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คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ในการ
ดำเนินงานดา นการคุม ครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคมุ ครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อปองกันแกไขปญหา
ความเดือดรอนเสียหายของผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ
ผูบ ริโภคจากการกระทำของผปู ระกอบธรุ กิจ โดยดำเนินก ารคุม ครองผบู ริโภคดา นโฆษณา
การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา การคุมครองผูบริโภค
ดานขายตรงและตลาดแบบตรง การควบคุมสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
การรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคและการดำเนินคดีแทนผูบ ริโภค รวมทั้งก ารประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาท ี่เกี่ยวของกับก ารคุมครองผูบ ริโภค เพื่อใหการ
ดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนังสือ “สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค เลม ๒” ฉบับนี้ ไดรวบรวมคำสั่ง
ระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่ไดออกเพิ่มเติมใหครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ใหเปนปจจุบัน สามารถใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวกับ 
การคุมครองผูบริโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนใชเปนคูมือสำหรับ
ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ให ส ามารถป ระกอบธุ ร กิ จ ได อ ย า งถู ก ต อ งตาม ที่ ก ฎหมายก ำหนด
นอกจากนี้ยังเปนเอกสารอางอิงสำหรับประชาชนผูสนใจทั่วไปในการศึกษาทำความ
เขาใจ สามารถนำความรูมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน ในการเลือกซื้อสินคาหรือ
บริการไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบโดยงาย และกรณีเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบแลว ก็ส ามารถ
ดำเนินการรองเรียนเพื่อขอรับการเยียวยาชดใชความเสียหายไดอ ยางถูกตอง
สำนักง านคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จึงหวังเปนอยางยิ่งว า หนังสือ
“สคบ. กับก ารคุม ครองผบู ริโภค เลม ๒” นี้ จะอำนวยประโยชนใหแกทกุ ทานทสี่ นใจศกึ ษา
หาความรูไดเปนอยางดี
(นางรัศมี  วิศทเวทย)
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค
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คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๑/๒๕๕๐
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
๑๘
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เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
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ตามที่ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ อ อกคำสั่ ง ที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวั น ที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้
แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง เนื่องจากมีเหตุน่าเชื่อว่าสินค้าดังกล่าวอาจเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภคเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือพิสูจน์ให้ปรากฏว่า
สินค้าดังกล่าวนั้นไม่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค นั้น ต่อมาได้มีการดำเนินการทดสอบ
หรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปรากฏว่า
สินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่ากรณี
ไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา ๓๐
หรือตามกฎหมายอื่น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง
ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำใน
กระบอกสูบโดยตรงเป็นการชั่วคราว
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ข ้อ ๒ ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทก
น้ำในกระบอกสูบโดยตรง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
		

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

								
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(ลงชื่อ) ถนัด มานะพันธุน ิยม
		 (นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๔ ง
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐)
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เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว
...............................
ดวยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดพบวา สารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคที่สถาน
พยาบาลนำมาฉีดเขาสวนตาง ๆ ของรางกายใหกับบุคคลทั่วไปนั้น ยังไมเปนที่ยอมรับใน
วงการแพทย และมีประชาชนไดรับความเสียหายจากการใชสารดังกลาวเปนจำนวนมาก
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมักเปนความเสียหายอยางถาวร ซึ่งแกไขไดยากและในบางกรณีไม
สามารถแกไขได โดยสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิคที่ผลิตใชฉีดหรือนำเขาสูสวนตาง ๆ ของ
รางกายใหคนไขเปนการผลิตวัสดุขึ้นเองและเปนวิธีที่ไมเคยผานกระบวนการวิจัยอยาง
ถูกขั้นตอนตามหลักวิชาการทางการแพทย เปนวิธีที่ยังไมไดมีการกำหนดเปนมาตรฐาน
ทางการแพทยในประเทศไทยและสารดดั แปลงนนั้ ยังไ มไดม กี ารพสิ จู นท างวิทยาศาสตรว า จ ะไม
กอใหเกิดผลเสียแ กคนในระยะยาว และยังไ มไดผ า นการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ไดมีมติขอให
แพทยทเี่ กีย่ วของในเรือ่ งนี้ ระงับก ารฉดี ส ารเขาสูร า งกายผปู ว ยดว ยวธิ ไี บโอเทคนิค รวมทัง้
ระงับการแนะนำใหแพทยอื่นฉีดใหคนไขไวกอนจนกวาจะมีหลักฐานหรือขอมูลใหมที่
ทำใหพิสูจนไดวาจ ะไมทำอันตรายและความเสียหายใหแกคนไข และสมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทยพบวาจากการสอบถามแพทยที่เปนสมาชิกเพียง ๙ คน มีสถิติ
คนไขจำนวนมากรวม ๗๙ คน มีป ญหาจากการไดรับการฉีดสารที่ใชในวิธีไบโอเทคนิค
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยก็ไดมีมติวา
วิธีไบโอเทคนิคเปนวิธีที่ยังไมไดมีการกำหนดเปนมาตรฐานทางการแพทยในประเทศไทย
และทำใหเกิดปญหาทางจริยธรรม เมื่อมีการนำวิธีการนี้ไปดำเนินการโดยไมไดผาน
กระบวนการวิจัยอยางถูกขั้นต อนที่กำหนดขึ้นโ ดยแพทยสภา
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๐ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่าสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
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และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา
๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ให้
กระทำได้โดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
๑. ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะมีคำสั่งยกเลิก ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการ
ชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
๒. ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะขาย ผลิ ต สั่ ง หรื อ นำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ขายสารทีใ่ ช้ในวิธไี บโอเทคนิค ทำการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสจู น์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้น
ไม่อาจเป็นอันตรายแก่ผบู้ ริโภค ทัง้ นี้ โดยให้ดำเนินการทดสอบหรือพิสจู น์ให้สามารถรูผ้ ลได้
ภายในสามสิบวันนับแ ต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
				
(ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค
					 (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
					 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
					 ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คำเตือน		 พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖
บัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้น
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย หรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ นำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ขาย ผูก้ ระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
4 สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ ๑๐/๒๕๕๐
เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสาน
รอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นการชั่วคราว
.......................................
โดยที่ ป รากฏว่ า ในปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งทำน้ ำ เย็ น อย่ า งแพร่ ห ลาย
ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีทั้งเครื่องทำน้ำเย็นที่
ผลิตอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเครื่องที่ผลิตด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องด้วยการใช้ตะกั่วเป็น
ตั ว ประสานรอยเชื่ อ มต่ อ ของตะเข็ บ ถั ง น้ ำ หรื อ ท่ อ ส่ ง น้ ำ ทำให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นของ
สารตะกั่วในน้ำดื่มที่บรรจุในเครื่องทำน้ำเย็นดังกล่าว ซึ่งมีรายงานผลการสำรวจและ
ตรวจพิสูจน์น้ำดื่มในเครื่องทำน้ำเย็นในสถานศึกษาในหลายจังหวัดในภาคต่าง ๆ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในวัยเจริญเติบโต
คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคได้ พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แล้ว
เห็นว่า มีเหตุอันน่าเชื่อว่าสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ
ของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็น
และเร่งด่วนที่จะป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้
สินค้าชนิดนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของ
ตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จะมีคำสั่งยกเลิก ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ใหเชาซื้อห รือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการ
ชักชวนเพื่อการดังกล่าว
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(๒) ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ป ระสงค์ จ ะขาย ผลิ ต สั่ ง หรื อ นำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บ
ถั ง น้ ำ หรื อ ท่ อ ส่ ง น้ ำ ทำการติ ด ต่ อ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
โดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้นไม่อาจเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ให้สามารถรู้ผลได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
		
(ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค
					
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
			
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
		
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
							

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ถนัด มานะพันธุนิยม
		 (นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
คำเตือน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบ
ธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่
ผูบ้ ริโภคตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถาผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพือ่ ขาย ผูก้ ระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
6 สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ ๑๑/๒๕๕๐
เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก”
(Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว
........................................
ด้ ว ยปรากฏว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ มี ผู้ บ ริ โ ภคได้ ไ ปใช้ บ ริ ก าร
เครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามแล้วได้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นกับเครื่องเล่นดังกล่าว โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้บริการนั้น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีเหตุอันน่าเชื่อว่าสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง
ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าชนิดนี้ ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึง่
และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log)
ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีคำสั่งยกเลิก
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกล่าว
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(๒) ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทำการติ ด ต่ อ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้นไม่อาจ
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ให้สามารถรู้ผลได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
				
(ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค
								
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
							
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำเนาถูกต้อง
							
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(ลงชื่อ) 							
ถนัด มานะพันธุนิยม
		 					
(นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
						
ผู้อำนวยการกองคุ
้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
			
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐)
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คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ ๑๓/๒๕๕๐
เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้
ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว
........................................
โดยที่ ป รากฏว า ใ นปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ท ำการขายอาหารได้ มี ก าร
ใช้ ภ าชนะสำหรั บ ปรุ ง หรื อ บรรจุ อ าหารที่ ใช้ ต ะกั่ ว เป็ นตั ว ประสานรอยเชื่ อ มต่ อ อย่ า ง
แพร่หลาย เช่น หม้อต้มก๋วยเตี๋ยว หม้อต้มกาแฟ เป็นต้น ภาชนะดังกล่าวเมื่อนำมาใช้งาน
ในอุณหภูมิที่สูงจะมีสารตะกั่วละลายออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้พจิ ารณาในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว
เห็ น ว่ า มี เหตุ อั นน่ า เชื่ อ ว่ า สิ นค้ า ภาชนะสำหรั บ ปรุ ง หรื อ บรรจุ อ าหารที่ ใช้ ต ะกั่ ว เป็ น
ตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นและ
เร่งด่วนที่จะป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้
สิ น ค้ า ชนิ ด นี้ ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง และวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บ การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง ตามมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ห้ า มขายสิ น ค้ า ภาชนะสำหรั บ ปรุ ง หรื อ บรรจุ อ าหารที่ ใ ช้ ต ะกั่ ว เป็ น
ตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมี
คำสั่งยกเลิก ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวน
เพื่อการดังกล่าว
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(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขาย ผลิต สั่งหรือนำเขามาในราชอาณาจักร
เพื่ อ ขายภาชนะสำหรั บ ปรุ ง หรื อ บรรจุ อ าหารที่ ใช้ ต ะกั่ ว เป็ นตั ว ประสานรอยเชื่ อ มต่ อ
ทำการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการ
ทดสอบหรื อ พิ สู จ น์ สิ นค้ า ดั ง กล่ า วว่ า สิ นค้ า นั้ น ไม่ อ าจเป็ น อั นตรายแก่ ผู้ บ ริ โภค ทั้ ง นี้
โดยให้ดำเนินการทดสอบหรือพิสจู น์ให้สามารถรูผ้ ลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีค่ ำสัง่ นี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐				
		
				
(ลงชื่อ)
ทิพาวดี เมฆสวรรค
								
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
สำเนาถูกต้อง
							
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
							
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(ลงชื่อ) ถนัด มานะพันธุนิยม
		 (นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐)

คำเตือน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบ
ธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขาย เพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับเกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย หรื อ เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ นำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ขายผูก้ ระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
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ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
.........................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการ
ในการให้ความเห็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค่าป่วยการในการให้ความเห็น
ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยการ
ขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา วาด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการ
ในการให้ความเห็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ขอต้องชำระค่าป่วยการในการให้ความเห็นพร้อมกับการยื่นคำขอ
ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื่อง”
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

					
(ลงชื่อ) ไมตรี ตันเ ต็มทรัพย
						
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
					
ประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
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ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น
พ.ศ. ๒๕๕๑
............................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากำหนดระเบียบวาดวยการ
ขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นชอบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา วาดวยการ
ขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา วาดวยการขอความเห็น
และคาปวยการในการใหความเห็น พ.ศ. ๒๕๓๒ ระเบียบคณะกรรมการวาดวย การโฆษณา
วาดวยการขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ระเบียบคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา วาดวยการขอความเห็นและคาปวยการ
ในการใหความเห็น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
		 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือ
นำเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการและ
หมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย
		 “ขอความ” หมายความรวมถึงการกระทำใหปรากฏดวยตัวอักษรภาพ
ภาพยนตร แสง เสียงเครื่องหมายหรือการกระทำอยางใด ๆ ที่ทำใหบุคคลทั่วไปสามารถ
เขาใจความหมายได
ขอ ๔ ผูประกอบธุรกิจผูใดประสงคจะขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ข อ ความสำหรั บ โฆษณาสิ นค า หรื อ บริ ก ารทั่ ว ไปหรื อ
ขอความสำหรับโฆษณาทีด่ นิ จัดสรร บานและอาคารชุด ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหยื่นคำขอตามแบบ ฆ.๑ หรือแบบ ฆ.๒ แลวแตกรณี
ทายระเบียบนี้ โดยแสดงรายการใหครบถวนพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ฆ.๑
หรือแบบ ฆ.๒ แลวแตกรณี
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สินค้าหรือบริการใดมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น
ไว้โดยเฉพาะแล้ว ถ้าผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาสินค้าหรือบริการตามระเบียบนี้
จะต้องแสดงหลักฐานว่าข้อความนั้นได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายนั้นแล้วด้วย
ข้อ ๕ การยื่นคำขอ ให้ส่งข้อความสำหรับโฆษณา จำนวน ๒๕ ชุด พร้อม
หลักฐานสนับสนุนข้อความสำหรับโฆษณาประกอบคำขอ
ข้อ ๖ ผู้ขอต้องชำระค่าป่วยการในการให้ความเห็นพร้อมกับการยื่นคำขอในอัตรา
ดังต่อไปนี้
		 (๑) ภาพยนตร์หรือแถบบันทึกเสียง/ภาพ ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ
๑ เรื่อง
		 (๒) ข้อความอย่างอื่นนอกจาก (๑) ในอัตราหน้าแรก ๑๐,๐๐๐ บาท
หน้าถัดไปหน้าละ ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ การยืน่ คำขอตามระเบียบนี้ ให้ผขู้ อหรือผูร้ บั มอบอำนาจมายืน่ ด้วยตนเอง
ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๘ เมื่อผู้ขอยื่นคำขอแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบรายการและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ฆ.๑ หรือแบบ ฆ.๒ แล้วแต่กรณี
ให้ครบถ้วนก่อนจึงลงเลขที่รับคำขอ ถ้าหากรายการและหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถ
อ่านได้ชัดเจนให้คืนคำขอ
ข้อ ๙ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
					

(ลงชื่อ) ไ มตรี ตันเต็มทรัพย
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)			
ประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
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แบบ ฆ.๑

คำขอความเห็นเกี่ยวกับขอความสำหรับโฆษณาสินค้าหรือบริการทั่วไป
..........................
เขียนที่........................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................
สำนักงานอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน....................................หมู่ที่.......
ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................มีความประสงค์จะขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณา
สินค้า/บริการ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ข้อความสำหรับโฆษณาสินค้า/บริการ...............................................................
โดยทางสื่อโฆษณา...............................................................................................................
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
		 ๑.๑ ตัวอักษร จำนวน.............หน้า		
จำนวน..............ชุด
		 ๑.๒ ภาพหรือสไลด์				
จำนวน..............ชุด
๑.๓ บทภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง/ภาพ		
จำนวน..............ชิ้น
		 ๑.๓.๑ ชื่อเรื่อง (เป็นภาษาไทย) และกำกับภาษาต่างประเทศด้วย (ถ้ามี)
				 .....................................................................................................
				 .....................................................................................................
		 ๑.๓.๒ ใช้เวลาฉาย/เล่น.........................นาที...........................วินาที
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๑.๔ เครื่องหมาย					
จำนวน..............ชุด
๑.๕ การกระทำอย่างอื่น (พร้อมด้วยคำบรรยาย)
จำนวน..............ชุด
๒. ได้ชำระค่าป่วยการในการให้ความเห็นแล้ว
จำนวนเงิน.................... – บาท (...................................................บาทถ้วน)
๓. พร้อมกับคำขอนี้ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยคือ
๓.๑ หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้แทนของเจ้าของสินค้าหรือบริการที่จะลง
โฆษณา
		 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (รับรอง
สำเนาถูกต้อง)
		 - หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
๓.๒ หลักฐานสนับสนุนข้อความสำหรับโฆษณา
		 -		หนังสือรับรองผลการตรวจสอบของส่วนราชการ หรือสถาบันที่ทาง
ราชการรับรองในประเทศไทยหรือต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ชำนาญการ หรือมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
		 -		หนังสือรับรองจากสถานทูต กงสุล หรือทูตพาณิชย์ ในกรณีอ้างการ
โฆษณาในต่างประเทศ ที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เชื่อถือได้
๓.๓ หลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอนุญาตให้
โฆษณาข้อความตามคำขอนี้ได้ (ถ้ามี)
		 -		กรณีผปู้ ระกอบธุรกิจจัดให้มกี ารเสีย่ งโชคชิงรางวัล ต้องได้รบั การอนุญาต
จากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
						
						

ลงชื่อ......................................................ผู้ขอ
(............................................)

หมายเหตุ ๑. โปรดขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก
			 ๒. ในกรณีหลักฐานสนับสนุนข้อความสำหรับโฆษณาถ้าเป็นเอกสาร
					 ให้จัดนำมา ๒๕ ชุด
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แบบ ฆ.๒

คำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาที่ดินจัดสรร
บ้าน และอาคารชุด
..........................
เขียนที่........................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................
สำนักงานอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน....................................หมู่ที่.......
ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................มีความประสงค์จะขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณา
ที่ดินจ ัดสรร บานและอาคารชุด ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ข้อความสำหรับโฆษณาที่ดินจัดสรร บาน และอาคารชุด.................................
โดยสื่อโฆษณา...............................................................................................................
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
		 ๑.๑ ตัวอักษร จำนวน.............หน้า		
จำนวน..............ชุด
		 ๑.๒ ภาพหรือสไลด์				
จำนวน..............ชุด
๑.๓ บทภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง/ภาพ		
จำนวน..............ชิน
		 ๑.๓.๑ ชื่อเรื่อง (เป็นภาษาไทย) และกำกับภาษาต่างประเทศด้วย (ถ้ามี)
				 .....................................................................................................
				 ....................................................................................................
16สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค

			
๑.๓.๒ ใช้เวลาฉาย/เล่น.........................นาที..............................วินาที
๑.๔		 เครื่องหมาย				
จำนวน..............ชุด
๑.๕ 		 การกระทำอย่างอื่น (พร้อมด้วยคำบรรยาย) จำนวน..............ชุด
๒. ได้ชำระค่าป่วยการในการให้ความเห็นแล้ว
จำนวนเงิน............................ – บาท (.............................................บาทถ้วน)
๓. พร้อมกับคำขอนี้ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยคือ
๓.๑ หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้แทนของเจ้าของที่ดินจัดสรร บ้านและอาคารชุด
ที่จะโฆษณา
		 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
(รับรองสำเนาถูกต้อง)
		 - หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
๓.๒ หลักฐานสนับสนุนข้อความสำหรับโฆษณา
		 - สำเนาโฉนดที่ดิน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
		 - ใบอนุญาตให้จดั สรรทีด่ นิ ในกรณีการจัดสรรทีต่ อ้ งขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
		 - ใบอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคาร หรือการจดทะเบียนอาคารชุด แล้วแต่กรณี
		 - รายละเอียดเกีย่ วกับสาธารณูปโภค และสิง่ อำนวยความสะดวกของโครงการ
(ถ้ามี)
		 - กรณีสวนป่า ต้องแสดงการจดทะเบียนขอปลูกสวนป่า
๓.๓ หลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอนุญาตให้โฆษณา
ข้อความตามคำขอนี้ได้ (ถ้ามี)
		 - กรณีผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการเสี่ยงโชคชิงรางวัล ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
						
						

ลงชื่อ......................................................ผู้ขอ
(............................................)

หมายเหตุ ๑. โปรดขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก
		
๒. ในกรณีหลักฐานสนับสนุนข้อความสำหรับโฆษณาถ้าเป็นเอกสาร
				 ให้จัดนำมา ๒๕ ชุด
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
..............................................
โดยที่ ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารนำรถยนต์ ใช้ แ ล้ ว ที่ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปใช้ เป็ น ประจำ
มาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และกรณีปรากฏว่าผู้บริโภคไม่อาจทราบข้อเท็จจริงในสาระ
สำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ หรือแลกเปลี่ยน
โดยเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ดังนั้น การกำหนดฉลากของสินค้ารถยนต์ใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้
รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม และมาตรา ๓๑ แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
		 “รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
รถยนต์นง่ั ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่ นี ำ้ หนัก
รถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีไว้เพื่อจำหน่าย
ข้อ ๒ ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓
แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ และให้ระบุข้อมูลด้วยตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า
๑ เซนติเมตร เกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว ตามที่ปรากฏในรายการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันที่จำหน่าย ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

วันจดทะเบียน
เลขทะเบียน
เลขตัวรถ
เลขเครื่องยนต์
ยี่ห้อรถ
ยี่ห้อเครื่องยนต์
สี
ประเภทของรถ
ชนิดเชื้อเพลิง
ลำดับเจ้าของรถ
ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำหน่าย (ถ้ามี)

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐

						

(ลงชื่อ)

รัศมี วิศทเวทย์
(นางรัศมี วิศทเวทย์)
ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก

		

สำเนาถูกตอง

(ลงชื่อ) จิรชัย มูลทองโร่ย
(นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
ผู้อำนวยการกองคุมครองผูผูบริโภคดานฉลาก
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๗ ง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
..............................................
โดยทีป่ จั จุบนั ปรากฏว่ามีอปุ กรณ์เครือ่ งเล่นสนามเป็นสินค้าทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย
แก่สขุ ภาพร่างกาย หรือจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและบางรายนำไปสูก่ ารเสียชีวติ อันเนือ่ งมาจาก
การเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทั้งในสถานที่สาธารณะ สถานศึกษา และสถานที่ราชการ
ดังนั้น การกำหนดฉลากของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในอันที่จะ
ทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า และข้อความอันจำเป็นของฉลากสินค้า
ดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้อุปกรณ์เครื่องเลนสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่ ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม” หมายความว่า สิ่งของ โครงสร้างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ออกแบบและทำขึ้นสำหรับให้เด็กอายุ ๒ ปี จนถึง ๑๔ ปีเล่น
ทัง้ ภายใน และภายนอกอาคาร ซึง่ มีการจัดไว้บริการในสถานทีร่ าชการและสถานทีเ่ อกชน
เช่น สถานศึกษา สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สนามเด็กเล่น วัด
หรือโรงแรม เป็นต้น
ข้อ ๒ ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓
แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนีไ้ ว้ในฉลาก
(๑) ข้อแนะนำในการใช้ ให้แสดงไว้ที่สินค้า โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามนี้เหมาะสมกับเด็กอายุ......ปี
(ข) ควรตรวจสอบสภาพความปลอดภั ย ของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเล่ น สนาม
โดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างสม่ำเสมอ
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(ค) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลขณะเล่น
(ง) ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เครื่ อ งเล น สนามในพื้ นที่ ที่ เหมาะสม เช น พื้ น ยาง
สังเคราะห์พื้นทราย เป็นต้น
(๒) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ผลิตโดยออกแบบให้ต้องยึดติดกับพื้นเพื่อความ
ปลอดภัย ต้องระบุคำเตือนว่า “หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”
ด้วยตัวอักษรสีตัดกับสีพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร
(๓) เอกสารหรือคู่มือการติดตั้ง ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม
(ข) ขั้นตอนการติดตั้ง
(ค) คำแนะนำการติดตั้งที่มิให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามโค่นลงและการอื่น
ที่ควรจัดให้มีเพื่อความปลอดภัยของผูเลน
(ง) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามนี้เหมาะสมกับเด็กอายุ.......ปี
(จ) การตรวจสภาพอุปกรณ์โดยช่างผู้ชำนาญงาน
(ฉ) ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเล่นและอื่น ๆ เช่น สั่งระงับการเล่น
เมื่อชำรุด ข้อมูลการติดต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายในกรณีชำรุด เป็นต้น
ข้อความที่เป็นข้อแนะนำใน (๑) และคำเตือนใน (๒) ต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า
ในลักษณะคงทนถาวร หรือบริเวณใกล้เคียงที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นและเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐		
					
สำเนาถูกต้อง

		

(ลงชื						
่อ) ถนัด มานะพันธุนิยม
(นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

(ลงชื่อ) รัศมี วิศทเวทย์
(นางรัศมี วิศทเวทย์)
ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒)
..............................................
โดยที่ ป รากฏว่ า ในปั จ จุ บั น มี ก ารซ่ อ มแซมเครื่ อ งทำน้ ำ เย็ น โดยการบั ด กรี ด้ ว ย
ตะกั่วทำให้มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็นดังกล่าวเกินมาตรฐาน
ความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในฉลากสินค้าเครื่องทำน้ำเย็น
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
		 “ (๒) คำเตือน ต้องระบุว่า
			 (ก) “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดินให้ถูกวิธี”
			 (ข) “ห้ามใช้ตะกั่วบัดกรีในการซ่อมโดยเด็ดขาด””
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ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐
							
			 สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) รัศมี วิศทเวทย์
					
(นางรัศมี วิศทเวทย์)
(ลงชื่อ) ถนัด มานะพันธุนิยม
ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก
		 (นายถนัด มานะพันธุ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
....................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และมาตรา ๓๕ อัฏฐ แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการ
รับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
		 “ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่
ผู้ประกอบธุรกิจทำการตกลงกับผู้เช่าในการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่า
ตั้งแต่ ๕ หน่วยขึ้นไป
		 “ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็น
ที่พักอาศัย เช่น บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเมนท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
		 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย
โดยเรียกเก็บเงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อการเช่าจากผู้เช่า
		 “ผูเ้ ช่า” หมายความว่า ผูบ้ ริโภคซึง่ เช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ การพักอาศัยเป็นหลัก
และการเช่านัน้ ต้องมิใช่เป็นการเช่าเพือ่ ให้เช่าช่วง ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงผูบ้ ริโภคซึง่ เป็น นิตบิ คุ คล
		 “เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ค่าประกันการเช่าที่อยู่อาศัย หรือค่าประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ ๒ ให้ธรุ กิจการให้เช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ รียกเงินประกันเป็นธุรกิจทีค่ วบคุมรายการใน
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หลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๓ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มหี ลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ และมอบให้แก่
ผู้เช่าในทันทีที่รับเงินประกันจากผู้เช่า
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้เช่าตามข้อ ๓ ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า
สองมิลลิเมตรและต้องใช้ข้อความที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
(๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
(๔) กำหนดระยะเวลาเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยระบุวนั เริม่ ต้นการเช่า และวันสิน้ สุด
การเช่า (ถ้ามี)
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงินประกัน
(๖) จำนวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันที
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่กรณี
ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายทีผ่ เู้ ช่าต้องรับผิดชอบ หากผูเ้ ช่ามิได้
ทำความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งคืนเงินประกันนั้น ตามวิธีการที่ผู้เช่า แจ้งให้ทราบ
(๗) ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
ข้ อ ๕ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น ตามข้ อ ๔ ต้ อ งไม่ มี ข้ อ ความที่ มี ค วามหมาย
ในทำนองว่าผู้ประกอบธุรกิจจะไม่คืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙

						
							
						

(ลงชื่อ)

ขวัญชัย สันตสว่าง
(นายขวัญชัย สันตสว่าง)
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙)
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
..............................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ เบญจ และ ๓๕ อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐาน
การรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ธรุ กิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจทีค่ วบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า การประกอบธุรกิจการค้า
โดยผู้ประกอบธุรกิจนำรถยนต์ใช้แล้ว ออกขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่น
อย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว
“รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่ นี ำ้ หนักรถ
ไม่เกินหนึง่ พันหกร้อยกิโลกรัม ซึง่ มิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพือ่ สินจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ทั้งนี้
ไม่รวมถึงรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกขายเป็นชิ้นส่วนเท่านั้น
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว
ซึง่ ไม่รวมถึงการซื้อขายโดยทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ และมอบให้แก่
ผู้บริโภคในทันทีที่ได้รับชำระราคารถยนต์ใช้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้บริโภค
ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามข้อ ๓
ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษร
ไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อความที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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		 ๔.๑ กรณีที่ผู้บริโภคชำระราคาครบถ้วน
			 (๑) ชือ่ แ ละทอ่ี ยูข องผปู ระกอบธุรกิจ และของผมู อี ำนาจออกหลักฐาน
การรับเงิน
			 (๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
			 (๓) รายละเอียดของรถยนต์ใช้แล้วเกี่ยวกับ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลข
เครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพัน
ของรถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์
			 (๔) จำนวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ
จดทะเบียนรถยนต์ใช้แล้วเป็นชือ่ ผูบ้ ริโภค หรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผบู้ ริโภค
หรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
			 (๕) กำหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งมอบรถยนต์
			 (๖) กำหนดวัน เดือน ปี ทีส่ ง่ มอบสมุดคูม่ อื จดทะเบียนรถยนต์พร้อม
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
			 (๗) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
			 (๘) ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
		 ๔.๒ กรณีที่ผู้บริโภคชำระราคาบางส่วน
			 (๑) ชือ่ แ ละทอ่ี ยูข องผปู ระกอบธุรกิจ และของผมู อี ำนาจออกหลักฐาน
การรับเงิน
			 (๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
			 (๓) รายละเอียดของรถยนต์ใช้แล้วเกีย่ วกับ ยีห่ อ้ รุน่ ปี สี หมายเลข
เครือ่ งยนต์ หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน ระยะทางการใช้ของรถยนต์ ภาระผูกพันของ
รถยนต์ (ถ้ามี) และชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์
			 (๔) จำนวนเงิน และข้อความว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ
จดทะเบียนรถยนต์ใช้แล้วเป็นชือ่ ผูบ้ ริโภค หรือไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วให้ผบู้ ริโภค
หรือมีการบอกเลิกสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้ว โดยมิใช่เป็นความผิดของผู้บริโภค
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้บริโภค
			 (๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
			 (๖) กำหนดวัน เดือน ปี ทีส่ ง่ มอบสำเนาสมุดคูม่ อื จดทะเบียนรถยนต์
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		 (๗) ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๕ หลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ ต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือ
ความหมาย ดังต่อไปนี้
		 (๑) ข้อความที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจยึดเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
		 (๒) ข้อความทีเ่ ป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบธุรกิจ
เพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิของรถยนต์ใช้แล้ว
ประกาศนี้ใหใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
		

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐

					
(ลงชื่อ) ขวัญชัย สันตสว่าง
							
(นายขวัญชัย สันตสว่าง)
			
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
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