
โดย 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



1. ปรับปรุงองค์ประกอบและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค ( ม.9 )

2. อาํนาจวนิิจฉัยช้ีขาด ( ม.21 )

3. อาํนาจฟ้องคดแีทนผู้บริโภค ( ม.39/1 )

4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภยั ( ม.29/1 – 29/17 )

5. ปรับปรุงบทลงโทษ

มีผลใช้บังคับเม่ือ วันอาทติย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                               ปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

 เลขาธิการ อย.                                                         ปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 ผู้ทรงคณุวฒุิไมเ่กิน 8 คน                                           
ผู้ทรงคณุวฒุิไมเ่กิน 8 คน 

จากภาควิชาการ ภาค

ประชาชน และภาคผู้ประกอบ

ธุรกิจ อยา่งน้อยภาคละ 2 คน

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งระหวา่งหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการใช้บงัคบักฎหมายระหวา่ง

การใช้บงัคบัตามบทบญัญตัิในหมวดนีก้บัการใช้บงัคบัตามกฎหมายเฉพาะ ให้

สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการเพื่อ

พจิารณาวนิิจฉัยชีข้าด คําวินิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุและผกูพนั

หน่วยงานของรัฐ

 ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญตัิไว้โดยเฉพาะแล้ว และสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเห็นสมควรจะต้องเข้าไปดาเนินการเพ่ือสง่เสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคใน

เบือ้งต้น ให้นําบทบญัญตัิในหมวดนีไ้ปใช้บงัคบัได้เทา่ท่ีไมซ่ํา้หรือขดักบับทบญัญตัิ

ดงักลา่ว

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 “นอกจากคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินคดีตามมาตรา 39 และกฎหมายวา่ด้วยวิธี

พิจารณาคดีผู้บริโภคแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี

อาํนาจดาํเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย”

 ทัง้นี ้การดําเนินคดีของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 บตัรพลังงานที่เคยมีข่าวว่ารักษาอาการป่วยได้

 นํา้ผลไม้รักษาโรค

 แหวนแห่งโชค เพิ่มพลังชีวติ ช่วยปลดหนี ้

เดมิต้องพสูิจน์ก่อน แต่ กฎหมายฉบับใหม่ แค่สันนิษฐาน

ว่าไม่ถูกต้อง โฆษณาเกนิจริง กร็ะงับ หรือให้แก้ไขการ

โฆษณาได้ โดยไม่ต้องให้มีการดาํเนินคดี

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 กําหนดหลกัการทัว่ไป

 กําหนดหน้าท่ีผู้ประกอบธุรกิจ

สนิค้าท่ีนําออกสูต่ลาดจะต้องเป็นสนิค้าท่ีปลอดภยั และผู้ประกอบธุรกิจต้อง

ไมผ่ลติหรือนําเข้าสนิค้าท่ีเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภค และต้องไมแ่นะนําหรือ

โฆษณาสนิค้าดงักลา่ว

• มีมาตรการเพ่ือปอ้งกนัหรือทําให้ความเส่ียงตอ่อนัตรายของสนิค้าหรือ  

บริการหมดสิน้ไป

• แจ้งความเป็นอนัตรายอนัเกิดจากสนิค้าหรือบริการ

• ปัดปอ้งอนัตรายหรือทําให้อนัตรายของสนิค้าหรือบริการนัน้หมดสิน้ไป

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



1. สอดส่องดูแลความปลอดภยัของสินคา้หรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกนัของสินคา้หรือ

บริการนั้น พร้อมทั้งเกบ็รักษาสถิติหรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง

2. มาตรการอนัเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการเพื่อให้ทราบไดถึ้งความเส่ียงต่ออนัตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนตามสภาพของสินคา้หรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว

3. ช่องทางในการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค และช่องทางการรับแจง้ขอ้มูลจากผูบ้ริโภค การตรวจสอบ

และพิจารณาขอ้มูลท่ีรับแจง้จากผูบ้ริโภค และการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูบ้ริโภคทราบโดยไม่

ชกัช้าพร้อมทั้งจดัทาํและเก็บรักษาบนัทึกหรือรายงานเก่ียวกบัการรับแจง้และผลการพิจารณา

ดงักล่าว

4. มาตรการในการติดตามสินคา้ท่ีได้จดัจาหน่ายไป ซ่ึงรวมถึงการระบุช่ือและรายละเอียดของ

ผูผ้ลิต ผูส้ั่งหรือนาเขา้มาในราชอาณาจกัร หรือผูจ้ดัจาหน่าย และเลขหมายประจาสินคา้ไวท่ี้ตวั

สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์

5. มาตรการในการติดตามบริการท่ีไดใ้หบ้ริการไป ซ่ึงรวมถึงการระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บบริการ

และรายละเอียดของการใหบ้ริการ
โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 อํานาจของคณะกรรมการวา่ด้วยความปลอดภยั

 อํานาจจดัการสนิค้าหรือบริการ

สัง่ผู้ประกอบธุรกิจให้ดาํเนินการทดสอบหรือพสูิจน์สนิค้าหรือบริการ

สัง่ห้ามขายสนิค้าหรือบริการช่ัวคราวจนกวา่จะทราบผลทดสอบ

• สัง่ห้ามขายหรืองดให้บริการ รวมทัง้กําหนดมาตรการในการจดัการสนิค้า

หรือบริการภายหลงัมีคําสัง่ เช่น เสนอแผนจดัเก็บหรือเรียกคืนสนิค้า และการ

ปิดประกาศแจ้งโฆษณาขา่วสาร

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 ให้คณะกรรมการวา่ด้วยความปลอดภยัเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ( ม.14)

 กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองอยูต่อ่จนกวา่จะมีกรรมการชดุใหม ่( ม.11)

กรรมการเฉพาะเร่ืองอยู่ในตาํแหน่งคราวละสามปี 

“เม่ือครบกาํหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมไิด้มีการแต่งตัง้

กรรมการขึน้ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระนัน้อยู่ใน

ตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตัง้ใหม่เข้า

รับหน้าที่”

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 เพิม่อตัราโทษปรับเป็นสองเท่า แต่องค์ประกอบความผดิยงัคงเดมิ

ม.49 ไมป่ฏิบติัตามคําสัง่

ของคณะกรรมการโฆษณา มี

โทษจําคกุไมเ่กิน 6 เดือน 

ปรับไมเ่กิน 50,000 
บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

ม.49 ไมป่ฏิบติัตามคําสัง่ของ

คณะกรรมการโฆษณา มีโทษ

จําคกุไมเ่กิน 6 เดือน ปรับไม่

เกิน 100,000 บาท หรือ

ทัง้จําทัง้ปรับ

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 “มาตรา 60
ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดาํเนินการให้สมาคม

หรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 ฟ้องร้องผู้

ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลเพื่อกล่ัน

แกล้งผู้ประกอบธุรกิจนัน้ให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ”

แต่ความผิดผู้ประกอบทีฝ่่าฝืน ไม่เกินสองแสนบาท

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



 มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัินีท่ี้มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็น

ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือมีโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี ให้คณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได้ และในการนีใ้ห้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้คณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองหรือคณะอนกุรรมการ พนกังานสอบสวน พนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน ดําเนินการเปรียบเทียบได้

 มาตรา ๖๓ คา่ปรับจากการเปรียบเทียบท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ปฏิบตัิการ

และดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามท่ีได้รับมอบหมายตามมาตรา 62 วรรค

หนึง่ ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้”

 กระจายอาํนาจให้ส่วนปกครองท้องถิน่ แต่ สคบ.ต้องมีการอบรมให้ความรู้

เร่ืองสิทธิผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคเพิม่เตมิด้วย

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒



1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทัง้คาํ

พรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและ

เพยีงพอเก่ียวกับสินคํา้หรือบริการ 

2. สิทธิที่จะมีอสิระในการเลือกหา

สินค้าหรือบริการ 

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภยัจาก

การใช้สินค้าหรือบริการ 

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน

การทาํสัญญา

5. สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาและ

ชดเชยความเสียหาย

1. สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าและบริการท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต

2. สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากผลิตภณัฑ์ กรรมวิธีผลิต 

และบริการท่ีเป็นอนัตรายตอ่คณุภาพชีวิต

3. สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของโฆษณา 

หรือการแจ้งประกาศท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิท่ีจะ

ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้

4. สิทธิท่ีจะได้เลือกซือ้สินค้าและบริการในราคายตุธิรรม ใน

ราคาท่ีเกิดการแขง่ขนักนั 

5. สิทธิท่ีจะแสดงความคดิเห็นในฐานะตวัแทนผู้บริโภค

6. สิทธิท่ีจะได้รับคา่ชดเชย ในกรณีท่ีถกูละเมิด หลอกลวงให้

ได้รับสินค้าและบริการท่ีไมมี่คณุภาพ 

7. สิทธิท่ีจะได้รับความรู้และไหวพริบอนัจําเป็นตอ่การบริโภค

อยา่งเทา่ทนั 

8. สิทธิท่ีจะดํารงชีวิตอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีดี และยงัชีพได้อยา่ง

ปลอดภยั

โสภณ หนรัูตน์ นําเสนอ คคส. ๒๘ ส.ค.๖๒
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