
แบบทดสอบ (ภาพรวมของสคบ.) 
๑. ข้อใดไม่ใช่สิทธิ ๕ ประการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
    (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
 ก. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 ข. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
 ค. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลในการโฆษณาขายสินค้า 
 ง. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
๒. หน้าที่ของผู้บริโภคคือข้อใด 
 ก. เก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ 
 ข. ระมัดระวังในการซื้อสินค้าและรับบริการ 
 ค. เมื่อถูกละเมิดสิทธิ มีหน้าที่ร้องเรียนตามสิทธิ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๓. ข้อใดไม่ใช่การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ก. ด้านการโฆษณา 
 ข. ด้านอาหารและยา 
 ค. ด้านฉลาก 
 ง. ด้านสัญญา 
๔. สายด่วน สคบ. คือหมายเลขใด 
 ก. ๑๖๑๖ 
 ข. ๖๑๑๖ 
 ค. ๑๖๖๑ 
 ง. ๑๑๖๖ 
๕. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ก. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ค. นายกรัฐมนตรี 
 ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๖. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจและหน้าที่ ยกเว้นข้อใด 
 ก. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
 ข. สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขข้อความโฆษณา 
 ค. ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
 ง. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 



๗. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีใครบ้าง 
 ก. คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
 ข. คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ค. คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
๘. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสังกัดกระทรวงใด 
 ก. กระทรวงพาณิชย์ 
 ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. กระทรวงยุติธรรม 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
๙. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีใครบ้าง 
 ก. นักสืบสวนสอบสวน 
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. วันคุ้มครองผู้บริโภค ตรงกับวันใด 
 ก. ๑ เมษายน  
 ข. ๑ มกราคม  
 ค. ๓๐ เมษายน  
 ง. ๓๐ มกราคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ (ฉลาก) 
๑. ถ้าผู้ผลิตขายสินค้าที่ไม่จัดท าฉลากสินค้า หรือท าฉลากสินค้าไม่ถูกต้องจะมีโทษอย่างไร 
 ก. จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 ข. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 ค. จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
๒. สินค้าท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้ามขาย ได้แก่ 
 ก. ทองรูปพรรณ 
 ข. เครื่องตีไข ่
 ค. ภาชนะส าหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะก่ัวเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
๓. นาย ก รับจ้างผลิตเสื้อผ้าให้กับนาย ข โดยมีข้อตกลงว่าสินค้าเป็นของนาย ข ในฉลากสินค้าจะต้องระบุ 
    ชื่อที่อยู่ของใคร 
 ก. ระบุชื่อและที่อยู่ของนาย ก 
 ข. ระบุชื่อและที่อยู่ของนาย ข 
 ค. ระบุชื่อนาย ข และระบุที่อยู่ของนาย ก 
 ง. ระบุชื่อและที่อยู่ของทั้งนาย ก และนาย ข 
๔. สินค้าประเภทใดบ้างเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
 ก. สินค้าส่งออกเพ่ือขาย 
 ข. สินค้าท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
 ค. สินค้าท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 
๕. กรณีผู้จ าหน่ายสินค้าขายสินค้าที่มีฉลากเป็นเท็จต้องรับโทษในข้อใด 
 ก. จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 ข. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 ค. จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 ง. ไม่ต้องรับโทษ 
๖. ฉลากสินค้า หมายถึงข้อใด 
 ก. สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาสินค้า 
 ข. หนังสือสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภค 
 ค. รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ หรือสิ่งอื่นใดท่ีท าให้ปรากฏข้อความ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 



๗. คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจหน้าที่ตามข้อใด 
 ก. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดท าฉลากสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 
 ข. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
 ค. ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
 ง. ศึกษาวิจัยสินค้าท่ีเป็นอันตราย 
๘. ค่าป่วยการในการยื่นขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากสินค้าท่ีควบคุมฉลากเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ก. ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ข. ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 ค. ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ง. ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
๙. ข้อใดหมายถึงสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 
 ก. รถยนต์ใช้แล้ว ชุดสังฆทาน หม้อหุงข้าว 
 ข. รถจักรยานยนต์ ยาสามัญประจ าบ้าน ทองรูปพรรณ 
 ค. ข้าวสารบรรจุถุง ทองค าแท่ง ปลากระป๋อง 
 ง. รถยนต์ใช้แล้ว แปรงสีฟัน ทองรูปพรรณ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ค าแนะน าในการใช้ภาชนะเมลามีน 
 ก. ควรใช้ฟองน้ าหรือผ้านุ่มท าความสะอาด 
 ข. ไม่แนะน าให้ใช้กับเตาไมโครเวฟ 
 ค. ใช้บรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส ได้ 
 ง. ก่อนใช้งานครั้งแรกควรล้างด้วยน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ (โฆษณา) 
๑. ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ยกเว้นข้อใด 
 ก. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 ข. ข้อความที่จะท าให้เกิดความเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
 ค. ข้อความที่ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ 
 ง. ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้า 
๒. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งตามข้อใด 
 ก. ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
 ข. ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
 ค. ห้ามการโฆษณา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๓. การโฆษณาแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ต้องระบุรายละเอียดยกเว้นข้อใด 
 ก. ไม่ระบุมูลค่าของของแถม 
 ข. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ข้อก าหนดในการเสี่ยงโชค 
 ค. สื่อที่ใช้ในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล 
 ง. วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ที่จัดให้มีการเสี่ยงโชค 
๔. การโฆษณาถวายพระพร ห้ามใช้ข้อความใด 
 ก. ชื่อผู้ประพันธ์บทความถวายพระพร 

ข. โลโก้บริษัทของผู้ประกอบธุรกิจ  
 ค. บทประพันธ์หรือข้อความที่ใช้ในการถวายพระพร 
 ง. ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 
๕. การโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการ 
    กระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม ต้องรับโทษตามข้อใด 
 ก. จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
 ข. จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 ค. จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 ง. จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
๖. ข้อความว่า “ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยว ราคาเดียว ไม่ต้องจอง” ถือเป็นข้อความโฆษณาท่ีผิดตามข้อใด 
 ก. ข้อความที่ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้า 
 ข. ข้อความโฆษณาให้ของแถม 
 ค. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 ง. ข้อความโฆษณาประกวดชิงรางวัล 
 



๗. ข้อความ “เปิดเป็นหลั่ง สั่งเป็นไหล” ถือเป็นข้อความโฆษณาตามข้อใด 
 ก. ข้อความที่สนับสนุนให้ท าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรม 
              ของชาติ 
 ข. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 ค. ข้อความที่ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้า 
 ง. ข้อความที่น าไปสู่ความแตกสามัคคี 
๘. ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
    ทางวิทยุกระจายเสียง จะต้องระบุข้อความใด 
 ก. ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพจริงหรือภาพจ าลอง 
 ข. เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่ก าหนดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 ค. ต าแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน 
 ง. แผนผังแสดงเขตท่ีดิน และท่ีตั้งอาคารชุด 
๙. การโฆษณาตามข้อใดที่สามารถโฆษณาได้ 
 ก. โฆษณาท่ีใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 ข. โฆษณาท่ีใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ท าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม 
 ค. โฆษณาท่ีใช้ข้อความที่จะท าให้เกิดความเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
 ง. โฆษณาท่ีไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ 
๑๐. ผู้ประกอบธุรกิจที่มเีจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญอันเกี่ยวกับการโฆษณาต้องได้รับโทษ 
      ตามข้อใด 
 ก. ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ข. ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ค. ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ง. ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ (สัญญา) 
๑. ธุรกิจที่ควบคุมสัญญามี ๘ ประเภท ยกเว้นข้อใด 
 ก. ธุรกิจบัตรเครดิต 
 ข. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ค. ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง 
 ง. ธุรกิจให้เช่าซื้อบ้านจัดสรร 
๒. สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะตามข้อใด 
 ก. ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
 ข. ใช้ข้อสัญญาที่ท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ 
 ค. ใช้ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด 
 ง. ข้อ ก และ ค ถูก 
๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักฐานการรับเงิน 
 ก. มีรายการและใช้ข้อความที่จ าเป็น 
 ข. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
 ค. ใช้ข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภค 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
๔. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก. แจ้งผู้บริโภคทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ข. ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 ค. แจ้งผู้บริโภคทราบภายใน ๖๐ วัน 
 ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
๕. การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องโอนให้กับผู้บริโภคภายในกี่วัน 
 ก. ๔๕ วัน 
 ข. ๖๐ วัน 
 ค. ๓๐ วัน 
 ง. ๑๕ วัน 
๖. ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ผู้บริโภคผิดนัดช าระราคา ๑ งวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงช าระตั้งแต่ ๒๔ งวดขึ้นไป 
 ข. ผู้บริโภคผิดนัดช าระราคา ในกรณีตกลงช าระกันงวดเดียว 
 ค. ผู้บริโภคผิดนัดช าระราคา ๓ งวดติดต่อกัน ในกรณีตกลงช าระตั้งแต่ ๒๔ งวดขึ้นไป 
 ง. ผู้บริโภคผิดนัดช าระราคาในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของจ านวนราคาทั้งหมด ในกรณีตกลงช าระกัน 
             น้อยกว่า ๒๔ งวด 
 



๗. ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิระงับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ หรือหักเงิน 
   ประกันการให้บริการ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ผู้บริโภคถึงแก่ความตาย 
 ข. ผู้บริโภคใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ 
 ค. ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคนั้นถูกลักลอบน าไปใช้ 
              โดยมิชอบ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๘. หลักฐานการรับเงินของธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ ต้องระบุรายการต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ, รายการที่ท าการซ่อม 
 ข. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้เช่าซื้อ, วัน เดือน ปี ที่ผู้บริโภคส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อม 
 ค. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน, วัน เดือน ปีที่ผู้บริโภครับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ 
 ง. ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง), รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ 
๙. “ที่อยู่อาศัย” ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงิน
ประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ หมายถึงข้อใด  
 ก. โรงแรม, อพาร์ตเม้นท์ 
 ข. บ้าน, อาคารชุด 
 ค. หอพัก, อาคาร 
 ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
๑๐. สัญญาจองรถยนต์ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดก าลังเครื่องยนต์ 
 ข. ภาระผูกพันของรถยนต์ 
 ค. จ านวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจ า 
 ง. ราคา 
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