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รู้ไว้ใช่ว่า....สิทธิผู้บริโภคที่เราควรรู้
สิทธิผู้บริโภค 5 ประกำร
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการท� า สั ญ ญา ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาและชดเชยความเสี ย หาย ได้ แ ก่ สิ ท ธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม
ข้อ 1-4

CRED

IT CA
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ข้อควรปฏิบตั สิ าํ หรับ....ผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าหรือบริการ
ใช้ความระมัดระวัง ในการซื้อสินค้าหรือบริการ
l ให้ความส�าคัญกับฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
l เปรี ย บเที ย บสิ น ค้ า แต่ ล ะยี่ ห้ อ ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า เช่ น ชื่ อ ประเภทหรื อ
ชนิดของสินค้า ข้อแนะน�าในการใช้หรือห้ามใช้ ค�าเตือน (ถ้ามี) วันเดือนปีที่ผลิต หรือ
หมดอายุ วิธีการใช้ ชื่อผู้ผลิต หรือผู้จ�าหน่าย ราคา
l อย่าด่วนหลงเชื่อค�าโฆษณาของสินค้าหรือบริการ ต้องศึกษารายละเอียดอื่นๆ
ของตัวสินค้าหรือบริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในโฆษณา
l เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้
เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน
l สอบถามข้อเท็จจริงเกีย
่ วกับคุณภาพของสินค้าจากผูข้ าย หรือผูท้ เี่ คยใช้สนิ ค้า
นั้นแล้ว ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ
วิธีการเก็บรักษา ค�าเตือน หรือข้อควรระวัง
l ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตรวจสอบคุ ณ ภาพและปริ ม าณของสิ น ค้ า
ว่าเป็นจริงตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภค
l

ข้อควรปฏิบัติ....หลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
เก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆ ทีแ่ สดงถึง การละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคไว้
เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน เช่น อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ
หรื อ คุ ณ ภาพไม่ เ ป็นไปตามมาตรฐานที่ร ะบุไว้ใ นฉลาก มี ค วามสกปรก หรื อ
มีพษิ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตราย ควรจ�าสถานทีซ่ อื้ สินค้าหรือบริการนัน้ ไว้ เอกสารโฆษณา
และใบเสร็จรับเงิน
l เมือ
่ มีการละเมิดสิทธิ หน้าทีข่ องผูบ้ ริโภค คือร้องเรียนตามสิทธิไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลสินค้าหรือบริการนั้น หรือร้องเรียน
มาที่ สคบ. ส่วนต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ�าจังหวัด
l
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การยื่น....เรื่องร้องเรียน
ผู้ บ ริ โ ภคยื่ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ที่ ส� า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
(กรุงเทพฯ) หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัดในจังหวัดที่ท่าน
อาศัยอยู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบบันทึกค�าร้องเรียนพร้อมแนบเอกสาร
(เอกสารลงชื่อรับรองส�าเนาทุกฉบับ) มอบให้เจ้าหน้าที่
2. ผูร้ อ้ งเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบหนังสือมอบอ�านาจ (มอบอ�านาจให้ สคบ.
ด�าเนินการแทนผู้ร้อง) พร้อมติดอากรแสตมป์ จ�านวน 30 บาท
3. กรณีผู้บริโภคไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทน จะต้อง
มีหนังสือรับรองมอบอ�านาจจากผู้บริโภค (พร้อมติดอากรแสตมป์ จ�านวน 30 บาท)
น�ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ช่องทาง...การรับเรื่องร้องเรียน
ผู้บริโภคสำมำรถร้องเรียนได้หลำยช่องทำง ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเองหรือส่งจดหมายไปที่ สคบ.
2. ร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
3. ร้องเรียนผ่าน www.ocpb.go.th
4. E mail: consumer@ocpb.go.th
5. รับแบบฟอร์มร้องเรียนพร้อมซองได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
บริกำรให้ค�ำปรึกษำ และแจ้งเบำะแส โทรศัพท์สำยด่วน 1166

9

“ขั้นตอนแก้ ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์์ของ สคบ.”
๑.

๑.๒

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าหนังสือเชิญมา
เจรจาไกล่เกลี่ย/เรียกมาพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่/ให้ชี้แจ้ง

๑.๑

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
(ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมข้อเท็จจริง
๕ วันท�าการ)

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าหนังสือเชิญมา
เจรจาไกล่เกลี่ย/เรียกมาพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่/ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ

๑๕ วัน

๒.

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๓.

คู่กรณีตกลงกันได้ เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
ในชั้นเจ้าหน้าที่
ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น
เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น
อนุกรรมการฯ

คู่กรณีตกลงกันได้
หรือมีมติให้ยุติเรื่อง

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
ครั้งที่ ๒

๑๘๐ วัน

รวบรวมข้อเท็จจริง สรุปส�านวนน�าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นเพื่อบรรจุ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

๔.

๗ วันท�าการ
เห็นควรสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/
แต่งตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อพิพาท/
ให้เจรจาไกล่เกลี่ยใหม่

๓.๒

๓.๑

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา

๕.

คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อมีมติ

๑๒๐ วัน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�านวน
แจ้งมติ คคบ.ให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน ๗ วันท�าการ
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รวบรวมข้อเท็จจริงน�าบรรจุเข้าสู่
วาระการประชุม คคบ.
ภายใน ๗ วั น ท� า การนั บ
แต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ
ให้การรับรองมติ

เห็นควรยุติเรื่อง/
เห็นควรด�าเนินคดี

ด�าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

๖.

ยุติเรื่อง

ภายใน ๓๐ วัน

เรื่องร้องเรียนแบบไหนที่...สคบ.

ไม่รับร้องเรียน

1. เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด�าเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว
2. เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือ
ค�าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
3. เรื่ อ งที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ท างศาลด้ ว ยตนเอง แต่ จ ะให้ ส� า นั ก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ด�าเนินการบังคับ
คดีตามค�าพิพากษา
4. เรื่องที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล้มละลาย
5. เรื่องที่อายุความในการด�าเนินคดีสิ้นสุดแล้ว
6. เรื่องที่ผู้บริโภคได้ยื่นไว้ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถท�าความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่ร้องทุกข์ ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ไม่ปรากฏ เอกสารหลักฐานต่างๆ
ประกอบการร้องทุกข์หรือไม่มกี ารติดหรือช�าระค่าอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมาย
ก�าหนด
7. เรื่องที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
8. เรื่ อ งที่ ส� า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผูร้ อ้ งทุกข์มาพบหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติม แต่ผบู้ ริโภคไม่มาพบ ไม่สง่ เอกสารหรือ
ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่อย่างใด
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หลักใน....การทำาสัญญา
หลักในการท�าสัญญา มีดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของสัญญาว่าท�าอะไรควรระบุให้ชัดเจน
ั ญาเพือ่ ประโยชน์ในการติดตามบังคับให้ปฏิบตั ติ ามสัญญา
2. ชือ่ ทีอ่ ยูข่ องคูส่ ญ
3. ความสามารถของคูส่ ญ
ั ญาหากเป็นผูเ้ ยาว์ตอ้ งให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรม คือ บิดา
มารดาของผู้เยาว์ให้ความยินยอมก่อน เป็นต้น
4. ถูกต้องตามแบบหรือไม่ เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียน กู้เงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นต้น
5. ความยินยอมของคู่สมรสหากเป็นการท�าสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก เช่าซื้อ จ�านอง ก่อให้เกิดภารจ�ายอมสิทธิเก็บกินหรือ
น�าเงินสินสมรสไปให้กตู้ อ้ งให้คสู่ มรสของคูส่ ญ
ั ญาให้ความยินยอมด้วยมิฉะนัน้ คูส่ มรสอาจ
ฟ้องเพิกถอนสัญญาในภายหลังได้
6. ค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับ เมื่อมีการผิดสัญญาควรระบุให้ชัดเจน
7. ค่าธรรมเนียม ภาษี ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้รับผิดชอบร่วมกัน
8. ลายมือชื่อคู่สัญญาหากพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือต้องมีพยานรับรอง 2 คนจึงจะ
บังคับได้
9. พยานที่รู้เห็นการท�าสัญญาแม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้องมีพยานแต่ก็ควร
มีพยานไว้เพื่อเบิกความยืนยันการท�าสัญญาเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

ข้อควรระวังในการทำาสัญญา มีดังนี้
1. ควรมีหลักฐาน แม้กฎหมายจะให้ทา� ได้ดว้ ยวาจาก็ควรท�าเป็นหนังสือเพือ่ ความชัดเจน
2. อย่าเซ็นชื่อในกระดาษเปล่าหรือแบบพิมพ์ที่มิได้กรอกข้อความ
3. ทุกครั้งที่มีการช�าระหนี้การขอใบเสร็จ หรือหลักฐานการรับช�าระหนี้หรือขอ
หลักฐานแห่งหนี้คืนมา หรือขีดฆ่าท�าลายหลักฐานแห่งหนี้เสีย
4. ข้อความในสัญญาควรระบุให้ชัดเจนไม่ใช้ค�าที่คลุมเครือ
5. ควรมีคฉู่ บับเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันป้องกันมิให้ฝา่ ยใดแก้ไขสัญญา
เพียงฝ่ายเดียว
6. การเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญาภายหลังอย่าตกลงด้วยวาจาควรให้คสู่ ญ
ั ญาบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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การคุ้มครอง....ผู้บริโภคในธุรกิจบัตรเครดิต
บั ต รเครดิ ต หมายความว่ า บั ต รที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ออกให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจก�าหนด เพื่อใช้ช�าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ
ค่าอืน่ ใดแทนการช�าระด้วยเงินสด หรือเพือ่ ใช้เบิกถอนเงินสด และให้หมายรวมถึงบัตรเดบิต
ด้วย เว้นแต่จะก�าหนดเป็นอย่างอืน่ ในประกาศนี้ แต่ไม่รวมถึงบัตรทีไ่ ด้มกี ารช�าระค่าสินค้า
ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท�ากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถ
เห็นและอ่านได้ชัดเจนมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจ�านวนไม่เกิน
สิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้วและจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระส�าคัญและเงื่อนไข เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ
กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในบัตร
l ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ จะต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน
l ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อไรก็ได้และมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมคืนตามส่วน
l ในกรณีสั่งซื้อสินค้า มีสิทธิในการขอยกเลิกการซื้อได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันก�าหนดส่งมอบสินค้า
หน้ำที่ของผู้บริโภค
l ทักท้วงรายการใช้บต
ั รทีไ่ ม่ถกู ต้องภายใน 10 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง และอาจ
ทักท้วงได้อีก 60 วัน กรณีพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นความผิดหรือบกพร่องของตน นับตั้งแต่
วันที่ได้ใบแจ้งรายการใช้บัตร
l ผูป
้ ระกอบธุรกิจต้องระงับการเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินทันที เมือ่ ผูบ้ ริโภคทักท้วง
ว่าไม่ได้สั่งซื้อชิ้นนั้นๆ
l กรณีผบ
ู้ ริโภคแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกั ษรขอรับใบแจ้งรายการใช้บตั ร
ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิขอเปลีย่ นแปลงการขอรับ
ใบแจ้งรายการใช้บตั รในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน
เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำ ผู้บริโภคมีสิทธิ
ได้รับคืนค่าธรรมเนียมตามส่วนระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้
ในกรณีบัตรหำย
ต้องแจ้งระงับภายใน 5 นาที ผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งรับผิดชอบภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ หลังจากแจ้ง
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สาระสําคัญของธุรกิจ

ให้เช่าซื้อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
ที่ สคบ. ได้ประกาศให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา
สภำพรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ยี่ ห้ อ รุ่ น หมายเลขเครื่ อ งยนต์ หมายเลขตั ว ถั ง
สภาพของว่าเป็นรถใหม่ หรือ รถใช้แล้ว
l ระยะทางที่ใช้แล้ว และภาระผูกพัน (ถ้ามี)
l ราคาเงิ น สด จ� า นวนเงิ น จอง จ� า นวนเงิ น ดาวน์ ราคาเงิ น สดส่ ว นที่ เ หลื อ
อัตราดอกเบี้ยที่เช่าซื้อ
l จ�านวนงวดที่ผ่อนช�าระ จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จ�านวนค่าเช่าซื้อที่ผ่อนช�าระ
ในแต่ละงวด
l จ� า นวนภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ช� า ระในแต่ ล ะงวด เงิ น ช� า ระค่ า งวดแรกในวั น ที่ ช� า ระ
ค่างวดต่อๆ ไปภายในวันที่
l วิ ธี ค� า นวณจ� า นวนเงิ น ค่ า เช่ า ซื้ อ และจ� า นวนค่ า เช่ า ซื้ อ จ� า นวนดอกเบี้ ย ที่ ช� า ระ
จ�านวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช�าระในแต่ละงวด
l

กำรโอนกรรมสิทธิ์
l
l
l
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ต้องจดทะเบียนโอนให้เป็นชื่อผู้บริโภคภายใน 30 วัน
เมื่อผู้บริโภคช�าระค่าเช่าซื้อครบถ้วน
และผู้เช่าซื้อได้ส่งเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์

กำรบอกเลิกสัญญำ
เมือ่ ผูเ้ ช่าซือ้ ผิดนัดช�าระค่าเช่าซือ้ 3 งวดติดต่อกันและต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อีก 30 วัน ถ้าผู้บริโภคละเลย จึงมีสิทธิยึดรถ
l ก่อนน�ารถนัน
้ ออกขายให้บคุ คลอืน่ ต้องมีหนังสือแจ้งผูเ้ ช่าซือ้ ล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้
ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อรถตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญา
l ถ้าขายแล้วได้เงินเกินมูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญาต้องคืนเงินส่วนนั้นให้ผู้เช่าซื้อ
l หากขายได้น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญา ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาด
เฉพาะการขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาด ต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ท�าการขาย วัน
เวลา สถานที่ท�าการขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
l ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในกรมธรรม์ประกันภัย ในจ�านวนหนี้ที่คงค้างอยู่
l

กำรคิดค่ำเบี้ยปรับ
กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใด ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับได้ไม่
เกินอัตราดอกเบี้ยส�าหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อยของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) +10
(MRR+10)ต่อปี
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สิ่งที่ควรรู้
กรณีช�าระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว (ปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ) ได้รับส่วนลด
ไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ กรณีรถสูญหาย ถูกท�าลาย ถูกยึด
ถูกอายัดหรือถูกริบ (ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ) “ไม่ต้องรับผิดชอบช�าระค่าเช่าซื้อ
ครบถ้วนตามสัญญา” อาจต้องรับผิดเฉพาะค่าเสียหาย เบี้ยปรับ ค่าติดตามทวงถาม
ค่าทนายความเท่าทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจจ่ายจริงและมีเหตุผลสมควรจะเปลีย่ นแปลงผูค้ า�้ ประกัน
ไม่ได้ เว้นแต่ ผู้ค้�าประกันตาย ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความ
สามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค�าเตือนส�าหรับผู้ค�า้ ประกัน ก่อนจะลงนามต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดว่า
ต้องเป็นเจ้าหนี้ร่วมกับผู้เช่าซื้อทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทดแทนอื่นๆ จนกว่าหนี้
จะหมด โดยสถาบันการเงินเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ผู้ค้�าประกันช�าระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้
ข้อความส�าคัญ เช่น การผิดสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญานั้น กฎหมายระบุให้
สถาบันการเงินเขียนเป็นอักษรสีแดงหรือตัวเอียง ส่วนข้อความห้ามเขียนในสัญญานั้น
คือ ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระผูกพันเพิ่มจากสัญญาเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อ
ไม่ยินยอมเป็นหนังสือ เป็นต้น

จองรถไว้ แต่ ไฟแนนซ์ ไม่ผ่าน จะขอเงินจองคืนทำาอย่างไร
ท� า จดหมายบอกเลิ ก สั ญ ญการจอง โดยชี้ ถึ ง เหตุ ว่ า รถ
ที่ศูนย์จ�าหน่ายจัดให้นั้นไม่เป็นไปตามสัญญาการจองอย่างใด
หรือเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ผ่านไฟแนนซ์ จึงขอบอกเลิก
สัญญาการจองและให้บริษัทคืนเงินจองที่ได้จ่ายไปจ�านวน
เท่าไหร่ก็ว่าไป โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี......................
เลขที่......................ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของผู้บริโภค หรือ จะให้ชา� ระเงินโดยวิธกี ารใดๆ
ก็ว่าไป ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ.2551
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เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเสียเงินจองทำาสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย
ขัน้ ตอนหนึง่ ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถท�าได้ดว้ ยตัวเอง เพือ่ จะได้ทอี่ ยู่
อาศัยดีๆ คือ การใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา
ในภายหลัง ก่อนที่จะเสียเงินไปกับการจองบ้านหรืออาคารชุด
ผู้บริโภค ควรสนใจข้อมูลดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ
ที่สนใจ เป็นโครงการบริษัทใด ผลงานในอดีต
ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของโครงการ
2. ดูสถานที่จริงของโครงการว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพียงแค่ดูจากใบโบชัวร์
หรือหน้าเว็บไซด์
3. ศึกษาสัญญาจะซื้อจะขายให้ดี ก่อนการท�าสัญญาและวางเงินจอง กรณีบ้าน
จัดสรรว่าเป็นแบบสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง หรือกรณีอาคาร
ชุดว่าเป็นตามแบบมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่
ประกอบข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ เป็นข้อมูลการตัดสินใจ โดยต้องเก็บเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
4. อย่าเชื่อพนักงานขาย ไม่ควรเร่งรีบที่จะเสียเงินจอง
5. ท�าสัญญาต้องมีใบจอง ใส่รายละเอียดข้อมูลการซื้อขายเป็นหลักฐานต่อกัน
โดยสาระส�าคัญที่ต้องมีอยู่ในใบจอง มีดังนี้
l วันทีแ
่ ละสถานทีท่ า� สัญญาจอง – เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการท�าการจอง
กันจริง ซึง่ ผูบ้ ริโภคต้องไม่ละเลยทีจ่ ะสังเกตในเรือ่ งเหล่านี้ เพราะจะมีผล
ต่อการท�าสัญญาต่อไป
l ชื่อผู้จองและผู้รับจอง - ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ต้องถูกต้อง เพื่อไม่ให้มี
ปัญหามาแก้ทีหลัง
l รายการทรัพย์สินที่จะจอง เช่น จองบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ควรดู
ว่ามีข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน เช่น ขนาดพื้นที่ ราคาซื้อขาย ที่ตั้ง
โครงการ เป็นต้น
l ราคาทรัพย์สน
ิ ทีซ่ อื้ ขาย ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในสัญญาหรือ
ใบจอง ตรงตามที่ประกาศขาย หรือต่อรองกันไว้หรือไม่
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6. พิจารณารายละเอียดสาธารณูปโภค สิง่ อ�านวยความสะดวกทีผ่ ปู้ ระกอบการ
โฆษณาว่าจะก่อสร้าง
7. สอบถามราคาบ้านให้ชดั เจน เงือ่ นไขการขอสินเชือ่ ภาระภาษีคา่ ธรรมเนียม
ฝ่ายใดรับผิดชอบ
8. มีใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ แผนผังโครงการที่ขออนุญาต
9. อย่าลืมประมาณก�าลังซื้อและความพร้อมว่ามีเพียงพอหรือไม่
ก่อนท�ำสัญญำจอง
1. ตรวจสอบเครดิตการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินก่อนว่าสามารถ
กู้เงินได้หรือไม่
2. สอบถามผูป้ ระกอบการให้ชดั เจนว่าหากผูบ้ ริโภคกูธ้ นาคารไม่ผา่ นจะคืนเงิน
หรือไม่ เพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริโภค
3. สังเกตเงื่อนไขในสัญญาให้ดี หากพบข้อความในท�านองว่า ถ้ากู้ธนาคาร
ไม่ผา่ นจะถูกริบเงิน ผูบ้ ริโภคต้องโต้แย้งและขอให้แก้ไขข้อความดังกล่าวโดยทันที หาก
ผู้ประกอบการไม่ยอมแก้ไขสัญญา ผู้บริโภคก็ไม่ควรท�าสัญญาด้วย
4. การท�าเรื่องกู้เงินกับธนาคารเดียวอาจจะมีความเสี่ยง ผู้บริโภคควรขอยื่น
กู้มากกว่าหนึ่งธนาคาร และอาจหาผู้ค้�าประกันหรือผู้กู้ร่วม เพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้
ให้ผ่านมากขึ้น
หลังท�ำสัญญำจองแล้ว กู้ไม่ผ่ำน
1. ดูสัญญาให้ละเอียดว่ามีข้อความเกี่ยวกับ ถ้าผู้บริโภคกู้ธนาคารไม่ผ่านแล้ว
ผู้ประกอบการจะคืนเงินหรือไม่
2. หากไม่มีข้อความระบุ ว่าจะไม่คืนเงิน กรณีกู้ไม่ผ่าน ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้อง
ผู้ประกอบการขอเงินคืนได้ทันที ด้วยการท�าหนังสือขอเงินคืน โดยท�าเป็นจดหมาย
ลงทะเบียนแนบใบตอบรับ
3. หากมีข้อความระบุ ว่าจะไม่คืนเงิน กรณีกู้ไม่ผ่าน ผู้บริโภคก็ยังมีสิทธิเรียกร้อง
ขอเงินคืนด้วยการท�าหนังสือถึงผู้ประกอบการ เพื่อขอเงินคืน โดยท�าเป็นจดหมาย
ลงทะเบียนแนบใบตอบรับได้เช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้สัญญามาตรฐาน
ในการท�าสัญญาซื้อขายกับผู้บริโภค ซึ่งสัญญามาตรฐานจะไม่มีสัญญาข้อนี้อยู่
4. หากผู้ประกอบการปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณี ผู้บริโภคมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อ สคบ. เพื่อเรียกร้องเงินคืนได้
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วิธีการตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ป้องกันปัญหำปวดหัว
หลังจากเซ็นสัญญาหรือตกลงซื้อบ้านโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดแล้ว
ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อให้การ
ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน มีการใช้วสั ดุกอ่ สร้างตรงตามทีต่ กลงกันไว้ หากผูบ้ ริโภค
ไม่ได้เข้าไปตรวจตราดูแลระหว่างการก่อสร้างเลย อาจมีปัญหายุ่งยากในภายหลังได้
ซึ่งผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบในแต่ละงานได้ ดังนี้
1. งำนคอนกรีต ส่วนผสมคอนกรีตจะต้องมี
สัดส่วนที่ถูกต้อง ปกติคอนกรีตจะมีส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และหิน 4 ส่วน โดย
ผสมน้�าพอประมาณให้ส่วนผสมมีความเหลวพอดี
ถ้าผสมน้า� มากไปจะท�าให้คอนกรีตไม่แข็งตัว ในการ
เทคอนกรีตต้องใช้เครื่องมือเขย่าให้คอนกรีตอัด
ตัวแน่น โดยทัว่ ถึงกัน แบบหล่อคอนกรีตต้องสนิทแน่น
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้�าปูนซีเมนต์ ส�าหรับ
ส่ ว นผสมของคอนกรี ต จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข อง
ส่วนผสม ดังนี้ ปูนซีเมนต์ตอ้ งใหม่ ไม่ขนึ้ หรือจับตัว
เป็นเม็ดเป็นก้อน ทรายต้องเป็นทรายหยาบสะอาด
ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน เช่น เศษดิน หรือใบไม้ เป็นต้น
หิน เป็นหินชนิดแข็งไม่ผุกร่อนมีขนาดเท่าๆ กัน
และไม่มีวัสดุอื่นเจือปน และน้�าต้องเป็นน้�าสะอาด
ไม่มีวัสดุเจือปนเช่นกัน
2. งำนเหล็ ก เหล็ก เส้นเป็นส่วนประกอบ
ส�าคัญทีส่ ร้างความแข็งแรงและทนทานของตัวบ้าน
ควรเป็นเหล็กที่ได้ขนาดตามมาตรฐานเป็นเหล็ก
รีดใหม่ มักเป็นเหล็กข้ออ้อย ไม่ควรใช้เหล็กรีดซ้�า
ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม การจัดวางงานเหล็กจะ
ต้ อ งวางให้ ถู ก ต� า แหน่ ง และมี ที่ ร องรั บ ที่ แข็ ง แรง
เพียงพอ การต่อดามเหล็กอาจใช้วิธีทาบกันและ
ผู ก ด้ ว ยลวดระยะทาบไม่ ค วรน้ อ ยกว่ า 40 เท่ า
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก
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3. งำนไม้ ในส่วนของงานไม้ทเี่ ป็นโครงสร้าง
ภายใน เช่น โครงเคร่าฝ้าเพดาน โครงฝาผนัง
ควรทาน้า� ยากันปลวกและมอด ส่วนงานไม้ภายนอก
ที่เห็นได้ด้วยตา เช่น ไม้เชิงชาย ระแนงฝ้าเพดาน
ต้ อ งใส่ ใ ห้ เรี ย บไม่ เ ป็ น เสี้ ย นไม้ งานไม้ ใ นส่ ว น
ของบันไดที่เป็นไม้ขัดและเข้าไม้อย่างละเอียดแล้ว
จึงทาด้วยวัสดุเคลือบผิว
4 . ง ำ น ก่ อ อิ ฐ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ง า น
ก่ อ อิ ฐ ผนั ง นิ ย มใช้ อิ ฐ มอญ หรื อ อิ ฐ บล็ อ ก
การก่ อ อิ ฐ ต้ อ งมี ส่ ว นเหล็ ก เสริ ม ที่ ยื่ น ออกมา
จากเสา เพือ่ ยึดเกาะเสากับผนังให้แข็งแรง อิฐทีน่ า� มา
ก่อต้องท�าให้อิ่มน้�าก่อน การก่ออิฐให้เริ่มจากตอน
มุ ม เสาก่ อ นและต้ อ งจั บ ดิ่ ง ตอนมุ ม ไว้ เ สมอ
รวมทั้งรักษาแนวก่อโดยขึงเอ็นไว้ การก่อผนังสูงๆ
ควรก่อไม่เกิน 1.20 เมตรก่อนแล้วทิง้ ให้ปนู ก่อแข็งตัว
ก่อนจึงก่ออิฐผนังต่อไป เมื่อก่ออิฐถึงใต้ท้องคาน
ควรเว้นระยะห่างประมาณ 1 นิ้ว ก่อนฉาบผนังต้อง
อัดปูนทรายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องอัด
ทั้ ง 2 ข้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การแตกร้ า ว กรณี ที่
ผนั ง สู ง เกิ น 3 เมตร ต้ อ งมี ทั บ หลั ง โครงสร้ า ง
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) แบ่งครึ่งความสูง ผนังอิฐที่
กว้างเกิน 4 เมตร ต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่ง
5.งำนฉำบปู น ก่ อ นท� า การฉาบปู น
ต้องท�าการจับเซี้ยม (การตั้งระดับและแนว) หรือ
การฉาบมุมเสา-คานด้วยปูนเค็ม ก่อนฉาบผนัง
อิ ฐ ต้ อ งลดน้� า ให้ ชุ่ ม เสมอ เมื่ อ ฉาบปู น เสร็ จ ต้ อ ง
ไม่ มี ร อยแตกร้ า ว แนวเสา-คานผนั ง ต้ อ งได้ ดิ่ ง
และฉาก ระยะขนาดของเสาคานจะต้องเท่ากัน
อย่างสม่�าเสมอตลอดแนว ผนังด้านที่ถูกแดดมากๆ
หลังจากวันที่ฉาบแล้วต้องรดน้�าติดต่อกัน 3 วัน
เพื่อป้องกันการแตกลายงา
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6. กำรติ ด ตั้ ง วงกบและบำนหน้ ำ ต่ ำ งๆ
การติดตั้งวงกบต้องได้ดิ่งและระดับ ยึดติดแน่นกับ
เสาและคานเอ็น การติดบานประตูหน้าต่าง ต้องเลื่อน
หรือเปิดปิดได้คล่องไม่ติดขัด การไสขอบประตูหรือ
หน้าต่างให้เข้ากับวงกบจะต้องเผื่อความหนาของสีไว้
ด้วย บานพับประตูต้องแบกรับน้�าหนักของประตูได้
การท�างานของลูกบิด กลอนต้องอยูใ่ นสภาพใช้งานได้
มีความแข็งแรง
7. งำนหลังคำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
งานโครงสร้ า งหลั ง คาและงานมุ ง กระเบื้ อ งหลั ง คา
ส� า หรั บ งานโครงสร้ า งหลั ง คา จะต้ อ งตรวจสอบ
ดูขนาด และความหนาของระแนงและจันทัน ในกรณี
ที่เป็นโครงไม้ตัวระแนงและจันทันต้องไม่บิดงอ กรณี
ที่เป็นโครงเหล็กจะต้องตรวจดูรอยเชื่อม และต้อง
ทาสีกนั สนิมให้ทวั่ ส่วนงานมุงกระเบือ้ งหลังคา ซึง่ ถือ
เป็นจุดอ่อนของบ้านที่อาจต้องซ่อมแซมในภายหลัง
หากก่อสร้างไม่ดีจะท�าให้เกิดการรั่วซึมของน้�าฝนได้
การมุงควรจะซ้อนทับในแนวทีห่ ลบทิศทางลม หลังคา
ที่มีความซับซ้อนเป็นชั้นเป็นมุม ควรพิถีพิถันในเรื่อง
ของการระบายน้�า
8. งำนฝ้ำเพดำน ฝ้าเพดาน วัสดุที่ใช้ท�า
โครงคร่าวมีทั้ง ไม้ เหล็ก หรือ อลูมิเนียม ตัวคร่าว
ต้องวางให้ได้ระดับตัวยึดโยงไปยังโครงหลังคาต้องไม่
ยึดตัวเมื่อรับน้�าหนัก ซึ่งจะท�าให้ฝ้าตกท้องช้างหรือ
โก่งได้ รอยต่อของวัสดุทที่ า� ฝ้าต้องเป็นแนวตรง หากมี
ไม้ม็อบฝ้าการต่อไม้ต้องต่อโดยตัดมุม 45 องศาเสมอ
กรณีทเี่ ป็นยิบซัม่ บอร์ด ตรงรอยต่อต้องปิดรอยต่อด้วย
ผ้าเทปแล้วขัดให้เรียบเสมอกัน
9. งำนติ ด ตั้ ง ประปำ และระบบไฟฟ้ ำ การติ ด ตั้ ง ข้ อ ต่ อ ต่ า งๆ ควรให้ มี
ความแข็งแรงและใส่น้�ายากันรั่วซึมให้ทั่ว ท่อแต่ละแนวต้องยึดให้แน่นกับส่วนโครงสร้าง
เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการฉาบปูนหรือปิดทับ ควรตรวจสอบการรั่วซึม ส่วนระบบไฟฟ้า
ต้องตรวจการเดินสายไฟให้เรียบร้อย การต่อเชื่อมในแต่ละจุดอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน
เมื่อติดตั้งเสร็จควรทดสอบการใช้งานให้ครบทุกจุดเสียก่อน
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10.งำนบ่ อ เกรอะ บ่ อ ซึ ม บ่ อ เกรอะ
เป็ น บ่ อ หมั ก ที่ ใช้ เ ก็ บ กั ก ของเสี ย ที่ ขั บ ถ่ า ยออกมา
ส่ ว นบ่ อ ซึ ม เป็ น ส่ ว นที่ ก รองเฉพาะน้� า ออกทิ้ ง มี ทั้ ง
ที่ เ ป็ น ถั ง คอนกรี ต ส� า เร็ จ รู ป และใช้ ก่ อ อิ ฐ บ่ อ ซึ ม
จะต้ อ งห่ า งจากบ่ อ เกรอะอย่ า งน้ อ ย 2 เมตร
ขอบบ่อพักจะต้องใช้อิฐหักรอบๆ เป็นวงใหญ่ประมาณ
ครึ่ ง เมตรเพื่ อ ให้ น�้ า เสี ย ระบายได้ ง่ า ยท่ อ ระบายน้� า
จากตัวบ้านควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1 : 200 มีขอ้
พักเป็นระยะๆ ห่างกันไม่เกิน 4 เมตร เพื่อสามารถเปิด
ออกท�าความสะอาดสิ่งอุดตันได้
11. งำนปูวสั ดุผวิ พืน้ และผนัง มีลกั ษณะวัสดุทใี่ ช้
แตกต่ า งกั น ออกไป ถ้ า ปู พื้ น ด้ ว ยไม้ ป าร์ เ กต์
พื้ น ต้ อ งเรี ย บได้ ร ะดั บ ท� า ความสะอาดผิ ว พื้ น ก่ อ นปู
ให้สะอาด การปูต้องให้ชิดสนิทไม่มีร่องและอุดโป๊ว
ทุกที่ที่เป็นรูหรือตาไม้ให้เรียบร้อย เมื่อปูเสร็จควรทิ้ง
ไว้ประมาณ 7 - 10 วัน เพื่อให้กาวแห้งก่อนขัดผิว
ด้วยเครื่อง ถ้าเป็นกระเบื้องเซรามิก ผิวหน้าที่จะกรุ
กระเบื้องต้องเรียบได้ระดับ และมีผิวหยาบเพื่อให้การ
ยึ ด เกาะแน่ น สนิ ท ก่ อ นปู ค วรแช่ ก ระเบื้ อ งให้ อิ่ ม น้� า
ก่อน ควรขึงเชือกให้เป็นแนวเพื่อช่วยให้สามารถปูเป็น
เส้นตรง เมื่อปูเสร็จไม่ควรเดินเหยียบทันที ควรปล่อย
ให้แห้งสนิทก่อนที่จะยาแนวด้วยซีเมนต์ขาว ถ้าเป็น
กระเบือ้ งยาง หรือพรมก่อนปูตอ้ งปรับระดับพืน้ ให้เรียบ
ได้ระดับ ไม่เป็นหลุมเป็นแอ่ง และท�าความสะอาดพื้น
ให้เรียบร้อย
12. งำนสี ควรตรวจสอบคุ ณ ภาพสี แ ละ
ชนิดของสีให้ตรงตามที่ระบุไว้ และตรวจดูสีที่ใช้
ถูกต้องตามประเภทของงานหรือไม่ เช่น สีทา
ภายในไม่ควรใช้ทาภายนอก เพราะความคงทนจะ
น้อยกว่า พื้นที่ที่จะทาสีต้องเรียบท�าความสะอาด
และให้แห้ง สนิท การทาสี ทั บ แต่ ล ะชั้ นต้ อ งให้ สี
รองพื้นแห้งสนิทก่อน ควรทาทับไม่ต่�ากว่า 2 ครั้ง
เพื่อไม่ให้เห็นพื้นผนังหรือรอยแปรงรอยด่าง
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ปัญหาการก่อสร้าง....บ้านไม่แล้วเสร็จ
ท า ง แ ก้ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค บ้ า น ก ร ณี ที่ โ ค ร ง ก า ร
ยั ง ไม่ เ ริ่ ม ด� า เนิ น การก่ อ สร้ า ง หรื อ เป็ น ที่ ค าดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจก่ อ สร้ า ง
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาเมื่ อ ตกลงท� า สั ญ ญาจะซื้ อ จะขายแล้ ว กรณี ที่ เ ป็ น การ
ซื้ อ บ้ า นสั่ ง สร้ า ง ต้ อ งผ่ อ นดาวน์ เ ป็ น งวดๆ ตามสั ญ ญา หากโครงการไม่ มี ค วาม
คื บ หน้ า ในการก่ อ สร้ า งเลย หลั ง จากที่ ผู้ บ ริ โ ภคช� า ระเงิ น ดาวน์ ใ นทุ ก ๆ งวด
วิธีการคุ้มครองสิทธิ์ในเบื้องต้น คือ มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ขาย
ระบุให้โครงการลงมือก่อสร้างตามสัญญา ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงต้องผ่อนเงินดาวน์
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
ถ้าโครงการยังไม่ก่อสร้างตามก�าหนดระยะเวลา ผู้บริโภคจะขอหยุดช�าระ
เงินดาวน์ไว้ชั่วคราวจนกว่าโครงการจะเริ่มท�าการก่อสร้างก็ได้ โดยผู้บริโภคจะต้อง
มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ขายอีกครั้ง โดยระบุข้อความไว้ในหนังสือ
ขอหยุดช�าระเงินดาวน์ไว้ชั่วคราวจนกว่าโครงการจะเริ่มลงมือก่อสร้าง
ซึ่งขั้นตอนนี้มีข้อควรระวัง คือ การที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในกรณีที่หยุด
ช�าระเงินดาวน์ไว้ชั่วคราว ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น ผู้บริโภค
จะต้องได้รบั หนังสือตอบจากโครงการด้วย จึงสามารถจะหยุดช�าระเงินดาวน์ไว้ชวั่ คราวได้
กรณีที่ผู้ขายตอบด้วยวาจา ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ หรืออาจตกเป็น
ฝ่ายเสียเปรียบได้เพราะไม่มีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
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ก่อสร้าง....ล่าช้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
กรณีโครงการก่อสร้างล่าช้าตามทีก่ า� หนดไว้ในสัญญา หากผูบ้ ริโภคไม่ประสงค์
ที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และขอคืนเงินที่ช�าระมาแล้ว
ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายได้ หรืออาจเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่ตน
เสียหายได้ เพราะถือว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา ในกรณีเช่นนี้ให้มีหนังสือแจ้งเตือน
ไปยังผูข้ ายโดยให้เวลาพอสมควรหรือประมาณ 30 วัน ให้โครงการด�าเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จ หากไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยปกติผู้ขายจะมีหนังสือแจ้งผู้บริโภคเพื่อตรวจรับ
มอบบ้าน ในขั้นตอนนี้มีความส�าคัญมาก กล่าวคือ หากบ้านยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังมี
ข้อบกพร่องในบางรายการ ผู้บริโภคจะต้องบันทึกระบุรายการที่มีข้อบกพร่องนั้นเป็น
หนังสือ และให้ผู้บริโภคและตัวแทนผู้ขายเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุระยะ
เวลาให้ผู้ขายท�าการแก้ไขให้แล้วเสร็จและเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ หากโครงการยังไม่
ท�าการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ผูบ้ ริโภคย่อมใช้สทิ ธิโ์ ต้แย้ง หรือปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิ์
ได้ และหากผู้ขายยังคงยืนยันให้ผู้บริโภคไปรับโอนกรรมสิทธิ์ตามก�าหนดวันนัดโอน
ผู้ร้องควรไปตามก�าหนดนัดก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตน และปฏิเสธการโอนกับผู้ขาย
ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยขอให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพราะหาก
ผู้บริโภคไม่ไปในวันนัดโอน ผู้ขายอาจใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าผู้บริโภคเป็นฝ่ายผิดนัดได้
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วิธปี ฏิบตั .ิ ...ก่อนรับโอนกรรมสิทธิบ
์ า้ น/ห้องชุด
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. เข้าตรวจบ้านหรือห้องชุด การเข้าตรวจบ้านหรือห้องชุดในช่วงวันและเวลา
ที่ผู้ประกอบธุรกิจก�าหนด หากมีรายการที่ต้องท�าการแก้ไข ให้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
ด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีการท�าเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมถ่ายภาพ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้าน/ห้องชุด ที่ผู้บริโภคจะอ้างเป็นเหตุในการปฏิเสธ
ทีจ่ ะรับโอน กรรมสิทธิน์ นั้ ต้องถึงขนาดทีไ่ ม่สามารถเข้าอยูอ่ าศัยได้เมือ่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ด�าเนินการแก้ไขความช�ารุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริโภครับโอนกรรมสิทธิ์จาก
ผู้ประกอบธุรกิจ
2. การนัดโอนกรรมสิทธิ์ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะเป็นฝ่ายมีหนังสือนัดโอนกรรมสิทธิ์
ไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องตรวจสอบว่า ได้รับหนังสือจาก
ผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ หากผู้บริโภคละเลยไม่ตรวจสอบหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิจ
อันเป็นเหตุให้ไม่ได้ไปรับโอนกรรมสิทธิภ์ ายในระยะเวลาทีก่ า� หนด ผูบ้ ริโภคจะตกเป็น
ฝ่ายผิดสัญญา และผู้ประกอบธุรกิจจะใช้สิทธิในการริบเงินที่ผู้บริโภคช�าระไปทั้งหมด
3. การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน กรณีตอ้ งกูเ้ งินจากสถาบันการเงินเพือ่ ซือ้ บ้าน/
ห้องชุด ผูบ้ ริโภคต้องท�าการนัดวันโอนกับสถาบันการเงินทีผ่ บู้ ริโภคได้ยนื่ ขอสินเชือ่ ไว้
หลังจำกรับโอนกรรมสิทธิ์ มีสิ่งที่ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. เมื่อผู้บริโภครับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว หากเกิดความช�ารุดบกพร่องขึ้นภายหลัง ดังนี้
l ความช�ารุดบกพร่องทั่วไป เช่น สีหลุดร่อน กระเบื้องหลุด รอยแตกร้าว
บริเวณผิวผนัง เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถเรียกให้โครงการเข้าท�าการแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่รับโอนกรรมสิทธิ์ - ความช�ารุดที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก
เช่น เสาเข็ม โครงสร้าง ผนังรับน้�าหนัก เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถเรียกให้โครงการเข้า
ท�าการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่รับโอนกรรมสิทธิ์
2. ผู้ประกอบธุรกิจไม่ด�าเนินการตามที่ได้โฆษณาไว้ ภายหลังจากที่ผู้บริโภค
รับโอนกรรมสิทธิ์ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ด�าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค ภายใน
โครงการตามที่ได้โฆษณา เอกสารประกอบการขายที่ผู้บริโภคเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่
ก่อนตัดสินใจซื้อขาย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินคดีกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ด�าเนินการก่อสร้างหรือชดใช้ค่าเสียหาย
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จะทําอย่างไรดี....ถ้าต้องการยกเลิกสัญญา
หากผู้บริโภคประสบปัญหาเข้าท�าสัญญาต่างๆ เช่น บริการเสริมความงาม
บริการฟิตเนส ฯลฯ โดยไม่ตั้งใจ เต็มใจ และถูกหักเงินจากบัตรเครดิตเพื่อไปจ่าย
ค่าซือ้ สินค้าหรือบริการต่างๆ ทีเ่ ราไม่ได้ตอ้ งการนัน้ ผูบ้ ริโภคจะท�าอย่างไรดี ถ้าต้องการ
ยกเลิกสัญญา

ข้อแนะน�ำ
มีผล

1. การท�าหนังสือไปบอกเลิกสัญญา โดยต้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ จึงจะ

2. เนื้อหาในการบอกเลิกสัญญาจะต้องมีเหตุผลที่เกิดจากความบกพร่องของ
เจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น เช่น ไม่จัดให้มีการบริการที่ส�าคัญให้ตามสัญญา หรือซื้อ
บริการไปอย่างหนึง่ แต่ไม่จดั ให้มบี ริการนัน้ แม้จะให้มบี ริการอืน่ มาทดแทน ก็สามารถ
ใช้เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้
3. เมื่อท�าหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถ่ายส�าเนาเก็บไว้ 2 ชุด ชุดหนึ่ง
เก็บไว้เป็นหลักฐานกับตัวเอง อีกชุดให้สง่ ไปทีธ่ นาคารเจ้าของบัตรเครดิต และจดหมาย
ตัวจริงก็ส่งไปที่ผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการที่ได้ไปซื้อสินค้าหรือบริการมา
4. การส่งจดหมายเพื่อบอกเลิกสัญญาการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ อย่าให้เกิน
30 วันนับแต่วันที่ท�าสัญญาซื้อสินค้าหรือรับบริการ และควรส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ
เพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันได้
ตามประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาเรื่ อ งให้ ธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคุ ม สั ญ ญา
พ.ศ.2542 ได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าไปท�าสัญญาการซื้อใช้สินค้าหรือบริการผ่านทาง
บัตรเครดิต โดยก�าหนดให้สัญญาของบัตรเครดิต จะต้องไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะขอยกเลิกการ
ซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ถึงก�าหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการภายในประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง
ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ผู้บริโภคแจ้งเช่นกัน
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น่ารู้
1. ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 386 และเมื่อยกเลิก
สัญญาก็ไม่ตอ้ งช�าระหนี้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคแรก และหากบริษทั ยังเรียกเก็บ
ค่าบริการ คุณต้องน�าคดีมาฟ้องศาลผู้บริโภคต่อไป
2. หากเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ในฐานะผู้บริโภคเสียเปรียบเกินควร และ
ท�าให้ต้องรับภาระเกินกว่าวิญญูชน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
พ.ศ. 2540 มาตรา 4 สามารถที่จะร้องต่อศาลให้มีค�าสั่งว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ
ตามมาตรา 11
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แชร์ลูกโซ่ กับ ธุรกิจขายตรง แตกต่างกันอย่างไร
รูปแบบ

ธุรกิจขำยตรง

แชร์ลูกโซ่

1. การจดทะเบียน

จะต้ อ งจดทะเบี ย นที่ ส� า นั ก งาน ไม่มีการจดทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือ
สคบ. และต้องมีการน�าเสนอแผนการ
จ่ายผลตอบแทน หรือรายได้ชัดเจน

2. การรับสมัครสมาชิก

ไม่ มี ก ารบั ง คั บ /และไม่ มี เ งื่ อ นไข มีการบังคับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้สมาชิกซื้อสินค้าเพื่อมีสิทธิในการ เพือ่ ให้สมาชิกซื้อสินค้า
เข้าร่วมธุรกิจ

3. การขายสินค้า

สมาชิ ก จะน� า สิ น ค้ า ไปขายให้ แ ก่ ไ ม่ เ น้ น ใ ห้ ส ม า ชิ ก ข า ย สิ น ค้ า
ผู้บริโภคโดยตรง
แต่เน้นให้มีการชักชวนบุคคลอื่นๆ
เข้าร่วมกับเครือข่าย

4. การจ่ายค่าตอบแทน

มีการตอบแทนหลักคือการขายสินค้า มีรายได้จากจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โดยตรง
เครือข่าย เป็นรายได้หลัก

5. ลักษณะของสินค้า

ต้ อ ง เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ ที่ ดี ราคาสินค้าค่อนข้างสูง แต่มคี ณ
ุ ภาพต่า�
ผ่ า นการตรวจสอบจากองค์ ก รหรื อ ใช้หลักการโฆษณาเกินจริงไว้ก่อน
หน่วยงานราชการ

6. สิทธิของสมาชิก

สามารถคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข

7. สิทธิของผู้บริโภค

ผูบ้ ริโภคสามารถยกเลิกสัญญาได้โดย การซื้ อ สิ น ค้ า ของสมาชิ ก เป็ น ไป
การส่งหนังสือ แสดงเจตนาภายใน ตามเงื่อนไขเพื่อหวังรับผลประโยชน์
7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า/บริการ ต อ บ แ ท น จึ ง ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ โ ภ ค
ตามกฎหมายโดยตรง
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มั ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง คื น สิ น ค้ า ไ ด้
เนื่ อ งจาก ระบบจ่ า ยเงิ น เป็ น การ
น�าเงินจากผู้สมัครรายใหม่

วิธีการรับมือ....

กับปัญหาการซื้อขายออนไลน์

1. กรณีถูกลักลอบ หรือโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตระหว่างการจ่ายค่าสินค้าออนไลน์
แนวทำงปฏิบัติ
1. ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อระงับการใช้และท�าการออกบัตรใหม่
2. ควรท�าลายบัตรเก่าทิ้งไป โดยเน้นการท�าลายในส่วนแถบแม่เหล็กและชิป
บันทึกข้อมูลบนบัตร หลังจากได้ออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเก่าเรียบร้อยแล้ว
3. ตรวจสอบกับทางธนาคารถึงการคืนเงินว่าสามารถท�าได้หรือไม่ และต้องใช้
หลักฐานอย่างไรในการยืนยันว่าการท�าธุรกรรมซื้อขายที่เป็นปัญหานั้นไม่ได้เกิดจาก
ความตั้งใจของเราจริงๆ
4. ท� า การลบข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต ที่ เ คยบั น ทึ ก ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ห รื อ ระบบต่ า งๆ
ที่ช่วยในการซื้อของออนไลน์เพื่อเป็นการท�าลายข้อมูลทั้งหมด
2. เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก เช่น จ่ายค่า
สินค้าแล้ว แต่ได้รบั สินค้าทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ สินค้าแตกหัก หรือสินค้าไม่ครบถ้วน เป็นต้น
แนวทำงปฏิบัติ
อ่านข้อก�าหนดในเว็บไซต์ทขี่ ายสินค้าว่ามีนโยบายการคืนสินค้า หรือแก้ปญ
ั หา
เหล่านีห้ รือไม่ หากชีแ้ จงไว้กใ็ ห้ทา� ตามเพือ่ แก้ปญ
ั หา แต่ถา้ หากไม่ได้ชแี้ จงก็ควรติดต่อ
ไปยังผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายอาจรับผิดชอบโดยการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า
3. เกิดข้อพิพาทเป็นการท�าผิดโดยตั้งใจของผู้ขาย นั่นคือ ผู้บริโภคจ่ายเงินแล้ว
แต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือส่งของอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้สั่งซื้อไป ซึ่ง
แสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีของผู้ขายอย่างชัดเจน
แนวทำงปฏิบัติ
แจ้งความและการด�าเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากการท�าผิดแบบนี้เป็น
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ น�าเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
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ติดต่อแจ้งควำมกับทำงต�ำรวจ
แนวทำงปฏิบัติ
1. รวบรวมเอกสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ประกาศขาย หลักฐานการจ่ายเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารกรณีทใี่ ช้ในการโอนเงินเพือ่
ช�าระค่าสินค้า ข้อความทีแ่ สดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างผูบ้ ริโภคและผูข้ าย เพือ่ ช่วย
ยืนยันและสนับสนุนกับความผิดคดีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
2. เข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยอาจจะชี้แจงกับต�ารวจว่าขอ
ด�าเนินคดีให้ถึงที่สุด และรับใบแจ้งความกลับมา
3. น�าใบแจ้งความไปติดตามหาที่อยู่ของผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งที่อยู่ที่
ชัดเจนไว้ เช่น หากผูข้ ายประกาศขายในเว็บบอร์ดแห่งหนึง่ ก็นา� ใบแจ้งความไปติดต่อ
ผู้ดูแลเว็บบอร์ดเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ขาย เช่น IP Address และ ISP ที่
ผู้ขายใช้ ซึ่ง ISP ก็สามารถค้นหาต�าแหน่งของผู้ขายได้จาก IP Address นั่นเอง หรือ
อาจจะติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอข้อมูลที่อยู่ได้เช่นกัน
4. น�าหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ที่ได้นี้ไปแจ้งกับต�ารวจอีกครั้ง เพื่อให้ต�ารวจด�าเนิน
การจับกุม
5. จับกุมแล้ว ขั้นตอนที่เหลือคือขั้นตอนในชั้นศาล
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ซื้อ ขาย สินค้าออนไลน์ อย่างไร?

สบายใจทั้งผู้ขายและผู้บริโภค

ปัญหำเกี่ยวกับกำรซื้อ ขำย สินค้ำออนไลน์
ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพต่�ากว่าที่โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์
ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับความต้องการ
การโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค
ข้อควรระวังของผู้ประกอบธุรกิจในกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรทำงออนไลน์
1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. น�าเสนอขายสินค้าหรือบริการตามวัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียนไว้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.ไม่น�าเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ผิดไปจากความจริงหรือใช้ข้อความเกินจริง
4.ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
5. การรับประกันคุณภาพสินค้า การคืนสินค้าหรือแลกเปลีย่ นสินค้าควรระบุให้
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค
ข้อควรระวังส�ำหรับผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรทำงออนไลน์
1. ต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
โดยตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลานานเพียงใด และประกอบธุรกิจในหรือนอก
วัตถุประสงค์
3. ระมัดระวังเฟสบุ๊คปลอม อินสตาแกรมปลอม ที่เอาชื่อคนดังมาเป็นโปรไฟล์
หลอกลวงผู้บริโภค
4. การโฆษณาหรือการรีวิวสินค้าต้องไม่เกินความจริงหรือเหลือเชื่อ
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5. ตรวจสอบการตอบค�าถามของผู้ขายสามารถตรวจสอบได้จากการตอบค�าถาม
ในกระทู้ (Webboard) ว่าผู้ขายหมั่นตอบค�าถามของลูกค้าหรือไม่ และเอาใจใส่ลูกค้า
หรือไม่
6. การช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ต้องช�าระเข้าบัญชีของบริษัทเท่านั้น
ไม่ควรช�าระเงินผ่านบัญชีส่วนตัว
7. การซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทใช้ แ ล้ ว หรื อ สิ น ค้ า มื อ สอง จะต้ อ งขอรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการจดทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับแสดงกรรมสิทธิ์
8. การซื้อสินค้าที่มีราคาสูงควรเดินทางไปพบที่ส�านักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อตรวจสอบว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร เพราะภาพที่แสดงทางอินเตอร์เน็ตอาจเป็น
ภาพที่ตัดต่อหรือตกแต่งให้ดูดี หรืออาจเป็นของปลอมก็เป็นได้
9. ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย
ตัวบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, มาตรา 342, มาตรา 343
2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27, มาตรา 31, มาตรา 69,
มาตรา 70
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
มาตรา 14, มาตรา 16
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
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การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

เป็นธุรกิจตลาดแบบตรง
ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.
ผู้ประกอบธุรกิจที่ท�าการค้าขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อ สคบ. ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ก่อน จึงจะท�าการค้าได้
ท�ำไมธุรกิจซื้อขำยสินค้ำทำงอินเตอร์เน็ตต้องจดทะเบียน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบหรือติดตามผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลผู้ค้าขายได้
หากมีกรณีละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือการร้องเรียนต่างๆ เกิดขึ้น
ใครที่มีหน้ำที่ต้องจดทะเบียนเพื่อท�ำกำรค้ำขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต
1. เจ้าของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนเว็บไซต์ไว้เพื่อขายสินค้าของตนเอง
2. คนกลางในการน�าสินค้าของบุคคลอื่นมาขายผ่านหน้าเว็บไซต์ เจ้าของ
เว็บไซต์ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสินค้า ชื่อที่อยู่ของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการซื้อขาย เงื่อนไขต่างๆ ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงทราบด้วย
3. บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
ผูผ้ ลิต ผูน้ า� เข้าหรือผูแ้ ทนจ�าหน่าย หรือผูข้ าย หากจดทะเบียนเว็บไซต์เพือ่ ค้าขายสินค้า
ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นของตนเอง โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง
4. ธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึง บุคคลที่ท�าการค้าขายสินค้าผ่านสื่ออื่นๆ ด้วย
เช่น สื่อโทรศัพท์ โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆ
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ใคร? ที่ ไม่ต้องจดทะเบียน

บุคคลที่เป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือผู้น�าเข้า ที่น�าสินค้า
ไปโพสต์ขายผ่านเว็บไซต์คนกลาง
ธุรกิจใดที่ไม่ต้องจดทะเบียน
บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดา ทีเ่ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็นผูผ้ ลิต
ผู้น�าเข้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย หรือผู้ขาย ที่ประสงค์เพียงโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่าน
สือ่ เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ประสงค์หรือมุง่ ทีจ่ ะท�าการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการผ่านสือ่
บทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน
ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ค้าขายสินค้าผ่านสื่อ) โดยไม่จดทะเบียน
ธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่าฝืนอยู่
(มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545)
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รู้ไว้ได้ประโยชน์

“สิทธิของผูเ้ ช่าหอพัก ทาวน์เฮาส์ แมนชัน่ อพาร์ทเม้นต์”
ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง จ� า เป็ น ต้ อ งเช่ า หอพั ก ทาวน์ เ ฮาส์ แมนชั่ น อพาร์ ท เม้ น ต์
ท่านเคยพบกับปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้หรือไม่ ผู้ให้เช่าบังคับให้ต้องเช่า
ไม่ต่�ากว่า 3-4 เดือน หากย้ายก่อนก�าหนดจะไม่คืนเงินประกัน ท�าสัญญาห้องชุดโดย
วางเงินประกันแต่เมื่อขอย้ายออกก่อนครบสัญญาเช่าผู้ให้เช่าไม่คืนเงินประกัน หักค่า
มัดจ�ามากเกินความจ�าเป็น เช่น คิดค่าพัดลมเพดานสกปรก 200 บาท เพดานสกปรก
100 บาท ผนังเป็นรอย 300 บาท ซึ่งความจริงแล้วควรหักรวมกันไม่เกิน 500 บาท
หรือกรณีอาคารเช่าเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของใหม่แต่เจ้าของรายเดิมไม่คืนเงินประกัน
นอกจากนีย้ งั หักประกันในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ผูเ้ ช่าได้ทาสีหอ้ งทัง้ ทีย่ งั
อยูใ่ นสัญญาเช่าแล้วหักเงินมัดจ�าจากผูเ้ ช่า หรือคิดค่าเสียหายทีเ่ กินราคาจริงของสินค้า
ปัญหาเหล่านี้ผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่าท่านมีสิทธิอะไร และควรใช้สิทธิอะไรบ้าง ?
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้เช่าและผู้ให้
เช่ามีหน้าที่จะต้องกระท�าต่อกัน เช่น ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าก็ต้องให้
สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุในสัญญาเช่าฯ ลักษณะของสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ตามกฎหมายก�าหนดให้ด�าเนินการดังนี้
l ท�าหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่าให้ชัดเจน
l ต้องมีขอ
้ ความทีร่ ะบุวา่ ใครเช่าอะไรจากใคร ทรัพย์ทเี่ ช่าคืออะไรเป็น บ้าน
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเม้นต์ หรือที่ดิน เป็นต้น
l มีระยะเวลายาวนานเท่าไร เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อไร
l ค่าเช่ามีจ�านวนกี่บาท
l ก�าหนดช�าระค่าเช่าเป็นอย่างไร ต่อเดือนหรือต่อปี
l ต้องมีการลงนามระหว่างผูเ
้ ช่ากับผูใ้ ห้เช่า รวมไปถึงเงือ่ นไขอืน่ ๆ ระหว่าง
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า เช่น การต่อสัญญาเช่า การยกเลิกสัญญาเช่า การปรับราคาเช่า
l รวมถึงการด�าเนินการกรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า เป็นต้น
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โดยรูปแบบของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายก�าหนดว่าต้องท�าเป็น
หนังสือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้
ที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ผู้บริโภค “ไม่รู้” จนท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิจาก
ผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมา อาทิ กรณีของการท�าสัญญากันระหว่าง
ผู้ เช่ า กั บ ผู้ เช่ า ต้ อ งอาศัย ก่อน 3-4 เดือนจึง ได้รับคืน เงิ นประกั น กรณี ที่ ย้ า ยออก
หากย้ายออกก่อนระยะเวลาทีต่ กลงไว้ผใู้ ห้เช่าก็จะยึดเงินประกัน กรณีดงั กล่าวเป็นเรือ่ ง
ที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค เพราะบางรายต้องย้ายสถานที่ท�างานซึ่งไกลจากที่พัก
หรือไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อม แต่ผู้บริโภคต้องจ�าใจเช่าอยู่ต่อให้ครบตามก�าหนด
มิเช่นนั้น ไม่ได้เงินประกันคืน โดยเงินประกันเฉลี่ยรายละ 3,000-7,000 บาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังไม่รู้กฎหมายในการคุ้มครองผู้เช่า จึงมีหลายรายไม่ได้ร้องเรียน
เพียงแต่เข้าใจว่าได้ท�าสัญญากับผู้ให้เช่าแล้วจึงต้องยอมทนอยู่เพื่อได้เงินประกันคืน
ในเรือ่ งดังกล่าวได้มคี า� สัง่ ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาประกาศให้ธรุ กิจการให้เช่าฯ
ที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานรับเงิน พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบังคับผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันไม่ว่ากรณีใดยกเว้น
หักค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง ซึง่ จะช่วยคุม้ ครองไม่ให้ผเู้ ช่าต้องเสียเปรียบ
การท�าสัญญาโดยเฉพาะการรับเงินประกันคืน หากผู้บริโภครายใดที่เดือดร้อนกรณี
ผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินร้องเรียนที่ สคบ. ได้

36

ผู้เช่าควรรู้
1. ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าเช่าจากเงินประกัน และทรัพย์สินของผู้เช่า
เพราะเงินประกันนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประกันค่าเช่า แต่เป็นการประกันไว้ส�าหรับความ
เสียหายจากการเช่าของผู้เช่าที่อาจเกิดแก่อสังหาริมทรัพย์
2. ส่วนทรัพย์สินของผู้เช่าที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะ
เคลื่อนย้ายหรือน�าออกจ�าหน่ายซึ่งจะมีความผิดฐานบุกรุกตามกฎหมายอาญา แต่ใน
บางกรณีผใู้ ห้เช่าสามารถหน่วงเหนีย่ วเอาไว้จนกว่าจะมีการจ่ายค่าเช่าได้ ถ้าหากมีการ
ระบุให้สิทธิผู้ให้เช่าไว้ในสัญญาเช่า
3. ผู้ให้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนข้อก�าหนดในสัญญา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้เช่ารับรู้
การแก้ไขใดๆ ในสัญญา ทัง้ ผูเ้ ช่า และ ผูใ้ ห้เช่าต้องเซ็นก�ากับรับรูจ้ ากการแก้ไขนีท้ งั้ สองฝ่าย
4. กรณี ผู้ เช่ า ค้ า งค่ า เช่ า ผู้ ใ ห้ เช่ า ไม่ มี สิ ท ธิ ยึ ด บ้ า นคื น เปลี่ ย นล็ อ คประตู
ย้ายของออก โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หากผู้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเช่าตามก�าหนดในสัญญา
ผู้ให้เช่าต้องบอกเลิกสัญญาก่อนอย่างน้อย 15 วัน ฟ้องเรียกค่าเสียหาย หากผู้เช่ายัง
ไม่ออก ต้องท�าการฟ้องขับไล่ต่อไป ให้ใช้อ�านาจศาลในการขับไล่แทน
5. กรณีผู้เช่าค้างค่าเช่า ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิตัดน้�า ตัดไฟ เพื่อไล่ผู้เช่า เพราะถือ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้เช่า เป็นการรบกวนสิทธิของผู้เช่าในการครอบครองและใช้
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าอยู่ มีความผิดตามกฎหมาย
6. ผู้เช่าต้องดูแลทรัพย์สินที่เช่านั้นให้เหมือนทรัพย์สินนั้นเป็นของตัวเอง
ใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง
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ผู้ ให้เช่าควรรู้
1. ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเข้าในสถานที่ให้เช่าโดยพลการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
อาจจะท�าผิดต่อข้อกฎหมายได้ หากจะเข้าไปในสถานที่ให้เช่า ผู้ให้เช่าควรมีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนการเข้าบ้านเช่า เว้นเสียแต่เป็นการเข้าไป
ซ่อมแซมใหญ่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
2. ระบุจุดประสงค์ในการเช่าให้ชัดเจนในสัญญาว่าเป็นการเช่าเพื่อพักอาศัย
เพราะจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้เช่าท�าผิดสัญญาเช่า ผู้เช่าบ้านเพื่อพักอาศัย
ต่อมาใช้สถานทีใ่ ห้เช่าเป็นร้านอาหาร ซึง่ เป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการเช่า และอาจ
เกิดความเสียหายต่อสถานที่ให้เช่าได้
3. ซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินที่ให้เช่า โดยผู้ให้เช่ายังมีหน้าที่ที่จะบ�ารุงรักษา
และซ่อมแซมบ้านระหว่างที่ให้เช่าอยู่ด้วย ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม
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เรื่องน่ารู้....ก่อนเซ็นสัญญาเช่าหอพัก
ก่อนลงมือเซ็นสัญญาเช่าหอพักควรท�าการศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบ
เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาจะได้เรียกร้องได้ไม่ถูกเอาเปรียบ
1. ค่าเช่าล่วงหน้า ตามกฎหมายเจ้าของหอพักจะเรียกเก็บเงินได้ไม่เกินราคา
ค่าเช่า 3 เดือน หากมีการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินสามารถท้วงติงได้ และไม่จ่ายตามที่
ระบุไว้ในสัญญาได้เช่นกัน
2. ค่าเช่า สัญญาเช่าหอพักต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละเดือนต้องจ่าย
ค่าเช่าเท่าไหร่ ก�าหนดวัน – เวลา ที่ต้องช�าระ รวมถึงระบุหากว่าจ่ายค่าเช่าล่าช้า หรือ
ไม่จ่ายเลย จะมีการเตือน การปรับ หรือมีบทลงโทษอย่างไร
3. ค่าประกันหอพัก ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพห้อง ต้องระบุรายละเอียด
ความเสียหาย ที่สามารถหักได้จากค่าประกัน
4. ค่าน้�า – ค่าไฟ ต้องคิดตามมิเตอร์น้�า มิเตอร์ไฟ หน่วยละเท่าไหร่ และมี
ใบเสร็จแจ้งให้ทราบด้วย
5. ค่าปรับต่างๆ ตรวจสอบก่อนว่าในสัญญาเช่าหอพักมีกฎระเบียบอะไรบ้าง
และมีค่าปรับ หรือลงโทษอย่างไร หากไม่ระบุเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย
6. ค่าบริการอืน่ ๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าจอดรถ ค่าท�าความสะอาด ค่ารักษา
ความปลอดภัย ค่าฟิตเนส ฯลฯ ต้องตรงกับความจริงหรือเปล่า รวมถึงต้องมีการออก
หลักฐานการรับเงินทุกครั้งด้วย
7. ส�ารวจสภาพห้อง และข้าวของเครือ่ งใช้ หากสภาพความไม่เป็นจริงสามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ตามสัญญาได้เช่นกัน
8. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล ความถูกต้องของผู้เช่าและเจ้าของ
หอพัก เวลามีปัญหาอะไรจะได้เอาผิดถูกคน
9. อ่านสัญญาให้ครบทุกข้อเพื่อสิทธิ์ของตัวเอง
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“ฉลากสินค้าสำาคัญอย่างไร?”
ในชีวิตประจ�าวันผู้บริโภคสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
ฉลากยา ฉลากอาหาร ฉลากเครื่องส�าอาง ฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือฉลากสินค้าอื่นๆ
อีกมากมาย แล้วฉลากสินค้ามีความส�าคัญกับผู้บริโภคอย่างไร ?
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก�าหนดว่า “ฉลำก” หมายถึง
รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ท�าให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดง
ไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้าหรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับ
สินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คู่มือส�าหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“ ฉลำกของสินค้ำ ” (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522) จะต้องระบุ
ข้อความดังนี้
l ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร กรณี
ที่เป็นสินค้าที่สั่งหรือน�าเข้ามาเพื่อขาย จะต้องระบุประเทศที่ผลิตด้วย เช่น โทรทัศน์สี
คอมพิวเตอร์ สมุดพิมพ์เขียน น้า� หอมปรับอากาศ ผลิตในประเทศญีป่ นุ่ ผลิตในประเทศ
มาเลเซีย ฯลฯ
l ชื่ อ ผู้ ป ระกอบการหรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยของ
ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
l ชื่ อ ผู้ ป ระกอบการหรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยของ
ผู้สั่งหรือผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
l สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่งหรือผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อขาย
l ต้ อ งแสดงปริ ม าณ หรื อ ขนาด หรื อ ปริ ม าตร หรื อ น้� า หนั ก ของสิ น ค้ า เช่ น
น้�าหนักสุทธิ 2 กิโลกรัม ยาว 5 นิ้ว จ�านวน 100 ใบ ขนาดใหญ่พิเศษ ฯลฯ
l ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เช่น ใช้ท�า
ความสะอาดพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบนเตาไฟ ฯลฯ
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ข้อแนะน�าในการใช้หรือห้ามใช้ เพือ่ ความถูกต้องในการใช้ทใี่ ห้ประโยชน์แก่
ผู้บริโภค เช่น ห้ามใช้ของมีคมกับการแซะน้�าแข็งในตู้เย็น ควรเก็บสินค้าไว้ในที่ร่มและ
ไม่เปียกชื้น ฯลฯ
l ค�าเตือน (ถ้ามี)
l วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ วัน เดือน ปี ที่ควร
ใช้ก่อน (ถ้ามี) เช่น ผลิตเมื่อ 30 เมษายน 2556 ควรใช้ก่อน 30 เมษายน 2557
l ราคา ต้องระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นด้วยก็ได้
l

ส�าหรับการแสดงข้อความในฉลากสินค้าต้องใช้ขอ้ ความทีต่ รงต่อความเป็นจริง
และไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกีย่ วกับสินค้านัน้ ๆ ในกรณีทสี่ นิ ค้านัน้ ๆ
มีกฎหมายของหน่วยงานราชการอืน่ ควบคุมในเรือ่ งฉลากอยูแ่ ล้ว ก็ให้จดั ท�าฉลากตาม
กฎหมายนั้นๆ เช่น อาหารต้องจัดท�าฉลากตามพระราชบัญญัติอาหาร ยาต้องจัดท�า
ฉลากตามพระราชบัญญัติยา เครื่องส�าอางต้องจัดท�าฉลากตามพระราชบัญญัติเครื่อง
ส�าอาง เครื่องมือแพทย์ ต้องจัดท�าฉลากตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ซึ่งอยู่
ในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข ปุ๋ยต้องจัดท�าฉลากตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ
เมื่อฉลากสินค้าเป็นแหล่งข้อมูลในการอุปโภคและบริโภคของผู้บริโภค ซึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ก�าหนดสิทธิที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับ
ข่าวสาร รวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคไม่ว่าจะก่อนซื้อหรือก่อนใช้สินค้าหรือบริการ หยุดให้ความส�าคัญ
อ่านฉลากสักนิดเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
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การคุ้มครองผู้บริโภค....ด้านฉลาก
สินค้ำอะไรบ้ำงเป็นสินค้ำที่ควบคุมฉลำก
ประเภทที่ 1
กฎหมายก�าหนดให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสินค้าที่สั่งหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ประเภทที่ 2
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการ
ใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ�า
ลักษณะของฉลำกสินค้ำที่ควบคุมฉลำก
1. ต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระส�าคัญ
ของสินค้านั้น
2. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยก�ากับภาษาต่างประเทศ สามารถเห็นและ
อ่านได้ชัดเจน
ฉลำกของสินค้ำที่ควบคุมฉลำกต้องระบุ
ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า
กรณีสั่ง-น�าเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
สถานที่ตั้ง ที่สามารถติดต่อได้จริง
ขนาด, มิติ, ปริมาณ, ปริมาตร, น้�าหนัก
กำรแสดงฉลำกสินค้ำต้องแสดงไว้ที่
l ตัวสินค้า
l ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ
l สอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า
l เอกสารหรือคู่มือ
l ป้าย ที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ
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โทษ
ผูข้ ายสินค้าทีค่ วบคุมฉลากโดยไม่มฉี ลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลากไม่ถกู ต้อง
หรือใช้ฉลากที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือสั่ง หรือน�าเข้าเพื่อขายต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการด้วยการโฆษณาหรือ
ใช้ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

สินค้าเฉพาะประเภทใดบ้าง?

ที่ สคบ. ประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน

ข้าวสารบรรจุถุง

อัญมณีเจียระไนและ
เครื่องท�าน้�าอุ่นไฟฟ้าและ
เครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เครือ่ งท�าน้�าร้อนไฟฟ้า

ทองรูปพรรณ

แปรงสีฟัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บอแรกซ์
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เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน

น้�ามันอเนกประสงค์

ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
ส�าหรับอาหาร

ที่นอน

รถจักรยานยนต์

เครื่องท�าน้�าเย็น

ผลิตภัณฑ์ช่วยในการ
พยุงตัวเด็ก

ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

รถยนต์ใช้แล้ว

อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของแร่ใยหิน

ตู้น้�าดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ

ปืนอัดลมเบาที่จ�าลองเลียน
แบบอาวุธปืนจริง

ไม้ตียุงไฟฟ้า

ดอกไม้เพลิง

อ่างอาบน้�าส�าหรับเด็ก

44

ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
ส�าหรับอาหาร

สีผสมสารตะกั่ว

เลือกที่จะสวย..อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

เลือกสถานเสริมความงามที่ ได้มาตรฐาน
เมื่อควำมสวย...สำมำรถสร้ำงได้ หนุ่มสาวยุคใหม่จึงหันหน้าเข้าหาคลินิกเสริม
ความงามที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เพื่อแปลงโฉม “ศัลยกรรม” บนใบหน้าหรือแม้แต่
เรือนร่าง ให้สวย ดูดี สมความปรารถนา แต่ในทางกลับกัน หากศัลยกรรมออกมาแล้ว
ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อผู้ใช้บริการที่อาจต้องมานั่ง
“บ�ำบัดรักษำ” แทนที่จะ “สวยอย่ำงคุ้มค่ำและปลอดภัย”
เมื่อกล่าวถึงสุภาษิตที่ว่า “ไก่งำมเพรำะขน คนงำมเพรำะแต่ง” ส�านวนนี้ก็ยัง
ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะปัจจุบัน ที่ถือได้ว่าภาพลักษณ์มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ส�าหรับคนวัยหนุม่ สาว จึงต้องหันมาใส่ใจและดูแลบุคลิกภาพ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาให้ดดู ี
มากขึน้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ ใจ เปิดโอกาสทางธุรกิจ หรือแม้แต่การพบปะทาง
สังคม ทางเลือกหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง และ พึงหวังประโยชน์
จากการสร้างความพึงพอใจในรูปแบบของการเปลีย่ นภาพลักษณ์ ความสวยงามให้ดชู ดั เจน
ขึ้น ความคาดหวังทั้งหมดจึงตกอยู่ที่บรรดา “สถำนเสริมควำมงำม” หรือ “คลินิกเสริม
ความงาม” ทั้งหลาย
ถ้าพูดถึงธุรกิจเสริมความงาม เรียกได้วา่ ธุรกิจนีก้ า� ลังได้รบั ความนิยม และมีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
บุคคลที่ต้องการลดความผิดปกติบางอย่าง หรือเสริมสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ดูดีขึ้น
แต่ปัญหาที่พบจากเรื่องการเข้าใช้บริการสถานเสริมความงาม ก็นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่
เหมือนกัน ตรงทีม่ ผี บู้ ริโภคหลายรายขอความเป็นธรรมจากหลากหลายกรณีทงั้ ศัลยกรรม
แล้วพบความเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ แผลจากการผ่าตัดเกิดการบวมและติดเชือ้ หรือ
กรณีทคี่ ลินกิ ทีใ่ ห้บริการนัน้ ปิดให้บริการไปแล้ว กรณีเหล่านีค้ อื นอกจากความเสียหายจะ
เกิดขึน้ กับร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูใ้ ช้บริการ และทีส่ า� คัญคือส่งผล
ต่อวงการธุรกิจเสริมความงามอืน่ ๆ เพียงเพราะความไม่ได้มาตรฐานของการรักษา ความ
ไม่เชี่ยวชาญของแพทย์ หรือแม้แต่ความไม่รอบคอบที่จะตรวจสอบหรือพิจารณาเลือกใช้
บริการที่ได้มาตรฐาน แน่นอนว่า ผลเสียย่อมมีมากกว่าผลดีอย่างแน่นอน จึงขอฝากให้
ผูท้ คี่ ดิ จะใช้บริการสถานความงาม พิเคราะห์สกั นิด เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ ของทุกท่าน
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โดยกำรสังเกตดังนี้
1. ในร้านต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ
2. หน้าร้านต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานบริการที่ชัดเจน
3. ผู้ให้การรักษาต้องเป็นแพทย์
4. ต้องมีป้ายและรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ
5. มีเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะของแพทย์
อย่างไรก็ดี นอกจากจะต้องเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามที่ปลอดภัยได้
มาตรฐานแล้ว ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเสริมความงามทุกชนิดมีการพัฒนาอยู่ตลอด
เวลา ท�าให้โอกาสทางการรักษาสามารถได้ผลลัพธ์ดขี นึ้ แต่ในทางกลับกันอย่าลืมว่าโอกาส
เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บริการนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉะนั้น
ผูบ้ ริโภคจึงต้องไตร่ตรองหาข้อมูลต่างๆ ให้ดกี อ่ นทีจ่ ะตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง ดีกว่าต้อง
มาพูดทีหลังว่า “รู้อย่ำงนี้...ไม่น่ำท�ำเลย”

ร้องเรียน คลินกิ หรือ สถานพยาบาล สำานักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ
โทร. 02 590 1997
ต่างจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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“บริการหลังการขาย” อีกเรื่องสำาคัญก่อนคิดซือ
้ รถ
ก่อนที่จะซื้อรถสักคัน คนส่วนมากมักมองที่รูปลักษณ์ภายนอกของรถ ฟังก์ชั่น
การใช้งาน หรือสมรรถนะในการขับขี่เท่านั้น แต่อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ควรน�ามา
ประกอบการตัดสินใจ คือ การบริการหลังการขาย เพราะนั่นคือสิ่งที่สามารถอุ่นใจได้
ภายหลังทีไ่ ด้รถคันนัน้ ไปครอบครอง รวมทัง้ โปรแกรมบริการหลังการขายทีด่ นี า่ สนใจ
ซึ่งจะขอแนะน�า 4 ข้อส�าคัญก่อนเลือกซื้อรถ ดังนี้
1. โปรแกรมบ� ำ รุ ง รั ก ษำรถยนต์ ต ำมระยะ หลั ง จากที่ ไ ด้ ซื้ อ และใช้ ร ถ
ไปสักระยะหนึ่งแล้ว ควรจะน�ารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อให้รถมีความปลอดภัยและ
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ โดยการบ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะจะพิจารณาจาก
2 หลักเกณฑ์ คือ ระยะเวลานับตัง้ แต่ออกรถ และ ระยะทางในการวิง่ ใช้งานรถยนต์ ซึง่
หากอย่างใดอย่างหนึง่ ถึงก่อน นัน่ คือเวลาทีต่ อ้ งน�ารถเข้าเช็คศูนย์บริการแล้ว โดยอาจ
น�าระยะเวลาของการรับประกันนี้ มาพิจารณาการเลือกซือ้ รถ ซึง่ แล้วแต่นโยบายบริษทั
จะเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี รวมถึงระยะทาง 1 แสนกม.
2. บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อีกหนึ่งบริการที่มีความ
จ�าเป็น เพราะเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่คิดก�าลังจะซื้อรถ
ควรพิจารณาว่าบริษัทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงหรือไม่และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
อย่างไร
3. รับประกันจัดส่งอะไหล่ภำยใน 24 ชัว่ โมง อีกหนึง่ เรือ่ งส�าคัญหากรถเสีย
และจ�าเป็นต้องใช้รถ หากต้องรออะไหล่ล่าช้าแล้ว นั่นท�าให้อาจไม่ได้ใช้รถในช่วงเวลา
ที่ส�าคัญ
4. ตรวจเช็คและซ่อมบ�ำรุงด้วยช่ำงเทคนิคทีม่ คี วำมช�ำนำญด้วยอุปกรณ์
ทีท่ นั สมัย หากต้องส่งมอบรถให้กบั ช่างทีม่ คี วามช�านาญและไว้วางใจได้ตรวจเช็คและ
ซ่อมบ�ารุง จะช่วยลดความกังวลใจไปได้มากกว่าการที่ต้องน�ารถไปเข้าบริการที่ศูนย์
บริการภายนอก และนอกจากนั้นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ปัญหาอันทันสมัย จะช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
และตรงจุด สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หารถได้อย่างแม่นย�า รวดเร็วผ่านซอฟท์แวร์ ซึง่ ช่วย
ลดเวลาในการซ่อมเพื่อส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว
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นอกจำกนี้ สคบ. ได้ด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม
จากการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้ออกประกาศ
เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. 2546 ซึ่งก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินการดังนี้
ออกหลักฐานการรับเงินให้ผู้บริโภคทันที ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการให้
บริการซ่อมรถยนต์
l

หลักฐานการรับเงินต้องมีขอ้ ความเป็นภาษาไทยทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
l

l

ภายในประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกีย่ วกับยีห่ อ้ รุน่ หมายเลขเครือ่ งหมายเลขตัวถัง และหมายเลข
ทะเบียนรถ เลขไมล์
l

l

วัน เดือน ปี ที่ ส่งซ่อมและรับรถ

l

ในหลักฐานการรับเงินจะต้องระบุรายการอะไหล่ที่ท�าการเปลี่ยนพร้อมทั้ง

ระบุราคา
l

ระยะเวลาการรับประกันของอะไหล่แต่ละชิ้นให้ชัดเจน

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการอู่ซ่อมรถ ร้องเรียนได้ที่ สคบ.
โทรสำยด่วน 1166
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รอบคอบก่อน...ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์์
สมาคมการบินระหว่างประเทศ หรือ IATA ได้มีการก�าหนดให้สายการบิน
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมต้องเปลี่ยนมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในการส�ารอง
ทีน่ งั่ ของผูบ้ ริโภค โดยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะบันทึกข้อมูลของผูบ้ ริโภคทีท่ า� การ
จ อ ง บั ต ร โ ด ย ส า ร เ ค รื่ อ ง บิ น ผ่ า น ร ะ บ บ E l e c t r o n i c T i c k e t ห รื อ
E – Ticket เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขการจองบัตรโดยสาร
(Booking Number) และ หมายเลขบั ต รโดยสาร (Ticket Number) โดย
ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งใช้ บั ต รประจ� า ตั ว ประชาชนหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางมาใช้ ยื น ยั น ในการ
ช� า ระค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การอ� า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น สคบ. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก
ผู้บริโภคบางส่วนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร
เครื่ อ งบิ น โดยผู้ บ ริ โ ภคได้ จ องตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้จ�าหน่ายแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลังผู้บริโภคได้
ช�าระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วผู้จ�าหน่ายดังกล่าวได้ออกบัตรโดยสาร
เป็น E – Ticket ให้แก่ผบู้ ริโภค แต่เมือ่ ถึงก�าหนดเวลาเดินทางปรากฏว่า
ตั๋ ว โดยสารเครื่ อ งบิ น ที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ จากผู้ จ� า หน่ า ยดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้
เนื่ อ งจากผู้ จ� า หน่ า ยไม่ ไ ด้ ช� า ระค่ า ตั๋ ว โดยสารเครื่ อ งบิ น ให้ กั บ สายการบิ น ส่ ง ผล
ให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางโดยสารการบินดังกล่าวได้ และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้ จ� า หน่ า ยตั๋ ว โดยสารเครื่ อ งบิ น กั บ สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ผู้ จ� า หน่ า ย
ดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจ�าหน่ายตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินของสายการบิน
ดังกล่าว ผู้บริโภคจึงได้ไปแจ้งความด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจและร้องเรียนมายัง
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยด�าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ดังกล่าว
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ดังนั้น ก่อนผู้บริโภคจะใช้บริการผู้จ�าหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านเว็บไซต์
ควรตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้จ�าหน่ายดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจาก
สายการบินให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือไม่ มีการ
จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ กรณีผบู้ ริโภคได้ชา� ระเงินค่าตัว๋ โดยสาร
เครือ่ งบินแล้วให้ตรวจสอบกับสายการบินว่ารายละเอียดทีร่ ะบุไว้บนตัว๋ โดยสารดังกล่าว
เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการช�าระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกับ
ตัวแทนจ�าหน่ายและสายการบินก่อนถึงวันเดินทางทุกครั้ง ที่ส�าคัญต้องขอส�าเนาและ
เก็บเอกสารส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องไว้เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันและรักษาสิทธิของตน
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินให้ด�าเนินการติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย
และแจ้งให้สายการบินดังกล่าวทราบ เพื่อให้เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่
ผู้บริโภค
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สิทธิผู้บริโภค กับ การเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร
ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนารูปแบบจากการรับฝากเงิน
และให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าทัง้ ในระดับผูป้ ระกอบธุรกิจและประชาชน
ทั่วไป โดยมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้าง
รายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
ควบคู่ หรือที่เรียกกันว่า Bundle เช่น เสนอให้ผู้บริโภคเปิดบัญชีเงินฝาก
บัตรเครดิต หรือสินเชือ่ ส่วนบุคคลควบคูก่ บั การขายหน่วยลงทุนหรือประกันภัย
ซึ่งผู้บริโภคอาจจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทที่ตนเองยังไม่มี
ความต้องการ แต่ก็ต้องซื้อเนื่องจากธนาคารเสนอขายเป็นแพ็คเกจ (package)
หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคอาจถูก ชัก จูง ให้เ ลือกซื้อผลิต ภัณ ฑ์ที่ ซับ ซ้ อนและไม่ คุ้ นเคย
ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) จึ ง ร่ ว มกั น ก� า หนดแนวนโยบาย
ให้ ธ นาคารถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยยึ ด หลั ก สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคโดยหลั ก ๆ 4 ข้ อ คื อ สิ ท ธิ
ที่ จ ะได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ สิ ท ธิ ที่ จ ะร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ความ
เป็ น ธรรม และสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาค่ า ชดเชยหากเกิ ด ความเสี ย หาย
อั น เนื่ อ งมาจากการประมาทเลิ น เล่ อ ของผู้ ข ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยก� า หนดห้ า ม
ธนาคารบั ง คั บ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละประกั น ภั ย ควบคู่ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ธนาคาร หรื อ ก� า หนดเป็ น เงื่ อ นไขในการขายหรื อ ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก เช่ น
ให้ผบู้ ริโภคท�าประกันภัยกับบริษทั ใดบริษทั หนึง่ เพือ่ เป็นเงือ่ นไขในการให้สนิ เชือ่ หรือ
ให้ท�าประกันชีวิตก่อนเมื่อขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัย ธนาคารจึงต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ด้วย
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ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคจะใช้บริการจากธนาคารควรขอข้อมูลรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์พร้อมข้อมูลผลตอบแทนในลักษณะแยกรายผลิตภัณฑ์และในลักษณะการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์แบบควบคู่ หรือเป็นแพ็คเกจ พร้อมทัง้ สอบถามค่าปรับในกรณีทไี่ ม่
สามารถปฏิบตั เิ งือ่ นไขของผลิตภัณฑ์ได้ โดยผูบ้ ริโภคสามารถปฏิเสธการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ที่ตนไม่ต้องการได้ เช่น ธนาคารเสนอให้ท�าประกันชีวิตควบคู่ด้วย ผู้บริโภคมีสิทธิ
ขอให้ธนาคารชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระให้กับธนาคารได้อย่างละเอียดและหากเห็น
ว่าไม่คุ้มกับผลประโยชน์ ผู้บริโภคก็สามารถปฏิเสธที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับ
ธนาคารนั้นได้

52

“รู้เท่าทัน...สินค้าอันตราย”

จ ำ ก ก ำ ร เ ข้ ำ สู่ ป ร ะ ช ำ ค ม
เศรษฐกิ จ อำเซี ย น (AEC) จะท� า ให้
มี สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศเข้ า มาจ� า หน่ า ย
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พิ่ ม ขึ้ น โ ด ย สิ น ค้ า
บางชนิดอาจเป็นสินค้าทีก่ อ่ ให้เกิดอันตราย
แก่ผบู้ ริโภค ปัจจุบนั คณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกค�าสั่งห้ามขายสินค้าที่เป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภค
ซึ่ ง สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วเป็ น สิ น ค้ า ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย แก่ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยผู้ประกอบการมักจะอาศัยความอยากรู้อยากเห็น และความไม่รู้ของเด็ก น�าสินค้า
อันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค�าสั่งห้ามขายรวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมาจ�าหน่ายตามร้านของช�า ตลาดนัด แหล่งชุมชนและบริเวณ
หน้าโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบ พบว่า มีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทของเล่นและขนมบรรจุซองต่างๆ ซึง่ เมือ่
ตรวจสอบ พบว่า สินค้าบางรายการไม่มกี ารจัดท�าฉลาก หรือมีการจัดท�าฉลาก แต่ฉลาก
ไม่ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�าหนด ข้อความมีขนาดเล็ก ไม่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน
มีการแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ สีของเล่นฉูดฉาดและมีการใช้วัตถุอันตราย
เป็นส่วนประกอบในของเล่น เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าดังกล่าวไปเล่น โดยไม่มีความรู้
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ จึงเห็นควรให้
ความรูเ้ กีย่ วกับสินค้าอันตรายทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมีคา� สัง่ ห้ามขาย ซึง่ จะ
ส่งผลให้ประชาชน/เครือข่าย/ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้า
ได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
1. ค� า สั่ง คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค ที่ 9/2527 เรื่อ ง “ห้ า มขายสิ น ค้ า
ของเล่นชนิดพองตัวเมือ่ แช่นา�้ หรือตัวดูดน้า� ”
2. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 6/2529 เรื่อง ห้ามขายสินค้า
เครื่องต้มน้�าไฟฟ้าที่ท�าให้น้�าร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้�าโดยตรง หรือ
เครื่องต้มน้�าไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย
53

3. ค�าสัง่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ที่ 9/2548 เรือ่ ง ห้ามขายสินค้าทีเ่ รียก
ว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก หรือ Blowing Balloon”
4. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายเครื่องเล่นฉีด
น้�าที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้�าในกระบอกสูบโดยตรง
5. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2550 เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้
ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว
6. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 11/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้า
เครือ่ งเล่นล่องแก่น ชือ่ “อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชัว่ คราว
7. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 14/2551 เรื่อง ห้ามขายสินค้า
เครื่องท�าน้�าเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้�าหรือท่อส่งน้�า
8. ค�าสัง่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ที่ 15/2551 เรือ่ ง ห้ามขายสินค้าภาชนะ
ส�าหรับปรุงหรือบรรจุอาหารใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ
9. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 เรื่อง ห้ามขายสินค้า
ลวดดัดฟันแฟชั่น
10. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 5/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าช็อตส�าหรับแกล้งคน
11. ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้าม
ให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้�ายาส�าหรับ
เติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”

บทลงโทษ ผู้ขำยผู้ผลิต ผู้สั่งหรือน�ำเข้ำ สินค้ำอันตรำย ได้แก่
• ผู้ขายต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
• ผู้ ผ ลิ ต ผู้ สั่ ง หรื อ น� า เข้ า ต้ อ งระวางโทษจ� า คุ ก ไม่ เ กิ น 10 ปี
ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
54

การคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.2522
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เป็นมาตรการหนึ่งของ “การคุ้มครอง
ผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในอันที่จะให้การคุ้มครองแก่
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง ค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และ
เพียงพอเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ ดังนัน้ การโฆษณาเพือ่ จ�าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
ต่างๆ จะต้องไม่ใช้ถอ้ ยค�า หรือข้อความโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ า� หนดในมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการไม่วา่ จะกระท�าโดยอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ อันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
(3) ข้ อ ความที่ เ ป็ น การสนั บ สนุ น โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มให้ มี ก ารกระท� า ผิ ด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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ซึ่งจากแผนผังจะแสดงให้เห็นว่า
1. กรณีโทษทำงอำญำ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีความเห็นว่า
การใช้ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจใดมีลักษณะเป็นการใช้ข้อความโฆษณา
ที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ ตามมาตรา
22 วรรคสอง (1) และ (2) ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือ จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และกรณีที่เป็นเจ้าของสื่อ จะต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่
บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2555 หากเป็นความผิดต่อเนื่อง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
และกรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบการด�าเนินงาน ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
2. กรณีโทษทำงอำญำ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีความเห็นว่า
การใช้ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจใดมีลักษณะเป็นการใช้ข้อความโฆษณา
ที่มีลักษณะเป็นการใช้ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการ
กระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
หรือข้อความที่จะท�าให้เกิดการแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
หรือข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 22 วรรคสอง (3) (4)
และ (5) ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 คือ จ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ และ
กรณีทเี่ ป็นเจ้าของสือ่ จะต้องระวางโทษ กึง่ หนึง่ ของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สา� หรับความผิดนัน้
ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หากเป็นความผิด
ต่อเนื่อง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และกรณีเป็นนิติบุคคล
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูร้ บั ผิดชอบการด�าเนินงาน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522
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3. กรณีโทษทำงปกครอง ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก�าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจออกค�าสั่ง
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อความโฆษณาฝ่าฝืน
มาตรา 22 วรรคสอง (1)-(5)
• แก้ไขข้อความ วิธีการโฆษณา
• ห้ามใช้ข้อความ
• ห้ามโฆษณา
• ให้โฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนค�าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษทางอาญาตามที่ก�าหนดไว้ใน
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 คือ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
4. ส� ำ หรั บกฎกระทรวงที่เกี่ย วกับกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ ำนโฆษณำ
ตามที่ก�าหนดในมาตรา 22 วรรคสอง (5) นั้น ได้แก่
• กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง การจัดให้มีการแถมพก/รางวัล/
เสี่ยงโชค และการแถม/ให้สิทธิ/ให้ประโยชน์โดยเปล่า
• กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง การโฆษณาสินค้า/บริการ รวมกับ
ข้อความถวายพระพร
• กฎกระทรวงฉบับที่ 7 ว่าด้วยเรื่อง การโฆษณาขายห้องชุด/ที่ดินแปลง
ย่อย/ที่ดินพร้อมอาคาร

3 min
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สิทธิของผู้ใช้บริการ....รถโดยสารสาธารณะ
สิทธิควรใช้...ก่อนเลือกใช้บริกำร
1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งค�า
พรรณนาคุณภาพเกีย่ วกับบริการรถโดยสาร รวมทัง้ ความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทีถ่ กู ต้องเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสิน
ใจใช้บริการ
ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท คุณภาพมาตรฐานของ
รถโดยสาร สิ่งที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสาร วันเวลาในการเดินทางและวันเวลา
ถึงที่หมาย ราคาค่าบริการ รายละเอียดในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ฯ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสมัครใจ
ที่ผู้ประกอบการมีให้ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�าเป็นที่เกี่ยวกับการบริการของรถโดยสาร
หากผูใ้ ห้บริการมีการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง และผูโ้ ดยสารได้ตกลง
จ่ายค่าโดยสารไปแล้วและมารู้ว่าถูกหลอกลวงในภายหลัง ผู้ให้บริการอาจมีความผิด
ฐานฉ้อโกงประชาชน มีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ
2. ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
ห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ทางการก�าหนด
3. ผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสารด้วยความสมัครใจและ
ปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
การที่ผู้ให้บริการรถโดยสารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกให้คนขึ้นรถด้วยการ
ส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่ก่อความร�าคาญให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้อื่น หรือต้อน ดึง
เหนี่ยว หรือยึดยื้อผู้โดยสารหรือสิ่งของเพื่อให้ไปขึ้นรถโดยสารคันใดคันหนึ่ง ถือเป็น
ความผิดตามมาตรา 86 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สิทธิควรใช้...ขณะใช้บริกำร
1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน จากการใช้บริการ
รถโดยสาร
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รถโดยสารต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยตามหลักวิชาการ (ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด) มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรืออาจท�าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้โดยสารได้ ผู้ขับขี่
รถโดยสารต้องไม่อยูใ่ นสภาพหย่อนความสามารถ ไม่เมาสุราหรือเสพยาเสพติด ปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว และขับขี่โดย
ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผูอ้ นื่ ถนนและสัญญาณจราจรต้องเป็น
ไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
2. ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั บริการจากรถโดยสารและผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน
รถโดยสารต้องมีคุณภาพ มาตรฐานด้านการบริการตามที่กฎหมายก�าหนด
ผูใ้ ห้บริการต้องให้บริการต่อผูโ้ ดยสารด้วยความสุภาพ ไม่เสียดสี ดูหมิน่ ก้าวร้าว หรือ
แสดงกิริยาอื่นใดที่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้โดยสาร ไม่มีการสูบบุหรี่ คุยกัน หรือส่งเสียง
รบกวนก่อความเดือดร้อน ร�าคาญในขณะให้บริการ

สิทธิควรใช้...เมื่อถูกละเมิดหรือประสบภัย
1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้บริการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย โดย
ไม่มีการประวิงเวลา หรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ หรือสิทธิการฟ้องคดี
เรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่าได้รบั ความเสียหายเพิม่ เติมจากค่าเสียหายทีไ่ ด้รบั มาแล้ว
3. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด
4. ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิด
5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น
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พึ ง จ� า ไว้ เ สมอว่ า เมื่ อ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ สิ่ ง ที่
ผูโ้ ดยสารต้องท�าโดยเร่งด่วน คือ การร้องเรียน ซึง่ หมายถึง
การฟ้องร้องด้วย (หากจ�าเป็น) เพราะเป้าหมายของการ
ฟ้องร้องหรือร้องเรียน คือ เพือ่ ให้ได้รบั การแก้ไข เยียวยาในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความเป็นธรรมตามทีก่ ฎหมายก�าหนด สิง่
ส�าคัญเพื่อให้การร้องเรียนได้ผล คือ รู้ว่าเหตุเกิดที่ไหน รู้ว่าเกิด
เมื่อไหร่ รู้ว่าเกิดอย่างไร รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุ และรู้ถึงช่องทางการ
ร้องเรียน ได้แก่
ศูนย์คุ้มครองผู้ โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน 1584
ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สายด่วน 184
ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม 1356
ตำารวจทางหลวง 1193
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ขั้นตอน....การร้องเรียนออนไลน์
สคบ. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ร้องเรียน

ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายไปที่ สคบ. การร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ส่ง
ข้อมูลผ่านทาง E mail ที่ consumer@ocpb.go.th โดยผูบ้ ริโภคสามารถรับแบบฟอร์ม
ร้องเรียนพร้อมซองได้ทเี่ ซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และอีก 1 ช่องทาง
การร้องเรียนได้แก่ ทาง www.ocpb.go.th โดยมีวิธีการขั้นตอน ดังนี้
1. ไปที่ website : http://www.ocpb.go.th/
2. เลือกไปที่ ร้องเรียนออนไลน์
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3. สมัครใช้งานด้วยข้อมูลจริง หากติดปัญหาหรือสงสัย เพิ่มเติม
โปรดติดต่อ 02 141 3487 หรือ 02 141 3490

4. เมื่อสมัครใช้งานได้ ท่านจะได้รับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ส่งกลับให้ทางอีเมล์
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เดือดร้อนเรื่องอะไร? ควรไปร้องเรียนที่ ไหนดี
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