การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณา
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นโฆษณา เป็ นมาตรการหนึ่ งของ “การคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค” ตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในอันที่จะให้ การคุ้มครองแก่ผ้ ูบริโภคเกี่ยวกับการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
คําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้ อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการ ดังนั้น การโฆษณาเพื่อจําหน่าย
สินค้ าหรือให้ บริการต่างๆ จึงต้ องมีการใช้ ถ้อยคํา หรือข้ อความที่ไม่มีลักษณะไม่เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ ,
เข้ าใจผิดในสาระสําคัญของสินค้ าหรือบริการ , อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็ นการส่วนรวม ,
ก่อให้ เกิดการสนับสนุนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้ อมที่ทาํ ให้ มีการกระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดี หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ , ก่อให้ เกิดความแตกแยก หรือความสามัคคี
ในหมู่ ป ระชาชน และอย่ า งอื่น ที่ก ฎหมายกํา หนด ไม่ ว่ า จะเกิด จาการที่ผ้ ู โ ฆษณาจะใช้ วิ ธีก าร หรื อ
การดําเนินการไม่ว่าจะเป็ นการอ้ างอิงรายงานผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัน
ไม่เป็ นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่กต็ าม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ กาํ หนดให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้ วย
การโฆษณาขึ้นมาเพื่อทําหน้ าที่ในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้ าหรือบริการ และมีอาํ นาจในการ
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ นเพื่ อ ดํา เนิ น การพิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามอบหมายก็ได้

การโฆษณาหมายถึงอะไร?
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ มีการนิยามเพื่อให้ ความหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณาไว้ ดังนี้
โฆษณา หมายความรวมถึง การกระทําการไม่ ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้ อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้ า
สื่ อ โฆษณา หมายความว่ า สิ่ ง ที่ ใ ช้ เป็ นสื่ อ ในการโฆษณา เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้ าย

อํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอะไรบ้าง?
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณาจั ด ตั้ ง ขึ้ นตามมาตรา 14 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 อัน ประกอบไปด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งเป็ นองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา โดยมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน และมีวาระใน
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1. การโฆษณาจะต้ องไม่ ใช้ ข้อความที่เป็ นการไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้บริโภคหรือใช้ ข้อความที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิด ผลเสีย ต่ อ สังคมเป็ นส่ ว นรวม ทั้ง นี้ ไม่ ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วนั้ น จะเป็ นข้ อ ความที่เ กี่ย วกับ
แหล่ งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้ าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือ
การใช้ สนิ ค้ าหรือบริการ ซึ่งข้ อความต่อไปนี้ ถือว่า เป็ นข้ อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
เป็ นข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม คือ
(1) ข้ อความที่เป็ นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้ อความที่จะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการ
ไม่ว่าจะกระทําโดยใช้ หรืออ้ างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่ เป็ นความจริงหรือ
เกินความจริงหรือไม่กต็ าม
(3) ข้ อความที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมให้ มีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้ อความที่จะทําให้ เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(5) ข้ อความอย่างอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ หากข้ อความที่ใช้ ในการโฆษณาที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถเข้ าใจได้ ว่า ข้ อความโฆษณา
ดั ง กล่ า วไม่ อ าจเป็ นความจริ ง ได้ อ ย่ า งแน่ แ ท้ ก็ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ นข้ อ ความที่ ต้ อ งห้ ามในการโฆษณา
ตามข้ อ (1)
2. กรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา เห็นว่า สินค้ าใดอาจเป็ นอันตรายต่อผู้บริโภค และ
คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากได้ มีการกําหนดให้ เป็ นสินค้ านั้นเป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลาก คณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณา มีอาํ นาจในการที่จะออกคําสั่ง ดังนี้
(1) กําหนดให้ การโฆษณาดังกล่ าวต้ องมีการแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีการใช้
หรืออันตราย ควบคู่ไปกับการโฆษณา ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนด
(2) จํากัดการใช้ ส่อื โฆษณาสินค้ านั้นๆ
(3) ห้ ามไม่ให้ ทาํ การโฆษณาสินค้ านั้นๆ
ทั้งนี้ การห้ ามตาม (2) และ(3) ต้ องเป็ นกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่า การใช้
หรือประโยชน์ของสินค้ านั้นๆ ขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติ
3. กรณีท่ีคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา เห็นว่ า การโฆษณาสินค้ าหรือบริการใด มีความ
จํา เป็ นที่ผ้ ู บ ริ โ ภคต้ องทราบถึง ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่ า งอื่น เกี่ยวกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถกําหนดให้ แสดงหรือแจ้ งข้ อเท็จจริงดังกล่าวได้
4. มีอาํ นาจในการออกคําสั่งให้ ผ้ ูโฆษณา ทําการแก้ ไขข้ อความหรือวิธกี ารโฆษณา , ห้ ามการใช้
ข้ อความโฆษณาบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา , ห้ ามการโฆษณาหรือห้ ามใช้ วิธกี ารโฆษณานั้นๆ หรือ
ให้ ผ้ ูโฆษณาทําการแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่คณะกรรมการว่าด้ วย
การโฆษณากําหนด
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5. มีอาํ นาจออกคําสั่งให้ ผ้ ูโฆษณาพิสูจน์ข้อความโฆษณา เพื่อแสดงความจริงได้ ถ้ าสงสัยว่ า
ข้ อความที่โฆษณาเป็ นเท็จหรือเกินความจริง และในกรณีท่ีผ้ ูโฆษณามีการอ้ างอิงรายงานทางวิชาการ
ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบัน หรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้ อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการ
โฆษณา ถ้ าไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็ นจริงตามที่โฆษณา ให้ ถือว่า “ผู้โฆษณารู้หรือควรรู้ว่าข้ อความนั้น
เป็ นเท็จ”
6. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับกรณีท่ีผ้ ู โฆษณามีข้อสงสัยว่ า การโฆษณาจะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
หรือไม่
7. มีอาํ นาจในการเปรี ยบความผิดผู้โฆษณา และเจ้ าของสื่อโฆษณา ที่กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ข้อความโฆษณาใดทีถ่ อื ว่า เป็ นข้อความทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิผูบ้ ริโภค?
การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านโฆษณา นั้นตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้
กําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ใน มาตรา 22 โดยแยกออกได้ ใน 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เป็ นการใช้ ข้อความโฆษณาที่ไม่เป็ นธรรมกับผู้บริโภค กล่ าวคือ การใช้ ข้อความ
โฆษณาที่เป็ นเท็จหรือเกินความเป็ นจริง หรือข้ อความโฆษณาที่ทาํ ให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความเข้ าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการที่มีการโฆษณา ไม่ว่าการโฆษณาดังกล่ าวจะมีการอ้ างอิงรายงาน
ทางวิชาการ การศึกษาวิจัย สถิติ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ไม่เป็ นความจริงหรือเกินกว่าความเป็ นจริง แต่ไม่
รวมถึงการใช้ ข้อความโฆษณา วิธีการโฆษณาที่บุคคลทั่วๆ ไป เห็นแล้ วสามารถรับรู้ หรือเข้ าใจได้ ว่า
“ไม่อาจเป็ นความจริงได้ อย่างแน่นอน”

ตัวอย่าง ภาพที่มีใช้ ในการโฆษณาจําหน่ายมันบด
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ภาพแสดง ปริมาณมันบดที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจพิสจู น์
ตั ว อย่ า งการโฆษณาข้ า งต้ น เป็ นการโฆษณาโดยใช้ ภ าพในการโฆษณาจํา หน่ า ยมั น บดของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งข้ อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อผู้บริโภคพบเห็นภาพโฆษณาดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้ าเลือก
ซื้อมันบด แต่ปรากฏว่า ผู้บริโภคไม่ได้ รับมันบดตามปริมาณที่ได้ มีการแสดงภาพโฆษณา จึงได้ ร้องเรียน
ต่ อสํานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค และเมื่อได้ เชิญผู้ ประกอบธุ รกิจเข้ าชี้ แจงข้ อเท็จจริ ง
ผลการพิ จารณาประกอบคําชี้แจงข้ อเท็จจริ งของผู้ ประกอบธุรกิจ คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา
มีคาํ สั่งห้ ามใช้ ข้อความโฆษณาดังกล่าว แม้ ว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะชี้แจงว่า ภาพโฆษณาดังกล่าวเกิดจาก
การปรับแต่งทางเทคนิคเพื่อเป็ นการส่งเสริมการค้ าเท่านั้น ก็ตาม คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา เห็น
ว่า การโฆษณาดังกล่าวส่งผลทําผู้บริโภคเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการ
และจากการดําเนิ นการตามกรณีตัวอย่ า งนี้ไ ด้ ส่งผลถึงผู้ ประกอบธุ รกิจรายอื่นๆ จะต้ องใช้
ความระมัดระวังในการใช้ ข้อความ หรือวิธกี ารโฆษณาเพื่อจําหน่ายสินค้ าหรือบริการของตน ซึ่งอาจเห็น
ได้ จากการโฆษณาในปั จจุ บันได้ ว่า หากมีการแสดงภาพการโฆษณาจําหน่ ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มี
การใช้ ภาพประกอบการโฆษณา จะมี ข้อความประกอบกับ ภาพโฆษณาดังกล่ า วว่ า “ใช้ ส าํ หรั บการ
โฆษณาเท่านั้น”
ลักษณะที่ 2 เป็ นการใช้ ข้อความโฆษณาที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ
การใช้ ข้อความที่เป็ นการสนับสนุน ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็ นทางตรง หรือทางอ้ อม ให้ มีการกระทําความผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนทํา
ให้ เกิดความแตกแยก ความสามัคคีของประชาชน
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ภาพแสดง การโฆษณาที่เป็ นการกระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การโฆษณาดั ง กล่ า วข้ างต้ นเป็ นการโฆษณาการให้ บริ ก ารโหลดข้ อ ความหรื อ ภาพทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาพิจารณาแล้ วเห็นว่า เป็ นการใช้ ข้อความโฆษณา
ที่มีลักษณะเป็ นการกระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสู่ความเสื่อม
เสียต่อวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ มีคาํ สั่งห้ ามไม่ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจรายดังกล่าวทําการใช้ ข้อความโฆษณา
แต่อย่างใดก็ตามปัจจุบัน ก็ยังคงมีผ้ ูประกอบการรายอื่นได้ ทาํ การโฆษณาในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันนี้อยู่
แต่ได้ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธกี ารเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดในรูปแบบต่างกันไป
ลักษณะที่ 3 เป็ นการใช้ ข้อความโฆษณาที่ผิด ตามกฎกระทรวงที่คณะกรรมการว่ าด้ วยการ
โฆษณากําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติไว้ เช่ น การโฆษณาสินค้ าหรือบริการที่ใช้ อ้างอิงข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สาํ เร็จราชการแทนพระองค์ , การโฆษณาสินค้ า
หรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดให้ มีการแถมพกหรือรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค ,
การโฆษณาขายห้ อ งชุ ด บ้ า นจั ด สรร ในหนั ง สือ พิ มพ์ สื่อสิ่งพิ มพ์ โทรทัศ น์ วิ ทยุ หรื อป้ ายโฆษณา
เป็ นต้ น
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ภาพแสดง ข้ อความโฆษณาสินค้ าหรือบริการในลักษณะของการถวายพระพร
สํา หรั บ การโฆษณาที่มี ข้ อ ความโฆษณาสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร รวมทั้ง เครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ
เครื่องหมายอื่นๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ ที่รวมอยู่ กับข้ อความที่ถวายพระพรหรื อข้ อความอย่ างอื่นที่
อ้ า งอิ ง เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี รั ช ทายาท หรื อ ผู้ ส ํา เร็ จ ราชการแทนพระองค์ นั้ น
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาได้ มีการออกกฎกระทรวงห้ ามไม่ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจดําเนินการตาม
ข้ อกําหนดดังกล่าว แต่ผ้ ูประกอบธุรกิจสามารถที่จะระบุช่ือของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประพันธ์ข้อความ
ดังกล่าวได้ ซึ่งตัวอย่างการโฆษณาข้ างต้ นเข้ าลักษณะของการแสดงเครื่องหมายการค้ า

ภาพแสดง การโฆษณาที่มีลักษณะเป็ นการลด แลก แจก แถมของรางวัล
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การโฆษณาข้ า งต้ น เป็ นการโฆษณาเกี่ย วกับ การจั ด ให้ มี ก ารลด แจก แถมของรางวั ล ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาก็ได้ มีการออกข้ อกําหนด หลักเกณฑ์ท่ีผ้ ูประกอบ
ธุรกิจต้ องปฏิบัติตาม โดยการโฆษณานี้มีการใช้ ข้อความโฆษณาที่ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็น
ว่า เป็ นการฝ่ าฝื น คือ “ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าสินค้ าจะหมด” เนื่องจากข้ อความดังกล่าว ไม่ถือว่า เป็ น
ระยะเวลาเริ่มต้ นหรือสิ้นสุดในการจัดให้ มีของแถม และการจะยกข้ อความดังกล่าวขึ้น มาเป็ นข้ ออ้ างใน
การที่จะยกเว้ นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ได้ เช่นกัน
ลักษณะที่ 4 เป็ นการโฆษณาที่มีลักษณะที่ไม่ทาํ ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ร่ างกาย หรือจิตใจ
หรืออาจก่อให้ เกิดความรําคาญต่ อผู้บริโภค ปั จจุ บันยังไม่ ได้ มีการออกหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ
ดังกล่าว

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อความโฆษณาทําอย่างไร?
สําหรับการตรวจสอบข้ อความโฆษณาที่มีการโฆษณาอยู่ท่วั ไปของผู้ประกอบธุรกิจนั้น การจะมี
ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการดําเนินการ ในการตรวจสอบการโฆษณา ในทุกๆ สื่อ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือป้ ายโฆษณา เป็ นต้ น ซึ่งผู้รับผิดชอบงานด้ านการคุ้มครองผู้บริโภคด้ าน
โฆษณา คือ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ านโฆษณา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ โดยเจ้ าหน้ าที่จะทํา
การตรวจข้ อความโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือป้ าย
โฆษณา เป็ นต้ น หากเจ้ าหน้ าที่เห็นว่ า การใช้ ข้อความโฆษณาดังกล่ าวเป็ นการใช้ ข้อความโฆษณาที่มี
ลักษณะเป็ นการฝ่ าฝื นตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะดําเนินการ ดังนี้
(1) ทํา การสรุ ป ข้ อ เท็จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย ประเด็น ปั ญ หาเกี่ย วกับ ข้ อ ความโฆษณา
รวมถึง ข้ อพิจารณา นําเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) มีหนังสือเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาชี้แจงข้ อเท็จจริง ตลอดจนนําส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการชี้แจงเกี่ยวกับการโฆษณา
(3) กรณีท่ผี ้ ูประกอบธุรกิจไม่สามารถชี้แจงข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หรือยังมี
ข้ อสงสัยว่ า ข้ อความโฆษณาดังกล่ าวอาจเป็ นการฝ่ าฝื นตามพระราชบัญญัติค้ ุ มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 เจ้ าหน้ าที่จะนําเสนอเรื่ องต่ อคณะอนุ กรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา และ
คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา พิจารณา ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ เช่ น การสั่งให้ ทาํ การแก้ ไข
ข้ อความโฆษณา , การสั่งห้ ามใช้ ข้อความโฆษณา เป็ นต้ น
(4) กรณี ท่ีค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณา เห็น ว่ า การใช้ ข้ อ ความโฆษณาของ
ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ นําเรื่อง
เสนอต่ อ คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อพิ จ ารณาใช้ อ าํ นาจทํา การเปรี ย บเทีย บความผิ ด แก่
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น ผู้ทาํ การโฆษณา หรือเจ้ าของสื่อโฆษณา
(5) ทําการแจ้ งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ ผ้ ูทาํ การโฆษณา หรือเจ้ าของสื่อ
โฆษณา ทราบ เพื่อให้ มาชําระค่าปรับตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือหากผู้ได้ รับคําสั่ง
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(6) กรณีท่ผี ้ ูทาํ การโฆษณา หรือเจ้ าของสื่อโฆษณา ไม่ทาํ การมาชําระค่าปรับตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะประสานส่งเรื่องไปยังสํานักกฎหมายและ
คดี สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดําเนินการบังคับให้ ผ้ ูทาํ การโฆษณา หรือเจ้ าของสื่อ
โฆษณา มาชําระค่าปรับตามกฎหมาย

ร้ องเรียนทั่วไป(ส่ วนกลาง)

ตกลงได้

ไกล่เกลี่ยได้
ผูบ้ ริ โภค

ยุติ
ตกลงได้

เจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยไม่ได้

คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยฯ (3ชุด)
ส่ งอัยการ

ตกลงไม่ได้ คณะอนุกลันกรองฯ
่

ฟ้ อง

เผยแพร่

ภาพแสดง ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้ องเรียนจากผู้บริโภค(ส่ วนกลาง)

คคบ.

ไม่ผดิ

ยุติ

ทําอย่างไรทีจ่ ะทําการโฆษณาไม่ผิดกฎหมาย?
ในกรณีท่ีผ้ ู ประกอบธุรกิจมีข้อสงสัยว่ า การใช้ ข้อความโฆษณาของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือไม่น้ัน ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสร้ างความมั่นใจได้
โดยวิธีการ “ขอความเห็น” ต่อคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา เพื่อพิจารณาข้ อความโฆษณาของตน
ว่ า ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ต้ องทํา การยื่ น คํา ขอตามแบบที่
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนดไว้ โดยมีข้นั ตอน และการดําเนินการ ดังนี้
1. เมื่อผู้ ประกอบธุ รกิจได้ ย่ ืน คําขอตามแบบที่คณะกรรมการว่ า ด้ วยการโฆษณากํา หนดไว้
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา จะดําเนินการพิจารณาข้ อความโฆษณา และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ ย่นื คําขอ
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ย่ ืนคําขอต้ องชําระค่าขอความเห็นและค่าป่ วยการในการให้ ความเห็นใน
อัตราค่าบริการกรณีภาพยนตร์หรือแถบบันทึกเสียงหรือภาพ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ต่อ
1 เรื่อง หรือข้ อความอย่างอื่นในอัตราหน้ าแรก 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) หน้ าถัดไปหน้ าละ
5,000 บาท(ห้ าพันบาทถ้ วน) ซึ่งค่าป่ วยการดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะนําส่ง
คลังเป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
3. การให้ ความเห็นของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา ไม่ ถือว่ า เป็ นการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยข้ อความโฆษณานั้นใหม่ หากมีเหตุอนั สมควร
4. การกระทําใดที่ผ้ ูประกอบธุรกิจได้ กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่ าด้ วยการ
โฆษณา ไม่ให้ ถอื ว่า การกระทําดังกล่าวเป็ น “ความผิดทางอาญา”

แนวทางการพิสูจน์เพือ่ แสดงความจริงเกีย่ วกับข้อความโฆษณาทําอย่างไร?
ข้ อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจในปั จจุ บันได้ มีการนําเสนอในรูปแบบ และวิธีการต่างๆ
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอโดยกล่าวอ้ างข้ อมูลการวิจัย สถิติหรือตัวเลขต่างๆ เพื่อให้ เป็ น
จุดขายหรือเป็ นที่สนใจจากผู้บริโภค ซึ่งการดําเนินการดังกล่ าวอาจเป็ นการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อ
กฎหมายได้ ดังนั้น ในการตรวจสอบว่ า “ข้ อความโฆษณา” ที่ได้ มีการเผยแพร่ ออกมาสู่ผ้ ูบริโภคนั้น
เป็ นจริงหรือไม่ จึงต้ องมีการกําหนดกฎเกณฑ์ หรือกรอบในการพิจารณาว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้ องมี
หน้ าที่ในการพิ สูจน์ความเป็ นจริ งของข้ อความโฆษณา ดังกล่ าวอย่ างไร และเพื่ อความเป็ นธรรมต่ อ
ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา จึงได้ มีการกําหนดแนวทางในการ
พิสจู น์เพื่อแสดงความเป็ นจริงเกี่ยวกับข้ อความโฆษณา ไว้ ดังนี้
1. กรณีต้องมีการพิสูจน์ข้อความโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจมีระยะเวลาในการพิสูจน์ข้อความ
โฆษณา จํานวน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับหนังสือให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจทําการพิสจู น์ แต่หากมีเหตุสดุ วิสยั
หรือพฤติการณ์พิเศษอย่ างอื่น ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถที่จะขอขยายระยะเวลาในการพิสูจน์ได้ ตาม
สมควร
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2. กรณีท่เี ป็ นการพิสูจน์ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะของการกล่าวอ้ างอิงเกี่ยวกับ สถิติ ตัวเลข
รายงานทางวิชาการ หรือรางวัลใดๆ ที่มีอยู่แล้ ว ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ าที่ต้องนําเอกสารหลักฐานมา
แสดงต่ อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณา และไม่ ส ามารถที่จ ะขยายระยะเวลาในการพิ สูจ น์ ไ ด้
หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ ให้ ถือว่า “ผู้ประกอบธุรกิจสละสิทธิ์” ในการ
ที่จะพิสจู น์เกี่ยวกับข้ อความโฆษณาดังกล่าว
3. ในระหว่ างการพิจารณาของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาๆ มีอาํ นาจในการที่จะออก
คําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม เช่ น ให้ ทาํ การแก้ ไขข้ อความโฆษณา , ห้ ามใช้
ข้ อความโฆษณาหรือวิธกี ารโฆษณานั้น , ห้ ามใช้ ข้อความโฆษณา หรือให้ โฆษณาแก้ ไขความเข้ าใจผิดของ
ผู้บริโภค เป็ นต้ น และ
4. สําหรับกรณีท่ีมีการใช้ ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็ นความผิดชัดเจน เช่ น การโฆษณา
ข้ อความที่ไม่ถูกต้ องตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 3 ,4 , 5 , 6 และ 7 คณะกรรมการว่าด้ วย
การโฆษณาจะมอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นผู้ดาํ เนินการ ในการแจ้ งให้
ผู้ประกอบธุรกิจทําการชี้แจงข้ อเท็จจริง และนําส่งเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงตามระยะเวลา
พอสมควร หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ ทาํ การชี้แจงภายในระยะเวลาดังกล่ าว ให้ ถือว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ
สละสิทธิ์” ในการชี้แจงข้ อเท็จจริง

ข้อความอย่างไรทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงทีย่ ากกับการพิสูจน์?
ปั จจุบันการใช้ ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจจํานวนมากมักมีการใช้ ข้อความที่มีลักษณะ
ของการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้ าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ ว่า มีคุณสมบัติท่ดี ีกว่าสินค้ า
หรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ในประเภทเดียวกันที่มีการจําหน่ายอยู่ในท้ องตลาด โดยการ
อ้ างอิงหรือยืนยันข้ อเท็จจริงต่ างๆ แม้ ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากมีการผ่านการรับรอง หรือการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างถี่ถ้วนแล้ วก็ตาม โดยข้ อความโฆษณาที่มีลักษณะที่ทาํ ให้ เกิดความยาก
ในการพิสจู น์ เช่น “แห่งแรก” “แห่งเดียว” “รายแรก” “ครั้งแรก” หรือ “100 %” เป็ นต้ น
ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา จึงเห็นว่า เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับ
ปัญหาการพิสจู น์การใช้ ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ จึงได้ มีการขอความร่ วมมือจากผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ใช้ ข้อความโฆษณา ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อความโฆษณาที่ใช้ ถ้อยคําว่ า “ที่สุด” “แห่ งแรก”
และ “100%” อย่างไรก็ดี คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา ได้ กาํ หนดแนวทางในการปฏิบัติให้ แก่ผ้ ู
ประกอบธุรกิจที่มีความต้ องการที่จะใช้ ถ้อยคําดังกล่าว คือ
(1) ต้ องมีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า ข้ อความโฆษณาดังกล่าวสามารถทําการโฆษณาได้
ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้ มครองผู้ บริ โภคที่เชื่อถือได้ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศญี่ปุ่น ,
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หรือประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น
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(2) มีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานในประเทศไทย
หรื อของต่ างประเทศ ที่เป็ นส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานผู้ ชํานาญการหรื อมีอ าํ นาจหน้ าที่ต รวจสอบ
เกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการที่โฆษณานั้นๆ หรือสถาบันที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณายอมรับ

หากมีคําสังของคณะกรรมการว่
่
าด้วยการโฆษณาจะทําอย่างไร?
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้ ข้อความโฆษณาในการจําหน่ ายสินค้ าหรือบริการ เพื่อชักชวน
เชิญชวนให้ ผ้ ูบริโภคให้ ความสนใจ และซื้อสินค้ าหรือบริการดังกล่าว หากปรากฏว่า คณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณาได้ มีการพิ จารณาข้ อความโฆษณาดังกล่ าว พร้ อมทั้งมีความเห็นว่ า การใช้ ข้อความ
โฆษณาดังกล่าวฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีคาํ สั่งเกี่ยวกับการใช้ ข้อความโฆษณา ห้ ามใช้ ข้อความโฆษณา ให้
ทําการแก้ ไขข้ อความโฆษณา หรือให้ ทาํ การโฆษณาแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้บริโภค เป็ นต้ น
ดังนั้น คําสั่งของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็ นอย่าง
มากในการดําเนินการประกอบธุรกิจ จึงมีการเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ูประกอบธุรกิจในการอุทธรณ์คาํ สั่ง
ดังกล่าวได้ กล่าวคือ ผู้ท่จี ะมีสทิ ธิในการอุทธรณ์คาํ สั่งจะประกอบไปด้ วย
(1) ผู้ทาํ การโฆษณา
(2) ผู้ประกอบกิจการโฆษณา
(3) เจ้ าของสื่อโฆษณา
โดยการอุทธรณ์คาํ สั่งนั้น ผู้มีสทิ ธิอทุ ธรณ์จะต้ องทําการอุทธรณ์คาํ สั่งต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ผ้ ูอุทธรณ์ได้ รับคําสั่ง อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็ น “การทุเลาการบังคับ” ตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา เว้ นเสียแต่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะมีคาํ สั่งเป็ นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขความเข้าใจผิดของผูบ้ ริโภคทําอย่างไร?
ในกรณีท่ีผ้ ู ประกอบธุรกิจได้ มีการใช้ ข้อความโฆษณา แล้ วคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา
พิจารณาแล้ วเห็นว่า การใช้ ข้อความโฆษณาดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจทําให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าใจผิดเกี่ยวกับ
สินค้ าหรือบริการ และมีคาํ สั่งให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจทําการโฆษณาแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจ
เกิดจากการใช้ ข้อความโฆษณาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจนําข้ อความโฆษณาที่จะใช้ ในการโฆษณาเพื่อแก้ ไขความเข้ าใจ
ผิดเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา พิจารณาและอนุมัติ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่
ได้ รับคําสั่งให้ โฆษณาแก้ ไข
(2) ผู้ประกอบธุรกิจต้ องนําข้ อความที่ได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าด้ วย
การโฆษณา ทําการโฆษณาให้ ผ้ ูบริโภคทราบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบดังกล่าว
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(3) การทําการโฆษณาแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้บริโภคนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้ องทํา
การโฆษณาข้ อความดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(4) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการทํา การโฆษณาข้ อ ความให้ ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิจ เป็ นผู้ ร้ บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
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ขั้นตอนการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริโภค
สําหรับการรับเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีท่ผี ้ ูบริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจกระทํา
การละเมิ ด สิท ธิต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 นั้ น สํา นั ก งานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ มีการจัดทําแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบเกี่ยวกับกรณี
ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เมื่อผู้ บริ โภคได้ เข้ ามาร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ ข้อความโฆษณา และมี ผลทําให้
ผู้ บริ โภคเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการที่ผ้ ู ประกอบธุรกิจได้ ทาํ การโฆษณา ผู้ บริ โภค
สามารถร้ องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น
- ร้ องเรียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์
รับเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภคที่ต้งั อยู่ท่ี ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
- ร้ องเรี ย นผ่ า นโทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นผู้ บริ โ ภค 1166 และนํ า ส่ ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้ เจ้ าหน้ าที่ในภายหลังเพื่อใช้ ในการประกอบการพิจารณาดําเนินการ
- รับแบบฟอร์มร้ องเรียนได้ จากร้ านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เขียนรายละเอียด และส่งทางไปรษณีย์
- ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น เ ว็ ป ไ ซ ค์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภค www.ocpb.go.th
2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารร้ องเรียน และหลักฐานที่ใช้ ในการประกอบการพิจารณา
เรียบร้ อยแล้ ว จะต้ องดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้ นว่า ข้ อความโฆษณาดังกล่าว หรือคําร้ องเรียนของ
ผู้บริโภคนั้น กระทบสิทธิของผู้บริโภค หรือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือไม่
3) มีหนังสือให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจผู้ทาํ การโฆษณา มีโอกาสได้ ช้ ีแจงข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้ ข้อความโฆษณาดังกล่ าว แก่เจ้ าหน้ าที่และผู้บริโภคเพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อความโฆษณา
พร้ อมทั้งทําการเจรจาไกล่เกลี่ย
4) กรณีท่สี ามารถทําความเข้ าใจ หรือเจรจาตกลงกันได้ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ
ผู้บริโภค เจ้ าหน้ าที่จะทําการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่องร้ องเรียนดังกล่าว
5) กรณีท่ไี ม่สามารถทําความเข้ าใจ หรือเจรจาตกลงกันได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
นําเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการไกล่ เกลี่ยเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้ บริโภค พิจารณาดําเนินการไกล่ เกลี่ย
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค เพื่อหาข้ อยุติ และหากสามารถทําความเข้ าใจกันได้ ให้ ทาํ การ
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่องร้ องเรียนดังกล่าว
6) หากในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภค ไม่สามารถ
ทําความเข้ าใจ หรือเจรจาตกลงกันได้ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
นําเสนอต่อคณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภค พิจารณาดําเนินการว่า
เห็นควรที่จะนําเสนอเรื่องร้ องเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาใช้ อาํ นาจ
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 หรือไม่
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7) หากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภค พิจารณา
แล้ วเห็นว่า ควรที่จะนําเสนอเรื่องร้ องเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาใช้
อํานาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเห็นชอบ ก็จะมีมาตรการในการดําเนินการคือ แจ้ งให้ ผ้ ูบริโภคจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
และจัดส่งเรื่องพร้ อมมติให้ สาํ นักงานอัยการสูงสุด พิจารณาดําเนินคดีแก่ผ้ ูประกอบธุรกิจแทนผู้บริโภค
พร้ อมทั้งทําการโฆษณาเผยแพร่ให้ ผ้ ูบริโภคโดยทั่วไปได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร
8) หากกรณีท่คี ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่เห็นชอบที่จะใช้ อาํ นาจตามมาตรา
39 แห่ งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ให้ มีหนังสือแจ้ งผู้บริโภคทราบมติไม่ เห็นชอบ
ดังกล่ าว แต่ มติขอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นั้น ไม่ตัดสิทธิของผู้บริโภคที่จะไปดําเนินการใช้
สิทธิทางศาลด้ วยตนเอง
อย่างไรก็ดี สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองผู้บริโภคประจําจังหวัดในส่วนภูมิภาค
จะมีข้ันตอน และการปฏิบัติงานที่แตกต่างออกไปเล็กน้ อย กล่าวคือ ภายหลังที่มีการนําเสนอเรื่องต่อ
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภคประจําจังหวัดเรียบร้ อยแล้ ว หากไม่สามารถทํา
ความเข้ า ใจ หรื อ เจรจาตกลงกัน ได้ เจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งนํา เสนอเรื่ อ งพร้ อ มความเห็น แก่
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้ อมมีมติและ
ความเห็นเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนดังกล่าวว่า “เห็นควรดําเนินการอย่างไร” และจัดส่งมติและความเห็น
ของคณะอนุ กรรมการคุ้ มครองผู้บริ โภคประจําจังหวัดไปยังส่วนกลาง คือ สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบโฆษณา (ส่ วนกลาง)

สามารถทําความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภค

ไม่ผดิ

ยุติ

เจ้าหน้าที่
คณะ
อนุสอดส่ องฯ

ไม่สามารถทําความเข้าใจได้

คณะกรรมการโฆษณา

เปรี ยบเทียบปรับ
คคบ.
เผยแพร่

ภาพแสดง ขั้นตอนการตรวจสอบข้ อความโฆษณา

ผิด
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เรื่องร้ องเรียน(ภูมิภาค)

ร้องทุกข์

คณะอนุกรรมการฯประจําจังหวัด

ภาพแสดง ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้ องเรียนจากผู้บริโภค(ส่ วนภูมิภาค)

ภาคผนวก
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ตัวอย่างแบบตรวจการโฆษณาประเภทต่างๆ
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บันทึกการตรวจสอบโฆษณาสิ นค้ าหรือบริการ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
(โฆษณาว่ าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้ มีการให้ ของแถมหรื อให้ สิทธิหรื อประโยชน์ โดยให้ เปล่ า)
..............................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ................
1. เรื่ องที่โฆษณา................................................................................................................................................
2. สื่ อโฆษณา  หนังสื อพิมพ์.........................................  นิตยสาร.........................................................
 สิ่ งพิมพ์(โบรชัวร์ /แผ่นพับ/ใบปลิว)  ป้ ายโฆษณา บริ เวณ........................................
 อินเตอร์เน็ต .........................................  วิทยุโทรทัศน์ ช่อง..........................................
 วิทยุกระจายเสี ยง สถานี.........................  อื่น ๆ..............................................................
3. เจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................
...........................................................โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................
4. ผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาบริ การ....................................................................................................................
ที่อยู.่ ..............................................................................................................................................................
...........................................................โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................
5. เจ้าของสื่ อโฆษณาบริ การ...............................................................................................................................
ที่อยู.่ ..............................................................................................................................................................
..........................................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร........................................
6. ได้พิจารณาข้อความโฆษณาดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
 ได้ระบุรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 ไม่ ได้ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรื อข้อกําหนดในการให้ของแถมหรื อให้สิทธิ หรื อประโยชน์
( ) วัน เดือน ปี ที่เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของการจัดให้มีการให้ของแถมหรื อให้สิทธิ หรื อประโยชน์
( ) ประเภทและลักษณะของของแถมหรื อสิ ทธิ หรื อประโยชน์
( ) มูลค่าของของแถมพกหรื อสิ ทธิ หรื อประโยชน์ แต่ละสิ่ งหรื อมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
( ) เขตหรื อถิ่นที่จดั ให้มีการให้ของแถมหรื อให้สิทธิ หรื อประโยชน์โดยให้เปล่าเว้นแต่กรณี ที่เป็ น
การจัดให้มีข้ ึนทัว่ ราชอาณาจักร
( ) สถานที่ที่กาํ หนดไว้ให้ผบู ้ ริ โภคมารับของแถมหรื อสิ ทธิ หรื อประโยชน์โดยให้เปล่า
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ) ...............................................ผูป้ ระกอบธุรกิจ
(.....................................................)
(......................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................พยาน
(......................................................)

- 22 -

บันทึกการตรวจสอบโฆษณาสิ นค้ าหรือบริการ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
(โฆษณาว่ าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้ มกี ารแถมพกหรือรางวัลด้ วยการเสี่ ยงโชค
ซึ่งได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานตามกฎหมายว่ าด้ วยการพนันแล้ ว)
..............................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ................
1. เรื่ องที่โฆษณา................................................................................................................................................
2. สื่ อโฆษณา  หนังสื อพิมพ์.........................................  นิตยสาร.........................................................
 สิ่ งพิมพ์(โบรชัวร์ /แผ่นพับ/ใบปลิว)  ป้ ายโฆษณา บริ เวณ........................................
 อินเตอร์เน็ต ........................................... วิทยุโทรทัศน์ ช่อง.........................................
 วิทยุกระจายเสี ยง สถานี.......................... อื่น ๆ..............................................................
3. เจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ........................................................... ที่อยู.่ ............................................................
..................................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................
4. ผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาบริ การ................................................ที่อยู.่ ............................................................
..................................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................
5. เจ้าของสื่ อโฆษณาบริ การ...........................................................ที่อยู.่ ............................................................
..................................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................
6. ได้พิจารณาข้อความโฆษณาดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
 ได้ระบุรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 ไม่ ได้ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรื อข้อกําหนดในการเสี่ ยงโชคหรื อในการประกวดชิงรางวัล
( ) วัน เดือน ปี ที่เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของการจัดให้มีการเสี่ ยงโชคหรื อในการประกวดชิงรางวัล
( ) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรื อรางวัล ( ) จํานวน ( ) มูลค่าของของแถมพกหรื อ
รางวัลแต่ละสิ่ ง หรื อมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
( )เขตหรื อถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ ยงโชคหรื อการประกวดชิ งรางวัล เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการจัดให้
มีข้ ึนทัว่ ราชอาณาจักร
( ) วัน เดือน ปี ( )เวลา ( )สถานที่ซ่ ึ งกําหนดไว้สาํ หรับทําการเสี่ ยงโชคหรื อการตัดสิ นการประกวด
ชิงรางวัล
( ) สื่ อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับของแถมพกหรื อรางวัลจากการเสี่ ยงโชคหรื อ
การประกวดชิงรางวัล
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ) ...............................................ผูป้ ระกอบธุรกิจ
(.....................................................)
(......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................พยาน
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.....................................................)
(......................................................)
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บันทึกการตรวจสอบโฆษณาสิ นค้ าหรือบริการ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
(ข้ อความโฆษณาสิ นค้ าหรื อบริ การซึ่งรวมอยู่กับข้ อความถวายพระพร)
..............................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ................
1. ข้อความที่ถวายพระพรเกี่ยวกับ
 พระมหากษัตริ ย ์  พระราชิน  รัชทายาท  ผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์
2. สื่ อโฆษณา  หนังสื อพิมพ์.......................................  นิตยสาร......................................................
 สิ่ งพิมพ์(โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว)  ป้ ายโฆษณา บริ เวณ....................................
 อินเตอร์เน็ต .......................................... วิทยุโทรทัศน์ ช่อง......................................
 วิทยุกระจายเสี ยง สถานี........................ อื่น ๆ...........................................................
3. เจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ..........................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................
...........................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.....................................
4. ผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาบริ การ...............................................................................................................
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................................
...........................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.....................................
5. เจ้าของสื่ อโฆษณาบริ การ..........................................................................................................................
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................................
...........................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
6. ได้พิจารณาข้อความถวายพระพรแล้ว เห็นว่า
 ไม่มีขอ้ ความใดที่เป็ นการฝ่ าฝื น กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
 มีการใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้รวมอยูก่ บั ข้อความถวายพระพร
( ) ข้อความโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ
( ) เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายอื่นๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
( ) ข้อความที่แสดงสถานที่หรื อวิธีติดต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ) ...............................................ผูป้ ระกอบธุรกิจ
(.....................................................)
(......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................พยาน
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.....................................................)
(......................................................)
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บันทึกการตรวจสอบข้อความโฆษณาขายห้องชุดและทีด่ ินหรือทีด่ ินพร้อมทั้งอาคาร
ตามกฎหระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538)
ออกพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522
......................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................ตั้งอยู่เลขที่............................
หมู่ท่.ี ................ซอย............................ถนน............................ตําบล......................................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.....................................
2. ผู้ประกอบธุรกิจ...................................................................ตั้งอยู่เลขที่.............................
หมู่ท่.ี ................ซอย............................ถนน............................ตําบล......................................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.....................................
3. ผู้ประกอบกิจการโฆษณา........................................................ตั้งอยู่เลขที่............................
หมู่ท่.ี ................ซอย............................ถนน............................ตําบล......................................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.....................................
4. เจ้ าของสื่อโฆษณา..................................................................ตั้งอยู่เลขที่............................
หมู่ท่.ี ................ซอย............................ถนน............................ตําบล......................................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.....................................
5. กรณีโฆษณาขายห้ องชุดที่ยังไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นอาคารชุดทางสื่อ
( ) หนังสือพิมพ์...................................
ใช้ แบบ กท.7/1
ใช้ แบบ กท.7/1
( ) สื่อสิ่งพิมพ์
( ) วิทยุกระจายเสียง
ใช้ แบบ กท.7/2
( ) วิทยุโทรทัศน์
ใช้ แบบ กท.7/3
( ) ป้ ายโฆษณา
ใช้ แบบ กท.7/4
6. กรณีโฆษราขายห้ องชุดที่ได้ จดทะเบียนเป็ นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุดแล้ ว ทางสื่อ
( ) หนังสือพิมพ์...................................
ใช้ แบบ กท.7/5
( ) สื่อสิ่งพิมพ์
ใช้ แบบ กท.7/5
( ) วิทยุกระจายเสียง
ใช้ แบบ กท.7/6
( ) วิทยุโทรทัศน์
ใช้ แบบ กท.7/7
( ) ป้ ายโฆษณา
ใช้ แบบ กท.7/8
/7. กรณี...
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7. กรณีโฆษณาขายที่ดนิ โดยแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ว่าจะเป็ นการขายเฉพาะที่ดินหรือขายที่ดิน
พร้ อมทังอาคาร
( ) หนังสือพิมพ์...................................
ใช้ แบบ กท.7/9
( ) สื่อสิ่งพิมพ์
ใช้ แบบ กท.7/9
( ) วิทยุกระจายเสียง
ใช้ แบบ กท.7/10
( ) วิทยุโทรทัศน์
ใช้ แบบ กท.7/11
( ) ป้ ายโฆษณา
ใช้ แบบ กท.7/12

ลงชื่อ......................................เจ้ าหน้ าที่
(........................................)

ลงชื่อ........................................ผู้ประกอบธุรกิจ
(.........................................)

ลงชื่อ........................................พยาน
(........................................)

ลงชื่อ..........................................พยาน
(.........................................)
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แบบ กท.7/1
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ วเห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) ข้ อความที่แสดงว่ายังไม่ได้ รับหรือได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารแล้ ว
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ างและที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารชุดแล้ วเสร็จ
( ) ข้ อความที่แสดงว่าจะไปจดทะเบียนเป็ นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุดเมื่อ
การก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
( ) ตําแหน่งที่ดิน
( ) เลขที่ของโฉนดที่ดนิ
( ) จํานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการและแผนผังแสดงเขตที่ดนิ และที่ต้งั ของอาคารชุด
( ) ข้ อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารชุดไม่มีหรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคล
หรือนิติบุคคลใด
( ) จํานวนชั้นและจํานวนห้ องชุดของอาคารนั้น
( ) ข้ อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพื่อใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยหรือ
สํานักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสํานักงาน*
( ) ข้ อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายและค่าภาษีอากร ที่ผ้ ูมีกรรมสิทธิ์ในห้ องชุดมีหน้ าที่
ต้ องชําระตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด*
( ) รายการและขนาดของทรัพย์สนิ ที่เป็ นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางในกรณีท่มี ี
การโฆษณาว่าตจะจัดให้ มีทรัพย์ส่วนบุคคลภายนอกห้ องชุดหรือทรัพย์ส่วนกลางนอกจากที่กาํ หนดใน
กฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด รวมทั้งเดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ างหรือจัดหาและที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างหรือ
ติดตั้งทรัพย์สนิ นั้นแล้ วเสร็จ*
( ) ชื่อ และที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด ในกรณีท่เี ป็ นนิติบุคคลต้ องระบุทุนจด
ทะเบียน ทุนชําระแล้ ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จดั การ หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพของจริงหรือภาพจําลองจากของจริง
หมายเหตุ

* ถ้าเป็ นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จะไม่ระบุก็ได้
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แบบ กท.7/2
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ าง
( ) เดือน ปี ที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารชุดแล้ วเสร็จ
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แบบ กท.7/3
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ าง
( ) เดือน ปี ที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารชุดแล้ วเสร็จ
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณา เป็ นภาพของจริง หรือภาพจําลองจากของจริง
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(

) แบบ กท.7/4

ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ าง
( ) เดือน ปี ที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารชุดแล้ วเสร็จ
( ) ตําแหน่งที่ดิน
( ) เลขที่ของโฉนดที่ดนิ
( ) จํานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ
( ) แผนผังแสดงเขตที่ดิน เลขที่ต้งั ของอาคารชุด
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แบบ กท.7/5
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เลขที่ทะเบียนอาคารชุด
( ) ตําแหน่งที่ดิน
( ) เลขที่ของโฉนดที่ดนิ
( ) จํานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ
( ) แผนผังแสดงเขตที่ดิน เลขที่ต้งั ของอาคารชุด
( ) จํานวนชั้นและจํานวนห้ องชุดในอาคารชุดนั้น
( ) ข้ อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพื่อใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย หรือ
สํานักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสํานักงาน*
( ) ข้ อความที่แสดงว่าห้ องชุดไม่มีหรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินบุคคลหรือนิตบิ ุคคล
ใด
( ) ข้ อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายและค่าภาษีอาการที่ผ้ ูมีกรรมสิทธิ์ในห้ องชุด มีหน้ าที่
ต้ องชําระตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด*
( ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด และในกรณีท่เี ป็ นนิตบิ ุคคลต้ องระบุทุนจด
ทะเบียน ทุนชําระแล้ ว ชื่อกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จดั การ หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพจําลองหรือของจริง

หมายเหตุ

* ถ้าเป็ นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จะไม่ระบุก็ได้
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แบบ กท.7/6
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เลขที่ทะเบียนอาคารชุด
( ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
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แบบ กท.7/7
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เลขที่ทะเบียนอาคารชุด
( ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพของจริง หรือภาพจําลองของจริง
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แบบ กท.7/8
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายห้ องชุดในอาคารชุดแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เลขที่ทะเบียนอาคารชุด
( ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
( ) ตําแหน่งที่ดิน
( ) จํานวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ
( ) แผนผังแสดงเขตที่ดิน เลขที่ต้งั ของอาคารชุด
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณา เป็ นภาพของจริง หรือภาพจําลองจากของจริง
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แบบ กท.7/9
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายที่ดิน โดยการแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ว่าจะเป็ นกาขายเฉพาะที่ดิน
หรือขายที่ดินพร้ อมทั้งอาคารแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) ตําแหน่งที่ดิน
( ) เลขที่ของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
( ) จํานวนเนื้อที่ของที่ดินจัดสรร
( ) เลขที่ของใบอนุญาตให้ ทาํ การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดสรรที่ดินในกรณี
ที่ต้องได้ รับใบอนุญาตให้ ทาํ การจัดสรรที่ดนิ
( ) ข้ อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารไม่มีหรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคล
หรือนิติบุคคลใด
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ างและที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารแล้ วเสร็จ ในกรณีท่ขี าย
ที่ดินพร้ อมทั้งอาคาร
( ) ข้ อความที่แสดงว่าเมื่อชําระเงินครบถ้ วนตามสัญญาแล้ วจะโอนสิทธิในที่ดนิ ให้ ได้ เมื่อใด
( ) รายการของทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากที่กาํ หนดใน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน*
( ) ขนาดของทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากที่กาํ หนดใน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน*
( ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดสรรที่ดิน ( ) ผู้มีสทิ ธิในที่ดิน ( ) ผู้ประกอบธุรกิจขาย
ที่ดิน
( ) ในกรณีท่เี ป็ นนิติบุคคลต้ องระบุทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือ
หุ้นส่วนผู้จดั การ หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพของจริงหรือภาพจําลองจากของจริง
หมายเหตุ

* ถ้าเป็ นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จะไม่ระบุก็ได้
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แบบ กท.7/10
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายที่ดิน โดยการแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ว่าจะเป็ นกาขายเฉพาะที่ดิน
หรือขายที่ดินพร้ อมทั้งอาคารแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ าง
( ) เดือน ปี ที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ในกรณีขายที่ดินพร้ อมทั้งอาคาร
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แบบ กท.7/11
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายที่ดิน โดยการแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ว่าจะเป็ นกาขายเฉพาะที่ดิน
หรือขายที่ดินพร้ อมทั้งอาคารแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ างและที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารแล้ วเสร็จ ในกรณีท่ขี าย
ที่ดินพร้ อมทั้งอาคาร
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพของจริงหรือภาพจําลองจากของจริง
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แบบ กท.7/12
ได้ ตรวจสอบข้ อความโฆษณาขายที่ดิน โดยการแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ว่าจะเป็ นกาขายเฉพาะที่ดิน
หรือขายที่ดินพร้ อมทั้งอาคารแล้ ว เห็นว่าไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
( ) เดือน ปี ที่เริ่มต้ นก่อสร้ าง
( ) เดือน ปี ที่กาํ หนดว่าจะก่อสร้ างอาคารแล้ วเสร็จ ในกรณีท่ขี ายที่ดินพร้ อมทั้งอาคาร
( ) ข้ อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็ นภาพของจริงหรือภาพจําลองจากของจริง
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ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา 22 การโฆษณาจะต้ องไม่ใช้ ข้อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ ข้อความที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ ว่าข้ อความดังกล่ าวนั้นจะเป็ นข้ อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้ าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือ
การใช้ สนิ ค้ าหรือบริการ
ข้ อความดังต่อไปนี้ถอื ว่าเป็ นข้ อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็ นข้ อความที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม
(1) ข้ อความที่เป็ นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้ อความที่จะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการ ไม่ว่าจะ
กระทําโดยใช้ หรืออ้ างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็ นความจริงหรือเกินความ
จริงหรือไม่กต็ าม
(3) ข้ อความที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมให้ มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้ อความที่จะทําให้ เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(5) ข้ อความอย่ างอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงข้ อความที่ใช้ ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไป
สามารถรู้ได้ ว่าเป็ นข้ อความที่ไม่อาจเป็ นความจริงได้ โดยแน่แท้ ไม่เป็ นข้ อความที่ต้องห้ ามในการโฆษณา
ตาม(1)
มาตรา 23 การโฆษณาจะต้ องไม่กระทําด้ วยวิธีการอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ร่ างกายหรือจิตใจ
หรืออันอาจก่อให้ เกิดความรําคาญแก่ผ้ ูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ในกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้ าใดอาจเป็ นอันตรายแก่ผ้ ูบริโภคและ
คณะกรรมการว่าด้ วยฉลากได้ กาํ หนดให้ สินค้ านั้นเป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 ให้
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอาํ นาจออกคําสั่งดังต่อไปนี้
(1) กําหนดให้ การโฆษณานั้นต้ องกระทําไปพร้ อมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธใี ช้ หรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้ วยการ
โฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขให้ แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาที่ใช้ ส่อื โฆษณาต่างกันก็ได้
(2) จํากัดการใช้ ส่อื โฆษณาสําหรับสินค้ านั้น
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(3) ห้ ามการโฆษณาสินค้ านั้นความใน(2) และ (3) ให้ นาํ มาใช้ บังคับแก่การโฆษณาที่
คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาเห็นว่ าการใช้ หรือประโยชน์ของสินค้ านั้นขัดต่ อนโยบายทางสังคม
ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา 25 ในกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้ าหรือบริการใดผู้บริโภคจําเป็ นต้ อง
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาพ
ฐานะ และรายละเอียดอย่ างอื่นเกี่ยวกับผู้ ประกอบธุรกิจด้ วย
คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอาํ นาจกําหนดให้ การโฆษณาสินค้ าหรือบริการนั้นต้ องให้ ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนดได้
มาตรา 26 ในกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าข้ อความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณา
ใดสมควรแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคทราบว่ า ข้ อ ความนั้ น เป็ นข้ อ ความที่ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ การโฆษณา
คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณามีอาํ นาจกําหนดให้ การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้ องมีถ้อยคํา
ชี้แจงกํากับให้ ประชาชนทราบว่าข้ อความดังกล่าวเป็ นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้ วยการ
โฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา 27 ในกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่ าฝื นมาตรา 22 มาตรา 23
มาตร 24(1) หรือมาตรา 25 ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอาํ นาจออกคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ให้ แก้ ไขข้ อความหรือวิธกี ารในการโฆษณา
(2) ห้ ามการใช้ ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) ห้ ามการโฆษณาหรือห้ ามใช้ วิธกี ารนั้นในการโฆษณา
(4) ให้ โฆษณาเพื่ อแก้ ไขความเข้ าใจผิดของผู้ บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ วตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณากําหนดในการออกคําสั่งตาม (4) ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการ
โฆษณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจใน
การกระทําของผู้กระทําการโฆษณา
มาตรา 28 ในกรณีท่คี ณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อความใดที่ใช้ ในการ
โฆษณาเป็ นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามี
อํานาจออกคําสั่งให้ ผ้ ูกระทําการโฆษณาพิสจู น์เพื่อแสดงความจริงได้ ในกรณีท่ผี ้ ูกระทําการโฆษณาอ้ าง
รายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้ อเท็จจริงอัน
ใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้ าผู้กระทําการโฆษณาไม่สามารถพิสจู น์ได้ ว่าข้ อความที่ใช้ ในการโฆษณาเป็ น
ความจริงตามที่กล่าวอ้ าง ให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณามีอาํ นาจออกคําสั่งตามมาตรา 27 ได้
และให้ ถอื ว่าผู้กระทําการโฆษณารู้หรือควรได้ ร้ วู ่าข้ อความนั้นเป็ นความเท็จ
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มาตรา 29 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ผู้ประกอบธุรกิจผู้น้ันอาจขอให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาพิจารณาให้ ความเห็น
ในเรื่องนั้นก่อนทําการโฆษณาได้ ในกรณีน้ ีคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาจะต้ องให้ ความเห็นและแจ้ ง
ให้ ผ้ ูขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาได้ รับคําขอ ถ้ าไม่แจ้ งภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถอื ว่าคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
การขอความเห็นและค่าป่ วยการในการให้ ความเห็น ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่า
ด้ วยการโฆษณากําหนด ค่าป่ วยการที่ได้ รับให้ นาํ ส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
การให้ ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็ นการตัดอํานาจ
ของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็ นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอนั สมควรการใดที่
ได้ กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาที่ให้ ตามวรรคหนึ่ง มิให้ ถือว่าการ
กระทํานั้นเป็ นความผิดทางอาญา
มาตรา 39 ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็นสมควรเข้ าดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือ
เมื่อได้ รับคําร้ องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ าการดําเนินคดีน้ันจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ูบริโภคเป็ นส่วนรวม คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบ
ของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้ าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองผู้บริโภคเพื่อให้ มีหน้ าที่ดาํ เนินคดีแพ่งและคดีอาญา
แก่ผ้ ูกระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้ แจ้ งไปยังกระทรวงยุติธรรม
เพื่อแจ้ งให้ ศาลทราบแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองผู้บริโภคมีอาํ นาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
ในการดําเนินคดีในศาล ให้ เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองผู้บริโภคมีอาํ นาจฟ้ องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูบริโภคที่ร้องขอได้ ด้วย และในการนี้ให้ ได้ รับยกเว้ นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

การอุทธรณ์
มาตรา 43 ในกรณีท่ผี ้ ูได้ รับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28
วรรคสอง ไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ให้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา 44 การอุทธรณ์ตามมาตรา 43 ให้ ย่ืนต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผ้ ูอุทธรณ์ได้
รับทราบคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์
กฎกระทรวง

และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
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การอุทธรณ์คาํ สั่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เว้ นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็ นอย่างอื่นเป็ นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ

บทกําหนดโทษ
มาตรา 45 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาํ นวยความสะดวก ไม่ให้ ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 5 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 46 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา 17
ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการไม่ว่าจะเป็ นของตนเองหรือผู้อ่นื โฆษณาหรือใช้
ฉลากที่มีข้อความอันเป็ นเท็จ หรือข้ อความที่ร้ ูหรือควรรู้อยู่แล้ วว่าอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดเช่นว่า
นั้น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้ าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํา้ อีก ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ ข้อความตามมาตรา 22(3) หรือ (4) หรือข้ อความตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22(5) หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25
หรือมาตรา 26 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 27 หรือ
มาตรา 28 วรรคสอง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 50 ถ้ าการกระทําตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เป็ นการกระทําของเจ้ าของสื่อ
โฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการ โฆษณา ผู้กระทําต้ องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ สาํ หรับ
ความผิดนั้น
มาตรา 51 ถ้ าการกระทําความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เป็ น
ความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทําต้ องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือไม่เกินสองเท่าของ
ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ สาํ หรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม

