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 สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ขอยกวลีนี้ขึ้นมา เพื่อตองการ

จะสื่อวาการจะทำอะไรบางอยางใหประสบผลสำเร็จสมความมุงหมายนั้น ถาเรามีปญญา

ก็เหมือนมีเคร่ืองมือชวยถาเคร่ืองมือน้ันแหลมคมแข็งแกรง ก็ยอมใชตอสูและปองกันอุปสรรค

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี หนังสือเลมนี้ก็คือคูมือสามัญที่มุงหมายใหความรูเบื้องตนกับผูบริโภค

เพื่อใชเปนอาวุธประจำตัว ในที่นี้ก็คือเครื่องมือที่ใชปองกันตัวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

ผูประกอบธุรกิจจากการละเมิดสิทธิอันพึงมีของทาน ซึ่งหมายถึง “สิทธิผูบริโภค” ที่กำหนดไว

ในพรบ. คุมครองผูบริโภคอันเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนประการหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ

 หนังสือเลมน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือสรางความรูความเขาใจ หากทานไดรับความเสียหาย

จากการบริโภคสินคาและบริการ ถูกละเมิดสิทธิโดยผูประกอบธุรกิจ ทานจะมีสิทธิเรียกรอง

ความเสียหายไดอยางไร ตองมีวิธีการหรือเทคนิคการรองเรียนอยางไร ติดตามผลอยางไร

และขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูตรงไหน เปนตน

 สคบ. หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะชวยตอบขอสงสัยบางประการที่เกี่ยวของ

กับสิทธิผูบริโภคแกทาน เพื่อใหสามารถนำไปใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจรองเรียน

ในเรื่องที่ทานเดือดรอน หรือแจงเบาะแสสินคาและบริการที่อาจเปนอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ

อีกท้ังยังเปนการชวยสงเสริมการทำงานของหนวยงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับงานคุมครองผูบริโภค

ยิ่งขึ้น ตอไป 

คำนำ
“ปญญา  ประดุจดังอาวุธ”

ดวยความหวงใย จาก สคบ.
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1. THE RIGHT TO BASIC NEED
สิทธิที่จะเขาถึงสินคา และบริการที่จำเปน
ขั้นพื้นฐาน เชน เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
ยา อาหาร การดูแลสุขภาพ สุขาภิบาล  
และการศึกษา

2. THE RIGHT TO SAFETY
สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย จากการใช
สินคาและบริการ

3. THE RTGHT TO BE INFORMATION
สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน
ที่จำเปนเกี่ยวกับสินคาและบริการ

4. THE RIGHT TO CHOOSE
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการ
ไดอยางอิสระ

5. THE RIGHT TO BE HEARD
สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม

6. THE RIGHT TO REDRESS
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและคาชดเชย
ความเสียหาย

7. THE RIGHT TO CONSUMER EDUCATION
สิทธิที่จะไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภค

8. THE RIGHT TO HEALTHY ENVIRONMENT
สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
และปลอดภัย

 สหพันธผูบริโภคสากล (Consumers International : CI) เปนองคกรอิสระ ไมแสวง
ผลกำไร ที่กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1960 มีจุดประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย
จากการใชสินคาและบริการ มีสมาชิก 115 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวย โดย
สหพันธไดกำหนดสิทธิผูบริโภค

สากลไว 8 ขอ ดังน้ี 

สิทธิผู้บริโภคสากล
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สำหรับประเทศไทยไดกำหนดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ที่ประชาชนในฐานะผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองจากรัฐ

เรียกวา “สิทธิผูบริโภค” ซึ่งมี 5 ประการ ไดแก

1. สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอง
   และเพียงพอเกี่ยวกับ สินคาหรือบริการ

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ

3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ

4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมจากการทำสัญญา

5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (ตามขอ 1-4)

สิทธิผู้บริโภค
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คือ องคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

เพื่อการคุมครองสิทธิผูบริโภค

หนาที่ของ สคบ. มีดังนี้

3

สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

1.

2.

3. 4.
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
วิจัยปญหาท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองผูบริโภค

ติดตามและสอดสองพฤติการณ
ของผูประกอบธุรกิจ และจัดใหมี
การทดสอบหรือพิสูจนสินคา
หรือบริการ ที่อาจเปนอันตราย
ไมปลอดภัย ไมไดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ไมเปนธรรม หรือ
สอถึงการหลอกลวงผูบริโภค
ตามท่ีเห็นสมควรและจำเปน

ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับ
สินคา หรือบริการที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูบริโภค

รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค
ที่ไดรับความเดือดรอน จากการ
ใชสินคาหรือบริการ 



ร้องเรียน สคบ. เร่ืองอะไร ?

4

7.6.5.
ประสานงานกับสวนราชการ 
หนวยงานอื่นที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสงเสริม หรือกำหนด
มาตรฐานของสินคาหรือบริการ
เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรมการคาภายใน เปนตน 

ดําเนินคดีแพงและคดีอาญา
แกผูประกอบธุรกิจท่ีกระทํา
การละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
และฟองเรียกคาเสียหายใหกับ
ผูบริโภค โดยผูบริโภคไมตอง
เสียคาธรรมเนียมใด ๆ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือคณะ
กรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย

     ปญหาจากการซื้อสินคาและบริการที่ไมอยูในการกำกับดูแลของหนวยงานใดเปนการเฉพาะ

เชน สินคาไมมีคุณภาพหรือไมมีมาตรฐาน สินคาไมเหมือนที่ฉลากหรือในโฆษณาบอกไว สินคา

ไมติดฉลาก ไมติดราคา สินคาเปนอันตราย บริการไมคุมคาเงินที่จายไป ไมปลอดภัย หรือทำใหเกิด

ความเสียหายแกรางกายหรือทรัพยสิน โฆษณาหลอกลวงเกินจริงหรือบิดเบือน ขายตรงหลอกลวง

แอบแฝงแชรลูกโซ หรือถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญา เปนตน



เร่ืองบางกรณีท่ี สคบ.
ไม่รับร้องเรียน

เร่ืองบางกรณีท่ี สคบ.
ไม่รับร้องเรียน

1. เรื่องที่ผูบริโภคไดไปใชสิทธิดำเนินคดีทาง     
    ศาล ดวยตนเองแลว

2. เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือ   
    เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาด  
    แลว

3. เรื่องที่ผูบริโภคไดใชสิทธิทางศาลดวยตนเอง
   แตจะใหสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
   ผูบริโภค หรือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค    
    ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาให

4. เรื่องที่อยูในกระบวนการลมละลายหรือ
    ฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยการ
    ลมละลาย

5. เรื่องที่อายุความในการดำเนินคดีสิ้นสุด  
   แลว

6. เรื่องที่ผูบริโภคไดยื่นไวไมมีความชัดเจน
   ไมสามารถทำความเขาใจในเนื้อหาสาระที่
    รองทุกข ไมมีการลงลายมือชื่อของผูรองทุกข
    ไมปรากฏเอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบ  
    การรองทุกข หรือไมมีการติด หรือชำระ 
    คาอากรแสตมปใหครบถวนตามที่กฎหมาย
    กำหนด 

7. เรื่องที่ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูรองทุกขไมใช
    ผูบริโภคตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค     
    พ.ศ.2522

8. เรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
    ผูบริโภค ไดมีหนังสือแจงใหผูรองทุกขมาพบ
    หรือชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม แตผูบริโภค
    ไมมาพบ ไมสงเอกสารหรือใหขอเท็จจริง     
    เพิ่มเติมแตอยางใด
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ร้องเรียนอย่างไร ? ให้ได้ผลเร็ว
      เพื่อใหผูบริโภคไมเสียเวลาในการยื่นเรื่องรองเรียน ผูรองเรียนจะตองเตรียมเอกสาร

หลักฐานใหครบถวน เพื่อนำมายื่นประกอบบันทึกคำรองเรียน ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีรองเรียนเรื่องบาน ที่ดินจัดสรร และอาคารชุด เอกสารทั้งหมด
ใหถายสำเนา 5 ชุด

ผูรองควรแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทของตน ขอชื่อเจาหนาที่
ผูรับเรื่องและเลขที่เรื่องรองทุกข เพื่อใชติดตามเรื่องตอไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ปรึกษาสายดวน  1166

+ + +
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1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
   ขาราชการ

2. ทะเบียนบานผูรองเรียน

3. ที่อยูของผูประกอบการธุรกิจที่สามารถ   
   ติดตอได

4. หนังสือจอง สัญญาจอง สัญญาจะซื้อจะขาย

5. เอกสารโฆษณา ภาพถาย (ถามี)

6. ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับเงินเรียงลำดับ
    การชำระคางวด

  7. หนังสือ จดหมายโตตอบระหวางผูรองเรียน  
      กับผูประกอบธุรกิจ (ถามี)

  8. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สำเนาโฉนด
      ที่ดิน สำเนาหนังสือรับรองทะเบียน  
      นิติบุคคล เปนตน

  9. ไปรษณียบัตรจำนวน 1 แผน พรอมกรอก
      ชื่อ-ที่อยู ของผูรองเรียน

10. อากรแสตมปจำนวน 30 บาท
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ข้ันตอนการร้องเรียน

1. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบ
    บันทึกคำรองเรียนพรอมแนบเอกสาร
    (ลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ) มอบให
    เจาหนาที่

เขียนคําร้องอย่างไร ?
1. เขียนชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูบริโภคที่สามารถติดตอได

2. เขียนชื่อบุคคล บริษัท หางราน (ผูประกอบการ) ที่จะรองเรียน

3. เขียนรายละเอียดเลาเรื่องขอเท็จจริงของเหตุการณที่ถูกละเมิดสิทธิ

4. เขียนความประสงคของการรองเรียน เชน การขอใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา การขอใหเยียวยา
    ความเสียหาย การขอใหตรวจสอบผูประกอบการ การแจงเบาะแสสินคาอันตราย

5. แนบหลักฐานเอกสาร เชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน สัญญาที่เกี่ยวของ
    ใบเสร็จรับเงิน เอกสารโฆษณา แผนพับ เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

3. กรณีผูบริโภคไมสามารถรองเรียน
    ดวยตนเองได ผูมารองเรียนแทนจะตอง
    มีหนังสือรับรองมอบอำนาจจากผูบริโภค
    (พรอมติดอากรแสตมปจำนวน 30 บาท)
    นำมายื่นตอเจาหนาที่ดวย

2. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบ
    หนังสือมอบอำนาจ (มอบอำนาจให สคบ.
   ดำเนินการแทนผูรอง) พรอมติดอากร
    แสตมปจำนวน 30 บาท
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1. ระบบรองเรียน online ผาน  www.ocpb.go.th หรือ consumer@ocpb.go.th

2. สงจดหมายทางไปรษณีย มาที่ สคบ. โดยดาวนโหลดแบบฟอรมรองเรียนจาก
    www.ocpb.go.th

3. เดินทางมาที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สคบ. ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
    อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
    10210

4. สวนภูมิภาค รองเรียนที่คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด (สำนักงาน
    จังหวัดทุกจังหวัด) ศูนยดำรงธรรม

ติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียน
อย่างไร ?

ทานสามารถติดตามสถานะเรื่องรองเรียนของทานไดผานชองทาง
สายดวน 1166 โดยอางเลขที่รับแจงเรื่องรองเรียนกับเจาหนาที่ เชน

OCPB0160/… หรือแจงชื่อ-สกุลของผูรอง หรือทานอาจตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนของทานผานระบบรองทุกขผูบริโภค ทางเว็บไซต www.ocpb.go.th

และ แอปพลิเคชั่น OCPB Connect



หากคูกรณีตกลงกันไมได เจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง
สรุปสำนวนเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อบรรจุเรื่องเขา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

1. เจาหนาที่รับเรื่องตรวจเอกสารรวบรวมขอเท็จจริง
     เจาหนาที่ทำหนังสือเชิญมาเจรจาไกลเกลี่ยหรือเรียกมาพบพนักงานเจาหนาที่
หรือใหชี้แจงขอเท็จจริงเปนหนังสือ หากขอเท็จจริงหรือเอกสารไมครบ เจาหนาที่
จะแจงผูรองใหสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
หากผูรองไมดำเนินการใหยุติเรื่อง

2. เจรจาไกลเกลี่ยคูกรณี
     นัดเจรจาระหวางผูรองกับผูประกอบธุรกิจในชั้นเจาหนาที่ 2 ครั้ง และชั้นคณะ
อนุกรรมการ 2 ครั้ง หากคูกรณีตกลงกันไมไดใหมีมติยุติเรื่อง

เจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง
บรรจุเขาสูวาระการประชุม คคบ.

3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาใหความเห็น
     เห็นควรยุติเรื่อง หรือเห็นควรดำเนินคดีหรือเห็นควรสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม
แตงตั้งคณะตรวจสอบขอพิพาท หรือใหเจรจาไกลเกลี่ยใหม

4. คคบ. พิจารณาเพื่อมีมติ

5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสำนวนแจงมติ คคบ. ใหผูรองทราบ

ข้ันตอนการดําเนินการของ สคบ.
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1. ผูรองที่ขอให สคบ. ดำเนินคดีแทนไดตองเปน “ผูบริโภค” เทานั้น

     “ผูบริโภค” หมายถึง ผูซื้อหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูไดรับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผูประกอบธุรกิจใหซื้อสินคาหรือรับบริการ รวมถึงผูใชสินคา หรือไดรับบริการจาก
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม

2. มีการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
     หมายถึง ผูประกอบธุรกิจเปนฝายผิดสัญญา รวมถึงผูประกอบธุรกิจกระทำการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางก็ได (ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายคุมครองผูบริโภค
และกฎหมายอื่น)

3. การดำเนินคดีจะเปนประโยชนตอผูบริโภค

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีพฤติการณท่ีเห็นไดวา หากยังดำเนินกิจการแบบน้ีตอไป อาจกอ
   ใหเกิดความเสียหายกับผูบริโภครายอื่นดวย

2. ผลการดำเนินคดีแทนผูบริโภครายใดนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภครายอื่น ๆ ที่ยังไมไดมา
   รองขอดวย (ซึ่งผูบริโภครายอื่นสามารถยื่นคำรองภายหลังได)

พิจารณาจาก

เกณฑ์ท่ี สคบ. ใช้พิจารณาเข้าดําเนินคดีแทนผู้บริโภค มีดังน้ี
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กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 2

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 3

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย

พ.ศ. 2551 (Product Liability Law : PL Law)

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551



สิ่งที่ผูบริโภคควรปฏิบัติเมื่อซื้อสินคา

กอนซื้อสินคาหรือบริการ

     ในการซ้ือสินคาหรือบริการ ผูบริโภคมีหนาท่ีตองใชความระมัดระวังตามสมควร
ใหความสำคัญในรายละเอียดของฉลากสินคา โฆษณาสินคาหรือบริการ และเง่ือนไข
ในเอกสารสัญญาหรือใบเสร็จรับเงินดังนี้

1. ตองตรวจดูฉลาก ของสินคาเพื่อเปนขอมูลในการ 
    เปรียบเทียบแตละยี่หอกอนตัดสินใจเลือกซื้อหรือใหบริการ
2. สอบถามขอเท็จจริง เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาจากผูขายหรือ
    ผูที่เคยใชสินคานั้นแลว
3. ศึกษาเงื่อนไขหรือขอจำกัดของสินคา ใหเขาใจถองแท เชน
    วัน เดือนปที่ผลิตหรือวันหมดอายุ วิธีการใช การเก็บรักษา คำเตือน
    หรือขอควรระมัดระวังของสินคา เพื่อใหใชสินคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
    และประหยัด
4. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินคา
    วาเปนจริงตามที่ระบุไวที่ฉลากของสินคาหรือไม เพื่อใหไดสินคาที่มี
    คุณภาพและเปนธรรมแกผูบริโภค
5. อยาดวนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินคาหรือบริการ ตองศึกษาเงื่อนไข
    รายละเอียดอื่น ๆ หรือขอเสียของตัวสินคาหรือบริการที่อาจไมไดระบุไว
    ในโฆษณาดวย โดยอาจหาความรูเพิ่มเติมจากการสอบถามผูผลิต ผูที่เคยใช
    สินคาหรือบริการแลว หรือคนหาจากเว็บไซตตาง ๆ
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     ผูบริโภคมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ไวเพื่อการเรียกรองตามสิทธิของตน อาจเปนสินคาที่แสดงใหเห็นวามีปริมาณ หรือคุณภาพ
ไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีระบุไวในฉลาก มีความสกปรกหรือมีพิษท่ีกอใหเกิดอันตราย ควรจดจำ
สถานที่ซื้อสินคาหรือบริการนั้นไว เพื่อใชประกอบการรองเรียน และควรเก็บเอกสารโฆษณา
และใบเสร็จรับเงินไวดวยทุกครั้ง

     เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ผูบริโภคมีหนาที่ดำเนินการรองเรียนตามสิทธิของตน
โดยรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีกำกับดูแลสินคาหรือบริการน้ันโดยตรงหรือรองเรียนมายัง สคบ.
ตามชองทางตาง ๆ สิทธิผูบริโภคตองไดรับความคุมครองตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค
เมื่อไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อสินคาหรือบริการจึงถือเปนเรื่องชอบธรรมที่ผูบริโภค
ควรเรียกรองใหผูประกอบธุรกิจชดใชความเสียหายและเพื่อลงโทษ หรือปรามมิใหผูประกอบธุรกิจ
เอารัดเอาเปรียบผูบริโภคตอไป

หลังซ้ือสินค้าหรือบริการ

อย่าเพิกเฉย ร้องเรียนตามสิทธิ
ของตนเม่ือถูกละเมิด
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การดําเนินการกับสินค้าอันตราย

WARNING!

14

        ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสินคา
หรือบริการใดอาจเปนสินคาหรือบริการที่เปน
อันตราย คณะกรรมการวาดวยความปลอดภัย
อาจออกคำสั่งใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการนั้นได
และใหผูประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบ

หรือพิสูจนตอคณะกรรมการวาดวยความ

ปลอดภัย ท้ังน้ี ภายในระยะเวลาท่ีคณะ
กรรมการวาดวยความปลอดภัยกำหนด
     
       เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาสินคาหรือ
บริการใดเปนสินคาหรือบริการที่เปนอันตราย
ใหคณะกรรมการวาดวยความปลอดภัย
ออกคำส่ังใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการ และ
อาจส่ังหามขายสินคาหรือใหบริการน้ันเปน
ชั่วคราวจนกวาจะทราบผลการทดสอบหรือ
ผลการพิสูจนตอคณะกรรมการวาดวยความ

ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
วาดวยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการวาดวยความปลอดภัยกำหนด

         ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยความ
ปลอดภัยพิจารณาผลการทดสอบหรือผลการ
พิสูจน เพ่ือประกอบการพิจารณาแลวเห็นวา
สินคานั้นเปนสินคาที่เปนอันตราย และไมอาจ
ปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นได
โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา 30 หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือบริการนั้นเปนบริการ
ที่เปนอันตราย ใหคณะกรรมการวาดวยความ
ปลอดภัย ออกคำสั่งหามผูประกอบธุรกิจผลิต
เพื่อขาย สั่ง หรือนำเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อขายสินคา หรืองดใหบริการ โดยจะส่ัง
ใหแกไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินคา
หรือการใหบริการ หรือทำลายสินคาดังกลาว
หรือสงกลับคืนไปยังประเทศที่นำสินคานั้น
เขามาในราชอาณาจักรตามควรแกกรณี



ข้ันตอนดําเนินงานของ สคบ. 
เม่ือมีผู้บริโภคร้องเรียน “สินค้าอันตราย”

รับเรื่องรองทุกขสินคาหรือบริการ
ที่กอหรืออาจกอใหเกิดอันตราย

ติดตอประสานผูรองทุกข (ผูบริโภค)
ขอทราบขอมูล

เพิกถอนคำสั่งหามขายชั่วคราว
มาตรา ๒๙/๙ วรรคแรก

เก็บตัวอยางสินคา

ใหผูประกอบธุรกิจ
ชี้แจง

คณะกรรมการวาดวย
ความปลอดภัยของสินคาและบริการ

ออกคำสั่งหามขาย
เปนการชั่วคราว

พิจารณา

รับเรื่องรองทุกขสินคาหรือบริการที่กอหรืออาจกอใหเกิดอันตรายขั้นตอนดำเนินงานของ สคบ. 
เมื่อผูบริโภครองทุกข สินคาหรือบริการที่กอหรืออาจกอใหเกิดอันตราย
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หามผลิต หามขาย
หามนำเขา

งดใหบริการ ทำลาย

ไมอันตราย อันตราย

มีคำสั่งใหผูประกอบธุรกิจ
ทดสอบพิสูจน

เปนสินคาหรือบริการที่อันตราย
ไมอาจปองกันได โดยการกำหนด

ฉลากตามมาตรา ๓๐
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  1 ของเลนชนิดพองตัว เมื่อแชน้ำ หรือ ตัวดูดน้ำ

  2 เครื่องตมน้ำไฟฟาที่ทำใหรอนโดยผานกระแสไฟฟาเขาไปในน้ำโดยตรงหรือ
         เครื่องตมน้ำไฟฟาแบบขั้วเปลือย

  3 ลูกโปงวิทยาศาสตร หรือ ลูกโปงพลาสติก หรือ Blowing balloon

  4 เครื่องเลนฉีดน้ำที่มีลักษณะเปนกระบอกสูบโดยใชแรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบ
        โดยตรง

  5 สารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคเปนการชั่วคราว

  6 เครื่องเลนลองแกง ชื่อ อินเดียนา ล็อก (Indiana Log) เปนการชั่วคราว

  7 เครื่องทำน้ำเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังน้ำหรือทอสงน้ำ

  8 ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอ

  9 อุปกรณไฟฟาช็อตสำหรับแกลงคน

10 บารากู บารากูไฟฟาหรือบุหรี่ไฟฟาหรือตัวบารากู น้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟา
        หรือบุหรี่ไฟฟา

11 อุปกรณจัดฟนแฟชั่น

รายช่ือสินค้าอันตราย 11 ชนิด
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคําส่ังห้ามขาย

รายช่ือสินค้าอันตราย 11 ชนิด
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคําส่ังห้ามขาย
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บทลงโทษบทลงโทษ

     ผูประกอบธุรกิจฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป

หรือปรับไมเกิน 600,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ถาการฝาฝนคำส่ังเปนเหตุใหเกิด

อันตรายแกกาย สุขภาพอนามัย หรือจิตใจของผูอ่ืน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน

4 ป หรือปรับไมเกิน 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถาการฝาฝนคำสั่งเปนเหตุ

ทำใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน

1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถาการฝาฝนคำสั่งเปนเหตุใหผูอื่นถึงแก

ความตาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับต้ังแต 200,000 บาท

ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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         โฆษณาจะตองไมใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความ
ที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมโดยรวม ไมวาจะเกี่ยวกับแหลงกำเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ การสงมอบ จัดหา หรือการใชสินคา หรือบริการ
จะตองไมกระทำดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ หรือ
กอใหเกิดความรำคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา

โฆษณา 
การกระทำดวยวิธีใดๆ 

ก็ตาม ใหบุคคลเห็น

หรือทราบขอความเพื่อ

ประโยชนทางการคา

สื่อโฆษณา 
สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา 

เชน หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

โทรศัพท ปาย ฯลฯ
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ขอความ 
การกระทำใหปรากฏดวย

ตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง 

เสียง เครื่องหมาย หรือ

การกระทำใด ๆ ที่ทำให

บุคคลทั่วไป เขาใจความหมายได



ข้อความท่ีไม่เปน็ธรรมต่อผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม

1. เปนเท็จ หรือเกินความจริง
“เท็จ” คือ ไมจริงทั้งหมด ไมสามารถพิสูจนไดตามที่โฆษณา
“เกินจริง” คือ มีความจริงบางสวน หรือไมจริงบางสวน

2. กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
คือ รายละเอียดสวนสำคัญของสินคาหรือบริการนั้นที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ เชน การใช
รูปภาพ ขอมูลที่คลุมเครือไมชัดเจน ไมครบถวน โดยมีเจตนาใหเกิดเขาใจผิด

3. สนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
หรือนำไปสูความเสื่อมเสียวัฒนธรรมของชาติ
“ผิดกฎหมาย” เชน สนับสนุนใหใชยาเสพติดตองหาม สนับสนุนใหเลนการพนัน เปนตน
“ผิดศีลธรรม” การกระทำผิดศีล 5 เชน สนับสนุนการทารุณสัตว สนับสนุนการกดขี่ทางเพศ
เปนตน

4. ทำใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน
เชน การอางอิงความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ

5. ขอความอื่น ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง (ขอกำหนดพิเศษสำหรับ

โฆษณาบางชนิด) ไดแก

1. โฆษณาสงเสริมการขาย เสี่ยงโชค ประกวดชิงรางวัล ของแถม สิทธิหรือประโยชนโดยใหเปลา

2. ขอความที่ระบุได หรือหามใชในการถวายพระพร

3. โฆษณาขายอาคารชุด ที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
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        ผูใดเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลง
         กำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณหรือสาระสำคัญ
ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปน
ของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมีขอความ
อันเปนเท็จหรือขอความท่ีรู หรือควรรูอยูแลววาอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวาน้ัน ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

         ผูใดโฆษณาโดยใชขอความสนับสนุนโดยตรง
         หรือโดยออมใหมีการกระทำผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมหรือนำไปสูความเสื่อมเสียวัฒนธรรมของชาติ
หรือขอความที่ทำใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสีย
ความสามัคคีในหมูประชาชน หรือขอความอื่น ๆ
ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจำ
ท้ังปรับ

บทกำหนดโทษ
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         ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
         คำสั่งของคณะกรรมการวาดวย
การโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 27 หรือ
28 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

         ถาการกระทำตามขอ 2, 3 หรือ
         4 เปนการกระทำของเจาของ
สื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา
ผูกระทำตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
ของโทษท่ีบัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น

แกไขใหมตาม ม.59 พรบ.
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ



การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก

“ฉลาก”
 คือ รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือ ส่ิงอ่ืนใด

ท่ีแสดงข้อความเก่ียวกับสินค้า

        สินคาที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อขาย จัดเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
ตองจัดทำฉลากแสดงรายละเอียดท่ีสำคัญและจำเปนใหผูบริโภคทราบ
นอกจากนี้สินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ
จากการใชสินคารวมถึงสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชในชีวิตประจำวันก็ตอง
จัดทำฉลากเชนกัน เพื่อประโยชนตอผูที่จำเปนจะตองรับทราบขอเท็จจริง
ที่สำคัญเกี่ยวกับสินคานั้น
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ชื่อหรือเครื่องหมายการคา

ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ของผูผลิต หรือผูสั่งหรือนำเขา

เพื่อขายในประเทศไทย

วันเดือนปที่ผลิต

หรือวันเดือนปที่หมดอายุ

หรือวันเดือนปที่ควรใชกอน

ชื่อประเภทหรือชนิดของสินคา

ที่แสดงใหเขาใจวาสินคาคืออะไร

ในกรณีที่เปนสินคาสั่งหรือนำเขา

ใหระบุชื่อประเทศที่ผลิตดวย

ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร

น้ำหนักของสินคาแลวแตกรณี

ใชหนวยเปนชื่อเต็มหรือชื่อยอ

หรือสัญลักษณ

ราคา

ระบุหนวยเปนบาท และจะระบุ

เปนเงินสกุลอื่นดวยก็ได โดยตอง

แสดงฉลากสินคาไวที่ตัวสินคา

ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ สอดแทรก

หรือรวมไวกับสินคา เอกสาร

หรือคูมือปายที่ติดตั้งไวที่สินคา

หรือภาชนะบรรจุ

วิธีใช คำเตือน ขอแนะนำ

ในการใชหรือหามใช

ที่อยูที่สามารถติดตอได

ของผูผลิตเพื่อขาย

หรือผูสั่งหรือผูนำเขา

สินค้าท่ัวไป ต้องระบุ
ข้อความบนฉลาก ดังน้ี . . .
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ระบุชนิดและประเภทขาว ในกรณีมีสวนผสม

ของขาวอื่นใหระบุชนิด และจำนวนที่ผสม

พรอมทั้งระบุวิธีการหุงตมดวย

ระบุชนิดของทองรูปพรรณ ช่ือสถานประกอบการ หรือเคร่ืองหมายการคา

ของผูผลิต หรือของผูสง หรือนำเขา ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองคำ (เปน

กะรัตหรือเปอรเซ็นต) น้ำหนัก คากำเหน็จ ราคารับซื้อคืนขั้นต่ำตามที่สมาคม

คาทองคำประกาศ รวมทั้งตองติดประกาศราคาทองในแตละวันไวหนาราน

จำหนาย

ขาวสาวบรรจุถุง

ทองรูปพรรณ

สินค้าควบคุมฉลาก (พิเศษ) 
ปจัจุบัน (พ.ศ. 2560)
มี 27 ชนิด ได้แก่
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ผลิตภัณฑพลาสติก

ระบุคำเตือน

อัญมณีเจียระไนและ

เครื่องประดับอัญมณีเจียระไน

“อันตราย อาจทำใหไตวาย หามใชในอาหาร” 
โดยใชตัวอักษรสีแดงขนาดใหญกวาตัวอื่น

บอแรกซ

ระบุคำเตือน

ระบุวิธีใชวาใชเพื่อสิ่งใด เชน ใชเปนภาชนะหรือสิ่งบรรจุ

หรือเปนเครื่องใช

ระบุชื่อสถานประกอบการ หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต ผูจำหนาย

หรือนำเขาชื่อทางการคาของอัญมณีตามมาตรฐานศัพทบัญญัติอัญมณี

เชน เพชร พลอย ไพลิน ทับทิม ฯลฯ แตหามใชชื่อวา เพชรเทียม

พลอยสังเคราะห กรณีเปนวัสดุเลียนแบบธรรมชาติใหใชคำวา อัญมณี

เลียนแบบ หรืออัญมณีสังเคราะห ระบุน้ำหนักอัญมณีเปนกะรัต (CT)

กรณีใชทองคำเปนรูปตัวขึ้นรูปเครื่องประดับ ใหระบุน้ำหนัก และ

ความบริสุทธิ์ของทองคำ หนวยเปนกะรัตหรือเปอรเซ็นต และระบุ

ราคาดวย
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สำหรับผลิตภัณฑที่ทำขึ้นเพื่อไมตองการใหใชกับอาหารให
ระบุวา “หามใชหอหุมหรือบรรจุอาหาร” กรณีใชสำหรับ
อาหารใหระบุวา “ใชบรรจุอาหารเครื่องดื่ม” “ปลอดภัย
ใชกับอาหาร”“ใชเพียงครั้งเดียว” “หามใชบรรจุของรอน”
ฯลฯ แลวแตกรณี ถาเปนเครื่องใชรองรับน้ำหนัก เชน โตะ เกาอี้ ใหระบุ
“รับน้ำหนักไดไมเกิน...กิโลกรัม หรือ กก.” กรณีผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ใหระบุ “มีสวนผสมจากวัสดุที่ใชแลว”



เครื่องทำน้ำอุนไฟฟา
และเครื่องทำน้ำรอนไฟฟา
ระบุขอแนะนำการใชวา
ตองติดตั้งสายดินพรอมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุนไฟฟาหรือเครื่องทำน้ำรอนไฟฟา

ระบุคำเตือน
ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ ที่ดานหนาของเครื่องวา “อันตรายถึงชีวิต
ถาไมติดตั้งสายดิน”

แปรงสีฟน
ระบุลักษณะขนแปรง เชน ปลายตัดเรียวแหลม ชนิดขนแปรง เชน
นุมปานกลาง วัสดุที่ใชทำดามแปรงและขนแปรง เชน พลาสติก
ชนิดพีบีที วิธีใช เชน ใชทำความสะอาดฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง

ขอแนะนำการใช
ควรลางแปรงสีฟนใหสะอาดทุกครั้งหลังใช และเก็บไวในที่แหง

และชวงอายุที่เหมาะสมของเด็กที่ใช เชน เริ่มมีฟน ถึง 3 ป

เครื่องเลนชนิดมีลอเลื่อน
ระบุขอแนะนำในการใช ดังนี้

   - ไมเหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 4 ป

   - การเลนตองใสอุปกรณเสริมความปลอดภัยทุกครั้ง
     ประกอบดวย หมวกนิรภัย สนับขอมือ สนับศอก สนับเขา

   - ผูเริ่มฝกหัดใชตองมีผูดูแลอยางใกลชิด

   - ตองเลนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลนโดยเฉพาะ

ระบุคำเตือน 
“ถาไมใสอุปกรณเสริมความปลอดภัยอาจเปนอันตรายถึงชีวิต” โดยใช
ตัวอักษรสีแดง ขนาดไมต่ำกวา 3 มิลลิเมตร ติดไวที่ตัวสินคา

L
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น้ำมันอเนกประสงค (Multi-Purpose Oil)
ระบุขอแนะนำในการใชดังนี้
“ใชสำหรับงานหลอลื่นภายนอกไดทุกประเภท เชน ชิ้นสวน
เครื่องจักรทั่วไป เปนน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันหยอดใบเลื่อย
โซและเฟอง หรืออื่น ๆ”

ระบุคำเตือน
“หามนำไปใชหลอลื่นภายในเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ
และเครื่องยนตดีเซล หรือใชแทนน้ำมันเครื่อง 2T” โดยใช
ตัวอักษรสีแดงขนาด ไมต่ำกวา 3 มิลลิเมตร ติดไวที่ดานหนา
ของภาชนะบรรจุ

ภาชนะและเครื่องใชเมลามีน
ระบุขอแนะนำในการใชดังนี้

“ควรใชฟองน้ำหรือผานุมทำความสะอาด” “กอนใชงานครั้งแรก
ควรลางดวยน้ำ เพื่อชะลางสิ่งสกปรก” และ “ไมแนะนำใหใชกับเตาไมโครเวฟ”

ระบุคำเตือน
“หามใชบรรจุอาหารหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส”

โดยใชตัวอักษรขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่น

ที่นอน
ฉลากตองมีขนาดไมต่ำกวา 6 x 8 นิ้ว ติดไวที่สินคาใหเห็น และอานได
ชัดเจนโดยระบุขอความตอไปนี้ 

   - ชื่อประเภทหรือชนิดของที่นอน เชน ที่นอนสปริง ที่นอน ฟองน้ำ ฯลฯ 

   - วัสดุที่ใชในการผลิต หากมีหลายชนิดตองแสดงขอความ และภาพ
     ตัดขวางของที่นอนที่แสดงใหเห็นวัสดุหลักที่ใชในการผลิต เชน สปริง
     ใยมะพราว ยางพาราหรือวัสดุอื่น ๆ
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รถจักรยานยนต
ระบุคำเตือน
“อาจถึงตายหรือพิการหากไมสวมหมวกนิรภัย และไมควรใหเด็ก
ที่เทายังไมถึงที่วางเทาโดยสาร” โดยใชตัวอักษรขนาดไมต่ำกวา
3 มิลลิเมตร ใชสีตัวอักษรตัดกับสีพื้นแสดงไวที่คูมือการใชงาน
รถจักรยานยนต และแสดงไวในลักษณะคงทนถาวรที่บริเวณถังน้ำมัน
หรือบริเวณอื่นของรถจักรยานยนตที่ผูใชรถจักรยานยนตสามารถเห็น
และอานไดอยางชัดเจน

เครื่องทำน้ำเย็น
ระบุขอแนะนำในการใช ดังนี้
1. ตองติดตั้งสายดินใหถูกวิธีพรอมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น

2. ตองติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว

3. ตองติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นในบริเวณที่เปนฉนวนไฟฟา และไม
    เปยกชื้น เชน ปูพื้นดวยผายาง ฯลฯ และไมควรใหมีน้ำชื้นแฉะ

4. ควรตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเคร่ืองทำน้ำเย็นโดย
   ชางผูชำนาญงานเปนประจำอยางนอยทุก 6 เดือน

ระบุคำเตือน
“อันตรายถึงชีวิตถาไมติดตั้งสายดินใหถูกวิธี หามใชตะกั่วบัดกรีในการซอมโดยเด็ดขาด”
โดยใชตัวอักษรสีแดง ขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร แสดงไวบริเวณกอกน้ำ

รถยนตใชแลว
ระบุรายละเอียดตอไปนี้
ชนิดของสินคา ชื่อสถานประกอบการผูขาย ขนาดหรือน้ำหนัก
สมุดคูมือการบำรุงรักษารถ (ถามี) รุน ป ราคา วันจดทะเบียน
เลขทะเบียน เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต ยี่หอรถ ยี่หอเครื่องยนต
สี ชนิดเชื้อเพลิง ลำดับเจาของรถ ภาระผูกพันของรถยนตที่มีอยู
ในวันจำหนาย (ถามี) ขอมูลการประสบภัย เชน ถูกชน ถูกน้ำทวม
กรณีถูกน้ำทวมใหระบุระดับของน้ำที่ทวมตัวรถยนต เชน ระดับพื้น
ระดับเบาะ ทวมทั้งคัน ฯลฯ และระยะทางการใชงาน 28



ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

ระบุรายการสินคาที่บรรจุทั้งหมดพรอมระบุขนาด มิติ ปริมาณ 
ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินคาแตละรายการ
ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูจำหนาย วันเดือนปที่หมดอายุ
หรือวันเดือนปที่ควรใชกอนหมดอายุของสินคาแตละชิ้นที่อยูในชุด
วันเดือนปที่บรรจุชุดสังฆทาน และราคารวมชุดบรรจุเปนบาท

ผลิตภัณฑที่ชวยในการพยุงตัวเด็ก
ระบุขอแนะนำในการใช ดังนี้

1. การใชผลิตภัณฑนี้อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำ
หรือตกจากที่สูง โดยเฉพาะเมื่อใชบนพื้นที่มีความตางระดับ

2. ขณะที่ใหเด็กใชผลิตภัณฑนี้ตองมีผูดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา

3. ไมควรใชผลิตภัณฑนี้บนพื้นตางระดับ

ระบุคำเตือน
“ผลิตภัณฑนี้ไมชวยในการหัดเดินและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต” โดยใชตัวอักษร
สีแดงขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร แสดงไวท่ีตัวสินคาอยางคงทนถาวรใหเห็นและ
อานไดชัดเจน

29

สินคา , น้ำหนัก จำนวน ราคา วันหมดอายุ

ลอเรนซ ชิพสเล็ทเท็น ปาปริกา 100g 1 กระปอง 12/08/2572
เดนิสาบัตเตอรคุกกีี้ 200g 1 กระปอง 85.00

48.00
24/10/2572

บอน อโรมา โกลด 100g 1 ขวด 139.00 27/05/2573
ซุปมะเขือเทศ ชนิดเขมขน 310g 2 กระปอง 108.00 15/09/2572
น้ำตาล 25 ซอง 25g 1 กลอง 56.00 25/08/2574
ไฟฉาย 1 กระบอก 178.00 23/09/2573



อุปกรณเครื่องเลนสนาม 
 ระบุขอแนะนำการใช อยางนอยดังนี้
   - เหมาะสำหรับเด็กอายุกี่ป
   - ควรตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ
เครื่องเลนสนาม โดยชางผูชำนาญงานอยางสม่ำเสมอ
   - ตองมีผูควบคุมดูแลขณะเลน
   - ตองติดตั้งอุปกรณเครื่องเลนสนามในพื้นที่เหมาะสม เชน
     พื้นยาง สังเคราะห พื้นทราย เปนตน

ระบุคำเตือน 
“หากไมไดทำการยึดติดกับพื้น อาจเปนอันตรายถึงชีวิต” สำหรับอุปกรณ
ที่ออกแบบใหตองยึดติดกับพื้นดวยตัวอักษรขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร
สีตัดกับสีพื้น

เอกสารหรือคูมือติดตั้งตองระบุรายละเอียดตอไปนี้

   - สวนประกอบของเครื่องเลน

   - ขั้นตอนการติดตั้ง

   - คำแนะนำการติดตั้งไมใหเครื่องเลนโคนลงมาและการอื่น
     เพื่อความปลอดภัยของผูเลน

   - เครื่องเลนนี้เหมาะกับเด็กอายุกี่ป

   - การตรวจสภาพโดยชางผูชำนาญงาน

   - ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเลนและอื่น ๆ
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ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน
 ระบุขอแนะนำการใชดังตอไปนี้
     - ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม
       ไดแก หนากาก ถุงมือยาง แวนตา ชุดคลุม

     - หลีกเลี่ยงการทำใหเกิดฝุนหรือแตกหัก

     - ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน

     - เศษวัสดุหรือฝุนที่เกิดจากการติดตั้ง ใหรวบรวมใสถุงพลาสติก
       หรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง

     - การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารและน้ำดื่มขณะปฏิบัติงาน
       ในบริเวณที่มีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย มีโอกาสใหไดรับแรใยหิน
       เขาสูรางกายมากขึ้น

    - อาบน้ำทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ

    - หากมีอาการผิดปกติ เชน เกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวาจะไดรับ
      อันตรายจากสารแรใยหิน ควรพบแพทยเพื่อวินิจฉัยโดยละเอียด

เอกสารหรือคูมือติดตั้งตองระบุรายละเอียดตอไปนี้

ระบุคำเตือน

“ระวังอันตราย ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบการ
ไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด”
โดยใชตัวอักษรขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร ดวยตัวอักษร
ท่ีมีสีตางจากพ้ืนผิวผลิตภัณฑอยางคงทนถาวรท่ีผลิตภัณฑ
และภาชนะบรรจุ หรือหีบหอผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ซึ่งผูใชสามารถเห็น
และอานไดอยางชัดเจน โดยเนนคำวา “ระวังอันตราย” ใหใชตัวอักษรขนาดไมต่ำกวา
15 มิลลิเมตรและตองแสดงสัญลักษณพรอมขอความ ดังนี้

ลูกโปงบรรจุกาซไฮโดรเจน
ระบุคำเตือน 

“หามนำเขาใกลเปลวไฟหรือความรอน” โดยพิมพขอความเปนเอกสาร
ที่มีตัวอักษรขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร ใหผูบริโภคอานไดชัดเจนมอบแกผูบริโภค
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ปนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบอาวุธปนจริง (บีบีกัน)
ระบุขอความตอไปนี้
ใชตัวอักษรขนาด ไมต่ำกวา 2 มิลลิเมตร

   - ความเร็วของวิถีลูกกระสุน

   - ความแรงของวิถีลูกกระสุน

   - ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร (กรณีมีกลองเลเซอร)

   - กำลังของแสงเลเซอร (กรณีมีกลองเลเซอร) ขอหาม
ในการใช “หามจองแสงเลเซอร” (กรณีมีกลองเลเซอร)

ระบุคำเตือน
“การเล็งหรือยิงเขาหากัน อาจทำใหตาบอดหรือรางกาย
ไดรับบาดเจ็บ” ใชตัวอักษรที่มีขนาดไมต่ำกวา 3 มิลลิเมตร
และสีของขอความตองตัดกับสีพื้น แสดงไวที่ตัวสินคาอยาง
คงทนถาวรใหเห็นและอานไดชัดเจน

น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ระบุขอความแนะนำในการใชอยางนอย ดังตอไปนี้

   1. ตองดูความสะอาดของหัวจายน้ำ

   2. ตองหลีกเลี่ยงการใชบริการจากตูน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ที่มีลักษณะไมถูกสุขอนามัย

   3. ตองใชภาชนะที่สะอาดในการบรรจุน้ำ

   4. ตองหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตูน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสี
หรือกลิ่น หรือรส ผิดปกติ

   5. ไมควรนำภาชนะที่เคยบรรจุของเหลวชนิดอื่นมาบรรจุน้ำ
- ระบุวัน เดือน ป ที่เปลี่ยนไสกรองแตละชนิด

ระบุคำเตือน
“ระวังอันตรายหากไมตรวจสอบวัน เดือน ปที่เปลี่ยนไสกรองและตรวจสอบคุณภาพน้ำ”
โดยใชตัวอักษรหนา สีแดง ขนาดไมต่ำกวา 1 เซนติเมตร บนพื้นสีขาว แสดงไวที่ดานหนา
ของตูน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ อยางคงทนถาวรเห็นและอานไดชัดเจน
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ภาชนะและเครื่องใชเหล็กกลาไรสนิมสำหรับอาหาร
ระบุขอแนะนำการใชอยางนอยดังนี้

   - ไมควรแชหรือสัมผัสกรด หรือเกลือ หรือดางเขมขน เชน
น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำสมสายชู สำหรับชนิดของเหล็กกลาไรสนิม
ที่ใชเปนวัตถุดิบไมอยูในขอกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานสากล

   - ไมควรใชฝอยเหล็กขัดทำความสะอาด

   - ควรใชฟองน้ำในการทำความสะอาด และเช็ดใหแหง
     ทันทีหลังใชงาน

ระบุคำเตือน

“หามใชกับเตาไมโครเวฟ” ใชตัวอักษรขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่น
และสีของขอความตองตัดกับสีพื้นดวย

ดอกไมเพลิง
ระบุรายละเอียดอยางนอยดังนี้

   - ผูเลนที่มีอายุต่ำกวา 14 ป ตองอยูในการกำกับดูแลของผูใหญ

   - ควรเก็บใหพนมือเด็ก

   - ไมควรเก็บรักษาไวในที่มีอุณหภูมิสูง

   - ควรเลนในที่โลงกวาง หางไกลจากวัตถุไวไฟ

ระบุคำเตือน

“อันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเลนไมถูกวิธีหรือคึกคะนอง” ใชตัวอักษร

เสนทึบขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบและขอความตัดกับสีพื้น

ของฉลาก
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อางอาบน้ำสำหรับเด็ก
ระบุคำเตือน

“ระวังอันตราย ไมควรปลอยเด็กอยูในน้ำตามลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำไดแมมีระดับน้ำ

เพียงเล็กนอย” และแสดงสัญลักษณ พรอมคำเตือน สีของกรอบ และขอความตัดกับ

สีพื้นของฉลาก ติดไวอยางคงทนบนผลิตภัณฑ

ไมตียุงไฟฟา

ระบุขอแนะนำการใชดังนี้

“ควรทำความสะอาดดวยแปรงแหงและหามลางดวยน้ำ” “หามเปลี่ยนหรือจับตอง

หนาสัมผัสของตาขายเมื่อใชงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสโครงตาขายชั้นกลาง”

ระบุคำเตือน

“ตองเก็บใหพนมือเด็ก ขณะชารจแบตเตอรี่ ตองวางใหหางจากสิ่งที่ติดไฟไดงาย และ

หามใชใกลวัตถุไวไฟ” ใชตัวอักษรสีตางจากสีพื้นผลิตภัณฑแสดงไวอยางคงทนถาวร

ที่ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหอานงายและชัดเจน
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สีที่มีสารตะกั่วเปนสวนผสม รายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณสารตะกั่วที่ผสมอยูในสีใชหนวยพีพีเอ็ม (สวนในลานสวน) หากปริมาณ
สารตะกั่วมากกวา 100 พีพีเอ็ม ระบุคำเตือน “สารตะกั่วอาจเปนอันตราย
ตอสมองและเม็ดเลือดแดง หามใชทาบานหรืออาคาร” ใชตัวอักษรหนา สีแดง
ขนาดไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร บนพื้นสีขาวใหเห็นชัดเจน

บทลงโทษ
  - ผูขายสินคาท่ีควบคุมฉลากโดยไมมีฉลากหรือแสดงฉลากไมถูกตอง
    ระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
    หรือทั้งจำทั้งปรับ

  - ผูผลิตหรือสั่งหรือนำเขา ระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
    200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  - ผูเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ
    หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคา ไมวาจะเปนของตนเอง
    หรือผูอื่น โดยใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รู หรือ
    ควรรูอยูแลววา อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ระวางโทษจำคุกไมเกิน
    หกเดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  - ถาผูกระทำผิดเปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบ
    ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ๆ ตองรับโทษดวยเวนแตพิสูจน
    ไดวาไมมีสวน ในการกระทำความผิด
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อุปกรณสำหรับหอหุมโทรศัพท (Case) โทรศัพทเคลื่อนที่

และเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต

ที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยูภายใน

ระบุคำเตือน

       “อันตรายหากของเหลวรั่วไหล” ขอความที่เปนคำเตือนตองใชตัวอักษร
ที่มีสีตางจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑและมีขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นแสดงไวในลักษณะ
คงทนที่ผลิตภัณฑ
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ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ๆ ก็ตาม ถาสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกำหนดใหตองทำเปนหนังสือ หรือที่ปกติทำเปน
หนังสืออยูแลว ผูบริโภคยอมมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการทำสัญญา โดยมีขอบังคับ
สำคัญ 2 ประการไดแก หามใชขอสัญญาที่ทำใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจ

และหามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค

ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาไดกำหนดใหธุรกิจบางประเภท
เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา และกำหนดใหธุรกิจ

บางประเภทเปนธุรกิจที่ควบคุมรายการ  ในหลักฐานการรับเงิน

สัญญา คือ ความตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ
เพื่อซื้อและขายบริการ หรือ ใหและรับบริการ

การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา
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เงื่อนไขการใชบัตรการแจงยอดเงิน การยกเลิกพฤติกรรม การทวงหนี้ บัตรหาย
คาปรับหรือดอกเบี้ย การสะสมแตม

ประเด็นสำคัญ

รายละเอียดของสินคา เงื่อนไขการผอนชำระ เบี้ยปรับผิดนัดชำระคางวด หรือชำระ
ไมตรงการโอนกรรมสิทธิ์ รถหาย การติดตาม ยึดรถ ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

2. ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต

รายละเอียดของสินคา เงื่อนไขการผอนชำระ คาธรรมเนียมตาง ๆ เงื่อนไขการรับประกัน
ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

3. ธุรกิจใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา

1. ธุรกิจบัตรเครดิต

“ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา
และลักษณะสัญญาปจัจุบัน”

มี 13 ประเภท ได้แก่ . . .

รายละเอียดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เลขโฉนด ตำแหนงที่ดิน ภาระผูกพันกับธนาคารภาษี
ราคาขายตอตารางเมตร เง่ือนไขการชำระเงิน การโอนกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดการใช
พื้นที่ วัสดุกอสราง กำหนดแลวเสร็จ การรับผิดชอบกรณีเกิดความชำรุด ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

4. ธุรกิจขายหองชุด (คอนโดมิเนียม)
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รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ออกกำลังกาย ประเภทและจำนวนอุปกรณออกกำลังกาย
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เงื่อนไขการเปนสมาชิก การใชบริการ อัตราคาใชจาย
ตาง ๆ สิทธิในการยกเลิกสัญญา ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

เงื่อนไขการกูเงิน และผอนชำระ อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับการค้ำประกัน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

อัตราการใช การแจงหนี้ การระงับการใช ยกเลิกสัญญาคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

6. ธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

รายละเอียดของรถ ราคา รายการอุปกรณเพิ่มเติม ของแถม กำหนดสงมอบ
การยกเลิกสัญญา ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

7. ธุรกิจขายรถยนตที่มีการจอง

รายละเอียดสถานที่พักและผูประกอบธุรกิจ เงื่อนไขการชำระเงิน อัตราคาใชจาย
การยกเลิกสัญญา ระยะเวลาการมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

8. ธุรกิจบริการจัดสรรเวลาเขาใชสถานที่พัก (Time-sharing)

5. ธุรกิจใหกูยืมเงินเพื่อผูบริโภคของสถาบันการเงิน

9. ธุรกิจสถานบริการออกกำลังกาย (Fitness)
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจและพนักงาน ขอบเขตของงานที่ใหบริการ
อัตราคาบริการ และเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ สิทธิในการขอเปลี่ยนพนักงาน และสิทธิ
ในการเลิกสัญญา ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

รายละเอียดสถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา สถานที่กอสราง ราคากอสรางทั้งหมด
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม บัญชีแสดงปริมาณ วัสดุที่ใชกอสราง ราคางวดงาน และการชำระเงิน
กำหนดเวลาแลวเสร็จ เงื่อนไขยกเลิกสัญญา ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

11. ธุรกิจรับจางกอสรางอาคารเพื่อการอยูอาศัย (รับเหมา)

รายละเอียดสถานท่ีทำสัญญา วันท่ีทำสัญญา สถานท่ีกอสราง ราคากอสรางท้ังหมด
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม บัญชีแสดงปริมาณ วัสดุที่ใชกอสราง ราคางวดงานและ การชำระเงิน
กำหนดเวลาแลวเสร็จ เงื่อนไขยกเลิกสัญญา ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

12. ธุรกิจใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัย

การระบุสาเหตุการยกเลิกสัญญาผูบริโภค เชน การปรับเปลี่ยนราคารถยนตสูงขึ้น
ไมสงมอบรถยนตตามขอตกลงหรือกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

13. ธุรกิจขายรถยนตใชแลว

10. ธุรกิจบริการดูแลเด็ก ผูปวย ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ ตามที่อยูอาศัย
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“ธุรกิจท่ีควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน”

มี 3 ประเภท ได้แก่

รายละเอียดผูประกอบธุรกิจ เงื่อนไขการรับประกัน การคืนถัง และเงินประกัน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

รายละเอียดของรถ ผูประกอบธุรกิจ รายการท่ีซอม อะไหล อัตราคาแรง และคาอะไหล
วันสงซอมและรับรถคืน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

2. ธุรกิจใหบริการซอมรถยนต

1. ธุรกิจขายกาซหุงตมที่เรียกเงินประกันถังกาซหุงตม
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รายละเอียดผูขาย รายละเอียดผูซื้อ รายละเอียดรถยนต-เคร่ืองยนต ระยะทางการใช
(กิโลเมตร) ภาระผูกพัน และชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครอง การสงมอบรถยนต
และสมุดคูมือจดทะเบียน รายละเอียดการชำระเงิน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญ

3. ธุรกิจขายรถยนตใชแลว

ผูประกอบธุรกิจที่ไมสงมอบสัญญาหรือหลักฐานการรับเงินที่ถูกตอง
ใหผูบริโภค ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทลงโทษ

“รอบคอบกอนลงนาม สอบถามเมื่อสงสัย หาพยานรูเห็น
มีลายเซ็นทุกฝาย ขอสัญญาเปนหลักฐาน”
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การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง

คือ การขายสินคาหรือบริการโดย
ตัวแทนขายตรงหรือผูจำหนายอิสระ
ซึ่งนำสินคาหรือบริการไปขายถึงตัว

ผูบริโภค

คือ บุคคลที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์
ในสินคาหรือบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจขายตรง และนำสินคาหรือ
บริการดังกลาวไปเสนอขายโดย

ตรงตอผูบริโภค

คือ บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ
ผูประกอบธุรกิจขายตรงใหนำสินคา

หรือบริการไปเสนอขายโดยตรง
ตอผูบริโภค

ธุรกิจขายตรง

ธุรกิจตลาดแบบตรง

ผูจำหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง
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คือ การขายสินคาหรือบริการตอ
ผูซื้อโดยตรง ซึ่งอยูหางโดยระยะทาง

โดยมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ
ผานทางสื่อตาง ๆ เชน โทรศัพท
วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือ

ทางโซเซียลเน็ตเวิรก



ขายตรง คือ การขายสินคาหรือบริการโดยตัวแทนขายตรง หรือ ผูจำหนายอิสระ
ซึ่งนำสินคาหรือบริการไปขายถึงตัวผูบริโภค โดยบริษัทตองมาจดทะเบียนเปน

ผูประกอบธุรกิจขายตรงกับ สคบ.

ขอดูบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผูจำหนายอิสระ หรือตัวแทนขายตรง
ซึ่งออกโดยบริษัทเจาของสินคานั้นทุกครั้ง

ผูขายตองไมรบกวนหรือทำความรำคาญ

เรามีสิทธิ์จะใหเขามายังที่อยูของเราหรือใหออกไปเมื่อไรก็ไดเพราะผูจำหนาย
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่นั้นกอน
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ขายตรง
รับมือได้
ไม่น่ากลัว
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ค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสมาชิก

คุณภาพสินค้า

การจ่ายค่าตอบแทน

วิธีการประกอบธุรกิจ

ชี้แจงรายละเอียดรายไดและ
แผนดำเนินธุรกิจชัดเจน

ราคาและคุณภาพสินคา
ตามมาตรฐาน

รายไดและตำแหนง
มาจากยอดขายสินคา

มีตัวแทนขายตรงหรือ
ผูจำหนายสินคา เพื่อสรางรายได

คาธรรมเนียมสูงและอาจชักชวน
ใหซื้อสินคาไวเยอะ ๆ

คุณภาพสินคามีทั้งดีและไมดี

รายไดหลักมาจากการหาสมาชิก
รวมลงทุนไมได มาจากการขายสินคา

เนนการหาสมาชิกรวมเครือขาย
มากกวาการขายสินคา

ความแตกต่าง
ระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่
ความแตกต่าง
ระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่
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หากมีผูชักชวนใหประกอบธุรกิจและไมแนใจ ควรสอบถาม
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดไมตกเปนเหยื่อถูกหลอกลวง

และสูญเสียเงินเปนจำนวนมาก

การขายสินคาทางอินเทอรเน็ตเปนธุรกิจตลาดแบบตรง
ตองจดทะเบียนตอ สคบ.

ผูประกอบธุรกิจที่ทำการคาขายสินคาผานอินเทอรเน็ตไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลมีหนาที่ตองไปจดทะเบียนตอ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กอน จึงจะทำการคาได

ข้อพึงระวัง



เพื่อใหสามารถตรวจสอบหรือติดตามผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลผูขายได หากมีกรณี
ละเมิดสิทธิผูบริโภคหรือการรองเรียนตาง ๆ เกิดขึ้น

ใครทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน
บุคคลที่เปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูนำเขา ที่นำสินคาไปโพสตขาย
ผานเว็บไซตคนกลาง
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ทําไมธุรกิจซือ้ขายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ตต้องจดทะเบียน



บริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของ
ผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนำเขาหรือ
ผูแทนจำหนาย หรือผูขาย ที่ประสงคเพียงโฆษณาสินคาหรือบริการ ผานสื่อเพียง
อยางเดียว โดยมิไดประสงคหรือมุงที่จะทำการซื้อขายสินคาหรือบริการผานสื่อ

บทกําหนดโทษ
สําหรับผู้ฝา่ฝืน
บทกําหนดโทษ
สําหรับผู้ฝา่ฝืน

       ผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (คาขายสินคาผานสื่อ) โดยไมจดทะเบียน
ธุรกิจตลาดแบบตรง ตองระวางโทษ จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับรายวันอีกวันละไมเกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลา ที่ยังฝาฝนอยู
(มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) เพ่ือให
สามารถตรวจสอบหรือติดตามผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลผูคาขายได หากมีกรณี
ละเมิดสิทธิผูบริโภคหรือการรองเรียนตาง ๆ เกิดขึ้น

ธุรกิจใด
ทีไ่ม่ต้อง

จดทะเบียน
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ใครทีมี่หน้าทีต้่องจดทะเบียน
เพ่ือทําการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต

1. เจาของเว็บไซตที่จดทะเบียนเว็บไซตไวเพื่อขายสินคาของตนเอง

2. คนกลางในการนำสินคาของบุคคลอื่นมาขายผานหนาเว็บไซต เจาของเว็บไซต
ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสินคา ชื่อที่อยูของเจาของ
ผลิตภัณฑ วิธีการซ้ือขาย เง่ือนไขตาง ๆ ใหนายทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงทราบดวย

3. บริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา ที่เปนเจาของผลิตภัณฑไมวาจะเปนผูผลิต
ผูนำเขาหรือผูแทนจำหนาย หรือผูขาย หากจดทะเบียนเว็บไซตเพื่อคาขายสินคา
ผานอินเทอรเน็ตเปนของตนเอง โดยไมผานเว็บไซตที่เปนสื่อกลาง

4. ธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึง บุคคลที่ทำการคาขายสินคาผานสื่ออื่น ๆ ดวย
เชน สื่อโทรศัพท โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่น ๆ
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ขายตรงและ
แชร์ลูกโซ่แอบแฝง

ขายตรงและ
แชร์ลูกโซ่แอบแฝง

       สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูขาย” โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสิน ใหแก
บุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา “ผูซื้อ” และผูซื้อตกลงวาใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย

นำสินคา 

สินคา,บริการ

สินคายังเปนของ
ผูประกอบธุรกิจ

สินคาเปนของ
ผูจำหนายอิสระแลว

สั่งซื้อสินคา

การซื้อขาย หรือสัญญาซื้อขาย คืออะไร

การขายตรง

ตัวแทนขายตรง

ผูจำหนายอิสระ

โรงงานผูผลิต,

ผูประกอบการ

ธุรกิจขายตรง
ผูบริโภค
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ข้อแตกต่างระหว่างการ
ขายตรงตามกฎหมายกับแชร์ลูกโซ่

แชรลูกโซ

ธุรกิจขายตรง

แชรลูกโซแอบแฝง

ตนทุนต่ำ สินคาคุณภาพสูง รับประกันคุณภาพในตัวสินคา เนนการขายสินคา
บริการหลังการขายอยางตอเนื่อง มีกฎหมายระเบียบเขมงวด จายผลตอบแทน
ขึ้นอยูกับยอดขาย

ตนทุนสูง สินคาคุณภาพต่ำ ไมมีนโยบายคืนสินคา ไมเนนการขายสินคา ไมมีบริการ
หลังการขาย เนนหาสมาชิกใหม ไมมีกฎระเบียบ จายผลตอบแทนเร็วเกินเหตุ

ปจจุบันเปนธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงแอบแฝงเขามาใน “ธุรกิจขายตรง” ในรูปแบบ
ของการใชแผนการจายผลตอบแทนหลายชั้นหรือแผนแบบเครือขายที่ผิดกฎหมาย
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แจ้งเบาะแส 
ร้องทุกข์ได้ท่ี
แจ้งเบาะแส 
ร้องทุกข์ได้ท่ี

วิธีปอ้งกันและพิจารณา
1. อยารีบตัดสินใจ

2. ตั้งคำถามหลาย ๆ ขอ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง

3. รวบรวมเอกสาร ขอคำแนะนำจากหนวยงานราชการ

4. อยาโลภ

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

3. สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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เจอแบบน้ีใช่แน่
แชร์ลูกโซ่

1. ผูชักชวนเปนคนใกลชิด

2. อางวาบุคคลหรือผูมีชื่อเสียงในสังคมเขารวมกิจกรรมบริษัท

3. อางหลักฐานผลประโยชน และเงินมหาศาลที่จะไดรับ

4. ใชโฆษณาชวนเชื่อ

5. แสดงผลการลงทุนนอย แตไดรับผลประโยชนสูง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

6. จัดฉากการอบรมสัมมนาอยางยิ่งใหญ

7. พูดจาหวานลอมและกดดันใหเหยื่อรีบตัดสินใจ
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การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

1. ยื่นคำขอตอเจาหนาที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
2. สงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
3. ยื่นผานเว็บไซต https://biz.govchannel.go.th

เอกสารประกอบการจดทะเบียนธุรกิจขายตรง

1. ดาวนโหลดผานเว็บไซต www.ocpb.go.th
2. ดาวนโหลดผาน Facebookfanpage กองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง สคบ.

ขอกฎหมายเกี่ยวกับ “ทุนจดทะเบียน”

ในการประกอบธุรกิจขายตรง

1. กรณีที่จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา ใหเปลี่ยนเปน หางหุนสวน หรือบริษัท
2. กรณีที่จดทะเบียนเปนหางหุนสวน ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 5 แสน
3. กรณีที่จดทะเบียนเปนบริษัท ตองมีทุนจดทะเบียนชำระแลว ไมต่ำกวา 1 ลาน

54



ถาม-ตอบ
สายด่วน 1166

ถาม-ตอบ
สายด่วน 1166
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 อยากทราบเรื่องที่รองเรียน
กับ สคบ. ได มีอะไรบาง

เรื่องรองเรียนที่ สคบ. รับดำเนินการ มีดังนี้

 กรณีท่ีผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิโดยผูประกอบธุรกิจ โดยท่ีสินคาหรือบริการ

เกี่ยวกับกรณีดังกลาวไมอยูในอำนาจรับผิดชอบของหนวยงานใดเปนการเฉพาะ

แตหากเปนเรื่องที่อยูในการกำกับดูแลของหนวยงานเฉพาะ หนวยงานนั้นจะเปน

ผูดำเนินการกับผูประกอบการธุรกิจ และออกมาตรการควบคุมเก่ียวกับตัวสินคาหรือ

บริการนั้น ๆ ซึ่ง สคบ.จะเปนผูดำเนินการทางแพงแทนผูบริโภค ใหผูประกอบธุรกิจ

ชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหาย

ขอทราบที่ตั้งของ สคบ.

ถาม-ตอบ
สายด่วน 1166

ถาม-ตอบ
สายด่วน 1166

120  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ถาม

ถาม

ตอบ

ตอบ
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ขั้นตอนของเจาหนาที่ สคบ. 
เมื่อออกตรวจจะตองแสดงตัวอยางไรบาง

เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรเจาหนาท่ีกอนตรวจทุกคร้ัง และเวลาออกตรวจจะไปเปน

หมูคณะ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทหาร ตำรวจ

 - กรณีที่ผูตองหายินยอมเสียคาปรับ สามารถทำการเทียบปรับไดที่ สคบ.

สวนกลาง หรือ สคบ. ประจำจังหวัด

 - กรณีที่ผูตองหาไมยินยอมเสียคาปรับ ตำรวจจะดำเนินคดี สงเรื่องใหศาล

พิจารณาตัดสินตอไป

ถาม

ตอบ

57



กรณีผูบริโภคยื่นรองเรียนที่ สคบ. ประจำจังหวัด
ทางเจาหนาที่ไดสงหนังสือ
ถึงผูประกอบการหลายครั้ง

แตทางผูประกอบการไมมาตามหนังสือเรียก
ทางสคบ. จะดำเนินการอยางไรตอไป

เจาหนาที่จะทำหนังสือถึงผูประกอบการเพื่อนัดเจรจาไกลเกลี่ย 2 ครั้ง กอน ถายัง

ไมมา ทางเจาหนาที่ สคบ. ประจำจังหวัดจะทำบันทึกไว และจะสงเรื่องไปยังพนักงาน

สืบสวนเพื่อดำเนินคดีทางศาล โดยสงเรื่องใหอัยการสั่งฟอง ซึ่งในสวน สคบ. จังหวัด

มีอำนาจดำเนินการโดยตรง

ถาม

ตอบ
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สินคาที่ยกเวนไมติดฉลากมีอะไรบาง

1. สินคาที่ขายสงแกผูประกอบการ ใชในโรงงาน หรือสถานประกอบการ
2. สินคาจักรกล อุปกรณ
3. สินคาประเภทผลิตภัณฑปโตรเลียม

ถาม

ตอบ

5959



กรณีสินคาไมติดฉลากตามที่กฎหมายกำหนด
ทาง สคบ. จะยึดสินคาหรือไม

การยึดสินคาเปนหนาที่ของ ปคบ. ซึ่งจะยึดสินคาเพื่อเปนตัวอยาง
และมีการถายรูปสินคาไวเปนหลักฐาน

ถาม

ตอบ

60



กรณีระบุขอความในปายโฆษณา
ไมครบถวน มีโทษอยางไร

หากไมปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท โดยบทกำหนดโทษนั้น
จะมีอยูใน พรบ.คุมครองผูบริโภคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 หรือ ตรวจสอบได
จากเว็บไซต www. ocpb.go.th

ถาม

ตอบ
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03

Website

04

YouTube

01

Facebook

02

Line

ช่องทางในการเผยแพร่ ออนไลน์


