รางฯ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๖๕/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๒) และ (๘) และมาตรา ๓๖ และเพิ่มมาตรา ๑๐ (๑/๑) และ (๑/๒)
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)
(๒) กําหนดใหมูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองมีอํานาจดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีที่เปนประโยชนตอผูบริโภคโดยสวนรวมไดเชนเดียวกับสมาคม
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒)
(๓) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษผูประกอบธุรกิจที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค และผูเจตนาทุจริต ใช จาง
วาน ยุยง หรือดําเนินการใหมูลนิธิฟองรองตอศาลเพื่อกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจใหไดรับความเสียหาย
และเพิ่มบทกําหนดโทษผูประกอบธุรกิจที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเกี่ยวกับบริการที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐
และเพิ่มมาตรา ๕๖/๑)
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคอันจะเปนการชวยลดปริมาณคดีที่จะไปสูศาลได และสําหรับมาตรการคุมครองผูบริโภคนั้น
แมจะมีบทบัญญัติวาดวยการคุมครองผูบริโภคจากสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคก็ตาม แตก็ยัง
ไมครอบคลุมไปถึงการคุมครองทางดานบริการที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการ
คุมครองเชนกัน นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหมีมาตรการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค และใหมูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภครับรองมีสิทธิในการดําเนินคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคเชนเดียวกับสมาคม ซึ่งจะเปนการขยาย
การคุมครองผูบริโภคโดยภาคเอกชนดวย สมควรแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
....................................
....................................
....................................
.................................................................................................................
.............................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
.................................................................................................................
.............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคมุ ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ตามที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจตกลงกันกอนมีการฟองคดีตอศาล
(๑/๒) สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุมครองผูบริโภคตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด”

๒
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
ตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แลวแตกรณี”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๘) รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
คณะกรรมการอาจออกคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสิน คานั้น ได
ถาผูประกอบธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได
ในกรณีจําเปนและเรงดวน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวา
จะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได
ในกรณีทผี่ ลการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
และไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือ
ตามกฎหมายอื่น ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคําสั่งดังตอไปนี้ก็ได
(๑) หามผูประกอบธุรกิจขายสินคานั้น
(๒) ใหผูประกอบธุรกิจแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินคานั้นไมใหเปนอันตราย
แกผูบริโภค
(๓) ใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินคานั้น
(๔) ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรจัดสงสินคานั้น
กลับคืนออกนอกราชอาณาจักร
(๕) ใหผูประกอบธุรกิจทําลายสินคานั้น
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินคา
การจัดเก็บหรือเรียกคืนสินคา การจัดสงสินคากลับคืนออกนอกราชอาณาจักร และการทําลายสินคา
ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๓
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๕)
แตผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการทําลายสินคานั้น
โดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจาย
มาตรา ๓๘ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบริการใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
คณะกรรมการอาจออกคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนบริการนั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนบริการหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการจะจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได ในกรณี
จําเปนและเรงดวน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งหามใหบริการนั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะทราบ
ผลการทดสอบหรือพิสูจนบริการนั้นได
ในกรณีทผี่ ลการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาบริการใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคําสั่งดังตอไปนี้ก็ได
(๑) ใหผูประกอบธุรกิจปดประกาศและโฆษณาคําเตือนเกี่ยวกับการรับบริการนั้น
(๒) ใหผูประกอบธุรกิจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใหบริการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) หามผูประกอบธุรกิจใหบริการนั้น
คําสั่งตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ สมาคมและมูลนิธทิ ม
ี่ ีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ
แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมและ
มูลนิธินั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตาม
มาตรา ๔๑ ได
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ใหสมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟองคดีแพง คดีอาญา และดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดี
เพื่อคุมครองผูบริโภคที่เปนประโยชนตอผูบริโภคโดยสวนรวมตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดได
และใหมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินและคาเสียหายแทนผูบริโภคได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกทรัพยสิน
และคาเสียหายแทนจากผูบริโภคดังกลาว

๔
ในการดําเนินคดีในศาล มิใหสมาคมและมูลนิธิถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาล
เห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม สําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียก
ทรัพยสินหรือคาเสียหายแทนผูบริโภค การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของผูบริโภคผูมอบหมายใหเรียกทรัพยสิน
หรือคาเสียหายแทน แลวแตกรณี มาแสดงตอศาลดวย
มาตรา ๔๒ นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
กฎหมายอื่นแลว สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
เมื่อปรากฏวาสมาคมหรือมูลนิธใิ ดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณปรากฏวาไดดําเนินการฟองคดีโดยไมสุจริต
ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได
การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งหามขายสินคา
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผูสั่งหรือนําเขามา
ในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผอู ื่นไดรับอันตราย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๖/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๖/๑ ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งหามใหบริการ
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตราย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

๕
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมหรือ
มูลนิธทิ ี่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ตอศาล เพื่อกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

