๐  วรรคสี่  มาตรา  ๒๙/๑๑  วรรคหน่ึงหรือวรรคหก มาตรา  ๒๙/๑๓   
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๘   
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖/๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙/๑๐ วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  
๒๙/๑๓  วรรคหน่ึง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามมาตรา  ๒๙/๑๐  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับวันละ
ไม่เกินสองหมื่นบาทจนกว่าจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ด าเนินการแล้ว 

มาตรา ๕๖/๖ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓ มาตรา  ๕๖/๔  หรือ
มาตรา  ๕๖/๕  ถ้าการกระท าน้ันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้อ่ืน  
ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึง  เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ 

แบบถูกต้องตามมาตรา  ๓๕  ทวิ  หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง 

ตามมาตรา  ๓๕  เบญจ  ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕  อัฏฐ  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดส่งมอบหลักฐานการรับเงิน  โดยลงจ านวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องช าระ
และได้รับเงินจ านวนน้ันไปจากผู้บริโภคแล้ว  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับตั้งแต่ 
หน่ึงพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเช่นน้ันแล้ว 

้หนา   ๑๑๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๗ ทวิ   ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  สัตต   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต  ใช้  จ้าง  วาน  ยุยง  หรือด าเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล  
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจน้ันให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๖๑ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกจิอันเปน็ขอ้เท็จจริง
ที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เน่ืองจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหน่ึงเน่ืองในการปฏิบัติราชการ  หรือ  

การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงน้ันในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  และในการน้ี  

ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการ  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ด าเนินการเปรียบเทียบได้  โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ใน 

การเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  ในการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า

บุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  และบุคคลน้ันยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงาน
สอบสวนส่งเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
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เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบก าหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ด าเนินคดีต่อไป  โดยให้อายุความเร่ิมนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระ
ค่าปรับตามค าสั่งของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ” 

มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  

“มาตรา ๖๓ ค่าปรับจากการเปรียบเทียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการและ
ด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ง  ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๓๗ บรรดาประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกตามมาตรา  
๓๖  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  จนกว่าจะมีประกาศหรือ
ค าสั่งที่ออกตามส่วนที่  ๑/๑  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ในหมวด  ๒  การคุ้มครอง
ผู้บริโภค  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  
หรือมีค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว  

มาตรา ๓๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายต่าง ๆ  ไม่ให้ขัดแย้งกัน  ปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
และกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจาก
การเปรียบเทียบในส่วนที่เกิดจากการด าเนินงานของตน  ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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