


“ผู้บริโภค”

ARE YOU READY?



คำ�นำ�
“ปัญญา ประดุจดังอาวุธ” 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอยกวลีนี้ข้ึนม�
เพื่อต้องก�รจะสื่อว่� ก�รจะทำ�อะไรบ�งอย่�งให้ประสบผลสำ�เร็จสมคว�ม 
มุ่งหม�ยนั้น ถ้�เร�มีปัญญ�ก็เหมือนมีเครื่องมือช่วย ถ้�เครื่องมือนั้นแหลมคม
แข็งแกร่ง ก็ย่อมใช้ต่อสู้และป้องกันอุปสรรคต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี หนังสือเล่ม
นี้ก็คือคู่มือส�มัญ ที่มุ่งหม�ยให้คว�มรู้เบื้องต้นกับผู้บริโภค เพ่ือใช้เป็นอ�วุธ
ประจำ�ตวั ในทีน้ี่กค็อืเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกันตวัจ�กก�รถกูเอ�รดัเอ�เปรยีบจ�ก
ผูป้ระกอบธรุกิจ ก�รละเมดิสิทธอินัพงึมขีองท�่น ซึง่หม�ยถงึ “สทิธผิูบ้รโิภค” 
ที่กำ�หนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นสิทธิพื้นฐ�นของประช�ชน
ประก�รหนึ่งต�มรัฐธรรมนูญ

หนังสือเล่มน้ีจัดทำ�ขึ้นเพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ห�กท่�นได้รับ
คว�มเสียห�ยจ�กก�รบริโภคสินค้�และบริก�ร ถูกละเมิดสิทธิโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจ ท�่นจะมีสิทธเิรยีกรอ้งคว�มเสยีห�ยไดอ้ย�่งไร ตอ้งมวีธิกี�รหรอืเทคนคิ
ก�รร้องเรียนอย่�งไร ติดต�มผลอย่�งไร และขอบเขตคว�มรับผิดชอบของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ตรงไหน เป็นต้น 

สคบ. หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยบ�ง
ประก�รที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคแก่ท่�น เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น
แนวท�งประกอบก�รตัดสินใจร้องเรียนในเรื่องที่ท่�นเดือดร้อนได้ หรือแจ้ง
เบ�ะแสสินค้�และบริก�รท่ีอ�จเป็นอันตร�ยได้ อย่�งมีประสิทธิภ�พ อีกทั้ง
ยังเป็นก�รช่วยส่งเสริมก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นที่ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�น
คุ้มครองผู้บริโภคยิ่งขึ้น ต่อไป

Are you ready
ด้วยคว�มห่วงใย จ�ก สคบ.
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สิทธิผู้บริโภคส�กล

 สหพันธ์ผู้บริโภคส�กล (Consumers International : CI) เป็นองค์กร
อิสระไม่แสวงผลกำ�ไร ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1960 มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครอง 
ผู้บริโภคให้ได้รับคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้สินค้�และบริก�ร มีสม�ชิก 115 
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสม�ชิกอยู่ด้วย โดยสหพันธ์ได้กำ�หนดสิทธิ 
ผู้บริโภคส�กลไว้ 8 ข้อ ดังนี้

 1. THE RIGHT TO BASIC NEED
  สิทธิท่ีจะเข้�ถึงสินค้�และบริก�รที่จำ�เป็นขั้นพื้นฐ�น 
  เช่น ย� อ�ห�ร เคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยู่อ�ศัย ก�รดูแลสุขภ�พ 
  ก�รศึกษ�และสุข�ภิบ�ล

 2. THE RIGHT TO SAFETY
  สิทธิที่จะได้รับคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้สินค้�และบริก�ร  

 3. THE RIGHT TO BE INFORMATION
  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนที่จำ�เป็นเกี่ยวกับ 
  สินค้�และบริก�ร 

 4. THE RIGHT TO CHOOSE
  สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้�และบริก�รได้อย่�งอิสระ

 5. THE RIGHT TO BE HEARD
  สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อคว�มเป็นธรรม 

 6. THE RIGHT TO REDRESS
  สิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�และค่�ชดเชยคว�มเสียห�ย

 7. THE RIGHT TO CONSUMER EDUCATION
  สิทธิที่จะได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริโภค

 8. THE RIGHT TO HEALTHY ENVIRONMENT
  สิทธิที่จะดำ�รงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
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สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดสิทธิต�ม

รัฐธรรมนูญ ท่ีประช�ชนในฐ�นะผู้บริโภค

ย่อมได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐ เรียกว่� 

“สิทธิผู้บริโภค” ซึ่งมี 5 ประก�ร ได้แก่

สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า

หรือบริการ

สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้

สินค้าหรือบริการ

สิทธิที่ จ ะ ได้ รั บความเป็นธรรมในการ 

ทำาสัญญา

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย

ความเสียหาย (ตามข้อ1-4)

สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำาพรรณนา

คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินค้า หรือบริการ

1

2

3

4

5
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สำ � นักง�นคณะกรรมก�ร คุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สคบ.) คือองค์กรของรัฐ 

ท่ีจัดตั้งข้ึนต�ม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 เพื่อก�รคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน จากการใช ้

 สินค้าหรือบริการ

ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และจัดให้

มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการ ที่อาจเป็นอันตราย

ไม่ปลอดภัย ไม่ ได้คุณภาพหรือมาตรฐาน ไม่ เป็นธรรม หรือ 

ส่อถึงการหลอกลวงผู้บริโภค ตามที่เห็นสมควรและจำาเป็น

 ส ่ง เสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยป ัญหาที่ เกี่ ยวข ้องกับ 

 การคุ้มครองผู้บริโภค

1

2

3

หน้�ที่ของ สคบ. มีดังนี้ 
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 ป ร ะ ส า น ง า นกั บ ส ่ ว น ร า ชก า ร  หน ่ ว ย ง า นอื่ น ที่ มี ห น ้ า ที่ 

 เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม หรือกำาหนดมาตรฐานของสินค้า 

 หรือบริการ เช ่น  สำ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานมาตรฐาน 

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

 ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ที่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ ้ ม ค ร อ งผู ้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ                

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย     

 ดำาเนินคดีแพ ่งและคดีอาญาแก ่ผู ้ประกอบธุรกิจที่กระทำาการ 

 ล ะ เ มิด สิทธิของผู ้ บริ โภค และฟ ้อง เรียกค ่ า เ สียหายให ้กั บ 

 ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 ดำาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ ้งหรือโฆษณาข่าวสาร 

 เกี่ ยวกั บ สินค ้ าหรื อบริ การที่ อ าจก ่ อ ให ้ เ กิ ดความ เ สียหาย 

 ต่อผู้บริโภค     

4

5

6

7
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ร้องเรียน สคบ. เรื่องอะไร?

 ปัญห�จ�กก�รซ้ือสินค้�และบริก�รท่ีไม่อยู่ในกำ�กับดูแลของหน่วยง�นใด
เป็นก�รเฉพ�ะ เช่น สินค้�ไม่มีคุณภ�พหรือม�ตรฐ�น สินค้�ไม่เหมือนที่ฉล�ก
หรอืในโฆษณ�บอกไว ้สนิค�้ไมต่ดิฉล�กไมต่ดิร�ค� สนิค�้เปน็อนัตร�ย บรกิ�ร
ไม่คุ้มค่�เงินที่จ่�ยไป ไม่ปลอดภัย หรือทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ร่�งก�ย 
หรือทรัพย์สิน โฆษณ�หลอกลวงเกินจริงหรือบิดเบือน ข�ยตรงหลอกลวง
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ หรือถูกเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กก�รทำ�สัญญ� เป็นต้น 
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เรื่องบ�งกรณีที่ สคบ. ไม่รับร้องเรียน

1. เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิดำ�เนินคดีท�งศ�ลด้วยตนเองแล้ว 

2. เ รื่ อ ง ที่ มี ก � ร ฟ้ อ ง ร้ อ ง เ ป็ น ค ดี อ ยู่ ใ น ศ � ล ห รื อ เ รื่ อ ง ที่ ศ � ล 
 มีคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งเด็ดข�ดแล้ว 

3. เรื่องที่ ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิท�งศ�ลด้วยตนเอง แต่จะให้สำ�นักง�น 
 คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริ โภคหรือคณะกรรมก�รคุ้มครอง 
 ผู้บริโภค ดำ�เนินก�รบังคับคดีต�มคำ�พิพ�กษ�ให้ 

4. เรื่องที่อยู่ในกระบวนก�รล้มละล�ยหรือฟ้ืนฟูกิจก�รต�มกฎหม�ย 
 ว่�ด้วยก�รล้มละล�ย 

5. เรื่องที่อ�ยุคว�มในก�รดำ�เนินคดีสิ้นสุดแล้ว 

6. เรื่องท่ีผู้บริโภคได้ย่ืนไว้ไม่มีคว�มชัดเจน ไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจ 
 ในเน้ือห�ส�ระท่ีร้องทุกข์ ไม่มีก�รลงล�ยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ 
 ไม่ปร�กฏเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆประกอบก�รร้องทุกข์ หรือไม่มี 
 ก�รติดหรือชำ�ระค่�อ�กรแสตมป์ให้ครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

7. เรื่องท่ีปร�กฏข้อเท็จจริงว่� ผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ ผู้บริโภคต�มพรบ. 
 คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

8. เรื่องที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้ง 
 ให้ผู้ร้องทุกข์ม�พบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม แต่ผู้บริโภค 
 ไม่ม�พบ ไม่ส่งเอกส�รหรือให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่อย่�งใด
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ร้องเรียนอย่�งไรให้ได้ผลเร็ว

     เพ่ือให้ผู้บริโภคไม่เสียเวล�ในก�รย่ืนเร่ืองร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้อง 
เตรียมเอกส�รหลักฐ�นให้ครบถ้วน เพ่ือนำ�ม�ย่ืนประกอบบันทึกคำ�ร้องเรียน ดังน้ี

1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร

2. ทะเบียนบ้�นผู้ร้องเรียน

3. ที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ส�ม�รถติดต่อได้

4. หนังสือจอง สัญญ�จอง สัญญ�จะซื้อจะข�ย

5. เอกส�รโฆษณ� ภ�พถ่�ย (ถ้�มี)

6. ใบเสร็จรับเงิน เอกส�รรับเงินเรียงลำ�ดับก�รชำ�ระค่�งวด

ระบุคว�ม

ต้องก�รให้

ชัดเจน

ร้องเรียนให้

ตรงกับหน่วย

ง�นที่รับผิด

ชอบ

ระบุข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องโดย

ละเอียดและ

ครบถ้วน

แนบเอกส�ร

หลักฐ�นให้

พร้อม
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ผูร้้องควรแจ้งชื่อและหม�ยเลขโทรศพัท์ของตน ขอชื่อเจ้�หน้�ท่ี

ผู้รับเรื่องและเลขที่เรื่องร้องทุกข์ เพื่อใช้ติดต�มเรื่องต่อไป

สอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ ปรึกษ�ส�ยดว่น 1166

7. หนงัสอื จดหม�ยโตต้อบระหว่�งผูร้อ้งเรยีนกบัผูป้ระกอบธรุกจิ (ถ�้ม)ี

8. เอกส�รอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สำ�เน�โฉนดที่ดิน สำ�เน�หนังสือ 
 รับรอง ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น

9. ไปรษณียบัตรจำ�นวน 1 แผ่น พร้อมกรอก ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน

10. อ�กรแสตมป์จำ�นวน 30 บ�ท

หมายเหตุ - กรณีร้องเรียนเร่ืองบ้�น ท่ีดินจัดสรร และอ�ค�รชุด เอกส�รท้ังหมด
ให้ถ่�ยสำ�เน� 5 ชุด

@
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ขั้นตอนก�รร้องเรียน

เขียนคำ�ร้องอย่�งไร ?

1. ผู้ร้องเรียนกรอกร�ยละเอียด ในแบบบันทึกคำ�ร้องเรียน 

  พร้อมแนบเอกส�ร (ลงชื่อรับรองสำ�เน�ทุกฉบับ) มอบให้ 

  เจ้�หน้�ที่

2. ผู้ร้องเรียนกรอกร�ยละเอียด ในแบบหนังสือมอบอำ�น�จ 

  (มอบอำ�น�จให้ สคบ. ดำ�เนินก�รแทนผู้ร้อง) พร้อมติด 

  อ�กรแสตมป์จำ�นวน 30 บ�ท

3. กรณีผู้ บริ โภคไม่ส�ม�รถร้อง เรี ยน ด้วยตนเองไ ด้  ผู้ม� 

  ร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือรับรองมอบอำ�น�จจ�กผู้บริโภค 

  (พร้อมติดอ�กรแสตมป์จำ�นวน 30 บ�ท) นำ�ม�ย่ืนต่อเจ้�หน้�ท่ีด้วย

1. เขียนชื่อ ท่ีอยู่ และหม�ยเลขโทรศัพท์ของผู้บริโภคท่ีส�ม�รถ 

  ติดต่อได้

2. เขียนชื่อบุคคล บริษัท ห้�งร้�น (ผู้ประกอบก�ร) ที่จะร้องเรียน

3. เขี ยนร�ยละเ อียดเล่ � เรื่ อ ง ข้อ เ ท็จจ ริงของเหตุก�รณ์ที่  

  ถูกละเมิดสิทธิ

4. เขียนคว�มประสงค์ของก�รร้องเรียน เช่น ก�รขอให้เปลี่ยน 

  หรอืคนืสนิค�้ ก�รขอให้เยยีวย�คว�มเสยีห�ย ก�รขอใหต้รวจสอบ 

  ผู้ประกอบก�ร ก�รแจ้งเบ�ะแสสินค้�อันตร�ย

5. แนบหลักฐ�นเอกส�ร เช่น สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน สำ�เน�- 

  ทะเบียนบ้�น สัญญ�ท่ีเกี่ยวข้อง ใบเสร็จรับเงิน เอกส�รโฆษณ� 

  แผ่นพับ เอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ร้องเรียนผ่�นช่องท�งไหน?

 1. ระบบร้องเรียน online ผ่�น www.ocpb.go.th หรือ 
  consumer@ocpb.go.th
 2. สง่จดหม�ยท�งไปรษณยี ์ม�ที ่สคบ. โดยด�วนโ์หลดแบบฟอร์ม 
  ร้องเรียนจ�ก www.ocpb.go.th
 3. เดินท�งม�ที่ ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สคบ. ศูนย์ร�ชก�ร 
  เฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้ น  1  อ�ค�รรั ฐประศ�สนภักดี  
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 4. ส่วนภูมิภ�ค ร้องเรียนท่ีคณะอนุกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
  ประจำ�จังหวัด (สำ�นักง�นจังหวัดทุกจังหวัด) ศูนย์ดำ�รงธรรม

ติดต�มสถ�นะเรื่องร้องเรียนอย่�งไร?

ท่�นส�ม�รถติดต�มสถ�นะเรื่องร้องเรียนของท่�นได้ผ่�นช่องท�ง

ส�ยด่วน 1166 โดยอ้างเลขท่ีรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนกับเจ้�หน้�ท่ี เช่น 

OCPB0160/…… หรือแจ้งช่ือ-สกุลของผู้ร้อง หรือท่�นอ�จตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนของท่�นผ่�นระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท�งเว็บไซต์  

www.ocpb.go.th
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ขั้นตอนดำ�เนินก�รของ สคบ.

1	 เจ้าหน้าที่ีรับเรื่องตรวจเอกสาร	
	 รวบรวมข้อเท็จจริง

2		เจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณี

ห�กคู่กรณีตกลงกันไม่ได้

เจ้�หน้�ที่รวบรวมข้อเท็จจริง สรุปสำ�นวนเสนอ

ผู้บังคับบัญช�เพ่ือบรรจุเร่ืองเข้�คณะอนุกรรมก�ร

กลั่นกรอง

เจ้�หน้�ที่ทำ�หนังสือเชิญม�เจรจ�ไกล่เกลี่ย 

หรือเรียกม�พบพนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือ 

ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ ห�กข้อเท็จ 

จริงหรือเอกส�รไม่ครบเจ้�หน้�ท่ีจะแจ้ง 

ผู้ร้องให้ส่งเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติม 

ภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห�กผู้ร้องไม่ดำ�เนินก�ร ให้ยุติเรื่อง

นัดเจรจ�ระหว่�งผู้ร้องกับผู้ประกอบธุรกิจ

ในช้ันเจ้�หน้�ท่ี 2 คร้ัง และช้ันคณะอนุกรรมก�ร 

2 ครั้ง ห�กคู่กรณีตกลงกันได้ให้มีมติยุติเรื่อง
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3			คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ	พจิารณาใหค้วามเหน็

4			คคบ.	พิจารณาเพื่อมีมติ

5			เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำานวน
	 แจ้งมติ	คคบ.	ให้ผู้ร้องทราบ

เจ้�หน้�ที่รวบรวมข้อเท็จจริง

บรรจุเข้�สู่ว�ระก�รประชุม คคบ. 

เห็นควรยุติเร่ือง หรือเห็นควรดำ�เนินคดี 

หรือเห็นควรสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะตรวจสอบข้อพิพ�ท หรือให้

เจรจ�ไกล่เกลี่ยใหม่
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1.	ผู้ร้องท่ีขอให้	สคบ.	ดำาเนินคดีแทนได้	จะต้องเป็น	“ผู้บริโภค”	เท่าน้ัน

2.	มีการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
หม�ยถึง ผู้ประกอบธุรกิจเป็นฝ่�ยผิดสัญญ� รวมถึงผู้ประกอบ

ธุรกิจกระทำ�ก�รละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

หรือหล�ยอย่�งก็ได้ (ต�มท่ีบัญญัติไว้ในกฏหม�ยคุ้มครองผู้บริโภค

และกฏหม�ยอื่น) 

เกณฑ์ท่ี สคบ.ใช้พิจ�รณ�เข้�ดำ�เนินคดี

แทนผู้บริโภค มีดังนี้

“ผู้บริโภค” หม�ยถึง ผู้ซื้อหรือได้รับบริก�รจ�กผู้ประกอบธุรกิจ 

หรือผู้ได้รับก�รเสนอหรือชักชวนจ�กผู้ประกอบธุรกิจให้ซื้อสินค้�

หรือรับบริก�ร รวมถึงผู้ใช้สินค้�หรือได้รับบริก�รจ�กผู้ประกอบ

ธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่�ตอบแทนก็ต�ม
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พิจารณาจาก

 1. ลั กษณะก�รประกอบธุ ร กิ จ  มี พฤ ติ ก � รณ์ ที่ เ ห็ น ไ ด้ ว่ � 

  ห�กยังดำ�เนินกิจก�รแบบนี้ต่อไป อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

  กับผู้บริโภคร�ยอื่นด้วย

 2. ผลก�รดำ�เนินคดีแทนผู้บริโภคร�ยใดนั้นจะเป็นประโยชน์ 

  แก่ผู้บริโภคร�ยอื่นๆที่ยังไม่ได้ม�ร้องขอด้วย (ซึ่งผู้บริโภค 

  ร�ยอื่นส�ม�รถยื่นคำ�ร้องภ�ยหลังได้)

3.	การดำาเนินคดีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม

กฎหมายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน 
(พ.ศ.	2560)	

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

พระร�ชบัญญัติข�ยตรงและตล�ดแบบตรง พ.ศ. 2545

พระร�ชบัญญัติข�ยตรงและตล�ดแบบตรง พ.ศ. ฉบับที่ 2 2550

พระร�ชบัญญัติข�ยตรงและตล�ดแบบตรง พ.ศ. ฉบับที่ 3 2560

พระร�ชบัญญัติคว�มรับผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�ก  

สินค้�ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law : PL Law)

พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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สิ่งที่ผู้บริโภคควรปฏิบัติเมื่อซื้อสินค้�

ก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

 ในก�รซื้ อ สิ นค้ �หรื อบริ ก � ร  ผู้ บ ริ โ ภคมี หน้ �ที่ ต้ อ ง ใช้  

คว�มระมัดระวังต�มสมควร ให้คว�มสำ�คัญในร�ยละเอียดของ ฉล�กสินค้� 

โฆษณ�สินค้�หรือบริก�ร และเง่ือนไขในเอกส�รสัญญ�หรือใบเสร็จรับเงิน 

ดังนี้

1. ต้องตรวจดูฉลากของสินค้�เพื่อเป็นข้อมูลในก�รเปรียบ  

  เทียบสินค้�แต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจเลือกซื้อหรือให้บริก�ร

 2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภ�พของสินค้�จ�กผู้ข�ย  

  หรือผู้ที่เคยใช้สินค้�นั้นแล้ว

 3. ศกึษาเงือ่นไขหรอืขอ้จำ�กดัของสนิค�้ให้เข�้ใจถอ่งแท ้เชน่  

  วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอ�ยุ วิธีก�รใช้ ก�รเก็บรักษ�  

  คำ�เตอืนหรอืขอ้ควรระวงัของสนิค�้ เพือ่ให้ใชสิ้นค้�ไดอ้ย�่ง 

  เต็มประสิทธิภ�พและประหยัด
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 4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภ�พและปริม�ณ 

  ของสินค้�ว่�เป็นจริงต�มท่ีระบุไว้ที่ฉล�กของสินค้�หรือไม่ 

  เพื่อให้ได้สินค้�ที่มีคุณภ�พและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

 5. อย่าด่วนหลงเชื่อคำาโฆษณาของสินค้�หรือบริก�ร ต้อง 

  ศกึษ�เงือ่นไขร�ยละเอยีดอืน่ๆ หรอืขอ้เสยีของตวัสนิค้�หรอื 

  บริก�รที่อ�จไม่ได้ระบุไว้ในโฆษณ�ด้วย โดยอ�จห�คว�มรู้ 

  เพิม่เตมิจ�กก�รสอบถ�มผู้ข�ย บริษัทผูผ้ลิต ผูท้ีเ่คยใชส้นิค้� 

  หรือบริก�รแล้ว หรือค้นห�จ�กเว็บไซต์ต่�งๆ 
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หลังซื้อสินค้าหรือบริการ

อย่าเพิกเฉย	ร้องเรียนตามสิทธิของตนเม่ือถูกละเมิด

 ผู้บริโภคมีหน้�ท่ีเก็บรักษ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ ที่แสดงถึงก�ร
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้เพื่อก�รเรียกร้องต�มสิทธิของตน อ�จเป็น
สินค้�ที่แสดงให้เห็นว่�มีปริม�ณหรือคุณภ�พไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น 
ท่ีระบุไว้ในฉล�ก มีคว�มสกปรกหรือมีพิษท่ีก่อให้เกิดอันตร�ย ควรจดจำ�
สถ�นทีซ่ือ้สินิค�้หรอืบรกิ�รนัน้ไวเ้พือ่ใชป้ระกอบก�รร้องเรียน และควร
เก็บเอกส�รโฆษณ�และใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยทุกครั้ง

 เม่ือมีก�รละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�ร
ร้องเรียนต�มสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยังหน่วยง�นที่กำ�กับ
ดูแลสินค้�หรือบริก�รน้ันโดยตรง หรือร้องเรียนม�ยัง สคบ.  
ต�มช่ องท�งต่ � งๆ  สิท ธิ ผู้บ ริ โภคต้อง ไ ด้ รั บคว�มคุ้ มครอง 
ต�ม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค เมื่อไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�กก�รซื้อ
สินค้�หรือบริก�ร จึงถือเป็นเรื่องชอบธรรมที่ผู้บริโภคควรเรียกร้อง 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้คว�มเสียห�ย และเพื่อลงโทษหรือปร�ม 
มิให้ผู้ประกอบธุรกิจเอ�รัดเอ�เปรียบผู้บริโภคต่อไป 
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 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่�สินค้�ใดอ�จเป็นอันตร�ยแก่ผู้บริโภค 

คณะกรรมก�รอ�จสัง่ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิดำ�เนนิก�รทดสอบหรอืพสิจูน์

สินค้�นั้นได้ ถ้�ผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำ�เนินก�รต�มที่คณะกรรมก�รส่ัง

หรือดำ�เนินก�รล่�ช้�โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมก�รจะจัด

ให้มีก�รพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่�ใช้จ่�ยก็ได้

 กรณีจำาเป็นเร่งด่วน ถ้�คณะกรรมก�รมีเหตุท่ีน่�เช่ือว่�สินค้�ใด 

อ�จเป็นอันตร�ยแก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จสั่งห้�มข�ย

สินค้�นั้นเป็นก�รชั่วคร�ว จนกว่�จะได้มีก�รทดสอบหรือพิสูจน์สินค้�

ก�รดำ�เนินก�รกับสินค้�อันตร�ย    

 ถ้าผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้าน้ันเป็นอันตราย 

แก่ผู้บริโภค และไม่อ�จป้องกันอันตร�ยที่จะเกิดจ�กสินค้�นั้นได้ 

โดยก�รกำ�หนดฉล�กต�มม�ตร� 30 หรือต�มกฎหม�ยอ่ืน ให้คณะกรรมก�ร

มีอำ�น�จสั่งห้�มข�ยสินค้�นั้น และถ้�เห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบ-

ธรุกจิเปลีย่นแปลงสนิค�้นัน้ภ�ยใตเ้งือ่นไขต�มทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนด

ก็ได้ ในกรณีที่สินค้�นั้นไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นที่สงสัยว่� 

ผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้�น้ันไว้เพ่ือข�ยต่อไป คณะกรรมก�รมีอำ�น�จ

สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทำ�ล�ยหรือจะจัดให้มีก�รทำ�ล�ยโดยผู้ประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้เสียค่�ใช้จ่�ยก็ได้
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สคบ. หรือหน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดยตรงจะดำาเนินการ 

เรียกผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่ายมารับทราบ และเจรจากับผู้บริโภคท่ีได้รับ

อันตราย อาจมีการเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้บริโภค 

เรียกคืนสินค้าจากผู้บริโภคและท้องตลาด หรือส่ังห้ามจำาหน่ายหรือปรับปรุง

คุณภาพสินค้าในรุ่นต่อไป 

วิธีการใช้งานผิดปกติ

สคบ.จะแจ้งผู้บริโภคให้ทราบแล้วจบการทดสอบ

หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตราย 

หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

ในสภาพการใช้งานปกติ 

ขั้นตอนดำ�เนินง�นของ สคบ.    เมื่อมีผู้บริโภคร้องเรียน “สินค้�อันตร�ย”

รับเรื่องร้องเรียนสินค้า     ที่ก่อให้เกิดอันตราย

สัมภาษณ์ผู้บริโภค     ถึงวิธีการใช้งาน
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สคบ. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผลิตภัณฑ์โดยตรง จะดำาเนินการเรียกผู้ผลิต

หรือผู้จำาหน่ายมารับทราบและเจรจากับ 

ผู้บริโภคที่ ได้รับอันตราย อาจมีการเรียก 

ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้บริโภค 

และตรวจสอบสินค้าในท้องตลาดเพิ่มเติมว่า 

มีชิ้นใดบกพร่องอีกหรือไม่

ปัญหาอาจเกิดจากผู้บริโภคใช้ผิดวิธี

ศูนย์ฯ จะแจ้งผู้บริโภคให้ทราบ 

และจบการทดสอบ

พบข้อบกพร่องของสินค้าท่ีก่อให้เกิดอันตราย ไม่พบข้อบกพร่องในสินค้าชิ้นนั้น

วิธีการใช้งานปกติ

สคบ.จะเก็บตัวอย่างสินค้าจากท้องตลาดมาทดสอบ 

ด้วยวิธีที่ผู้บริโภคใช้งานตามปกติ

สคบ. จะตรวจสอบต่อว่า สินค้าชิ้นที่เกิดอันตราย 

มีข้อบกพร่องที่แตกต่างจากชิ้นอื่นๆ ในท้องตลาดหรือไม่ 

ขั้นตอนดำ�เนินง�นของ สคบ.    เมื่อมีผู้บริโภคร้องเรียน “สินค้�อันตร�ย”

หากพบสินค้าไม่มีแนวโน้มจะเกิดอันตราย

รับเรื่องร้องเรียนสินค้า     ที่ก่อให้เกิดอันตราย

สัมภาษณ์ผู้บริโภค     ถึงวิธีการใช้งาน
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บ�ร�กู่ บุหรี่ไฟฟ้� ตัว
ย�บ�ร�กู่นำ้�ย�เติมบุหรี่
ไฟฟ้�

ร�ยชื่อสินค้�อันตร�ย 11 ชนิด

ที่คณะกรรมก�รฯ มีคำ�สั่งห้�มข�ย

ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อ
ดูดนำ้� หรือ “ตัวดูดนำ้�”

เครื่องต้มนำ้�ไฟฟ้�
แบบขั้วเปลือย

ของเล่นลูกโป่งวิทย�ศ�สตร์ 
(Blowing balloon)

เครื่องเล่นล่องแก่ง
อินเดียน่�ล็อก

เคร่ืองเล่นฉีดนำ้�ที่ เป็น 
กระบอกสูบซึ่งใช้แรงอัด
จ�กกระบอกสูบโดยตรง 

เคร่ืองทำ�นำ�้เย็นท่ีใช้ตะก่ัว
เป็นตัวประส�นรอยเชื่อม

ภ�ชนะปรุงหรือบรรจุอ�ห�ร
ที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประส�น
รอยเชื่อม

ลวดดัดฟันแฟชั่น

ของเล่นไฟฟ้�ช็อตแกล้งคน

ส�รที่ใช้วิธีไบโอเทคนิค
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บทลงโทษ

ผู้ขายสินค้�ที่คณะกรรมก�รฯสั่งห้�มข�ย ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ผลิตหรือนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรเพื่อข�ย หรือฝ่�ฝืน ไม่ปฏิบัติต�ม 

คำ�สั่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตร�ย ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 10 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 1 ล้�นบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นโฆษณ�

 โฆษณ� การกระทำาด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้บุคคลเห็นหรือทราบ 

ข้อความ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ข้อคว�ม การกระทำาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง 

เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทำาใดๆ ที่ทำาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้

 ส่ือโฆษณ�  เครื่องมือที่นำาพาโฆษณาไปถึงผู ้บริโภค เช ่น 

หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ป้าย ฯลฯ

 โฆษณาจะตอ้งไมใ่ชข้อ้ความทีไ่มเ่ปน็ธรรมตอ่ผูบ้รโิภค หรอื

ใชข้อ้ความท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดผลเสยีตอ่สงัคมโดยรวมไมว่�่จะเก่ียว

กบัแหล่งกำ�เนิด สภ�พ คณุภ�พ หรอืลกัษณะของสนิค�้หรอืบรกิ�ร 

รวมถึงก�รส่งมอบ จัดห� หรือก�รใช้สินค้�หรือบริก�ร และจะต้องไม่ใช้

วิธีก�รที่อ�จเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ ร่�งก�ยหรือจิตใจ หรือ 

ก่อให้เกิดคว�มรำ�ค�ญแก่ผู้บริโภค หรือต�มหลักเกณฑ์และวิธี 

ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะของโฆษณ�ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

หรืออ�จก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม

1. เป็นเท็จ หรือเกินคว�มจริง 
 “เท็จ” คือ ไม่จริงทั้งหมด พิสูจน์ไม่ได้อย่�งที่โฆษณ�
 “เกินจริง” คือ จริงบ�งส่วน หรือไม่จริงบ�งส่วน

2. ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดในส�ระสำ�คัญเก่ียวกับสินค้�หรือบริก�ร

 คือ ร�ยละเอียดส่วนสำ�คัญท่ีเป็นปัจจัยหลักของสินค้�หรือบริก�รชนิดน้ันๆ 
เช่ น  ก�ร ใช้ รู ปภ�พ ข้ อมู ล  ที่ คลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจน  ไม่ ครบถ้ วน  
มีเจตน�ให้เข้�ใจผิด

3. สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ย

หรือศีลธรรม หรือนำ�ไปสู่คว�มเสื่อมเสียวัฒนธรรมของช�ติ

 “ผิดกฎหม�ย” เช่น สนับสนุนให้ใช้ย�เสพติดต้องห้�ม สนับสนุนให้เล่น
ก�รพนัน เป็นต้น
 “ผิดศีลธรรม” เช่น สนับสนุนก�รท�รุณสัตว์ สนับสนุนก�รกดขี่ท�งเพศ 
เป็นต้น

4. ทำ�ให้เกิดคว�มแตกแยกหรือเส่ือมเสียคว�มส�มัคคีในหมู่ประช�ชน

 เช่น ก�รอ้�งอิงคว�มเช่ือท�งศ�สน� เช้ือช�ติ ก�รโจมตีท�งก�รเมือง

5. ข้อคว�มอื่นๆ ท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง (ข้อกำ�หนดพิเศษ

สำ�หรับโฆษณ�บ�งชนิด) ได้แก่

 1. โฆษณ�ส่งเสริมก�รข�ย ลดแลกแจกแถมชิงโชค
 2. ข้อคว�มที่ระบุได้ หรือห้�มใช้้ในก�รถว�ยพระพร 
 3. โฆษณ�ข�ยอ�ค�รชุด ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง

โฆษณ�เหล่�น้ีต้องระบุร�ยละเอียดให้ครบถ้วน ต�มท่ีกฎกระทรวงระบุไว้
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บทกำ�หนดโทษ

ผู้ใดขัดขว�งหรือไม่อำ�นวยคว�มสะดวก ไม่ให้ถ้อยคำ� หรือไม่ส่ง
เอกส�รหรือหลักฐ�นแก่พนักง�นเจ้�หน้�ที่ ต้องระว�งโทษจำ�คุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ใดเจตน�ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดในแหล่งกำ�เนิด สภ�พ คุณภ�พ
ปริม�ณ หรือส�ระสำ�คัญประก�รอ่ืนอันเก่ียวกับสินค้�หรือบริก�ร 
ไม่ว่�จะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณ�หรือใช้ฉล�กที่มีข้อคว�ม 
อันเป็นเท็จ หรือข้อคว�มท่ีรู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่�อ�จก่อให้เกิด 
คว�มเข้�ใจผิดเช่นว่�นั้น ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ใดโฆษณ�โดยใช้ข้อคว�มสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีก�ร 
กระทำ�ผดิกฏหม�ยหรอืศลีธรรม หรอืนำ�ไปสูค่ว�มเสือ่มเสยีวฒันธรรม
ของช�ติ หรือข้อคว�มท่ีทำ�ให้เกิดคว�มแตกแยกหรือเสื่อมเสียคว�ม
ส�มัคคีในหมู่ประช�ชน หรือข้อคว�มอื่นๆที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินส�มเดือน หรือปรับไม่เกินส�มหม่ืนบ�ท 
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติต�มคำ�ส่ังของคณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รโฆษณ� 
ซ่ึงส่ังต�มม�ตร� 27 หรือ 28 วรรคสอง ใน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค  
ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้�หมื่นบ�ท 
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

1

2

3

4
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ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นฉล�ก

 ฉล�ก คือ รูป รอยประดิษฐ์ กระด�ษ หรือ 

สิ่งอื่นใดที่แสดงข้อคว�มเกี่ยวกับสินค้�

 สินค้�ที่ผลิตหรือนำ�เข้�เพื่อข�ย จัดเป็นสินค้�ที่ควบคุมฉล�ก 
ตอ้งจัดทำ�ฉล�กแสดงร�ยละเอยีดทีส่ำ�คญัและจำ�เปน็ใหผู้บ้รโิภคทร�บ 
นอกจ�กน้ีสินค้�ที่อ�จก่อให้เกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พร่�งก�ยและจิตใจ
จ�กก�รใช้สินค้� รวมถึงสินค้�ท่ีประช�ชนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน  
ก็ต้องจัดทำ�ฉล�กเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จำ�เป็นจะต้อง 
รับทร�บข้อเท็จจริงที่สำ�คัญเกี่ยวกับสินค้�นั้น

ถ้�ก�รกระทำ�ต�มข้อ 2, 3 หรือ 4 เป็นก�รกระทำ�ของเจ้�ของ 
สื่อโฆษณ� หรือผู้ประกอบกิจก�รโฆษณ� ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษ 
เพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น 

ในกรณีที่ผู้กระทำ�คว�มผิดซึ่งต้องรับโทษต�มพระร�ชบัญญัตินี้ 
เป็นนิติบุคคล กรรมก�ร หรือผู้จัดก�ร หรือผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�ร
ของนิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดสำ�หรับคว�มผิด
นั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่�ตนมิได้มีส่วนในก�รกระทำ�คว�มผิดของ
นิติบุคคลนั้น

5

6
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สินค้�ทั่วไป ต้องระบุข้อคว�มบนฉล�ก ดังนี้

ช�อหรือเคร�องหมายการคา

ที่จดทะเบียนในประเทศไทยของ

ผูผลิต หรือผูสั่งหรือนำเขา

เพ�อขายในประเทศไทย

ราคา

ระบุหน�วยเปนบาท และจะระบุเปนเงินสกุลอ�นดวยก็ได

โดยตองแสดงฉลากสินคาไวที่ตัวสินคา ภาชนะบรรจุ

หรือหีบหอ สอดแทรกหรือรวมไวกับสินคา เอกสารหรือคูมือ

ปายที่ติดตั้งไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุ

ช�อประเภทหรือชนิดของสินคา

ที่แสดงใหเขาใจวาสินคาคืออะไร

ในกรณีที่เปนสินคาสั่งหรือนำเขา

ใหระบุช�อประเทศที่ผลิตดวย

ที่อยูที่สามารถติดตอได

ของผูผลิตเพ�อขาย

หรือผูสั่งหรือผูนำเขา

ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร

นํ้าหนักของสินคาแลวแตกรณี 

ใชหน�วยเปนช�อเต็มหรือ

ช�อยอหรือสัญลักษณ

วิธีใช คำเตือน

ขอแนะนำในการใช

หรือหามใช 

วันเดือนปที่ผลิต

หรือวันเดือนปที่หมดอายุ

หรือวันเดือนปที่ควรใชกอน
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สินค้�ควบคุมฉล�ก(พิเศษ)

ปัจจุบัน(พ.ศ.2560) มี 26 ชนิด ได้แก่

ข้าวสารบรรจุถุง

ระบุชนิดและประเภทของข้�ว ในกรณี

มสีว่นผสมของข�้วอืน่ ใหร้ะบุชนดิและ

จำ�นวนที่ผสม พร้อมท้ังระบุวิธีก�ร 

หุงต้มด้วย                                   

ทองรูปพรรณ

ระ บุช นิดของทอง รูปพรรณ ช่ือ 

สถ�นประกอบก�รหรือเคร่ืองหม�ย 

ก�รค้�ของผู้ผลิตหรือนำ�เข้�ปริม�ณ

คว�มบริสุทธ์ิของทองคำ� (เป็นกะรัต

หรือเปอร์เซ็นต์) นำ�้หนัก ค่�กำ�เหน็จ ร�ค�

รบัซือ้คืนขัน้ตำ�่ต�มทีส่ม�คมค้�ทองคำ�

ประก�ศ รวมท้ังต้องติดประก�ศร�ค�

ทองในแต่ละวัน ไว้หน้�ร้�นจำ�หน่�ย
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อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน

ระบุชื่ อสถ�นประกอบก�ร หรือ

เ ค รื่ อ ง ห ม � ย ก � ร ค้ � ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต 

ผู้จำ�หน่�ยหรือนำ�เข้� ช่ือท�งก�รค้�

ของอัญมณีต�มม�ตรฐ�นศัพท์บัญญัติ

อัญมณี เช่น เพชร พลอย ไพลิน ทับทิม 

ฯลฯ แต่ห้�มใช้ช่ือว่� เพชรเทียม พลอย

สังเคร�ะห์ ฯลฯ กรณีเป็นวัสดุเลียนแบบ

ธรรมช�ต ิให้ใช้คำ�ว�่ อญัมณเีลยีนแบบ 

หรืออัญมณีสังเคร�ะห์ระบุนำ้�หนัก

อัญมณีเป็นกะรัต (CT) กรณีใช้ทองคำ�

เป็นตัวขึ้นรูปเครื่องประดับ ให้ระบุ 

นำ้�หนัก และคว�มบริสุทธิ์ของทองคำ�

หน่วยเป็นกะรัตหรือเปอร์เซ็นต์ และ

ระบุร�ค�ด้วย                                 

บอแรกซ์

ระบุคำาเตือน “อันตราย อาจทำาให้ 

ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร” โดยใช้ตัว

อกัษรสแีดงขน�ดใหญก่ว�่ตวัอกัษรอืน่                                 
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ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ระบุวิธีใช้ว่�ใช้เพื่อส่ิงใด เช่น ใช้เป็น

ภ�ชนะหรือสิ่งบรรจุ หรือเป็นเครื่องใช้  

ระบุคำาเตือน ถ้�ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

กับอ�ห�รให้ระบุว่� “ห้ามใช้ห่อหุ้ม

หรือบรรจุอาหาร” กรณีใช้สำ�หรับ

อ�ห�รให้ระบุว่� “ใช้บรรจุอาหาร 

เครื่องดื่ม” “ปลอดภัยใช้กับอาหาร” 

“ใช้เพียงคร้ังเดียว” “ห้ามใช้บรรจุของร้อน” 

ฯลฯ แล้วแต่กรณี ถ้�เป็นเครื่องใช้  

รองรับนำ้�หนักเช่น โต๊ะ เก้�อี้ ให้ระบุ 

“รับนำา้หนักได้ไม่เกิน...กิโลกรัม หรือ กก.” 

กรณีผลิตจ�กวัสดุรีไซเคิล ให้ระบุ  

“มีส่วนผสมจากวัสดุที่ใช้แล้ว”

เครื่องทำานำ้าอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำานำ้าร้อนไฟฟ้า

ระบุข้อแนะนำ�ก�รใช้ว่� ต้องติดตั้ง

ส�ยดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำ�นำ้�อุ่น

ไฟฟ้�หรือเค ร่ืองทำ�นำ้ �ร้อนไฟฟ้� 

ระบุคำาเตือน ดว้ยตวัอกัษรสแีดงขน�ด

ใหญท่ีด่�้นหน�้ของเครือ่งว�่ “อนัตราย

ถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน”
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แปรงสีฟัน

ระบุลักษณะขนแปรง เช่น ปล�ยตัด  
เรียวแหลม ชนิดขนแปรง เช่น นุ่มป�นกล�ง 
วัสดุ ท่ี ใช้ทำ �ด้�มแปรงและขนแปรง 
เช่น พล�สติกชนิดพีบีที  วิ ธี ใช้  เช่น  
ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดฟันอย่�งน้อยวันละ 2 คร้ัง 
ข้อแนะนำ�ก�รใช้ เช่น ควรล้�งแปรงสีฟัน
ให้สะอ�ดทุกครั้งหลังใช้ และเก็บไว้ใน 
ที่แห้ง และช่วงอ�ยุที่เหม�ะสมของเด็ก 
ที่ใช้ เช่น เริ่มมีฟัน ถึง 3 ปี

เครื่องเล่นชนิดมีล้อเลื่อน

ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ ดังนี้
- ไม่เหม�ะสำ�หรับเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 4 ปี
- ก�รเล่นต้องใส่อุปกรณ์ เสริมคว�ม
ปลอดภัยทุกครั้ง ประกอบด้วยหมวกนิรภัย 
สนับข้อมือ สนับศอก สนับเข่� 
- ผู้เริ่มฝึกหัดใช้ต้องมีผู้ดูแลอย่�งใกล้ชิด 
- ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหม�ะสมกับก�รเล่น 
โดยเฉพ�ะ 
ระบุคำาเตือน “ถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความ
ปลอดภยั อาจเปน็อนัตรายถงึชวีติ” โดยใช้
ตัวอักษรสีแดงขน�ดไม่ตำ่�กว่� 3 มิลลิเมตร 
ติดไว้ที่ตัวสินค้�
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ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน

ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ ดังนี้
“ควรใช้ฟองนำ้�หรือผ้�นุ่มทำ�คว�ม
สะอ�ด” “ก่อนใช้ง�นคร้ังแรกควรล้�ง 
ด้วยนำ้�เพื่อชะล้�งส่ิงสกปรก” และ 
“ไม่แนะนำ�ให้ใช้กับเต�ไมโครเวฟ” 
ระบุคำาเตือน “ห้ามใช้บรรจุอาหาร
หรอืของเหลวท่ีมอีณุหภมูสิงูกวา่ 100 
องศาเซลเซยีส” โดยใช้ตวัอกัษรขน�ด
ใหญ่กว่�ตัวอักษรอื่น

นำ้ามันอเนกประสงค์	(Multi-Purpose	Oil)

ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ ดังนี้ 
“ใช้สำ�หรับง�นหล่อลื่นภ�ยนอกได้
ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ทั่วไป เป็นนำ้�มันหยอดทิ้ง นำ้�มัน
หยอดใบเลื่อน โซ่และเฟืองหรืออื่นๆ” 
ระบุคำาเตือน “ห้ามนำาไปใช้้หล่อล่ืน
ภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
และเคร่ืองยนต์ดีเซล หรือใช้แทนนำา้มัน
เครือ่ง 2T” โดยใช้ตวัอกัษรสแีดงขน�ด
ไมต่ำ�่กว�่ 3 มลิลิเมตร ตดิไวท้ีด่�้นหน�้
ของภ�ชนะบรรจุ
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ที่นอน

ฉล�กต้องมีขน�ดไม่ตำ่�กว่� 6 x 8 นิ้ว 
ติดไว้ที่สินค้�ให้เห็นและอ่�นได้ชัดเจน
โดยระบุข้อคว�มต่อไปนี้
- ช่ือประเภทหรือชนิดของท่ีนอน เช่น 
ท่ีนอนสปริง ท่ีนอนฟองนำ�้ ฯลฯ
- วสัดุทีใ่ช้ในก�รผลติ ห�กมหีล�ยชนดิ
ต้องแสดงข้อคว�มและภ�พตัดขว�ง 
ของที่นอนที่แสดงให้เห็นวัสดุหลัก 
ที่ใช้ในก�รผลิต เช่น สปริง ใยมะพร้�ว 
ย�งพ�ร�หรือวัสดุอื่นๆ

รถจักรยานยนต์	

ระบุคำาเตือน “อาจถึงตายหรือพิการ 

หากไม่สวมหมวกนิรภัย” โดยใช้ตัว

อักษรขน�ดไม่ตำ�่กว่� 5 มิลลิเมตร ใช้สี

ตัวอักษรตัดกับสีพื้นแสดงไว้ท่ีคู่มือก�ร

ใช้ง�นรถจักรย�นยนต์ และแสดงไว้ใน

ลักษณะคงทนถ�วรที่บริเวณถังนำ้�มัน 

หรือบริเวณอื่นของรถจักรย�นยนต์  

ที่ผู้ ใช้รถจักรย�นยนต์ส�ม�รถเห็น 

และอ่�นได้อย่�งชัดเจน
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เครื่องทำานำ้าเย็น

ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ ดังนี้
1. ต้องติดตั้งส�ยดินให้ถูกวิธีพร้อมติดตั้ง
เครื่องทำ�นำ้�เย็น
2. ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันอันตร�ยจ�ก
ไฟฟ้�รั่ว
3. ต้องติดตั้งเครื่องทำ�นำ้�เย็นในบริเวณที่
เป็นฉนวนไฟฟ้�และไม่เปียกชื้น เช่น ปูพื้น
ด้วยผ้�ย�ง ฯลฯ และไม่ควรให้มีนำ้�ชื้นแฉะ
4. ควรตรวจสอบสภ�พคว�มปลอดภัยของ
เครื่องทำ�นำ้�เย็นโดยช่�งผู้ชำ�น�ญง�นเป็น
ประจำ�อย่�งน้อยทุก 6 เดือน 
ระบุคำาเตือน “อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติด
ตั้งสายดินให้ถูกวิธี ห้ามใช้ตะกั่วบัดกรี
ในการซ่อมโดยเด็ดขาด” โดยใช้ตัวอักษร 
สีแดงขน�ดไม่ตำ่�กว่� 5 มิลลิเมตร แสดงไว้
บริเวณก๊อกนำ้�                                
รถยนต์ใช้แล้ว

ระบุร�ยละเอียดต่อไปนี้ ชนิดของรถ ชื่อ
สถ�นประกอบก�รผูข้�ย ขน�ดหรอืนำ�้หนกั 
รุ่นปี ร�ค� วันจดทะเบียน เลขทะเบียน 
เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ ยี่ห้อรถ ยี่ห้อ
เครื่องยนต์ สี ชนิดเชื้อเพลิง ลำ�ดับเจ้�ของ
รถ ภ�ระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวัน
จำ�หน่�ย (ถ้�มี) ข้อมูลก�รประสบภัย เช่น 
ถูกชน ถูกนำ้�ท่วม กรณีถูกนำ้�ท่วมให้ระบุ
ระดับของนำ้�ที่ท่วมตัวรถยนต์ เช่น ระดับ
พื้น ระดับเบ�ะ ท่วมทั้งคัน ฯลฯ และระยะ
ท�งก�รใช้ง�น
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ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

ระบุร�ยก�รสินค้� ท่ีบรรจุทั้ งหมด 
พร้อมระบุขน�ด มิติ ปริม�ณ ปริม�ตร 
นำ้�หนัก จำ�นวน และร�ค�ของสินค้�
แต่ละร�ยก�ร ชื่อและสถ�นท่ีตั้งของ
ผู้ผลิตหรือผู้จำ�หน่�ย วันเดือนปีที่หมด
อ�ยุหรือวันเดือนปีท่ีควรใช้ก่อนของ
สินค้�แต่ละชิ้นที่อยู่ในชุด วันเดือนปี
ที่บรรจุชุดสังฆท�น และร�ค�รวมชุด
บรรจุเป็นบ�ท

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพยุงตัวเด็ก

ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ ดังนี้
1. ก � ร ใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์ นี้ อ � จทำ � ให้
เกิดก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รพลิกควำ่� 
หรือตกจ�กที่ สูง โดยเฉพ�ะเมื่อใช้ 
บนพื้นที่มีคว�มต่�งระดับ
2. ขณะที่ให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมี 
ผู้ดูแลอย่�งใกล้ชิดตลอดเวล�
3.  ไ ม่ ค ว ร ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ บ น พ้ื น 
ต่�งระดับ
ระบุคำาเตือน “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ช่วย
ในการหัดเดินและอาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิต” โดยใช้ตัวอักษรสีแดงขน�ด
ไม่ตำ่�กว่� 5 มิลลิเมตร แสดงไว้ที่ตัว
สินค้�อย่�งคงทนถ�วรให้เห็นและอ่�น
ได้ชัดเจน
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อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม

ระบุข้อแนะนำ�ก�รใช้ อย่�งน้อยดังนี ้
- เหม�ะสำ�หรับเด็กอ�ยุกี่ปี
- ควรตรวจสอบคว�มปลอดภัยของ
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสน�ม โดยช่�ง 
ผู้ชำ�น�ญง�นอย่�งสมำ่�เสมอ
- ต้องมีผู้ควบคุมดูแลขณะเล่น
- ต้ อ งติ ดตั้ ง อุ ปกร ณ์ เครื่ อ ง เล่ น 
ในพืน้ทีเ่หม�ะสม เชน่ พืน้ย�งสงัเคร�ะห ์ 
พื้นทร�ย เป็นต้น
ระบุคำาเตือน  “หากไม่ ได้ทำาการ
ยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึง
ชีวิต” สำ�หรับอุปกรณ์ท่ีออกแบบ
ให้ต้องยึดติดกับพื้น ด้วยตัวอักษร
ข น � ด ไ ม่ ตำ่ � ก ว่ �  5  มิ ล ลิ เ ม ต ร 
สีตัดกับสีพื้น

เอกส�รหรือคู่มือติดตั้งต้องระบุร�ยละเอียดต่อไปนี้

- ส่วนประกอบของเครื่องเล่น

- ขั้นตอนการติดตั้ง

- คำาแนะนำาการติดตั้ ง ไม่ ใ ห้ เครื่ องเล่นโค่นลงมาและการอื่น เพื่ อ 

 ความปลอดภัยของผู้เล่น

- เครื่องเล่นนี้เหมาะกับเด็กอายุกี่ปี

- การตรวจสภาพโดยช่างผู้ชำานาญงาน

- ข้อแนะนำาเพื่อความปลอดภัยในการเล่นและอื่นๆ
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ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

ระบุข้อแนะนำ�ก�รใช้ดังต่อไปนี้
- ค วร ใช้ อุ ปกร ณ์ป้ อ งกั นอั นตร�ย 
ส่วนบุคคลที่ ถูกต้องเหม�ะสม ได้แก่   
หน้�ก�ก ถุงมือย�ง แว่นต� ชุดคลุม
- หลีกเลีย่งก�รทำ�ให้เกดิฝุน่หรือแตกหัก 
- ระมัดระวังก�รฟุ้งกระจ�ยของฝุ่น
- เ ศษ วั ส ดุ ห รื อ ฝุ่ น ท่ี เ กิ ด จ � กก � ร 
ติดต้ัง ให้รวบรวมใส่ถุงพล�สติกหรือ
ภ�ชนะและปิดให้มิดชิดก่อนทิ้ง
-  ก�รสูบบุหร่ี ก�รรับประท�นอ�ห�ร 
และนำ้�ดื่มขณะปฏิบัติง�นในบริเวณที่มี
ฝุ่นแร่ใยหินฟุ้งกระจ�ย มีโอก�สให้ได้รับ
แร่ใยหินเข้�สู่ร่�งก�ยม�กขึ้น
- อ�บนำ้�ทันทีหลังปฏิบัติง�นเสร็จ
- ห�กมีอ�ก�รผิดปกติ เช่น เกิดก�ร 
เจ็บป่วยที่สงสัยว่�จะได้รับอันตร�ยจ�ก
ส�รแร่ใยหิน ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย
โดยละเอียด

ระบุคำ า เตือน  “ระวั งอันตราย ผลิตภัณฑ์
นี้ มี แร่ ใยหิน เ ป็นส่วนประกอบ การได้ รับ 
สารนี้ เข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดมะเร็งและ
โรคปอด”  โดยใช้ตั วอักษรขน�ดไม่ตำ่ �กว่ �  
5 มิลลิเมตรด้วยตัวอักษรที่มีสีต่�งจ�กพื้นผิว
ผลติภณัฑ ์อย�่งคงทนถ�วรทีผ่ลติภณัฑแ์ละภ�ชนะ
บรรจุหรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของ
แรใ่ยหนิซึง่ผูใ้ชส้�ม�รถเหน็และอ�่นไดอ้ย�่งชดัเจน 
โดยเนน้คำ�ว�่ “ระวังอนัตราย” ใหใ้ชต้วัอกัษรขน�ด
ไม่ตำ่�กว่� 15 มิลลิเมตร และต้องแสดงสัญลักษณ์
พร้อมข้อคว�ม ดังนี้
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ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน

ระบุคำาเตือน “ห้�มนำ�เข้�ใกล้เปลว
ไฟหรือคว�มร้อน” โดยพิมพ์ข้อคว�ม
เป็นเอกส�รที่ีตัวอักษรขน�ดไม่ตำ่�กว่� 
5 มิลลิเมตร ให้ผู้บริโภคอ่�นได้ชัดเจน
มอบแก่ผู้บริโภค                                 

ปืนอัดลมเบาที่จำาลองเลียนแบบอาวุธปืนจริง	(บีบีกัน)

ระบุข้อคว�มต่อไปนี้ ใช้ตัวอักษรขน�ด
ไม่ตำ่�กว่� 2 มิลลิเมตร
-  คว�มเร็วของวิถีลูกกระสุน
-  คว�มแรงของวิถีลูกกระสุน
-  คว�มย�วคลื่นของแสงเลเซอร์  
(กรณีมีกล้องเลเซอร์)
-  กำ�ลังของแสงเลเซอร์ (กรณีมี
กล้อง เลเซอร์ )  ข้อห้ �มในก�รใช้   
“ห้�มจ้องแสงเลเซอร์” (กรณีมีกล้อง
เลเซอร์)
ระบุคำาเตือน “ก�รเล็งหรือยิงเข้�ห�
กัน อ�จทำ�ให้ต�บอดหรือร่�งก�ยได้
รับบ�ดเจ็บ” ใช้ตัวอักษรที่มีขน�ดไม่
ตำ�่กว�่ 3 มลิลเิมตร และสขีองข้อคว�ม
ต้องตัดกับสีพื้น แสดงไว้ที่ตัวสินค้�
อย่�งคงทนถ�วรให้เห็นและอ่�นได้
ชัดเจน



42

ARE YOU READY

ตู้นำ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

- ระบุข้อแนะนำ�ในก�รใช้ อย่�งน้อย
ดังต่อไปนี้
 (1)  ตอ้งดคูว�มสะอ�ดของหัวจ่�ยนำ�้
 (2) ต้องหลีกเลี่ยงก�รใช้บริก�ร
จ�กตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มี
ลักษณะไม่ถูกสุขอน�มัย
 (3) ต้องใช้ภ�ชนะที่สะอ�ดใน 
ก�รบรรจุนำ้�
 (4) ต้องหลีกเลี่ยงก�รดื่มนำ้�จ�ก 
ตูน้ำ�้ดืม่หยอดเหรยีญอตัโนมตัท่ีิมสีีกลิน่
หรือรสผิดปกติ
 (5) ไม่ควรนำ�ภ�ชนะท่ีเคยบรรจุ
ของเหลวชนิดอ่ืนม�บรรจุนำ�้
- ระบุวัน เดือน ปี ท่ีเปลี่ยนไส้กรอง 
แต่ละชนิด
ร ะ บุ คำ า เ ตื อน  “ระวั ง อั นต ร าย 
หากไมต่รวจสอบวนั เดอืน ปทีีเ่ปลีย่น
ไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพนำ้า” 
โดยใช้ตัวอักษรหน�สีแดงขน�ดไม่ตำ่�
กว่� 1 เซนติเมตร บนพื้นสีข�ว แสดง
ไว้ที่ด้�นหน้�ของตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ อย่�งคงทนถ�วรให้เห็นและ
อ่�นได้ชัดเจน 
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ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำาหรับอาหาร

ระบุข้อแนะนำ�ก�รใช้อย่�งน้อยดังนี้
 -  ไม่ควรแช่หรือสัมผัสกรดหรือเกลือ
หรือด่�งเข้มข้น เช่น นำ้�ปล� นำ้�มะน�ว 
นำ้�ส้มส�ยชู สำ�หรับชนิดของเหล็กกล้� 
ไรส้นมิทีใ่ชเ้ปน็วตัถดิุบไม่อยูใ่นขอ้กำ�หนด
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมหรือ
ม�ตรฐ�นส�กล 
 -  ไมค่วรใชฝ้อยเหลก็ขดัทำ�คว�มสะอ�ด
 -  ควรใช้ฟองนำ้�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด
และเช็ดให้แห้งทันทีหลังใช้ง�น
ระบุคำาเตือน “หา้มใชก้บัเตาไมโครเวฟ” 
ใช้ตัวอักษรขน�ดใหญ่กว่�ตัวอักษรอื่น 
และสีของข้อคว�มต้องตัดกับสีพื้นด้วย

ดอกไม้เพลิง

ระบุร�ยละเอียดอย่�งน้อยดังนี้
 - ผู้เล่นที่มีอ�ยุตำ่�กว่� 14 ปี ต้องอยู่ใน
ก�รกำ�กับดูแลของผู้ใหญ่
 - ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 
 - ไม่ควรเก็บรักษ�ไว้ในท่ีมีอุณหภูมิสูง
 - ไม่ควรจุดไฟใหม่ห�กจุดชนวนแล้วไม่ติด
 - ควรเล่นในท่ีโลง่กว�้ง ห�่งไกลจ�กวตัถุ
ไวไฟ
ระบุคำาเตือน “อันตรายอาจถึงตายหรือ
พิการหากเล่นไม่ถูกวิธีหรือคึกคะนอง”  
ใช้ตัวอักษรเส้นทึบขน�ดใหญ่กว่�ตัวอักษรอ่ืน
ในกรอบส่ีเหล่ียม สขีองกรอบและขอ้คว�ม
ตัดกับสีพื้นของฉล�ก                                 



44

ARE YOU READY

อ่างอาบนำ้าสำาหรับเด็ก	

ระบุคำาเตือน “ระวังอันตราย ไม่ควร

ปล่อยเด็กอยู่ในนำ้าตามลำาพังเพราะ

เด็กอาจจมนำ้าได้แม้มีระดับนำ้าเพียง

เล็กน้อย” และแสดงสัญลักษณ์พร้อม 

คำ�เตือน สีของกรอบและข้อคว�มตัด

กับสีพื้นของฉล�ก ติดไว้อย่�งคงทน

บนผลิตภัณฑ์ 

ไม้ตียุงไฟฟ้า

ร ะ บุ ข้ อ แ น ะ นำ � ก � ร ใ ช้ ดั ง นี้  

“ควรทำ�คว�มสะอ�ดด้วยแปรงแห้งและ 

ห�้มล�้งดว้ยนำ�้” “ห�้มเปลีย่นหรอืจบัตอ้ง

หน้�สัมผัสของต�ข่�ยเมื่อใช้ง�นหลีกเลี่ยง

ก�รสัมผัสโครงต�ข่�ยชั้นกล�ง” 

ระบคุำาเตอืน “ตอ้งเกบ็ใหพ้้นมือเดก็ ขณะ

ชาร์จแบตเตอรี่ ต้องวางให้ห่างจากสิ่งที่

ติดไฟได้ง่าย และห้ามใช้ใกล้วัตถุไวไฟ” 

ใช้ตัวอักษรสีต่�งจ�กสีพื้นผลิตภัณฑ์  

แสดงไว้อย่�งคงทนถ�วรท่ีผลิตภัณฑ์และ 

บรรจุภัณฑ์ ให้อ่�นง่�ยและชัดเจน
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สีทาอาคารที่ผสมสารตะกั่ว

ระบุร�ยละเอียดดังนี้

ป ริ ม�ณส�รตะกั่ ว ท่ี ผสมอยู่ ใ นสี  

ใช้หน่วยพีพีเอ็ม (ส่วนในล้�นส่วน) 

ห�กปริม�ณส�รตะก่ัวม�กกว่� 100 พีพีเอ็ม 

ระบุคำ�เตือน “สารตะก่ัวอาจเป็น

อันตรายต่อสมองและเม็ดเลือดแดง 

ห้ามใช้ทาบ้านหรืออาคาร” ใช้ตัว

อักษรหน�สีแดง ขน�ดไม่ตำ่ �กว่� 

5 มลิลเิมตร บนพืน้สขี�ว ใหเ้หน็ชดัเจน

บทลงโทษ

 -  ผู้ ข �ยสิ น ค้ � ท่ี ควบคุ มฉล�ก โดย ไม่ มี ฉล�กหรื อแสดงฉล�ก 
  ไม่ถูกต้อง ระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้�หมื่น 
  บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
 -  ผู้ผลิตหรือสั่งหรือนำ�เข้� ระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ 
  ไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
 -  ผู้ เ จ ตน�ก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว �ม เข้ � ใจผิ ด ในแหล่ ง กำ � เ นิ ด  สภ�พ 
  คุณภ�พ ปริม�ณ หรือส�ระสำ�คัญประก�รอื่นอันเกี่ยวกับสินค้� 
  ไม่ว่�จะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ฉล�กท่ีมีข้อคว�มอันเป็น 
  เท็จหรือข้อคว�มท่ีรู้หรือควรรู้อยู่ แล้วว่�อ�จก่อให้ เกิดคว�ม 
  เข้ � ใจผิ ด  ระว�ง โทษจำ �คุ ก ไม่ เ กิ นหนึ่ งปี  หรื อปรั บ ไม่ เ กิ น 
  หนึ่งแสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
 -  ถ้�ผู้กระทำ�ผิดเป็นนิติบุคคล กรรมก�รหรือผู้จัดก�ร หรือผู้ รับ 
  ผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นของนิติ บุคคลนั้นๆ ต้องรับโทษด้วย 
  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่�ไม่มีส่วนในก�รกระทำ�คว�มผิด
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 ในก�รประกอบธุรกิจข�ยสินค้�หรือให้บริก�รใดๆ ก็ต�ม ถ้�สัญญ�
ซื้อข�ยหรือสัญญ�ให้บริก�รนั้นมีกฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องทำ�เป็นหนังสือ หรือ
ที่ปกติทำ�เป็นหนังสืออยู่แล้ว ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิได้รับคว�มเป็นธรรมในก�ร
ทำ�สัญญ� โดยมีข้อบังคับสำ�คัญ 2 ประก�รได้แก่ ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ทำาให้ 
ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ และห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้บริโภค

ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสัญญ�

 สัญญ� คือ คว�มตกลงระหว่�งผู ้บริโภคกับ 

ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อซื้อและข�ยบริก�ร หรือให้และ 

รับบริก�ร

ต�มประก�ศคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

ธุรกิจบ�งประเภทเป็นธุรกิจ ท่ีควบคุมสัญญ� 

และธุรกิจบ�งประเภทเป็นธุรกิจท่ีควบคุมร�ยก�ร 

ในหลักฐ�นก�รรับเงิน
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ประเด็นสำ�คัญ เงื่อนไขก�รใช้บัตร  

ก�รแจ้งยอดเงิน ก�รยกเลิกพฤติกรรม

ก�รทวงหนี้  บัตรห�ย ค่�ปรับหรือ

ดอกเบี้ย ก�รสะสมแต้ม 

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดของสินค้� 

เง่ือนไขก�รผ่อนชำ�ระ เบ้ียปรับผิดนัด

ชำ � ร ะค่ � ง ว ด  ห รื อ ชำ � ร ะ ไ ม่ ต ร ง  

ก�รโอนกรรมสิทธิ์ รถห�ย ก�รติดต�ม 

ยึดรถ ฯลฯ

ธุรกิจบัตรเครดิต

ธุรกิจให้เช่�ซ้ือรถยนต์ 

และรถจักรย�นยนต์

1 

2 

“ธุรกิจที่ควบคุมสัญญ�” มี 11 ประเภท ได้แก่
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ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดของสินค้� 

เงื่อนไขก�รผ่อนชำ�ระ ค่�ธรรมเนียม

ต่�งๆ เงื่อนไขก�รรับประกัน ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดกรรมสิทธิ์

ที่ ดิ น  เ ลข โ ฉนด  ตำ � แหน่ งที่ ดิ น 

ภ�ระผูกพนักบัธน�ค�ร ภ�ษ ีร�ค�ข�ย

ต่อต�ร�งเมตร เง่ือนไขก�รชำ�ระเงิน ก�ร

โอนกรรมสิทธิ์ร�ยละเอียดก�รใช้พื้นที่ 

วัสดุก่อสร้�ง กำ�หนดแล้วเสร็จ ก�รรับ

ผิดชอบกรณีเกิดคว�มชำ�รุด ฯลฯ                                 

ธุรกิจให้เช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้� 

ธุรกิจข�ยห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

3 

4 
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ประเด็นสำ�คัญ เงื่อนไขก�รกู้เงินและ

ผ่อนชำ�ระ อัตร�ดอกเบ้ียและเบ้ียปรับ 

ก�รคำ้�ประกัน ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ อัตร�ก�รใช้ ก�รแจ้งหน้ี 

ก�รระงับก�รใช้ ก�รยกเลิกสัญญ�  

ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ฯลฯ

ประ เด็นสำ � คัญ  ร�ยละเอียดของ

รถ ร�ค� ร�ยก�รอุปกรณ์เพิ่มเติม 

ของแถม กำ�หนดส่งมอบ ก�รยกเลิก

สัญญ� ฯลฯ

ธุรกิจให ้กู ้ ยืมเงินเพื่อผู ้บริโภค 

ของสถ�บันก�รเงิน

ธุรกิจบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจข�ยรถยนต์ที่มีก�รจอง

5 

6 

7 
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ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดสถ�นท่ีพัก

และผู้ประกอบธุรกิจ เงื่อนไขก�ร 

ชำ�ระเงิน อัตร�ค่�ใช้จ่�ยก�รยกเลิก

สญัญ� ระยะเวล�ก�รมกีรรมสทิธิ ์และ

สิทธิครอบครอง ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีออกกำ�ลังก�ย ประเภทและ

จำ � น ว น อุ ป ก ร ณ์ อ อ ก กำ � ลั ง ก � ย 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เงื่อนไข

ก�รเป็นสม�ชิก ก�รใช้บริก�ร อัตร�

ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ สิทธิในก�รยกเลิก

สัญญ� ฯลฯ

ธุรกิจบริก�รจัดสรรเวล�เข้�ใช้

สถ�นที่พัก (Time-sharing) 

ธุรกิจสถ�นบริก�รออกกำ�ลังก�ย 

(Fitness)

8 

9
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ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูป้ระกอบธรุกิจและพนกัง�น ขอบเขต

ของง�นที่ให้บริก�ร อัตร�ค่�บริก�ร

และเงินอื่นๆที่เรียกเก็บ สิทธิในก�ร 

ขอเปลี่ยนพนักง�น และสิทธิในก�ร 

เลิกสัญญ� ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดสถ�นที่

ทำ�สัญญ� วันที่ทำ�สัญญ� สถ�นท่ี

ก่อสร้�ง ร�ค�ก่อสร้�งทั้งหมดรวม

ภ�ษีมลูค�่เพิม่ บญัชแีสดงปรมิ�ณวสัดุ

ที่ใช้ก่อสร้�งและร�ค� งวดง�นและ

ก�รชำ�ระเงิน กำ�หนดเวล�แล้วเสร็จ 

เงื่อนไขยกเลิกสัญญ� ฯลฯ

ธุรกิจบริก�รดูแลเด็ก ผู้ป่วย  

ผู้สูงอ�ยุ ผู้ทุพพลภ�พ ต�ม 

ที่อยู่อ�ศัย

ธุรกิจรับจ้�งก่อสร้�งอ�ค�ร

เพื่อก�รอยู่อ�ศัย (รับเหม�)

10 

11 
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“ธุรกิจที่ควบคุมร�ยก�รในหลักฐ�นก�รรับเงิน” มี 4 ประเภท ได้แก่

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดผู้ประกอบ

ธุรกิจ เงื่อนไขก�รรับประกัน ก�รคืน

ถังและเงินประกัน ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดของรถ  

ผูป้ระกอบธรุกจิ ร�ยก�รทีซ่อ่ม อะไหล ่

อัตร�ค่�แรงและค่�อะไหล่ วันส่งซ่อม

และรับรถคืน ฯลฯ

ประเด็นสำ�คัญ ร�ยละเอียดผู้ประกอบ
ธุรกิจ ร�ยละเอียดผู้เช่� สถ�นท่ีตั้ง 
ระยะเวล�เช�่เริม่ตน้-สิน้สดุ จำ�นวนเงนิ
ประกัน วันที่รับเงินประกัน ฯลฯ

ธุรกิจข�ยก๊�ซหุงต้มที่เรียกเงิน

ประกันถังก๊�ซหุงต้ม

ธุรกิจให้บริก�รซ่อมรถยนต์

ธุรกิจให้เช่�ท่ีอยู่อ�ศัยท่ีเรียกเก็บเงินประกัน 

(บ้�น อ�ค�รชุด แฟลต อพ�ร์ตเมนต์ 

ฯลฯ ไม่รวมโรงแรมและหอพัก)

1 

2 

3 
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ประเด็นสำ�คัญ 

ร�ยละเอียดผู้ข�ย ร�ยละเอียดผู้ซื้อ 
ร�ยละเอียดรถยนต์-เคร่ืองยนต์ ระยะท�ง 
ก�รใช้(กิโลเมตร) ภ�ระผูกพันและ
ช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิหรือผู้ครอบครอง 
ก�รส่ งมอบรถยนต์และสมุดคู่มือ 
จดทะเบียน ร�ยละเอียดก�รชำ�ระเงิน ฯลฯ

บทลงโทษ

 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ส่งมอบสัญญ�หรือหลักฐ�นก�รรับเงิน 

ที่ถูกต้องให้ผู้บริโภค ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 

ไม่เกิน 1 แสนบ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ธุรกิจข�ยรถยนต์ใช้แล้ว 

4 

“รอบคอบก่อนลงสน�ม สอบถ�มเมื่อสงสัย 

ห�พย�นรู้เห็น มีล�ยเซ็นทุกฝ่�ย ขอสัญญ�เป็นหลักฐ�น”
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ก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นธุรกิจข�ยตรง 

และตล�ดแบบตรง

ธุรกิจข�ยตรง 
คือ ก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รต่อผู้ซ้ือ

โดยตรง ณ ท่ีอยู่อ�ศัย หรอืทีท่ำ�ง�น 

โดยไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�งหรือ 

ร้ �นค้�ใดๆ แต่ ผ่ �นตัวแทน 

ข�ยตรงหรือผู้จำ�หน่�ยอิสระ

ผู้จำ�หน่�ยอิสระ 

คือ บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ 

ใ น สิ นค้ � ห รื อ บ ริ ก � ร จ � กผู้

ประกอบธุรกิจข�ยตรงและนำ�

สนิค�้หรอืบรกิ�รดงักล�่วไปเสนอ

ข�ยโดยตรงต่อผู้บริโภค

ตัวแทนข�ยตรง

คอื บคุคลท่ีได้รับมอบอำ�น�จจ�ก 

ผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรงให้นำ�

สินค้�หรือบริก�รไปเสนอข�ย

โดยตรงต่อผู้บริโภค

ธุรกิจตล�ดแบบตรง 

คือ ก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รต่อ 

ผู้ซ้ือโดยตรงซ่ึงอยู่ห่�งโดยระยะท�ง 

โดยไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�งหรือ

ร้ �นค้ � ใดๆ  และมุ่ งห วั ง ใ ห้  

ผู้บริโภคแต่ละร�ยตอบกลับเพื่อ

ซื้อสินค้�หรือบริก�รผ่�นท�ง 

สื่อต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือท�ง

โซเชียลเน็ตเวิร์ค
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สิทธิและหน้�ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรง

และตล�ดแบบตรง

1 ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนก�รประกอบธุรกิจต่อน�ยทะเบียน 

2 ผู้ประกอบธุรกิจจะดำ�เนินกิจก�รในลักษณะที่เป็นก�รชักชวนให้ 

 บคุคลเข�้รว่มเป็นเครอืข่�ยในก�รประกอบธุรกจิโดยตกลงว�่จะให้ 

 ผลประโยชน์ตอบแทนจ�กก�รห�ผู้เข้�ร่วมเครือข่�ยดังกล่�วซึ่ง 

 คำ�นวณจ�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมเครือข่�ยที่เพิ่มขึ้นไม่ได้

3 ดำ � เนินกิ จก�ร ใ ห้ เป็น ไปต�มแผนก�รจ่ �ยผลตอบแทน 

 ที่ได้ยื่นไว้กับน�ยทะเบียน

เมื่อผู้จำ�หน่�ยอิสระต้องก�รคืนสินค้�

ให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อคืนสินค้� วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมก�รข�ย ชุดคู่มือ 

เป็นต้น ต�มร�ค�ที่ผู้จำ�หน่�ยอิสระได้จ่�ย ภายในระยะเวลา 15 วัน 

นับแต่วันที่ผู้จำาหน่ายอิสระใช้สิทธิคืน

ต้องจัดทำ�คำ�รับประกันสินค้�หรือบริก�รเป็นภ�ษ�ไทย  

และระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในก�รเรียกร้องสิทธิต�มคำ�รับประกัน 

ที่ชัดเจนและส�ม�รถเข้�ใจถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้
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 ในก�ร เข้ � ไปติดต่อ เพื่ อ เสนอข�ยสินค้ � ให้แก่ผู้ บริ โภค 

โดยตรง ณ ท่ีอยู่ อ�ศัย  หรือสถ�นท่ีทำ �ง�นหรือสถ�นที่ อื่ น

ที่ มิ ใช่ สถ�นที่ ป ระกอบก�รค้ � เป็ นปกติ ธุ ร ะ  ผู้ ข �ยจะ ต้อง 

ไ ด้ รับอนุญ�ตจ�กผู้บริโภคหรือ ผู้ครอบครองสถ�นท่ีน้ันก่อน  

และต้ อ ง ไม่ ก ระทำ � ก � รอั น เป็ นก� ร รบกวนหรื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 

คว�มรำ�ค�ญ และต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนและ 

บัตรประจำาตัวผู้จำาหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ซึ่งออกโดย 

ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงด้วย

หน้�ท่ีของผู้จำ�หน่�ยอิสระหรือตัวแทนข�ยตรง
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ตอ้งส่งมอบเอกส�รก�รซือ้ข�ยสินค้�หรือบริก�ร

พร้อมระบุชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้ข�ย วันที่ซื้อข�ย และวันที่ส่งมอบ

รวมทั้งสิทธิเลิกสัญญ� ซึ่งต้องเด่นชัดกว่�ข้อคว�มทั่วไป

เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิบอกเลิกสัญญ�

ให้ผู้จำ�หน่�ยอิสระตัวแทนข�ยตรง ผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรง 

หรือผู้ประกอบธุรกิจตล�ดแบบตรง คืนเงินเต็มจำ�นวน 

ให้แก่ผู้บริโภค ภายในกำาหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้

รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา และต้องชำ�ระเบ้ียปรับ

ให้กับผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้จำ�หน่�ยอิสระ ตัวแทนข�ยตรง  

ผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตล�ดแบบตรง 

ไม่คืนเงินต�มจำ�นวนดังกล่�วภ�ยในกำ�หนดเวล�

ข้อพึงระวังเบื้องต้น

เมื่อมีผู้ ติดต่อม�เพ่ือข�ยสินค้� ต้องขอดูบัตรประจำาตัว

ประชาชนและบัตรประจำาตัวผู้จำาหน่ายอิสระ หรือตัวแทนขายตรง 

ซึ่งออกโดยบริษัทเจ้าของสินค้านั้นทุกครั้ง
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สิทธิของผู้บริโภค

เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญ�

ต้องปฏิบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่งดังนี้ 

- ส่งสินค้�คืนให้ผู้จำ�หน่�ยอิสระ ตัวแทนข�ยตรง หรือ 

 ผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตล�ด 

 แบบตรง แล้วแต่กรณี 

- เก็บรักษ�สินค้�ไว้ต�มสมควรภ�ยในระยะเวล� 21 วัน  

 นับแต่วันท่ีใช้สิทธิเลิกสัญญ� เว้นแต่สินค้�นั้นเป็นของที่ 

 เสียง่�ยโดยสภ�พ

- ถ้�เป็นสินค้�ประเภทของใช้สิ้นเปลืองต้องคืนส่วนท่ีเหลือ 

 จ�กก�รใช้ก่อนใช้สิทธิเลิกสัญญ�

1 สิทธิ ท่ีจะไม่ถูกรบกวน หรือก่อให้เกิดคว�มรำ�ค�ญ 

 จ�กก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รในระบบข�ยตรง

2  สทิธิทีจ่ะได้รบัทราบรายละเอยีดขอ้มลูก�รซือ้ข�ยสนิค�้ 

 หรือบริก�ร

3 สิทธิในการเลิกสัญญาภ�ยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 

 สินค้�หรือบริก�ร



59

ARE YOU READY

วิธีสังเกตคว�มแตกต่�ง

ระหว่�งธุรกิจข�ยตรง กับธุรกิจข�ยตรงแอบแฝง(แชร์ลูกโซ่) มีดังนี้

การขายตรงแบบหลายชั้น แชร์ลูกโซ่

ค่�ธรรมเนียมในก�รเริ่มต้นไม่สูง 

จะเป็นค่�สมัคร เอกส�รคู่มือ คว�มรู้ 

เอกส�รอบรม และผลิตภัณฑ์ตัวอย่�ง

สินค้�เท่�นั้น 

สินค้�คุณภ�พสูง ยอดข�ยม�จ�กก�ร

จำ�หน่�ยสินค้�ได้ซำ้�อีก และคว�ม 

พึงพอใจของลูกค้�เป็นสำ�คัญ มีก�ร 

รับประกันสินค้ � โดยก�รคืน เงิน 

ส�ม�รถเปลี่ยนหรือข�ยสินค้�คืนได้

ต�มเงื่อนไขที่เหม�ะสม 

ผลประโยชน์ ร�ยได้และตำ�แหน่ง 

ข้ึนกับก�รทำ�ง�นของผู้ข�ยและยอดข�ย

ของผู้ที่ได้ชักชวนม�ร่วมข�ย เป็นร�ย

ได้จ�กก�รข�ย

มกี�รซือ้สนิค้�ซำ�้เพร�ะพอใจในสนิค�้ 

ตล�ดจึงเติบโตได้เสมอ 

ธรุกจิถูกกฎหม�ย ผูบ้รโิภค ผูข้�ยและ

บริษัทข�ยตรงได้รับคว�มคุ้มครอง

ต�มกฎหม�ย มีก�รรับประกันสินค้�

มกี�รรบัซือ้คนื มเีงือ่นไขและขอ้ตกลง

ที่ชัดเจน

ค่�ธรรมเนียมสมัครสูง มักหลอกให้

จ่�ยค่�ฝึกอบรมและซื้อสินค้�เกินคว�ม

ต้องก�ร 

คุณภ�พสินค้�เป็นเพียงเครื่องมือหรือ

ข้ออ้�งเพื่อเอ�เงินจ�กผู้เข้�ร่วมระบบ

แชร์ลูกโซ่เท่�นั้น ไม่มีนโยบ�ยซื้อสินค้�

กลับคืนเพร�ะจะทำ�ให้ระบบล้มได้

ไม่เน้นข�ยสินค้� ร�ยได้ของผู้ที่อยู่

ในระบบและผลกำ�ไรของบริษัทส่วน

ใหญ่ม�จ�กก�รรับสม�ชิกใหม่ ซึ่งต้อง

ซ้ือสินค้�ตุนไว้ ไม่ใช่เพร�ะสินค้�มี

ประโยชน์หรือร�ค�ดี แต่เป็นเพร�ะ

ระบบบังคับ

เมื่อดำ�เนินก�รไประยะหน่ึงจะไม่มี

สม�ชกิเข�้รว่มลงทนุ จงึไมม่เีงนิจ�่ยคน

ทีเ่ข�้ระบบกอ่น และระบบจะลม้ในท่ีสดุ

เป็นระบบที่ผดิกฎหม�ยในประเทศไทย 

อเมริก� ยุโรป และประเทศท่ีพัฒน�แล้ว

ในเอเชีย สินค้�มักจะใช้ก�รโฆษณ� 

เกินจริงและไม่มีก�รรับประกันสินค้� 

ไม่รับคืน หรือมีเงื่อนไขรับคืนสินค้� 

ที่ย�กม�ก
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ก�รจดทะเบียนก�รประกอบธุรกิจ

ข�ยตรงและตล�ดแบบตรง

เอกส�รประกอบก�รจดทะเบียนธุรกิจ 

ข�ยตรง

เอกส�รประกอบก�รจดทะเบียนธุรกิจ 

ตล�ดแบบตรง

สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�น หรือสำ�เน�
หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคล
สินค�้หรอืบรกิ�รทีมี่ลกัษณะตรงต�มทีไ่ดมี้ก�รสือ่ส�รข้อมลูเพือ่เสนอข�ย
สัญญ�ซื้อข�ยสินค้�หรือบริก�ร

สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�น หรือสำ�เน�
หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคล
สินค�้หรอืบรกิ�รทีมี่ลกัษณะตรงต�มทีไ่ดมี้ก�รสือ่ส�รข้อมลูเพือ่เสนอข�ย
สัญญ�ซื้อข�ยสินค้�หรือบริก�ร
แผนก�รจ่�ยผลตอบแทน

ยื่นคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่ ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค
ส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 
ส่งผ่�นท�งเว็บไซต์ www.ocpb.go.th
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ถ�ม-ตอบ ส�ยด่วน 1166

ถ�ม :

ตอบ :

120 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 

ขอทร�บที่ตั้งของ สคบ. 

ถ�ม :

ถ�ม :

ตอบ :

ตอบ :

ก�รยดึสนิค�้เปน็หน�้ทีข่อง ปคบ. ซึง่จะยดึสนิค�้เพือ่เปน็ตวัอย�่งและมกี�ร
ถ่�ยรูปสินค้�ไว้เป็นหลักฐ�น

1. สินค้�ที่ข�ยส่งแก่ผู้ประกอบก�ร ใช้ในโรงง�นหรือสถ�นประกอบก�ร
2. สินค้�จักรกล อุปกรณ์
3. สินค้�ประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กรณสีนิค้�ไม่ตดิฉล�กต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดท�งสคบ. จะยดึสนิค�้หรอืไม่

สินค้�ที่ยกเว้นไม่ต้องติดฉล�กมีอะไรบ้�ง
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ถ�ม :

ถ�ม :

ตอบ :

ตอบ :

จนท. ต้องแสดงบัตรเจ้�หน้�ท่ีก่อนตรวจทุกครั้งและเวล�ออกตรวจ 
จะไปเป็นหมู่คณะ ร่วมกับหน่วยง�นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทห�ร ตำ�รวจ 
 - กรณีที่ผู้ต้องห�ยินยอมเสียค่�ปรับ ส�ม�รถทำ�ก�รเทียบปรับได้ที่ 
สคบ. ส่วนกล�ง หรือ สคบ.ประจำ�จังหวัด
 - กรณทีีผู่ต้อ้งห�ไมย่นิยอมเสยีค�่ปรบั ตำ�รวจจะดำ�เนนิคดีส่งเร่ืองให้
ศ�ลพิจ�รณ�ตัดสินต่อไป  

เจ�้หน�้ทีจ่ะทำ�หนงัสอืถงึผูป้ระกอบก�รเพือ่นดัเจรจ�ไกลเ่กลีย่ 2 คร้ังก่อน 
ถ้�ยังไม่ม� ท�งเจ้�หน้�ที่ สคบ. ประจำ�จังหวัดจะทำ�บันทึกไว้ และจะส่ง
เรื่องไปยังพนักง�นสืบสวนสอบสวนเพื่อดำ�เนินคดีท�งศ�ล โดยส่งเรื่อง
ให้อัยก�รสั่งฟ้อง ซึ่งในส่วนนี้ สคบ. จังหวัดมีอำ�น�จดำ�เนินก�รโดยตรง

ขั้นตอนของเจ้�หน้�ที่ สคบ. เมื่อออกตรวจจะต้องแสดงตัวอย่�งไรบ้�ง

กรณีผูบ้รโิภคยืน่รอ้งเรยีนที ่สคบ. ประจำ�จงัหวัด ท�งเจ�้หน�้ท่ีไดส้ง่หนงัสอื
ถึงผู้ประกอบก�รหล�ยครั้ง แต่ท�งผู้ประกอบก�รไม่ม�ต�มหนังสือเรียก
ท�ง สคบ. จะดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อไป
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ถ�ม :

ตอบ :

เรื่องร้องเรียนที่ สคบ. รับดำ�เนินก�ร มีดังนี้
กรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิโดยผู้ประกอบธุรกิจ โดยที่สินค้�หรือ
บริก�รเกี่ยวกับกรณีดังกล่�วต้องไม่อยู่ในอำ�น�จรับผิดชอบของหน่วย
ง�นใดเป็นก�รเฉพ�ะ แต่ห�กเป็นเร่ืองที่อยู่ในก�รกำ�กับดูแลของ
หน่วยง�นเฉพ�ะ หน่วยง�นน้ันจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รกับผู้ประกอบธุรกิจ
และออกม�ตรก�รควบคุมเกี่ยวกับตัวสินค้�หรือบริก�รนั้นๆ ซ่ึง สคบ. 
จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รท�งแพ่งแทนผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ 
ค่�เสียห�ยแก่ผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับคว�มเสียห�ย

อย�กทร�บเรื่องที่ร้องเรียนกับ สคบ. ได้ มีอะไรบ้�ง 

ถ�ม :

ตอบ :

กรณีระบุข้อคว�มในป้�ยโฆษณ�ไม่ครบถ้วน มีโทษอย่�งไร   

ห�กไม่ปฏิบตัติ�มจะมีโทษปรบัไมเ่กนิ 30,000 บ�ท โดยบทกำ�หนดโทษ

นั้นจะมีอยู่ใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 7 หรือ 

ตรวจสอบได้จ�กเว็บไซต์ www.ocpb.go.th
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