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	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้จัดท�าคู่มือผู้บริโภคขึ้น
โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานต่างๆ	
ได้แก่	 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา	 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา	 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านขายตรงและตลาดแบบตรง 
กองกฎหมายและคดี	 ตลอดจนข้อค�าถาม	ข้อสงสัยที่ผู้บริโภคสอบถามเข้ามาทาง 
ช่องทางต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดของ	www.ocpb.go.th	 เว็บเพจ	สคบ.	น�ามา
รวบรวมเป็นคู่มือผู้บริโภคฉบับพกพาส�าหรับผู้บริโภค

คํานํา

facebookwww.ocpb.go.th
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รู้ไว้ใช่ว่า....สิทธิผู้บริโภคที่เราควรรู้

สิทธิผู้บริโภค 5 ประกำร

 1.	 สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ 
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	

	 2.	สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ	

	 3.	สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ	

	 4.	สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา	 ได้แก่	 สิทธิที่จะได้รับ 
ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

	 5.	สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย	 ได้แก่	 สิทธิ 
ที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม 
ข้อ	1-4
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ขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบั....ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร

 l	 ใช้ความระมัดระวัง	ในการซื้อสินค้าหรือบริการ	

 l	 ให้ความส�าคัญกับฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

 l	 เปรียบเทียบสินค้าแต่ละย่ีห้อก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า	 เช่น	ชื่อประเภทหรือ
ชนิดของสินค้า	ข้อแนะน�าในการใช้หรือห้ามใช้	ค�าเตือน	(ถ้ามี)	วันเดือนปีที่ผลิต	หรือ	 
หมดอายุ	วิธีการใช้	ชื่อผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่าย	ราคา		

 l  อย่าด่วนหลงเชื่อค�าโฆษณาของสินค้าหรือบริการ	ต้องศึกษารายละเอียดอื่นๆ	
ของตัวสินค้าหรือบริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในโฆษณา 

 l	 	เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ	ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้	
เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน

 l	 สอบถามขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัคณุภาพของสนิคา้จากผูข้าย	หรอืผูท้ีเ่คยใชส้นิคา้
นั้นแล้ว	ศึกษาเงื่อนไข	หรือข้อจ�ากัดของสินค้า	เช่น	วัน	เดือน	ปี	ที่ผลิต	หรือหมดอายุ	
วิธีการเก็บรักษา	ค�าเตือน	หรือข้อควรระวัง		

 l	 ร้องขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้า 
ว่าเป็นจริงตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภค

ข้อควรปฏิบัติ....หลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

 l	 เกบ็รักษาพยานหลักฐานตา่งๆ	ทีแ่สดงถงึ	การละเมดิสทิธิของผูบ้รโิภคไว	้
เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน	เช่น	อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ	 
หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในฉลาก	 มีความสกปรก	หรือ 
มีพษิทีก่อ่ใหเ้กดิอันตราย	ควรจ�าสถานทีซ่ือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไว	้เอกสารโฆษณา	 
และใบเสร็จรับเงิน

 l	 เมือ่มีการละเมดิสทิธ	ิหนา้ทีข่องผูบ้รโิภค	คอืรอ้งเรยีนตามสทิธไิปยงั	 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลสินค้าหรือบริการนั้น	หรือร้องเรียน
มาที่	 สคบ.	 ส่วนต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคประจ�าจังหวัด
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การยื่น....เรื่องร้องเรียน

	 ผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียน	 ที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
(กรุงเทพฯ)	หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัดในจังหวัดที่ท่าน
อาศัยอยู่	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด	 ในแบบบันทึกค�าร้องเรียนพร้อมแนบเอกสาร	
(เอกสารลงชื่อรับรองส�าเนาทุกฉบับ)	มอบให้เจ้าหน้าที่

	 2.	ผูร้อ้งเรยีนกรอกรายละเอยีด	ในแบบหนงัสอืมอบอ�านาจ	(มอบอ�านาจให	้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.	 รับแบบฟอร์มร้องเรียนพร้อมซองได้ท่ีเซเว่น	อีเลฟเว่น	ทุกสาขา	โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ และแจ้งเบำะแส โทรศัพท์สำยด่วน 1166 
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“ขั้นตอนแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์์ของ สคบ.”

  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�านวน
แจ้งมติ	คคบ.ให้ผู้ร้องทราบ

๔.

๕.

๖.

๓.๒

เห็นควรสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/ 

แต่งตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อพิพาท/ 

ให้เจรจาไกล่เกลี่ยใหม่

เห็นควรยุติเรื่อง/
เห็นควรด�าเนินคดี

ด�าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

รวบรวมข้อเท็จจริง	สรุปส�านวนน�าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นเพื่อบรรจุ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง รวบรวมข้อเท็จจริงน�าบรรจุเข้าสู่
วาระการประชุม	คคบ.

ภายใน	๗	วันท�าการนับ 
แต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ	
ให้การรับรองมติ

๓.

๒.
ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย

ในชั้นเจ้าหน้าที่
เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

๗	วันท�าการ

๑๘๐	วัน

๑๒๐	วัน
ภายใน	๓๐	วัน

ภายใน	๗	วันท�าการ

คู่กรณีตกลงกันได้
หรือมีมติให้ยุติเรื่อง

คู่กรณีตกลงกันได้

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น 
เจ้าหน้าที่	ครั้งที่	๒

 

 

๓.๑

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ	พิจารณา

คณะกรรมการฯ	พิจารณาเพื่อมีมติ

๑.๒
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าหนังสือเชิญมา
เจรจาไกล่เกลี่ย/เรียกมาพบพนักงาน 

เจ้าหน้าที่/ให้ชี้แจ้ง

 

๑.
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง	 

(ตรวจสอบเอกสาร	รวบรวมข้อเท็จจริง	 
๕	วันท�าการ)

๑.๑
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าหนังสือเชิญมา 
เจรจาไกล่เกลี่ย/เรียกมาพบพนักงาน 

เจ้าหน้าที่/ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ

๒.๑

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น
อนุกรรมการฯ

๒.๒

ด�าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
ครั้งที่	๒

๒.๓

๑๕	วัน
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เรื่องร้องเรียนแบบไหนที่...สคบ. ไม่รับร้องเรียน

	 1.		เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด�าเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว	

	 2.		เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือ 
ค�าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว	

	 3.		เร่ืองท่ีผู้บริโภคได้ใช้สิทธิทางศาลด้วยตนเอง	 แต่จะให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ด�าเนนิการบงัคบั
คดีตามค�าพิพากษา	

	 4.	เรื่องที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล้มละลาย 

	 5.	เรื่องที่อายุความในการด�าเนินคดีสิ้นสุดแล้ว	

	 6.	เรื่องที่ผู้บริโภคได้ยื่นไว้ไม่มีความชัดเจน	ไม่สามารถท�าความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่ร้องทุกข์	 ไม่มีการลงลายมือช่ือของผู้ร้องทุกข์	ไม่ปรากฏ	 เอกสารหลักฐานต่างๆ			
ประกอบการรอ้งทกุขห์รอืไมม่กีารตดิหรอืช�าระคา่อากรแสตมปใ์หค้รบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด 

	 7.		เรื่องที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า	ผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	

	 8.  เรื่องที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผูร้อ้งทกุขม์าพบหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ	แตผู่บ้รโิภคไมม่าพบ	ไมส่ง่เอกสารหรอื 
ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เรื่องร้องเรียนแบบไหนที่...สคบ. ไม่รับร้องเรียน
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หลักใน....การทำาสัญญา

หลักในการท�าสัญญา	มีดังนี้

	 1.		วัตถุประสงค์ของสัญญาว่าท�าอะไรควรระบุให้ชัดเจน
	 2.		ชือ่ทีอ่ยูข่องคูส่ญัญาเพ่ือประโยชนใ์นการตดิตามบงัคบัใหป้ฏบิตัติามสญัญา
	 3.		ความสามารถของคูส่ญัญาหากเปน็ผูเ้ยาวต์อ้งใหผู้้แทนโดยชอบธรรม	คอื	บิดา	
มารดาของผู้เยาว์ให้ความยินยอมก่อน	เป็นต้น
	 4.  ถูกต้องตามแบบหรือไม่	 เช่น	 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์	 คือ	ที่ดิน	 โรงเรือน	 
สิ่งปลูกสร้างต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียน	กู้เงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ	เป็นต้น
	 5.	ความยินยอมของคู่สมรสหากเป็นการท�าสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	 เช่น	
ซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	 ให้	ขายฝาก	 เช่าซื้อ	จ�านอง	 ก่อให้เกิดภารจ�ายอมสิทธิเก็บกินหรือ 
น�าเงนิสนิสมรสไปใหกู้ต้อ้งใหคู้ส่มรสของคูส่ญัญาใหค้วามยนิยอมดว้ยมฉิะนัน้	คูส่มรสอาจ
ฟ้องเพิกถอนสัญญาในภายหลังได้
	 6.	 ค่าเสียหาย	หรือเบี้ยปรับ	เมื่อมีการผิดสัญญาควรระบุให้ชัดเจน
	 7.		ค่าธรรมเนียม	ภาษี	ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้รับผิดชอบร่วมกัน
	 8.  ลายมือชื่อคู่สัญญาหากพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือต้องมีพยานรับรอง	2	คนจึงจะ
บังคับได้ 
	 9.	พยานที่รู้เห็นการท�าสัญญาแม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้องมีพยานแต่ก็ควร 
มีพยานไว้เพื่อเบิกความยืนยันการท�าสัญญาเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

ข้อควรระวังในการทำาสัญญา มีดังนี้

 1.		ควรมหีลกัฐาน	แมก้ฎหมายจะใหท้�าไดด้ว้ยวาจากค็วรท�าเปน็หนงัสอืเพือ่ความชดัเจน 
	 2.	อย่าเซ็นชื่อในกระดาษเปล่าหรือแบบพิมพ์ที่มิได้กรอกข้อความ	
	 3.	ทุกครั้งที่มีการช�าระหนี้การขอใบเสร็จ	หรือหลักฐานการรับช�าระหนี้หรือขอ 
หลักฐานแห่งหนี้คืนมา	หรือขีดฆ่าท�าลายหลักฐานแห่งหนี้เสีย
	 4.	ข้อความในสัญญาควรระบุให้ชัดเจนไม่ใช้ค�าที่คลุมเครือ
	 5.		ควรมคีูฉ่บบัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องตรงกันปอ้งกนัมิใหฝ้า่ยใดแกไ้ขสัญญา
เพียงฝ่ายเดียว
	 6.		การเปลีย่นแปลงแกไ้ขสญัญาภายหลงัอยา่ตกลงดว้ยวาจาควรใหคู้ส่ญัญาบนัทกึ
ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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การคุ้มครอง....ผู้บริโภคในธุรกิจบัตรเครดิต

 บัตรเครดิต	 หมายความว่า	 บัตรท่ีผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตาม
หลักเกณฑ์	และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจก�าหนด	 เพื่อใช้ช�าระค่าสินค้า	ค่าบริการ	หรือ 
คา่อืน่ใดแทนการช�าระดว้ยเงนิสด	หรอืเพือ่ใชเ้บกิถอนเงนิสด	และใหห้มายรวมถงึบัตรเดบิต
ดว้ย	เวน้แตจ่ะก�าหนดเปน็อยา่งอืน่ในประกาศน้ี	แต่ไมร่วมถงึบัตรทีไ่ดมี้การช�าระคา่สินคา้	 
ค่าบริการ	หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว
	 สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท�ากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยท่ีสามารถ
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	ทักท้วงรายการใชบ้ตัรทีไ่มถ่กูตอ้งภายใน	10	วนั	นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้		และอาจ
ทักท้วงได้อีก	60	วัน	กรณีพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นความผิดหรือบกพร่องของตน	นับตั้งแต่ 
วันที่ได้ใบแจ้งรายการใช้บัตร
 l	ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งระงบัการเรยีกเกบ็เงนิหรอืคนืเงนิทนัท	ีเมือ่ผูบ้รโิภคทกัทว้ง
ว่าไม่ได้สั่งซื้อชิ้นนั้นๆ
 l	กรณผีูบ้รโิภคแจง้ความประสงคเ์ปน็ลายลกัษณอ์กัษรขอรบัใบแจง้รายการใชบ้ตัร
ในรปูแบบเอกสารหรอืรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้	ผูบ้รโิภคมีสิทธิขอเปลีย่นแปลงการขอรบั
ใบแจง้รายการใชบ้ตัรในรปูแบบดงักลา่วได	้โดยตอ้งแจง้เปน็ลายลกัษณอั์กษรใหผู้้ประกอบ
ธุรกิจทราบล่วงหน้าภายใน	30	วัน

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำ ผู้บริโภคมีสิทธิ

	 ได้รับคืนค่าธรรมเนียมตามส่วนระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้		

ในกรณีบัตรหำย

 ตอ้งแจง้ระงบัภายใน	5	นาท	ีผูบ้รโิภคไมต่อ้งรบัผดิชอบภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้หลงัจากแจง้
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สาระสําคัญของธุรกิจ

ให้เช่าซื้อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ 

ที่ สคบ. ได้ประกาศให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา

สภำพรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

 l  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ	 ยี่ห้อ	 รุ่น	 หมายเลขเครื่องยนต์	 หมายเลขตัวถัง	 
สภาพของว่าเป็นรถใหม่	หรือ	รถใช้แล้ว		

 l    ระยะทางที่ใช้แล้ว	และภาระผูกพัน	(ถ้ามี)			

 l  ราคาเงินสด	 จ�านวนเงินจอง	 จ�านวนเงินดาวน์	 ราคาเงินสดส่วนที่ เหลือ	 
อัตราดอกเบี้ยที่เช่าซื้อ	

 l   จ�านวนงวดที่ผ่อนช�าระ	จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น	จ�านวนค่าเช่าซื้อที่ผ่อนช�าระ
ในแต่ละงวด	

 l   จ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช�าระในแต่ละงวด	 เงินช�าระค่างวดแรกในวันที่	 ช�าระ 
ค่างวดต่อๆ	ไปภายในวันที่

 l   วิธีค�านวณจ�านวนเงินค่าเช่าซื้อ	 และจ�านวนค่าเช่าซื้อ	 จ�านวนดอกเบี้ยที่ช�าระ	
จ�านวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช�าระในแต่ละงวด

กำรโอนกรรมสิทธิ์

 l    ต้องจดทะเบียนโอนให้เป็นชื่อผู้บริโภคภายใน	30	วัน	

 l   เมื่อผู้บริโภคช�าระค่าเช่าซื้อครบถ้วน

 l   และผู้เช่าซื้อได้ส่งเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์

คัญของธุรกิจ

ที่ สคบ. ได้ประกาศให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา



1515

กำรบอกเลิกสัญญำ

 l    เมือ่ผูเ้ชา่ซ้ือผดินดัช�าระคา่เชา่ซือ้	3	งวดตดิตอ่กนัและตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
อีก	30	วัน	ถ้าผู้บริโภคละเลย	จึงมีสิทธิยึดรถ

 l    กอ่นน�ารถนัน้ออกขายใหบ้คุคลอืน่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้ผูเ้ชา่ซือ้ลว่งหนา้	7	วนั	เพือ่ให้
ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อรถตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญา

 l   ถ้าขายแล้วได้เงินเกินมูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญาต้องคืนเงินส่วนนั้นให้ผู้เช่าซื้อ	

 l  หากขายได้น้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญา	ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาด
เฉพาะการขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาด	ต้องมีหนังสือแจ้งช่ือผู้ท�าการขาย	วัน	
เวลา	 สถานที่ท�าการขาย	 ราคาที่ขายได้	 และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย 
เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง			

 l   ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในกรมธรรม์ประกันภัย	ในจ�านวนหนี้ที่คงค้างอยู่

กำรคิดค่ำเบี้ยปรับ

	 กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใด	 ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบ้ียปรับได้ไม่
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	 เบ้ียปรับ	ค่าติดตามทวงถาม	 
คา่ทนายความเท่าท่ีผูป้ระกอบธรุกจิจา่ยจรงิและมเีหตผุลสมควรจะเปลีย่นแปลงผูค้้�าประกนั
ไม่ได้	เว้นแต่	ผู้ค้�าประกันตาย	ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์	เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความ
สามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 ค�าเตือนส�าหรับผู้ค้�าประกัน	 ก่อนจะลงนามต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดว่า
ต้องเป็นเจ้าหนี้ร่วมกับผู้เช่าซ้ือทั้งเงินต้น	ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทดแทนอื่นๆ	จนกว่าหนี้
จะหมด	โดยสถาบันการเงินเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ผู้ค้�าประกันช�าระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้

	 ข้อความส�าคัญ	 เช่น	การผิดสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญานั้น	กฎหมายระบุให้
สถาบันการเงินเขียนเป็นอักษรสีแดงหรือตัวเอียง	ส่วนข้อความห้ามเขียนในสัญญานั้น	
คือ	ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระผูกพันเพิ่มจากสัญญาเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อ
ไม่ยินยอมเป็นหนังสือ	เป็นต้น

จองรถไว้ แต่ ไฟแนนซ์ ไม่ผ่าน จะขอเงินจองคืนทำาอย่างไร

	 ท�าจดหมายบอกเลิกสัญญการจอง	 โดยชี้ถึงเหตุว่ารถ 
ที่ศูนย์จ�าหน่ายจัดให้นั้นไม่เป็นไปตามสัญญาการจองอย่างใด 
หรือเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ผ่านไฟแนนซ์	 จึงขอบอกเลิก
สัญญาการจองและให้บริษัทคืนเงินจองท่ีได้จ่ายไปจ�านวน
เท่าไหร่ก็ว่าไป	 โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี...................... 
เลขที่......................ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของผู้บริโภค	หรือจะใหช้�าระเงนิโดยวิธกีารใดๆ	
ก็ว่าไป	ภายใน	 15	วันนับแต่วันท่ีได้รับจดหมายฉบับนี้	 ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของ 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง	 ให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา	พ.ศ.2551

โดยชี้ ถึงเหตุว่ารถ
หน่ายจัดให้นั้นไม่เป็นไปตามสัญญาการจองอย่างใด

จึงขอบอกเลิก

จะใหช้�าจะใหช้�าจะใหช้ ระเงนิโดยวิธกีารใดๆ



1717

เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเสียเงินจองทำาสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย

 ขัน้ตอนหนึง่ทีผู่บ้รโิภคสามารถท�าไดด้ว้ยตวัเอง	เพือ่จะไดท้ีอ่ยู่
อาศยัดีๆ 	คอื	การใสใ่จในรายละเอยีดตา่งๆ	เพ่ือไมใ่หเ้กดิปญัหา
ในภายหลัง	ก่อนที่จะเสียเงินไปกับการจองบ้านหรืออาคารชุด 
ผู้บริโภค	ควรสนใจข้อมูลดังนี้		

	 1.	ศกึษาขอ้มลูและรายละเอยีดของโครงการ
ที่สนใจ	 เป็นโครงการบริษัทใด	ผลงานในอดีต	
ภาพลักษณ์	ความน่าเชื่อถือของโครงการ	

	 2.	ดูสถานท่ีจริงของโครงการว่าเป็นอย่างไร	 ไม่ใช่เพียงแค่ดูจากใบโบชัวร์ 
หรือหน้าเว็บไซด์	

	 3.	ศึกษาสัญญาจะซื้อจะขายให้ดี	ก่อนการท�าสัญญาและวางเงินจอง	กรณีบ้าน
จดัสรรวา่เปน็แบบสญัญามาตรฐานของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดนิกลาง	หรือกรณีอาคาร
ชุดว่าเป็นตามแบบมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่	
ประกอบข้อมลูอืน่ๆ	เพือ่เปน็ขอ้มลูการตดัสนิใจ	โดยตอ้งเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
ไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 4.	อย่าเชื่อพนักงานขาย	ไม่ควรเร่งรีบที่จะเสียเงินจอง	

	 5.	ท�าสัญญาต้องมีใบจอง	ใส่รายละเอียดข้อมูลการซื้อขายเป็นหลักฐานต่อกัน	
โดยสาระส�าคัญที่ต้องมีอยู่ในใบจอง	มีดังนี้

 l	วนัทีแ่ละสถานทีท่�าสญัญาจอง	–	เพื่อเปน็หลกัฐานวา่มกีารท�าการจอง
กนัจรงิ	ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งไมล่ะเลยทีจ่ะสงัเกตในเรือ่งเหลา่นี	้เพราะจะมผีล
ต่อการท�าสัญญาต่อไป

 l	ชื่อผู้จองและผู้รับจอง	-	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่	 ต้องถูกต้อง	 เพื่อไม่ให้มี
ปัญหามาแก้ทีหลัง

 l	รายการทรัพย์สินที่จะจอง	 เช่น	จองบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด	ควรดู
ว่ามีข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน	เช่น	ขนาดพื้นที่	ราคาซื้อขาย	ที่ตั้ง
โครงการ	เป็นต้น

 l		ราคาทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย	ตอ้งตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีป่รากฏในสญัญาหรอื
ใบจอง	ตรงตามที่ประกาศขาย	หรือต่อรองกันไว้หรือไม่
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 6.	พจิารณารายละเอยีดสาธารณปูโภค	สิง่อ�านวยความสะดวกทีผู่ป้ระกอบการ
โฆษณาว่าจะก่อสร้าง

	 7.			สอบถามราคาบา้นใหช้ดัเจน	เงือ่นไขการขอสนิเชือ่	ภาระภาษคีา่ธรรมเนยีม	
ฝ่ายใดรับผิดชอบ	
	 8.		มีใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่	แผนผังโครงการที่ขออนุญาต
	 9.		อย่าลืมประมาณก�าลังซื้อและความพร้อมว่ามีเพียงพอหรือไม่

ก่อนท�ำสัญญำจอง

	 1.		ตรวจสอบเครดิตการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินก่อนว่าสามารถ 
กู้เงินได้หรือไม่	
	 2.		สอบถามผูป้ระกอบการใหช้ดัเจนวา่หากผูบ้รโิภคกูธ้นาคารไมผ่า่นจะคนืเงนิ
หรือไม่	เพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริโภค
	 3.	สังเกตเงื่อนไขในสัญญาให้ดี	หากพบข้อความในท�านองว่า	ถ้ากู้ธนาคาร 
ไมผ่า่นจะถกูรบิเงนิ	ผูบ้รโิภคตอ้งโตแ้ยง้และขอใหแ้กไ้ขขอ้ความดังกลา่วโดยทนัท	ีหาก
ผู้ประกอบการไม่ยอมแก้ไขสัญญา	ผู้บริโภคก็ไม่ควรท�าสัญญาด้วย
	 4.	การท�าเรื่องกู้เงินกับธนาคารเดียวอาจจะมีความเส่ียง	ผู้บริโภคควรขอย่ืน
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	 เพ่ือขอเงินคืน	 โดยท�าเป็นจดหมาย 
ลงทะเบียนแนบใบตอบรับได้เช่นกัน	 เนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้สัญญามาตรฐาน 
ในการท�าสัญญาซื้อขายกับผู้บริโภค	ซึ่งสัญญามาตรฐานจะไม่มีสัญญาข้อนี้อยู่										
	 4.	หากผู้ประกอบการปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณี	ผู้บริโภคมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อ	สคบ.	เพื่อเรียกร้องเงินคืนได้
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วิธีการตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้าง

ป้องกันปัญหำปวดหัว

 หลังจากเซ็นสัญญาหรือตกลงซื้อบ้านโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดแล้ว	 
ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นระยะๆ	 เพื่อให้การ
กอ่สรา้งเปน็ไปตามมาตรฐาน	มกีารใชว้สัดกุอ่สรา้งตรงตามทีต่กลงกนัไว	้หากผูบ้รโิภค
ไม่ได้เข้าไปตรวจตราดูแลระหว่างการก่อสร้างเลย	อาจมีปัญหายุ่งยากในภายหลังได้		
ซึ่งผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบในแต่ละงานได้	ดังนี้

 1. งำนคอนกรีต	ส่วนผสมคอนกรีตจะต้องมี
สัดส่วนที่ถูกต้อง	ปกติคอนกรีตจะมีส่วนผสมของ
ปนูซเีมนต	์1	สว่น	ทราย	2	สว่น	และหนิ	4	สว่น	โดย
ผสมน้�าพอประมาณให้ส่วนผสมมีความเหลวพอดี	
ถา้ผสมน้�ามากไปจะท�าใหค้อนกรตีไมแ่ขง็ตวั	ในการ 
เทคอนกรีตต้องใช้เครื่องมือเขย่าให้คอนกรีตอัด 
ตวัแน่น	โดยทัว่ถึงกนั	แบบหลอ่คอนกรตีตอ้งสนทิแนน่ 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้�าปูนซีเมนต์	ส�าหรับ
ส่วนผสมของคอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติของ 
สว่นผสม	ดงันี	้ปนูซเีมนตต์อ้งใหม	่ไมข่ึน้หรอืจบัตวั
เปน็เมด็เปน็กอ้น	ทรายตอ้งเปน็ทรายหยาบสะอาด	 
ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน	เช่น	เศษดิน	หรือใบไม้	เป็นต้น	
หิน	 เป็นหินชนิดแข็งไม่ผุกร่อนมีขนาดเท่าๆ	กัน	
และไม่มีวัสดุอื่นเจือปน	และน้�าต้องเป็นน้�าสะอาด
ไม่มีวัสดุเจือปนเช่นกัน
 2. งำนเหล็ก	 เหล็กเส้นเป็นส่วนประกอบ
ส�าคญัทีส่รา้งความแขง็แรงและทนทานของตวับา้น	
ควรเป็นเหล็กที่ได้ขนาดตามมาตรฐานเป็นเหล็ก 
รีดใหม่	มักเป็นเหล็กข้ออ้อย	 ไม่ควรใช้เหล็กรีดซ้�า 
ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม	การจัดวางงานเหล็กจะ
ต้องวางให้ถูกต�าแหน่งและมีท่ีรองรับท่ีแข็งแรง 
เพียงพอ	การต่อดามเหล็กอาจใช้วิธีทาบกันและ
ผูกด้วยลวดระยะทาบไม่ควรน้อยกว่า	 40	 เท่า	 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก
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       3. งำนไม ้ในสว่นของงานไมท้ีเ่ปน็โครงสรา้ง
ภายใน	 เช่น	 โครงเคร่าฝ้าเพดาน	 โครงฝาผนัง	 
ควรทาน้�ายากนัปลวกและมอด	สว่นงานไมภ้ายนอก 
ที่เห็นได้ด้วยตา	เช่น	ไม้เชิงชาย	ระแนงฝ้าเพดาน	
ต้องใส่ให้เรียบไม่เป็นเส้ียนไม้	 งานไม้ในส่วน 
ของบันไดท่ีเป็นไม้ขัดและเข้าไม้อย่างละเอียดแล้ว
จึงทาด้วยวัสดุเคลือบผิว

 4 . ง ำ น ก่ อ อิ ฐ 	 ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น ง า น 
ก่ออิ ฐผนั ง 	 นิ ยมใช้ อิ ฐมอญ	 หรื ออิ ฐบล็ อก	 
การก่ออิฐต้องมีส่วนเหล็กเสริมที่ยื่นออกมา 
จากเสา	เพือ่ยดึเกาะเสากบัผนงัใหแ้ขง็แรง	อฐิทีน่�ามา
ก่อต้องท�าให้อิ่มน้�าก่อน	การก่ออิฐให้เริ่มจากตอน 
มุม เสาก่อนและ ต้อง จับ ด่ิ งตอนมุมไว้ เสมอ	 
รวมทั้งรักษาแนวก่อโดยขึงเอ็นไว้	การก่อผนังสูงๆ	
ควรกอ่ไมเ่กนิ	1.20	เมตรกอ่นแลว้ทิง้ใหป้นูกอ่แขง็ตวั
ก่อนจึงก่ออิฐผนังต่อไป	 เมื่อก่ออิฐถึงใต้ท้องคาน
ควรเว้นระยะหา่งประมาณ	1	นิ้ว	ก่อนฉาบผนังตอ้ง
อัดปูนทรายล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	และต้องอัด 
ทั้ ง 	 2	 ข้างเพื่อป้องกันการแตกร้าว	 กรณีที่
ผนังสูงเกิน	 3	 เมตร	 ต้องมีทับหลังโครงสร้าง 
เสริมเหล็ก	 (ค.ส.ล.)	แบ่งครึ่งความสูง	ผนังอิฐที่
กว้างเกิน	4	เมตร	ต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่ง

 5.งำนฉำบปูน 	 ก่อนท�าการฉาบปูน 
ต้องท�าการจับเซี้ยม	 (การต้ังระดับและแนว)	หรือ
การฉาบมุมเสา-คานด้วยปูนเค็ม	ก่อนฉาบผนัง
อิฐต้องลดน้�าให้ชุ่มเสมอ	 เม่ือฉาบปูนเสร็จต้อง
ไม่มีรอยแตกร้าว	 แนวเสา-คานผนังต้องได้ดิ่ง
และฉาก	 ระยะขนาดของเสาคานจะต้องเท่ากัน 
อย่างสม่�าเสมอตลอดแนว	ผนังด้านที่ถูกแดดมากๆ	
หลังจากวันท่ีฉาบแล้วต้องรดน้�าติดต่อกัน	 3	 วัน	
เพื่อป้องกันการแตกลายงา 
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 6.  กำรติดตั้งวงกบและบำนหน้ำต่ำงๆ 
การติดตั้งวงกบต้องได้ดิ่งและระดับ	ยึดติดแน่นกับ
เสาและคานเอ็น	การติดบานประตูหน้าต่าง	 ต้องเล่ือน
หรือเปิดปิดได้คล่องไม่ติดขัด	 การไสขอบประตูหรือ
หน้าต่างให้เข้ากับวงกบจะต้องเผื่อความหนาของสีไว้
ด้วย	บานพับประตูต้องแบกรับน้�าหนักของประตูได้	 
การท�างานของลกูบดิ	กลอนตอ้งอยู่ในสภาพใชง้านได้ 
มีความแข็งแรง	
 7. งำนหลังคำ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	คือ
งานโครงสร้างหลังคาและงานมุงกระเบื้องหลังคา
ส�าหรับงานโครงสร้างหลังคา	 จะต้องตรวจสอบ 
ดูขนาด	และความหนาของระแนงและจันทัน	ในกรณี
ที่เป็นโครงไม้ตัวระแนงและจันทันต้องไม่บิดงอ	กรณี
ที่เป็นโครงเหล็กจะต้องตรวจดูรอยเชื่อม	 และต้อง
ทาสกีนัสนมิใหท้ัว่	ส่วนงานมุงกระเบือ้งหลงัคา	ซึง่ถอื
เป็นจุดอ่อนของบ้านที่อาจต้องซ่อมแซมในภายหลัง	
หากก่อสร้างไม่ดีจะท�าให้เกิดการรั่วซึมของน้�าฝนได้	 
การมงุควรจะซอ้นทบัในแนวทีห่ลบทศิทางลม	หลงัคา 
ที่มีความซับซ้อนเป็นชั้นเป็นมุม	ควรพิถีพิถันในเรื่อง 
ของการระบายน้�า
 8. งำนฝ้ำเพดำน	 ฝ้าเพดาน	 วัสดุที่ใช้ท�า 
โครงคร่าวมีทั้ง	 ไม้	 เหล็ก	หรือ	อลูมิเนียม	ตัวคร่าว
ต้องวางให้ได้ระดับตัวยึดโยงไปยังโครงหลังคาต้องไม่
ยึดตัวเมื่อรับน้�าหนัก	ซึ่งจะท�าให้ฝ้าตกท้องช้างหรือ 
โก่งได	้รอยตอ่ของวสัดทุีท่�าฝา้ตอ้งเปน็แนวตรง	หากมี
ไม้ม็อบฝ้าการต่อไม้ต้องต่อโดยตัดมุม	45	องศาเสมอ	
กรณทีีเ่ปน็ยบิซัม่บอรด์	ตรงรอยตอ่ตอ้งปดิรอยตอ่ดว้ย
ผ้าเทปแล้วขัดให้เรียบเสมอกัน

 9. งำนติดตั้งประปำ และระบบไฟฟ้ำ	 การติดตั้งข้อต่อต่างๆ	 ควรให้มี 
ความแข็งแรงและใส่น้�ายากันรั่วซึมให้ทั่ว	ท่อแต่ละแนวต้องยึดให้แน่นกับส่วนโครงสร้าง	
เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการฉาบปูนหรือปิดทับ	ควรตรวจสอบการรั่วซึม	ส่วนระบบไฟฟ้า	
ต้องตรวจการเดินสายไฟให้เรียบร้อย	การต่อเชื่อมในแต่ละจุดอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน	 
เมื่อติดตั้งเสร็จควรทดสอบการใช้งานให้ครบทุกจุดเสียก่อน
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 10 . งำนบ่อ เกรอะ  บ่อซึม  บ่ อ เกรอะ  
เป็นบ่อหมักที่ ใช้เก็บกักของเสียท่ีขับถ่ายออกมา	 
ส่วนบ่อซึม	 เป็นส่วนที่กรองเฉพาะน้�าออกทิ้งมีทั้ง
ที่ เป็นถังคอนกรีตส�าเร็จรูป	 และใช้ก่ออิฐ	 บ่อซึม
จะต้ อ งห่ า งจากบ่ อ เกรอะอย่ า งน้ อย 	 2 	 เมตร	 
ขอบบ่อพักจะต้องใช้อิฐหักรอบๆ	 เป็นวงใหญ่ประมาณ
ครึ่งเมตรเพื่อให้น้�าเสียระบายได้ง่ายท่อระบายน้�า 
จากตวับา้นควรมคีวามลาดเอยีงอยา่งนอ้ย	1	:	200	มขีอ้
พักเป็นระยะๆ	ห่างกันไม่เกิน	4	เมตร	เพื่อสามารถเปิด
ออกท�าความสะอาดสิ่งอุดตันได้
        11.    งำนปวูสัดผุวิพืน้และผนงั	มลีกัษณะวสัดทุีใ่ช ้
แตกต่ า งกั นออกไป 	 ถ้ าปูพื้ นด้ วย ไม้ ป า ร์ เ กต์ 	 
พื้นต้องเรียบได้ระดับท�าความสะอาดผิวพ้ืนก่อนปู
ให้สะอาด	 การปูต้องให้ชิดสนิทไม่มีร่องและอุดโป๊ว
ทุกที่ที่เป็นรูหรือตาไม้ให้เรียบร้อย	 เม่ือปูเสร็จควรท้ิง
ไว้ประมาณ	7	 -	 10	 วัน	 เพื่อให้กาวแห้งก่อนขัดผิว
ด้วยเคร่ือง	 ถ้าเป็นกระเบื้องเซรามิก	ผิวหน้าที่จะกรุ 
กระเบ้ืองต้องเรียบได้ระดับ	และมีผิวหยาบเพื่อให้การ
ยึดเกาะแน่นสนิท	 ก่อนปูควรแช่กระเบื้องให้อิ่มน้�า
ก่อน	ควรขึงเชือกให้เป็นแนวเพื่อช่วยให้สามารถปูเป็น 
เส้นตรง	 เมื่อปูเสร็จไม่ควรเดินเหยียบทันที	ควรปล่อย
ให้แห้งสนิทก่อนที่จะยาแนวด้วยซีเมนต์ขาว	ถ้าเป็น 
กระเบือ้งยาง	หรอืพรมกอ่นปตูอ้งปรบัระดบัพ้ืนให้เรยีบ
ได้ระดับ	ไม่เป็นหลุมเป็นแอ่ง	และท�าความสะอาดพื้น
ให้เรียบร้อย
 12. งำนสี ควรตรวจสอบคุณภาพสีและ 
ชนิดของสีให้ตรงตามที่ระบุไว้	 และตรวจดูสีที่ใช้ 
ถูกต้องตามประเภทของงานหรือไม่	 เช่น	 สีทา
ภายในไมค่วรใชท้าภายนอก	เพราะความคงทนจะ
น้อยกว่า	พื้นที่ที่จะทาสีต้องเรียบท�าความสะอาด
และให้แห้งสนิท	 การทาสีทับแต่ละชั้นต้องให้สี 
รองพื้นแห้งสนิทก่อน	ควรทาทับไม่ต่�ากว่า	2	ครั้ง	
เพื่อไม่ให้เห็นพื้นผนังหรือรอยแปรงรอยด่าง
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ปญัหาการกอ่สรา้ง....บา้นไมแ่ล้วเสรจ็

	 ท า งแก้ ข อ งผู้ บ ริ โ ภคบ้ านกรณี ที่ โ ค ร งก า ร 
ยังไม่ เร่ิมด�าเ นินการก่อสร้าง	 หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่ า 	 ไม่อาจก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อตกลงท�าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว	 กรณีที่ เป็นการ
ซื้อบ้านสั่งสร้าง	 ต้องผ่อนดาวน์เป็นงวดๆ	ตามสัญญา	หากโครงการไม่มีความ 
คืบหน้าในการก่อสร้างเลย	 หลังจากที่ผู้บริโภคช�าระเงินดาวน์ในทุกๆ	 งวด	 
วิธีการคุ้มครองสิทธิ์ในเบ้ืองต้น	คือ	 มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ขาย	 
ระบุให้โครงการลงมือก่อสร้างตามสัญญา	 ในขณะท่ีผู้บริโภคยังคงต้องผ่อนเงินดาวน์ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา		

							 ถ้าโครงการยังไม่ก่อสร้างตามก�าหนดระยะเวลา	ผู้บริโภคจะขอหยุดช�าระ
เงินดาวน์ไว้ชั่วคราวจนกว่าโครงการจะเริ่มท�าการก่อสร้างก็ได้	 โดยผู้บริโภคจะต้อง
มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ขายอีกครั้ง	 โดยระบุข้อความไว้ในหนังสือ 
ขอหยุดช�าระเงินดาวน์ไว้ชั่วคราวจนกว่าโครงการจะเริ่มลงมือก่อสร้าง		

						 ซึ่งขั้นตอนน้ีมีข้อควรระวัง	คือ	การท่ีจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในกรณีที่หยุด
ช�าระเงินดาวน์ไว้ชั่วคราว	ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น	ผู้บริโภค 
จะตอ้งไดร้บัหนงัสอืตอบจากโครงการดว้ย	จงึสามารถจะหยดุช�าระเงนิดาวนไ์วช้ัว่คราวได	้
กรณีที่ผู้ขายตอบด้วยวาจา	ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์	หรืออาจตกเป็น
ฝ่ายเสียเปรียบได้เพราะไม่มีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่ า
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ก่อสร้าง....ล่าช้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา

	 กรณโีครงการกอ่สรา้งล่าชา้ตามทีก่�าหนดไวใ้นสญัญา	หากผูบ้รโิภคไมป่ระสงค์
ที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์	 ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และขอคืนเงินที่ช�าระมาแล้ว
ทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายได้	หรืออาจเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่ตน 
เสียหายได้	 เพราะถือว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา	ในกรณีเช่นนี้ให้มีหนังสือแจ้งเตือน
ไปยงัผูข้ายโดยใหเ้วลาพอสมควรหรอืประมาณ	30	วนั	ใหโ้ครงการด�าเนนิการกอ่สรา้ง
ให้แล้วเสร็จ	หากไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน	 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	387

	 ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ	 โดยปกติผู้ขายจะมีหนังสือแจ้งผู้บริโภคเพื่อตรวจรับ
มอบบ้าน	ในขั้นตอนนี้มีความส�าคัญมาก	กล่าวคือ	หากบ้านยังไม่แล้วเสร็จ	หรือยังมี
ข้อบกพร่องในบางรายการ	ผู้บริโภคจะต้องบันทึกระบุรายการท่ีมีข้อบกพร่องนั้นเป็น
หนังสือ	และให้ผู้บริโภคและตัวแทนผู้ขายเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน	พร้อมท้ังระบุระยะ
เวลาให้ผู้ขายท�าการแก้ไขให้แล้วเสร็จและเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้	หากโครงการยังไม่
ท�าการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็	ผูบ้รโิภคยอ่มใชส้ทิธิโ์ตแ้ยง้	หรอืปฏเิสธการรบัโอนกรรมสทิธิ์
ได้	และหากผู้ขายยังคงยืนยันให้ผู้บริโภคไปรับโอนกรรมสิทธิ์ตามก�าหนดวันนัดโอน	
ผู้ร้องควรไปตามก�าหนดนัดก่อนเพ่ือรักษาสิทธิ์ของตน	และปฏิเสธการโอนกับผู้ขาย
ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน	 โดยขอให้เจ้าพนักงานท่ีดินบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	 เพราะหาก 
ผู้บริโภคไม่ไปในวันนัดโอน	ผู้ขายอาจใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าผู้บริโภคเป็นฝ่ายผิดนัดได้
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วธิปีฏบิตั.ิ...กอ่นรบัโอนกรรมสทิธิบ์า้น/หอ้งชดุ

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
	 1.		เข้าตรวจบ้านหรือห้องชุด	การเข้าตรวจบ้านหรือห้องชุดในช่วงวันและเวลา
ที่ผู้ประกอบธุรกิจก�าหนด	หากมีรายการท่ีต้องท�าการแก้ไข	 ให้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
ด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับโอนกรรมสิทธ์ิ	 โดยมีการท�าเป็นลายลักษณ์
อักษร	พร้อมถ่ายภาพ	เพื่อใช้เป็นหลักฐาน	
	 ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบ้าน/ห้องชุด	ที่ผู้บริโภคจะอ้างเป็นเหตุในการปฏิเสธ 
ทีจ่ะรบัโอน	กรรมสทิธิน์ัน้	ตอ้งถงึขนาดทีไ่มส่ามารถเขา้อยูอ่าศยัได้เมือ่ผูป้ระกอบธุรกจิ	
ด�าเนินการแก้ไขความช�ารุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว	 ให้ผู้บริโภครับโอนกรรมสิทธ์ิจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจ	
	 2.		การนัดโอนกรรมสทิธิ	์ผูป้ระกอบธรุกจิจะเปน็ฝา่ยมหีนงัสอืนดัโอนกรรมสทิธิ์
ไปยังผู้บริโภค	ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องตรวจสอบว่า	 ได้รับหนังสือจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่	หากผู้บริโภคละเลยไม่ตรวจสอบหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิจ	
อนัเปน็เหตใุหไ้ม่ไดไ้ปรบัโอนกรรมสทิธิภ์ายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ผูบ้รโิภคจะตกเปน็
ฝ่ายผิดสัญญา	และผู้ประกอบธุรกิจจะใช้สิทธิในการริบเงินที่ผู้บริโภคช�าระไปทั้งหมด	
	 3.		การกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ	กรณตีอ้งกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเพือ่ซือ้บา้น/
หอ้งชดุ	ผูบ้รโิภคตอ้งท�าการนดัวนัโอนกบัสถาบนัการเงนิทีผู่บ้รโิภคได้ยืน่ขอสินเชือ่ไว้

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�าเนินการตามท่ีได้โฆษณาไว้	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 
คา่ซ้ือสนิคา้หรอืบรกิารตา่งๆ	ทีเ่ราไมไ่ดต้อ้งการนัน้	ผูบ้รโิภคจะท�าอยา่งไรด	ีถา้ตอ้งการ
ยกเลิกสัญญา

ข้อแนะน�ำ
	 1.	การท�าหนงัสอืไปบอกเลกิสญัญา	โดยตอ้งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้จงึจะ
มีผล	

	 2.	เนื้อหาในการบอกเลิกสัญญาจะต้องมีเหตุผลที่เกิดจากความบกพร่องของ
เจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น	เช่น	ไม่จัดให้มีการบริการที่ส�าคัญให้ตามสัญญา	หรือซื้อ
บรกิารไปอยา่งหนึง่	แตไ่มจ่ดัใหม้บีรกิารนัน้	แมจ้ะใหม้บีรกิารอืน่มาทดแทน	กส็ามารถ
ใช้เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้

	 3.	เมื่อท�าหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถ่ายส�าเนาเก็บไว้	 2	 ชุด	 ชุดหนึ่ง 
เก็บไวเ้ปน็หลกัฐานกบัตวัเอง	อกีชดุใหส้ง่ไปทีธ่นาคารเจ้าของบตัรเครดิต	และจดหมาย
ตัวจริงก็ส่งไปที่ผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการที่ได้ไปซื้อสินค้าหรือบริการมา	

	 4.	การส่งจดหมายเพื่อบอกเลิกสัญญาการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ	อย่าให้เกิน	
30	วันนับแต่วันที่ท�าสัญญาซื้อสินค้าหรือรับบริการ	และควรส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ
เพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันได้

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  
พ.ศ.2542 ได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าไปท�าสัญญาการซื้อใช้สินค้าหรือบริการผ่านทาง 
บัตรเครดิต โดยก�าหนดให้สัญญาของบัตรเครดิต จะต้องไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะขอยกเลิกการ 
ซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัถงึก�าหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยผูป้ระกอบธุรกจิบัตรเครดติจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการภายในประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง  
ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายใน 60 วันนับแต ่
วันที่ผู้บริโภคแจ้งเช่นกัน
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น่ารู้  

	 1.		ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	386	และเมื่อยกเลิก
สญัญากไ็ม่ตอ้งช�าระหนี	้ตาม	ป.พ.พ.มาตรา	391	วรรคแรก	และหากบรษัิทยงัเรยีกเกบ็
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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รูปแบบ ธุรกิจขำยตรง แชร์ลูกโซ่

1.	การจดทะเบียน จะต้องจดทะเบียนที่ 	 ส�า นักงาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	หรอื	
สคบ.	และตอ้งมกีารน�าเสนอแผนการ
จ่ายผลตอบแทน	หรือรายได้ชัดเจน

ไม่มีการจดทะเบียนใดๆ	ทั้งสิ้น

2.	การรับสมัครสมาชิก ไม่มีการบังคับ/และไม่มี เงื่อนไข 
ให้สมาชิกซื้อสินค้าเพื่อมีสิทธิในการ
เข้าร่วมธุรกิจ

มีการบังคับ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้สมาชิกซื้อสินค้า

3.	การขายสินค้า สมาชิกจะน�าสินค้าไปขายให้แก่ 
ผู้บริโภคโดยตรง

ไ ม่ เ น้ น ใ ห้ ส ม า ชิ ก ข า ย สิ น ค้ า	 
แต่เน้นให้มีการชักชวนบุคคลอื่นๆ
เข้าร่วมกับเครือข่าย

4.	การจ่ายค่าตอบแทน มกีารตอบแทนหลกัคอืการขายสนิคา้
โดยตรง

มีรายได้จากจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
เครือข่าย	เป็นรายได้หลัก

5.	ลักษณะของสินค้า ต้ อ ง เ ป็ น สิ นค้ า ที่ มี คุ ณภาพที่ ดี 	 
ผ่านการตรวจสอบจากองค์กรหรือ
หน่วยงานราชการ

ราคาสนิคา้คอ่นขา้งสงู	แตมี่คณุภาพต่�า 
ใช้หลักการโฆษณาเกินจริงไว้ก่อน

6.	สิทธิของสมาชิก สามารถคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข มั ก ไม่ ส าม า รถส่ ง คื น สิ น ค้ า ไ ด้
เนื่องจาก	 ระบบจ่ายเงินเป็นการ 
น�าเงินจากผู้สมัครรายใหม่

7.	สิทธิของผู้บริโภค ผูบ้รโิภคสามารถยกเลกิสญัญาไดโ้ดย
การส่งหนังสือ	 แสดงเจตนาภายใน	 
7	วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า/บริการ

การซื้อสินค้าของสมาชิก	 เป็นไป
ตามเงื่อนไขเพื่อหวังรับผลประโยชน์
ต อ บ แ ท น 	 จึ ง ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ โ ภ ค 
ตามกฎหมายโดยตรง

แชร์ลูกโซ่ กับ ธุรกิจขายตรง แตกต่างกันอย่างไร
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1.	กรณีถูกลักลอบ	หรือโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตระหว่างการจ่ายค่าสินค้าออนไลน์

แนวทำงปฏิบัติ

	 1.		ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อระงับการใช้และท�าการออกบัตรใหม่	

	 2.  ควรท�าลายบัตรเก่าท้ิงไป	โดยเน้นการท�าลายในส่วนแถบแม่เหล็กและชิป
บันทึกข้อมูลบนบัตร	หลังจากได้ออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเก่าเรียบร้อยแล้ว

	 3.	ตรวจสอบกบัทางธนาคารถงึการคนืเงินวา่สามารถท�าไดห้รือไม่	และตอ้งใช้
หลักฐานอย่างไรในการยืนยันว่าการท�าธุรกรรมซ้ือขายที่เป็นปัญหานั้นไม่ได้เกิดจาก
ความตั้งใจของเราจริงๆ

	 4.	ท�าการลบข้อมูลบัตรเครดิตท่ีเคยบันทึกไว้บนเว็บไซต์หรือระบบต่างๆ	 
ที่ช่วยในการซื้อของออนไลน์เพื่อเป็นการท�าลายข้อมูลทั้งหมด	

2.	เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายท่ีไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก	 เช่น	จ่ายค่า
สนิคา้แลว้	แตไ่ดร้บัสนิคา้ทีไ่มไ่ดค้ณุภาพ	สนิคา้แตกหกั	หรอืสนิคา้ไมค่รบถว้น	เปน็ตน้

แนวทำงปฏิบัติ

	 อา่นขอ้ก�าหนดในเวบ็ไซตท์ีข่ายสนิคา้วา่มนีโยบายการคนืสนิคา้	หรอืแกป้ญัหา
เหลา่นีห้รอืไม	่หากชีแ้จงไวก้ใ็หท้�าตามเพือ่แกป้ญัหา	แตถ่า้หากไมไ่ดช้ีแ้จงกค็วรตดิตอ่
ไปยังผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อท่ีแจ้งไว้บนเว็บไซต์และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ 
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

วิธีการรับมือ....

กับปัญหาการซื้อขายออนไลน์
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ติดต่อแจ้งควำมกับทำงต�ำรวจ 

แนวทำงปฏิบัติ

	 1.	 	รวบรวมเอกสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น
ประกาศขาย	หลกัฐานการจา่ยเงนิ	หมายเลขบญัชธีนาคารกรณทีีใ่ชใ้นการโอนเงนิเพือ่
ช�าระคา่สนิคา้	ขอ้ความทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการตดิตอ่ระหวา่งผูบ้รโิภคและผูข้าย	เพือ่ชว่ย
ยืนยันและสนับสนุนกับความผิดคดีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

	 2.		เข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงประชาชน	โดยอาจจะชี้แจงกับต�ารวจว่าขอ
ด�าเนินคดีให้ถึงที่สุด	และรับใบแจ้งความกลับมา

	 3.	น�าใบแจ้งความไปติดตามหาท่ีอยู่ของผู้ขาย	 ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งที่อยู่ที่
ชดัเจนไว	้เชน่	หากผูข้ายประกาศขายในเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	กน็�าใบแจง้ความไปตดิตอ่
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 สินค้าออนไลน ์อย่างไร? 

      สบายใจทั้งผู้ขายและผู้บริโภค

ปัญหำเกี่ยวกับกำรซื้อ ขำย สินค้ำออนไลน์ 

	 ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ	หรือคุณภาพต่�ากว่าที่โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์	

	 ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ	หรือไม่ตรงกับความต้องการ	

	 การโฆษณาเกินจริง	หลอกลวงผู้บริโภค

ข้อควรระวังของผู้ประกอบธุรกิจในกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรทำงออนไลน ์

	 1.			ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

	 2.	น�าเสนอขายสินค้าหรือบริการตามวัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียนไว้กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

	 3.	ไม่น�าเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ผิดไปจากความจริงหรือใช้ข้อความเกินจริง 

	 4.ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	

	 5.	การรบัประกนัคณุภาพสนิคา้	การคนืสนิคา้หรอืแลกเปลีย่นสินคา้ควรระบใุห้
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.	การซื้อสินค้าประเภทใช้แล้วหรือสินค้ามือสอง	 จะต้องขอรายละเอียด 
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



3333

การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

เป็นธุรกิจตลาดแบบตรง 

ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.

	 ผู้ประกอบธุรกิจที่ท�าการค้าขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต	 ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าท่ีต้องไปจดทะเบียนต่อ	 สคบ.	 ตามพระราชบัญญัติ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.2545	ก่อน	จึงจะท�าการค้าได้

ท�ำไมธุรกิจซื้อขำยสินค้ำทำงอินเตอร์เน็ตต้องจดทะเบียน

	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบหรือติดตามผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลผู้ค้าขายได้	
หากมีกรณีละเมิดสิทธิผู้บริโภค	หรือการร้องเรียนต่างๆ	เกิดขึ้น	

ใครที่มีหน้ำที่ต้องจดทะเบียนเพื่อท�ำกำรค้ำขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต

	 1.	เจ้าของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนเว็บไซต์ไว้เพื่อขายสินค้าของตนเอง	

	 2.	คนกลางในการน�าสินค้าของบุคคลอื่นมาขายผ่านหน้าเว็บไซต์	 เจ้าของ
เว็บไซต์ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับชนิดหรือประเภทของสินค้า	ชื่อที่อยู่ของเจ้าของ	
ผลิตภัณฑ์	วิธีการซื้อขาย	เงื่อนไขต่างๆ	ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงทราบด้วย	

	 3.	บริษัท	ห้างร้าน	หรือบุคคลธรรมดา	ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์	ไม่ว่าจะเป็น 
ผูผ้ลติ	ผูน้�าเขา้หรอืผูแ้ทนจ�าหนา่ย	หรอืผูข้าย	หากจดทะเบยีนเวบ็ไซตเ์พือ่คา้ขายสนิคา้
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

										บรษิทั	หา้งรา้น	หรอืบคุคลธรรมดา	ทีเ่ปน็เจา้ของผลติภณัฑ	์ไมว่า่จะเปน็ผูผ้ลติ	
ผู้น�าเข้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย	หรือผู้ขาย	ที่ประสงค์เพียงโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่าน
สือ่เพยีงอยา่งเดยีว	โดยมไิดป้ระสงคห์รอืมุง่ทีจ่ะท�าการซือ้ขายสินคา้หรอืบรกิารผา่นส่ือ
บทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน

	 ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง	(ค้าขายสินค้าผ่านส่ือ)	โดยไม่จดทะเบียน
ธุรกิจตลาดแบบตรง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และปรบัรายวนัอีกวนัละไมเ่กินหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝนือยู่ 
(มาตรา	47	แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.2545)
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รู้ไว้ได้ประโยชน ์ 

“สทิธขิองผูเ้ชา่หอพกั ทาวนเ์ฮาส ์แมนช่ัน อพารท์เมน้ต”์

	 ผู้บริโภคซึ่งจ�าเป็นต้องเช่าหอพัก	 ทาวน์เฮาส์	 แมนชั่น	 อพาร์ทเม้นต์	 
ท่านเคยพบกับปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้หรือไม่	ผู้ให้เช่าบังคับให้ต้องเช่า
ไม่ต่�ากว่า	3-4	เดือน	หากย้ายก่อนก�าหนดจะไม่คืนเงินประกัน	ท�าสัญญาห้องชุดโดย
วางเงินประกันแต่เม่ือขอย้ายออกก่อนครบสัญญาเช่าผู้ให้เช่าไม่คืนเงินประกัน	หักค่า
มัดจ�ามากเกินความจ�าเป็น	เช่น	คิดค่าพัดลมเพดานสกปรก	200	บาท	เพดานสกปรก	 
100	บาท	ผนังเป็นรอย	300	บาท	ซึ่งความจริงแล้วควรหักรวมกันไม่เกิน	500	บาท	
หรือกรณีอาคารเช่าเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของใหม่แต่เจ้าของรายเดิมไม่คืนเงินประกัน			

	 นอกจากนีย้งัหกัประกนัในลกัษณะทีไ่มเ่หมาะสม	เชน่	ผูเ้ชา่ไดท้าสหีอ้งทัง้ทีย่งั
อยูใ่นสญัญาเชา่แลว้หกัเงนิมดัจ�าจากผูเ้ชา่	หรอืคดิคา่เสยีหายทีเ่กนิราคาจรงิของสนิคา้		
ปัญหาเหล่านี้ผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่าท่านมีสิทธิอะไร	และควรใช้สิทธิอะไรบ้าง	?		

	 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน	ผู้เช่าและผู้ให้
เช่ามีหน้าที่จะต้องกระท�าต่อกัน	 เช่น	ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่า	ส่วนผู้ให้เช่าก็ต้องให้
สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ท่ีระบุในสัญญาเช่าฯ	ลักษณะของสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น	ตามกฎหมายก�าหนดให้ด�าเนินการดังนี้	

 l	ท�าหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่าให้ชัดเจน	

 l	ตอ้งมขีอ้ความทีร่ะบวุา่ใครเชา่อะไรจากใคร	ทรพัยท์ีเ่ชา่คอือะไรเปน็	บา้น	 
ทาวน์เฮ้าส์	อาคารชุด	อาคารพาณิชย์	หอพัก	แมนชั่น	อพาร์ทเม้นต์	หรือที่ดิน	เป็นต้น		

 l	มีระยะเวลายาวนานเท่าไร	เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อไร			

 l	ค่าเช่ามีจ�านวนกี่บาท		

 l	ก�าหนดช�าระค่าเช่าเป็นอย่างไร	ต่อเดือนหรือต่อปี		

 l	ตอ้งมกีารลงนามระหวา่งผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่	รวมไปถงึเงือ่นไขอืน่ๆ	ระหวา่ง
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า	เช่น	การต่อสัญญาเช่า	การยกเลิกสัญญาเช่า	การปรับราคาเช่า	

 l	รวมถึงการด�าเนินการกรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า	เป็นต้น		
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	 โดยรูปแบบของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายก�าหนดว่าต้องท�าเป็น
หนังสือมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้	

	 ที่ผ่านมามีหลายกรณีท่ีผู้บริโภค	 “ไม่รู้”	 จนท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิจาก 
ผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมา	อาทิ	กรณีของการท�าสัญญากันระหว่าง
ผู้เช่ากับผู้เช่าต้องอาศัยก่อน	 3-4	 เดือนจึงได้รับคืนเงินประกัน	 กรณีท่ีย้ายออก	 
หากยา้ยออกกอ่นระยะเวลาทีต่กลงไวผู้ใ้หเ้ชา่กจ็ะยดึเงนิประกนั	กรณดีงักลา่วเปน็เรือ่ง
ที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค	 เพราะบางรายต้องย้ายสถานที่ท�างานซึ่งไกลจากที่พัก	
หรือไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อม	แต่ผู้บริโภคต้องจ�าใจเช่าอยู่ต่อให้ครบตามก�าหนด 
มิเช่นนั้น	 ไม่ได้เงินประกันคืน	 โดยเงินประกันเฉล่ียรายละ	3,000-7,000	บาท	ซึ่ง 
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังไม่รู้กฎหมายในการคุ้มครองผู้เช่า	 จึงมีหลายรายไม่ได้ร้องเรียน	
เพียงแต่เข้าใจว่าได้ท�าสัญญากับผู้ให้เช่าแล้วจึงต้องยอมทนอยู่เพื่อได้เงินประกันคืน	
ในเรือ่งดงักลา่วไดมี้ค�าสัง่ของคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาประกาศใหธ้รุกจิการใหเ้ชา่ฯ	
ที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานรับเงิน	พ.ศ.	2549	ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2550	โดยบังคับผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันไม่ว่ากรณีใดยกเว้น
หกัคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามความเปน็จรงิ	ซึง่จะชว่ยคุม้ครองไมใ่หผู้เ้ชา่ต้องเสียเปรยีบ
การท�าสัญญาโดยเฉพาะการรับเงินประกันคืน	หากผู้บริโภครายใดที่เดือดร้อนกรณี 
ผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินร้องเรียนที่	สคบ.	ได้
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ผู้เช่าควรรู้

	 1.	 	ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าเช่าจากเงินประกัน	และทรัพย์สินของผู้เช่า	
เพราะเงินประกันนั้นไม่ได้มีไว้เพ่ือประกันค่าเช่า	แต่เป็นการประกันไว้ส�าหรับความ
เสียหายจากการเช่าของผู้เช่าที่อาจเกิดแก่อสังหาริมทรัพย์ 

	 2.	ส่วนทรัพย์สินของผู้เช่าที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น	ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิท่ีจะ
เคลื่อนย้ายหรือน�าออกจ�าหน่ายซ่ึงจะมีความผิดฐานบุกรุกตามกฎหมายอาญา	แต่ใน
บางกรณผีูใ้หเ้ชา่สามารถหนว่งเหนีย่วเอาไวจ้นกวา่จะมกีารจา่ยคา่เชา่ได	้ถา้หากมกีาร
ระบุให้สิทธิผู้ให้เช่าไว้ในสัญญาเช่า	

	 3.	 ผู้ให้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนข้อก�าหนดในสัญญา	 โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้เช่ารับรู้	 
การแกไ้ขใดๆ	ในสญัญา	ทัง้ผูเ้ชา่	และ	ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งเซน็ก�ากบัรบัรูจ้ากการแกไ้ขนีท้ัง้สองฝา่ย

	 4.	 กรณีผู้เช่าค้างค่าเช่า	 ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิยึดบ้านคืน	 เปลี่ยนล็อคประตู	 
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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	 1.	 	ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเข้าในสถานที่ให้เช่าโดยพลการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ	
อาจจะท�าผิดต่อข้อกฎหมายได้	หากจะเข้าไปในสถานที่ให้เช่า	ผู้ให้เช่าควรมีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า	อย่างน้อย	1-2	วัน	 ก่อนการเข้าบ้านเช่า	 เว้นเสียแต่เป็นการเข้าไป
ซ่อมแซมใหญ่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

	 2.	 ระบุจุดประสงค์ในการเช่าให้ชัดเจนในสัญญาว่าเป็นการเช่าเพื่อพักอาศัย	
เพราะจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้เช่าท�าผิดสัญญาเช่า	ผู้เช่าบ้านเพื่อพักอาศัย	 
ตอ่มาใชส้ถานทีใ่หเ้ชา่เปน็รา้นอาหาร	ซึง่เปน็การผดิวตัถปุระสงคข์องการเชา่	และอาจ
เกิดความเสียหายต่อสถานที่ให้เช่าได้

	 3.	 	ซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินที่ให้เช่า	โดยผู้ให้เช่ายังมีหน้าท่ีท่ีจะบ�ารุงรักษา
และซ่อมแซมบ้านระหว่างท่ีให้เช่าอยู่ด้วย	ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม

ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเข้าในสถานที่ให้เช่าโดยพลการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ผู้ ให้เช่าควรรู้
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เรื่องน่ารู้....ก่อนเซ็นสัญญาเช่าหอพัก

	 กอ่นลงมือเซน็สญัญาเชา่หอพกัควรท�าการศกึษารายละเอยีดตา่งๆ	ใหร้อบคอบ	
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.	คา่บรกิารอืน่ๆ	เชน่	คา่อนิเทอรเ์นต็	คา่จอดรถ	คา่ท�าความสะอาด		คา่รกัษา
ความปลอดภัย	ค่าฟิตเนส	ฯลฯ	ต้องตรงกับความจริงหรือเปล่า	รวมถึงต้องมีการออก
หลักฐานการรับเงินทุกครั้งด้วย

	 7.	ส�ารวจสภาพหอ้ง	และขา้วของเครือ่งใช	้หากสภาพความไมเ่ปน็จรงิสามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ตามสัญญาได้เช่นกัน

	 8.	ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ	–	นามสกุล	ความถูกต้องของผู้เช่าและเจ้าของ
หอพัก	เวลามีปัญหาอะไรจะได้เอาผิดถูกคน

									9.	อ่านสัญญาให้ครบทุกข้อเพื่อสิทธิ์ของตัวเอง
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       “ฉลากสินค้าสำาคัญอย่างไร?”

 ในชีวิตประจ�าวันผู้บริโภคสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ท่ัวไป	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	ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ีสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อบรรจุสินค้านั้น

 “ ฉลำกของสินค้ำ ”	(ตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.2522)		จะต้องระบุ
ข้อความดังนี้	

 l		ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร	กรณี
ที่เป็นสินค้าที่สั่งหรือน�าเข้ามาเพื่อขาย	จะต้องระบุประเทศที่ผลิตด้วย	เช่น	โทรทัศน์สี	
คอมพวิเตอร	์สมุดพมิพเ์ขยีน	น้�าหอมปรบัอากาศ	ผลิตในประเทศญีปุ่น่	ผลติในประเทศ
มาเลเซีย	ฯลฯ	

 l ชื่อผู้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของ 
ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย

 l ชื่อผู้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของ 
ผู้สั่งหรือผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย

 l	สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่งหรือผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อขาย

 l	 	ต้องแสดงปริมาณ	หรือขนาด	หรือปริมาตร	หรือน้�าหนักของสินค้า	 เช่น	 
น้�าหนักสุทธิ	2	กิโลกรัม	ยาว	5	นิ้ว	จ�านวน	100	ใบ	ขนาดใหญ่พิเศษ	ฯลฯ

 l	 	ต้องแสดงวิธีใช้	 เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อส่ิงใด	เช่น	 ใช้ท�า 
ความสะอาดพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง	ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบนเตาไฟ	ฯลฯ
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 l		ขอ้แนะน�าในการใชห้รอืหา้มใช	้เพือ่ความถกูตอ้งในการใชท้ีใ่หป้ระโยชนแ์ก่
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

	 ส�าหรบัการแสดงขอ้ความในฉลากสนิคา้ตอ้งใชข้อ้ความทีต่รงต่อความเป็นจรงิ
และไม่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระส�าคญัเกีย่วกบัสนิคา้นัน้ๆ	ในกรณทีีส่นิคา้นัน้ๆ	
มีกฎหมายของหนว่ยงานราชการอืน่ควบคมุในเรือ่งฉลากอยูแ่ลว้	กใ็หจ้ดัท�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�าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	
ดังนั้น	 เม่ือผู้บริโภคไม่ว่าจะก่อนซ้ือหรือก่อนใช้สินค้าหรือบริการ	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	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับสาระส�าคัญ
ของสินค้านั้น	

	 2.	ตอ้งเปน็ภาษาไทยหรอืภาษาไทยก�ากบัภาษาต่างประเทศ	สามารถเหน็และ
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
 ผูข้ายสนิคา้ทีค่วบคมุฉลากโดยไมม่ฉีลาก	หรอืมฉีลากแต่แสดงฉลากไมถ่กูต้อง	
หรือใช้ฉลากที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา	33	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ผลิตเพื่อขาย	หรือสั่ง	หรือน�าเข้าเพื่อขายต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
	 เจตนากอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยการโฆษณาหรอื
ใช้ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จ	หรือข้อความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท	หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

สินค้าเฉพาะประเภทใดบ้าง? 

ที่ สคบ. ประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

เครื่องท�าน้�าอุ่นไฟฟ้าและ
เครื่องท�าน้�าร้อนไฟฟ้า

ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน ข้าวสารบรรจุถุง ทองรูปพรรณ

อัญมณีเจียระไนและ
เครื่องประดับอัญมณีเจียระไน

บอแรกซ์ผลิตภัณฑ์พลาสติก

แปรงสีฟัน
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น้�ามันอเนกประสงค์ ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
ส�าหรับอาหาร

ที่นอน รถจักรยานยนต์	 เครื่องท�าน้�าเย็น ผลิตภัณฑ์ช่วยในการ 
พยุงตัวเด็ก

ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม รถยนต์ใช้แล้ว อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของแร่ใยหิน

ตู้น้�าดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ

ปืนอัดลมเบาที่จ�าลองเลียน
แบบอาวุธปืนจริง

ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
ส�าหรับอาหาร

ดอกไม้เพลิง

อ่างอาบน้�าส�าหรับเด็ก

ไม้ตียุงไฟฟ้า

สีผสมสารตะกั่ว

เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน
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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�าหรบัคนวยัหนุม่สาว	จงึต้องหนัมาใสใ่จและดแูลบคุลิกภาพ	รวมไปถงึรปูรา่งหนา้ตาใหด้ดูี
มากขึน้	เพือ่เปน็การเสรมิสรา้งความมัน่ใจ	เปดิโอกาสทางธรุกิจ	หรอืแม้แต่การพบปะทาง
สังคม	ทางเลือกหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง	และ	พึงหวังประโยชน์
จากการสรา้งความพงึพอใจในรปูแบบของการเปลีย่นภาพลกัษณ	์ความสวยงามใหด้ชูดัเจน
ขึ้น	ความคาดหวังทั้งหมดจึงตกอยู่ที่บรรดา	“สถำนเสริมควำมงำม”	หรือ	“คลินิกเสริม
ความงาม”	ทั้งหลาย

	 ถา้พดูถงึธรุกิจเสรมิความงาม	เรยีกไดว้า่ธุรกิจนีก้�าลงัไดร้บัความนยิม	และมีอตัรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง	พร้อมๆ	กับความก้าวหน้าทางการแพทย์	เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
บุคคลที่ต้องการลดความผิดปกติบางอย่าง	หรือเสริมสัดส่วนต่างๆ	ของร่างกายให้ดูดีขึ้น	
แต่ปัญหาที่พบจากเรื่องการเข้าใช้บริการสถานเสริมความงาม	ก็นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่
เหมอืนกนั	ตรงทีม่ผู้ีบรโิภคหลายรายขอความเปน็ธรรมจากหลากหลายกรณทีัง้ศลัยกรรม
แลว้พบความเปลีย่นแปลงทีไ่มพ่งึประสงค	์แผลจากการผ่าตัดเกิดการบวมและติดเช้ือ	หรอื
กรณทีีค่ลนิกิทีใ่หบ้รกิารนัน้ปดิใหบ้รกิารไปแลว้	กรณเีหลา่นีค้อื	นอกจากความเสียหายจะ
เกดิขึน้กบัรา่งกายแลว้	ยงัสง่ผลกระทบตอ่สภาพจติใจของผู้ใช้บรกิาร	และท่ีส�าคญัคอืส่งผล
ตอ่วงการธุรกิจเสริมความงามอืน่ๆ	เพยีงเพราะความไม่ได้มาตรฐานของการรักษา	ความ
ไม่เชี่ยวชาญของแพทย์	หรือแม้แต่ความไม่รอบคอบที่จะตรวจสอบหรือพิจารณาเลือกใช้
บริการที่ได้มาตรฐาน	แน่นอนว่า	ผลเสียย่อมมีมากกว่าผลดีอย่างแน่นอน	 จึงขอฝากให ้
ผูท่ี้คิดจะใชบ้รกิารสถานความงาม	พเิคราะหส์กันิด	เพือ่ความปลอดภยัในชวีติของทกุทา่น	
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โดยกำรสังเกตดังน้ี 

	 1.	ในร้านต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ	

	 2.	หน้าร้านต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานบริการที่ชัดเจน	

	 3.	ผู้ให้การรักษาต้องเป็นแพทย์	

	 4.	ต้องมีป้ายและรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ	

	 5.	มีเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะของแพทย์	

	 อย่างไรก็ดี	นอกจากจะต้องเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามที่ปลอดภัยได้
มาตรฐานแล้ว	ส่วนหน่ึงก็ต้องยอมรับว่าการเสริมความงามทุกชนิดมีการพัฒนาอยู่ตลอด
เวลา	ท�าใหโ้อกาสทางการรกัษาสามารถไดผ้ลลพัธด์ขีึน้	แต่ในทางกลบักันอยา่ลมืว่าโอกาส
เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บริการนั้น	สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	ฉะนั้น 
ผู้บริโภคจงึตอ้งไตรต่รองหาขอ้มลูตา่งๆ	ใหด้กีอ่นทีจ่ะตดัสนิใจท�าอะไรสกัอยา่ง	ดกีวา่ตอ้ง
มาพูดทีหลังว่า	“รู้อย่ำงนี้...ไม่น่ำท�ำเลย”

ร้องเรียน  คลนิกิ หรอื สถานพยาบาล สำานักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศลิปะ

 โทร. 02 590 1997  

 ต่างจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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“บรกิารหลงัการขาย” อกีเรื่องสำาคัญก่อนคิดซือ้รถ

 ก่อนท่ีจะซื้อรถสักคัน	คนส่วนมากมักมองที่รูปลักษณ์ภายนอกของรถ	ฟังก์ชั่น 
การใช้งาน	หรือสมรรถนะในการขับขี่เท่าน้ัน	 แต่อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ควรน�ามา
ประกอบการตัดสินใจ	คือ	การบริการหลังการขาย	 เพราะนั่นคือส่ิงที่สามารถอุ่นใจได้
ภายหลงัทีไ่ดร้ถคนันัน้ไปครอบครอง	รวมทัง้โปรแกรมบรกิารหลงัการขายทีด่นีา่สนใจ	
ซึ่งจะขอแนะน�า	4	ข้อส�าคัญก่อนเลือกซื้อรถ	ดังนี้

 1. โปรแกรมบ�ำรุงรักษำรถยนต์ตำมระยะ	 หลังจากที่ได้ซื้อและใช้รถ 
ไปสักระยะหนึ่งแล้ว	ควรจะน�ารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อให้รถมีความปลอดภัยและ
อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ	โดยการบ�ารงุรกัษารถยนต์ตามระยะจะพจิารณาจาก	 
2	หลกัเกณฑ	์คอื	ระยะเวลานบัตัง้แตอ่อกรถ	และ	ระยะทางในการวิง่ใชง้านรถยนต	์ซึง่
หากอยา่งใดอยา่งหนึง่ถงึกอ่น	นัน่คอืเวลาทีต่อ้งน�ารถเขา้เชค็ศนูยบ์รกิารแลว้	โดยอาจ
น�าระยะเวลาของการรบัประกนันี	้มาพิจารณาการเลอืกซือ้รถ	ซึง่แลว้แตน่โยบายบรษิทั	
จะเป็นระยะเวลา	3	ปี	หรือ	5	ปี	รวมถึงระยะทาง	1	แสนกม.	

 2. บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง	 อีกหนึ่งบริการท่ีมีความ
จ�าเป็น	 เพราะเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ดังนั้นผู้ที่คิดก�าลังจะซื้อรถ	 
ควรพิจารณาว่าบริษัทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน	24	 ช่ัวโมงหรือไม่และมีค่าใช้จ่ายหรือไม ่
อย่างไร

 3.  รบัประกนัจดัสง่อะไหลภ่ำยใน 24 ชัว่โมง	อกีหนึง่เรือ่งส�าคญัหากรถเสยี	
และจ�าเป็นต้องใช้รถ	หากต้องรออะไหล่ล่าช้าแล้ว	นั่นท�าให้อาจไม่ได้ใช้รถในช่วงเวลา 
ที่ส�าคัญ

 4.  ตรวจเชค็และซอ่มบ�ำรงุดว้ยชำ่งเทคนคิทีม่คีวำมช�ำนำญดว้ยอปุกรณ์
ทีท่นัสมยั	หากตอ้งสง่มอบรถใหก้บัชา่งทีม่คีวามช�านาญและไวว้างใจไดต้รวจเชค็และ
ซ่อมบ�ารุง	จะช่วยลดความกังวลใจไปได้มากกว่าการที่ต้องน�ารถไปเข้าบริการที่ศูนย์
บริการภายนอก	และนอกจากนั้นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน	และใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ปญัหาอนัทนัสมยั	จะชว่ยใหส้ามารถตรวจพบและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็
และตรงจดุ	สามารถวเิคราะหป์ญัหารถไดอ้ยา่งแมน่ย�า	รวดเรว็ผา่นซอฟทแ์วร	์ซึง่ชว่ย
ลดเวลาในการซ่อมเพื่อส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว
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 นอกจำกนี้ สคบ.	 ได้ด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค	 ให้ได้รับความเป็นธรรม 
จากการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์	 โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา	 ได้ออกประกาศ 
เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 
พ.ศ.	2546	ซึ่งก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินการดังนี้	

 l	ออกหลักฐานการรับเงินให้ผู้บริโภคทันที	 ท่ีได้รับค่าตอบแทนจากการให้
บริการซ่อมรถยนต์

 l		หลกัฐานการรบัเงนิตอ้งมขีอ้ความเปน็ภาษาไทยทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน	
มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า	2	มิลลิเมตร	

 l		ภายในประกอบด้วยชื่อ	ที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ	

 l		รายละเอยีดเกีย่วกบัยีห่อ้รุน่	หมายเลขเครือ่งหมายเลขตวัถงั	และหมายเลข
ทะเบียนรถ	เลขไมล์

 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 
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมต้องเปล่ียนมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในการส�ารอง 
ทีน่ัง่ของผูบ้รโิภค	โดยบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส	์จะบนัทกึขอ้มลูของผูบ้รโิภคทีท่�าการ 
จ อ ง บั ต ร โ ด ย ส า ร เ ค รื่ อ ง บิ น ผ่ า น ร ะ บบ 	 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	 หมายเลขบัตรโดยสาร	 (Ticket	Number)	 โดย 
ผู้บริโภคต้องใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาใช้ยืนยันในการ
ช�าระค่าโดยสารเครื่องบิน	 ซึ่งถือว่าเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค 
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ

	 แต่ในขณะเดียวกัน	 สคบ.	 ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก 
ผู้บริโภคบางส่วนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จ�าหน่ายต๋ัวโดยสาร
เครื่องบิน	 โดยผู้บริโภคได้จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของ 
ผู้จ�าหน่ายแห่งหนึ่ง	เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ	ซึ่งหลังผู้บริโภคได้
ช�าระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วผู้จ�าหน่ายดังกล่าวได้ออกบัตรโดยสาร
เปน็	E	–	Ticket	ใหแ้กผู่บ้รโิภค	แตเ่มือ่ถงึก�าหนดเวลาเดนิทางปรากฏวา่	 
ตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้จ�าหน่ายดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้	
เนื่องจากผู้จ�าหน่ายไม่ได้ช�าระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินให้กับสายการบิน	 ส่งผล
ให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางโดยสารการบินดังกล่าวได้	 และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้จ�าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ให้บริการ	 พบว่า	 ผู้จ�าหน่าย 
ดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนหรอืนายหนา้ในการจ�าหนา่ยตัว๋โดยสารเครือ่งบนิของสายการบนิ
ดังกล่าว	ผู้บริโภคจึงได้ไปแจ้งความด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจและร้องเรียนมายัง
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยด�าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ดังกล่าว
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 ดังนั้น	ก่อนผู้บริโภคจะใช้บริการผู้จ�าหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านเว็บไซต์	
ควรตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้จ�าหน่ายดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจาก
สายการบินให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือไม่	มีการ 
จดทะเบยีนการคา้กบักระทรวงพาณชิยห์รอืไม	่กรณผีูบ้รโิภคไดช้�าระเงนิคา่ตัว๋โดยสาร
เครือ่งบนิแลว้ใหต้รวจสอบกบัสายการบนิวา่รายละเอยีดทีร่ะบไุวบ้นต๋ัวโดยสารดังกล่าว	
เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่	พร้อมท้ังตรวจสอบการช�าระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกับ
ตัวแทนจ�าหน่ายและสายการบินก่อนถึงวันเดินทางทุกครั้ง	ที่ส�าคัญต้องขอส�าเนาและ
เกบ็เอกสารส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้พือ่ใชเ้ปน็หลกัฐานในการยนืยนัและรกัษาสทิธิของตน	
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินให้ด�าเนินการติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย
และแจ้งให้สายการบินดังกล่าวทราบ	เพ่ือให้เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่
ผู้บริโภค
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สิทธิผู้บริโภค  กับ  การเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร

	 ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนารูปแบบจากการรับฝากเงิน
และใหส้นิเชือ่แกล่กูคา้ทัง้ในระดบัผูป้ระกอบธรุกจิและประชาชน
ทั่วไป	โดยมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์	 เพ่ือขยายฐานลูกค้าและสร้าง
รายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร	โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
ควบคู่	 หรือที่เรียกกันว่า	Bundle	 เช่น	 เสนอให้ผู้บริโภคเปิดบัญชีเงินฝาก	 
บตัรเครดติ	หรอืสนิเชือ่สว่นบคุคลควบคูก่บัการขายหนว่ยลงทนุหรอืประกนัภยั	 
ซึ่งผู้บริโภคอาจจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทที่ตนเองยังไม่มี
ความต้องการ	แต่ก็ต้องซื้อเนื่องจากธนาคารเสนอขายเป็นแพ็คเกจ	(package) 
หรือผู้บริโภคอาจถูกชักจูงให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและไม่คุ้นเคย	 
ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 จึงร่วมกันก�าหนดแนวนโยบาย
ให้ธนาคารถือปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิของผู้บริโภคโดยหลักๆ	 4	 ข้อคือ	 สิทธิ
ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 สิทธิที่จะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ	 สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความ
เป็นธรรม	 และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 	 โดยก�าหนดห้าม
ธนาคารบังคับขายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์และประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร	หรือก�าหนดเป็นเง่ือนไขในการขายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์หลัก	 เช่น	 
ใหผู้บ้รโิภคท�าประกนัภยักบับรษิทัใดบรษิทัหนึง่เพือ่เปน็เงือ่นไขในการใหส้นิเชือ่	หรอื
ให้ท�าประกันชีวิตก่อนเมื่อขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัย	ธนาคารจึงต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง	และผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ด้วย
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 ดังนั้น	 เมื่อผู้บริโภคจะใช้บริการจากธนาคารควรขอข้อมูลรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์พร้อมข้อมูลผลตอบแทนในลักษณะแยกรายผลิตภัณฑ์และในลักษณะการ
เสนอขายผลติภณัฑแ์บบควบคู	่หรอืเปน็แพค็เกจ	พรอ้มทัง้สอบถามคา่ปรบัในกรณทีีไ่ม่
สามารถปฏบิตัเิงือ่นไขของผลติภณัฑไ์ด	้โดยผูบ้รโิภคสามารถปฏเิสธการซือ้ผลติภัณฑ์
ที่ตนไม่ต้องการได้	 เช่น	ธนาคารเสนอให้ท�าประกันชีวิตควบคู่ด้วย	ผู้บริโภคมีสิทธิ 
ขอให้ธนาคารชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระให้กับธนาคารได้อย่างละเอียดและหากเห็น
ว่าไม่คุ้มกับผลประโยชน์	ผู้บริโภคก็สามารถปฏิเสธที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับ
ธนาคารนั้นได้
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“รู้เท่าทัน...สินค้าอันตราย”

 จ ำ ก ก ำ ร เ ข้ ำ สู่ ป ร ะ ช ำ ค ม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC)	 จะท�าให้
มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่าย
ในประ เทศไทย เพิ่ ม ขึ้ น 	 โ ดยสิ นค้ า 
บางชนดิอาจเปน็สนิคา้ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย
แกผู่บ้รโิภค	ปจัจบุนัคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้ออกค�าส่ังห้ามขายสินค้าท่ีเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภค	

	 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 
โดยผู้ประกอบการมักจะอาศัยความอยากรู้อยากเห็น	และความไม่รู้ของเด็ก	น�าสินค้า
อันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค�าสั่งห้ามขายรวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ	
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมาจ�าหน่ายตามร้านของช�า	ตลาดนัด	แหล่งชุมชนและบริเวณ
หน้าโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบ	พบวา่	มกีารจ�าหนา่ยสนิคา้ประเภทของเลน่และขนมบรรจซุองตา่งๆ	ซึง่เมือ่
ตรวจสอบ	พบวา่	สนิคา้บางรายการไมม่กีารจดัท�าฉลาก	หรอืมกีารจัดท�าฉลาก	แต่ฉลาก 
ไมถ่กูตอ้งตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ขอ้ความมขีนาดเลก็	ไมส่ามารถอา่นไดอ้ยา่งชดัเจน	
มีการแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ	สีของเล่นฉูดฉาดและมีการใช้วัตถุอันตราย
เป็นส่วนประกอบในของเล่น	 เม่ือผู้บริโภคซ้ือสินค้าดังกล่าวไปเล่น	 โดยไม่มีความรู้
เกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้	จึงเห็นควรให้
ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้อนัตรายทีค่ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคมคี�าสัง่หา้มขาย	ซึง่จะ 
ส่งผลให้ประชาชน/เครือข่าย/ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ในการเลือกซื้อ	 เลือกใช้สินค้า
ได้อย่างปลอดภัย	ดังนี้

	 1.	 ค�าส่ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ท่ี	 9/2527	 เร่ือง	 “ห้ามขายสินค้า 
ของเล่นชนิดพองตัวเม่ือแช่น้�า	หรือตัวดูดน้�า”

					 2.	ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ที่	 6/2529	 เรื่อง	ห้ามขายสินค้า
เครื่องต้มน้�าไฟฟ้าท่ีท�าให้น้�าร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้�าโดยตรง	หรือ 
เครื่องต้มน้�าไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย
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						 3.	ค�าสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ที	่9/2548	เรือ่ง	หา้มขายสนิคา้ทีเ่รยีก
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 
เครือ่งเลน่ลอ่งแกน่	ชือ่	“อนิเดยีนา่	ลอ็ก”	(Indiana	Log)	ในสวนสยามเปน็การชัว่คราว

						 7.	ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ที่	 14/2551	 เรื่อง	ห้ามขายสินค้า 
เครื่องท�าน้�าเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้�าหรือท่อส่งน้�า

						 8.	ค�าสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ที	่15/2551	เรือ่ง	หา้มขายสินคา้ภาชนะ
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�ำเขำ้ สินค้ำอันตรำย ได้แก่ 

	 •		ผู้ขายต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	5	แสนบาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 •		ผู้ผลิต	 ผู้สั่งหรือน�าเข้าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 10	 ปี	 
ปรับไม่เกิน	1	ล้านบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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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
เพยีงพอเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร	ดงันัน้	การโฆษณาเพือ่จ�าหนา่ยสินคา้หรอืใหบ้รกิาร
ตา่งๆ	จะตอ้งไมใ่ชถ้อ้ยค�า	หรอืขอ้ความโฆษณาทีม่ลีกัษณะตามทีก่�าหนดในมาตรา	22	
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522

	 มาตรา	22	การโฆษณาจะตอ้งไมใ่ชข้อ้ความทีเ่ป็นการไมเ่ป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	ทั้งนี้	 ไม่ว่าข้อความ 
ดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด	สภาพ	คุณภาพ	หรือลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ	ตลอดจนการส่งมอบ	การจัดหา	หรือการใช้สินค้าหรือบริการ	

	 ข้อความดังต่อไปนี้	ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

	 (1)		ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

	 (2)		ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บรกิารไมว่า่จะกระท�าโดยอา้งองิรายงานทางวชิาการ	สถติ	ิหรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อนัไมเ่ปน็
ความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม

	 (3)		ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท�าผิด
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	และกรณีท่ีเป็นเจ้าของสื่อ	 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�าไปสู่ความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ	
หรือข้อความที่จะท�าให้เกิดการแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน	
หรือข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	ตามมาตรา	22	วรรคสอง	(3)	(4)	
และ	(5)	ต้องรับโทษทางอาญา	ตามมาตรา	48	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 
พ.ศ.	2522	คอื	จ�าคกุไมเ่กนิ	3	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และ
กรณทีีเ่ปน็เจา้ของสือ่	จะตอ้งระวางโทษ	กึง่หนึง่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้�าหรบัความผดินัน้	
ตามมาตรา	50	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	หากเป็นความผิด 
ต่อเนื่อง	 ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท	 และกรณีเป็นนิติบุคคล	
กรรมการผูจ้ดัการ	ผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิงาน	ตอ้งระวางโทษจ�าคกุไมเ่กนิหกเดอืนหรอื
ปรบัไม่เกนิหา้หม่ืนบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญัติคุม้ครอง 
ผู้บริโภค	พ.ศ.	2522
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 3. กรณีโทษทำงปกครอง ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522	ก�าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ�านาจออกค�าสั่ง
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี	หากพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อความโฆษณาฝ่าฝืน
มาตรา	22	วรรคสอง	(1)-(5)	

 •	แก้ไขข้อความ	วิธีการโฆษณา

 •	ห้ามใช้ข้อความ

 •	ห้ามโฆษณา

 •	ให้โฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิด

	 ทั้งนี้	หากฝ่าฝืนค�าสั่งดังกล่าว	ต้องระวางโทษทางอาญาตามท่ีก�าหนดไว้ใน
มาตรา	49	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค	พ.ศ.	2522	คอื	ต้องระวางโทษจ�าคกุไมเ่กนิ	 
6	เดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 4. ส�ำหรับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ  
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
พรรณนาคณุภาพเกีย่วกบับรกิารรถโดยสาร	รวมทัง้ความคุม้ครอง
ตามกรมธรรม์ประกนัภยั	ทีถ่กูตอ้งเปน็จรงิ	ครบถว้น	เพยีงพอตอ่การตดัสนิ
ใจใช้บริการ	

	 ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ	ประเภท	คุณภาพมาตรฐานของ 
รถโดยสาร	สิ่งที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสาร	วันเวลาในการเดินทางและวันเวลา
ถึงที่หมาย	ราคาค่าบริการ	รายละเอียดในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตาม	
พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ฯ	และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสมัครใจ 
ที่ผู้ประกอบการมีให้	 และข้อมูลอื่นๆ	ที่จ�าเป็นท่ีเก่ียวกับการบริการของรถโดยสาร	 
หากผูใ้หบ้รกิารมกีารแสดงขอ้ความเปน็เทจ็หรอืปกปดิความจรงิ	และผูโ้ดยสารไดต้กลง
จ่ายค่าโดยสารไปแล้วและมารู้ว่าถูกหลอกลวงในภายหลัง	ผู้ให้บริการอาจมีความผิด
ฐานฉ้อโกงประชาชน	มีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ

	 2.						ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความเปน็ธรรมในดา้นสญัญา	และราคาคา่บรกิาร
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.		ผู้ใช้บริการมีสิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยในทุกๆ	ด้าน	จากการใช้บริการ
รถโดยสาร

รถโดยสารสาธารณะรถโดยสารสาธารณะ

เพยีงพอตอ่การตดัสนิ
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	 รถโดยสารต้องมีคุณภาพ	มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยตามหลักวิชาการ	 (ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด)	 มีสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง	
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย	หรืออาจท�าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้โดยสารได้	ผู้ขับขี่ 
รถโดยสารตอ้งไม่อยูใ่นสภาพหยอ่นความสามารถ	ไมเ่มาสรุาหรอืเสพยาเสพตดิ	ปฏบิตัิ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	 ไม่ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว	และขับขี่โดย
ค�านงึถงึความปลอดภยัหรอืความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่	ถนนและสญัญาณจราจรตอ้งเปน็
ไปตามมาตรฐาน	สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

	 2.			ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากรถโดยสารและผูใ้หบ้รกิารทีม่คีณุภาพ
มาตรฐาน

	 รถโดยสารต้องมีคุณภาพ	มาตรฐานด้านการบริการตามที่กฎหมายก�าหนด	 
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใหบ้รกิารตอ่ผูโ้ดยสารดว้ยความสภุาพ	ไมเ่สยีดส	ีดหูมิน่	กา้วรา้ว	หรอื
แสดงกิริยาอื่นใดที่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้โดยสาร	ไม่มีการสูบบุหรี่	คุยกัน	หรือส่งเสียง
รบกวนก่อความเดือดร้อน	ร�าคาญในขณะให้บริการ

สิทธิควรใช้...เมื่อถูกละเมิดหรือประสบภัย   

	 1.		ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้อง	 เพื่อให้ผู้บริการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา	เยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

	 2.		ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย	โดย
ไม่มีการประวิงเวลา	หรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ	หรือสิทธิการฟ้องคดี 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย	หากพบวา่ไดร้บัความเสยีหายเพิม่เตมิจากคา่เสยีหายทีไ่ดร้บัมาแลว้

	 3.			ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	
อนามัย	เสรีภาพ	ทรัพย์สิน	และสิทธิอื่นๆ	ที่ถูกละเมิด

	 4.			ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชดใชค้วามเสยีหายดว้ยหลกัแหง่พฤตกิารณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิด

	 5.		ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น

คาญในขณะให้บริการ

สิทธิควรใช้...เมื่อถูกละเมิดหรือประสบภัย   

ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้บริการหรือหน่วยงานท่ี
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	 พึงจ�าไว้เสมอว่า	 เมื่อถูกละเมิดสิทธิ	 สิ่งที่ 
ผูโ้ดยสารตอ้งท�าโดยเรง่ด่วน	คอื	การรอ้งเรยีน	ซ่ึงหมายถึง 
การฟอ้งรอ้งดว้ย	(หากจ�าเปน็)	เพราะเปา้หมายของการ
ฟอ้งรอ้งหรือร้องเรยีน	คอื	เพือ่ใหไ้ดร้บัการแกไ้ข	เยยีวยาในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ดว้ยความเปน็ธรรมตามทีก่ฎหมายก�าหนด	สิง่
ส�าคัญเพื่อให้การร้องเรียนได้ผล	คือ	รู้ว่าเหตุเกิดที่ไหน	รู้ว่าเกิด
เมื่อไหร่	รู้ว่าเกิดอย่างไร	รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุ	และรู้ถึงช่องทางการ 
ร้องเรียน	ได้แก่

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน 1584

ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สายด่วน 184

ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม 1356

ตำารวจทางหลวง 1193
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ขั้นตอน....การร้องเรียนออนไลน์

 สคบ.	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง	 ไม่ว่าจะเป็น	ร้องเรียน
ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายไปที่	สคบ.	การร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด	ส่ง
ขอ้มลูผา่นทาง	E	mail	ที	่consumer@ocpb.go.th	โดยผูบ้รโิภคสามารถรบัแบบฟอรม์ 
รอ้งเรยีนพรอ้มซองไดท้ีเ่ซเวน่	อเีลฟเวน่	ทกุสาขา	โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย	และอกี	1	ชอ่งทาง 
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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