กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑ พระราชบัญญัติ
๑.๒ พระราชกฤษฎีกา
๑.๓ กฎกระทรวง
๑.๔ กฎหมายอื่นๆ

จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๘ ฉบับ
จานวน ๑๐๖ ฉบับ
(ประกาศ จานวน ๗๑ ฉบับ ,คาสั่ง จานวน ๑๗ ฉบับ , ระเบียบ จานวน ๑๘ ฉบับ)

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชกฤษฎีกา จานวน ๓ ฉบับ
๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา
พ.ศ. ๒๕๔๒ (เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ก ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒)
๓. พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
และลั ก ษณ ะของหลั ก ฐานการรั บ เงิ น พ.ศ.๒๕๔๒ (เล่ ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ก ๕ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๔๒ )
กฎกระทรวง จานวน ๘ ฉบับ
๑.กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองผู้ บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๗๒ ก ฉบับพิเศษ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔)
๒.กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองผู้ บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๖๓ ก ฉบับพิเศษ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖)
๓. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ บ ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๐๒ ก ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
๔. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ บ ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๖ ก ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘)
๕. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ บ ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๖ ก ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
๖. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญั ติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
(เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๒ ก ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓)
๗. กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีนในโรงภาพยนต์
และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. ๒๕๔๗ (เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔๒ ก ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
๘. กฎกระทรวงการยื่ น ค าขอและการรั บ รองสมาคมหรือ มู ล นิ ธิ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค (มาตรา ๔๐)
(เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๖ ก ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐)

๒
ประกาศ จานวน ๗๑ ฉบับ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ๓ ฉบับ
๑. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
๒. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
เพิ่มเติม (เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
๓. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ฉบับ
๑. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการกาหนดลักษณะหรือประเภทคดี ที่สมาคมหรือมูลนิธิมีสิทธิ
ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
๒.ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคของเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
๓. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓
(เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๑ ฉบับ
๑.ประกาศสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเลขที่
ความเห็นชอบให้ใช้ข้อความฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จานวน ๓๙ ฉบับ
๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ (เล่ม ๑๑๕
ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑)
๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบั บที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒
(เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๕๙ ง ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖๕ ง ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓)
๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก (เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖๙ ง ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓)

๓
๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) เรื่อง ให้ข้าวที่บรรจุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓)
๖. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง ให้อัญมณีเจียระไนและเครื่องประดับอัญมณี
เจียระไนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง ให้บอแรกซ์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๗ ง ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔)
๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๑๐. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๕) เรื่อง ให้เครื่องทาน้าอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทา
น้าร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕)
๑๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๕) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕)
๑๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ )
๑๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๗) เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) เรื่อง ให้สุราเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗)
๑๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๗) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)
๑๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๗) เรื่อง ให้น้ามันอเนกประสงค์เป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๓ ง ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗)
๑๖. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๗) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสาหรับ
อาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗)
๑๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๔๘) เรื่อง ให้ที่นอนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘)
๑๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๙) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก (เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๔๖ ง ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙)
๑๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) เรื่อง ให้เครื่องทาน้าเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก (เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๔๖ ง ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙)
๒๐. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๔๙) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพยุงตัวเด็ก
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง ๒๕ สิงหาคม ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙)
๒๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๕๐) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐)

๔
๒๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๐) เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับ ที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๕๐) เรื่อง ให้ เครื่ องท าน้าเย็นเป็ นสิ นค้าที่
ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
๒๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๕๒) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒)
๒๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบั บ ที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๖) เรื่ อ ง ให้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพเป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วบคุ ม ฉลาก (เล่ ม ๑๒๗ ตอนพิ เ ศษ ๑๘ ง
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒๖. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่
ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓)
๒๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓)
๒๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ให้ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓)
๒๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๕๔) เรื่อง ให้ปืนอัดลมเบาที่จาลองเลียนแบบ
อาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
๓๐. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๕๕) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
(ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๙ ง ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕)
๓๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้า
ไร้สนิมสาหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
๓๒. ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยฉลาก ฉบั บ ที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๕๖) เรื่อ ง ให้ ร ถยนต์ ใช้ แ ล้ ว เป็ น สิ น ค้ า
ที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
๓๓. ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยฉลาก ฉบั บ ที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๕๖) เรื่ อ ง ให้ ด อกไม้ เพลิ ง เป็ น สิ น ค้ า
ที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
๓๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง ให้อ่างอาบน้าสาหรับเด็กเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
๓๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ๘ เมษายน ๒๕๕๙)
๓๖. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ๘ เมษายน ๒๕๕๙)
๓๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
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๓๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ ว ยฉลาก ฉบั บ ที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อ ง ให้ อุ ปกรณ์ ส าหรับ ห่ อหุ้ ม (Case)
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ ต ที่มีการนาสารเคมีมาบรรจุอยู่ภ ายในเป็ นสิน ค้าที่ควบคุมฉลาก
(เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ให้เครื่องทาน้าอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทาน้าร้อน
ที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ๒๕ ฉบับ
๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๔๒
(เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒)
๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒)
๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสั ญ ญา พ.ศ.๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๒) (เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒)
๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๔๓ (เล่ม
๑๑๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓)
๕. ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา เรื่ อ ง ให้ ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เค ลื่ อ นที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๔๓ (เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓)
๖. ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา เรื่ อ ง ให้ ธุ ร กิ จ ก ารให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ
ที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕)
๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๔๔ (เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)
๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจให้ เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสั ญ ญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ (เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓)
(เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๑๐. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจการให้ กู้ยืมเงินเพื่ อผู้ บ ริโภคของสถาบัน การเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ (เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔)
๑๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจการให้ กู้ยืมเงินเพื่ อผู้ บ ริโภคของสถาบัน การเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๕ (เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ง ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖)
๑๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๔๖ (เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖)
๑๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๕๐ (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
๑๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑)
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๑๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกาลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ.๒๕๕๔ (เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔)
๑๖. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญ ญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๖ (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
๑๗. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจ
ที่ ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖(เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑๘. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยสั ญ ญา เรื่อง ให้ ธุรกิจการให้ กู้ยืมเงินเพื่ อผู้ บ ริโภคของสถาบัน การเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๘ (เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘)
๑๙. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญ ญา เรื่ อ ง ให้ ธุ รกิ จ การให้ บ ริก ารดู แ ลเด็ ก ผู้ สู งอายุ คนทุ พ พลภาพ
และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง ๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒๐. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๒๑. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญ ญาเรื่อ ง ให้ ธุรกิ จให้ เช่ าซื้อ รถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ เป็ น ธุรกิจ ที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ (เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๒๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้
เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน (เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )
๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้ ว ยสั ญ ญาเรื่อง ให้ ธุรกิจ การขายรถยนต์ใช้ แล้ ว เป็ น ธุรกิจ ที่ ค วบคุ มสั ญ ญา
พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๒๔. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๒๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง ๑๓ มิ.ย. ๖๓)
คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน ๑๒ ฉบับ
๑. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๙/๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัว
เมื่อแช่น้า” หรือ “ตัวดูดน้า” (เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๗๖ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗)
๒. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๖/๒๕๒๙ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้าไฟฟ้าที่ทาให้น้าร้อน
โดย ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้าโดยตรง หรือเครื่องต้มน้าไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย (เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๓๓ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๙)
๓. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๒/๒๕๓๗ เรื่อง ห้ามขายสีเทียนยี่ห้อ LOVE GUITAR ยี่ห้อ funPax
ยี่ห้อ P.P.B และยี่ห้อ NA KAK SUA เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๖ ง ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗)
๔. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๙/๒๕๔๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์”
หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ “Blowing balloon” (เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓ ง ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙)

๗
๕. คาสั่ งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ริโภคที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่องห้ ามขายสิ นค้าเครื่องเล่ นฉีดน้าที่มีลั กษณะเป็ น
กระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้าในกระบอกสูบโดยตรง (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
๖. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๙/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว
(เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
๗. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๑๑/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก”
(Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
๘. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทาน้าเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัว
ประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้าหรือท่อส่งน้า (เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒)
๙. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคที่ ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง ห้ ามขายสินค้าภาชนะสาหรับปรุงหรือบรรจุ
อาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ (เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
๑๐. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสาหรับแกล้งคน
(เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
๑๑. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่
บารากู่ ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ายาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” (เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ
๓๙ ง ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘)
๑๒. คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น (เล่ม ๑๓๕
ตอนพิเศษ ๖๑ ง ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จานวน ๕ ฉบับ
๑. คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริม
จมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๒. คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน
เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๓. คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่ง
บรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๔. คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรือ
อุปกรณ์ที่มีรังสีUVC เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘ ง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)
๕. คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสีUVC เป็นการชั่วคราว (เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘ ง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๘
ระเบียบ จานวน ๑๗ ฉบับ
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ ฉบับ
๑. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการดาเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ในส่ ว นของข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่ ม ๑๒๕ ตอนพิ เศษ ๑๐๖ ง
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑)
๒. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์ การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา๑๐ (๑/๑)) (เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙)
๓. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการใช้สิทธิและอานาจ
ฟ้องของสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
๔. ระเบี ยบคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่ ม ๑๓๔ ตอนพิ เศษ
๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
๕. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ๓ เมษายน ๒๕๖๒)
๖. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาจังหวัดในการดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕ ง ๗ มกราคม ๒๕๖๓)
๗. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕ ง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

ระเบียบสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒ ฉบับ
๑. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการเข้าไป ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๒. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ๓ ฉบับ
๑. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทาฉลากของสินค้าที่ควบคุม
ฉลากที่ได้รับการผ่อนผัน พ.ศ.๒๕๔๐*
๒. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลาก
ของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.๒๕๖๑ (เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๓ ง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๙
๓. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลาก
ของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ๓ ฉบับ
๑. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แบบสัญญา พ.ศ.๒๕๔๓*
๒. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แบบสัญญา (ฉบับที๒่ ) พ.ศ.๒๕๔๓*
๓. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบ
หลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๔๓*
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา ๒ ฉบับ
๑. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด
ของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วจากข้อความโฆษณา พ.ศ.๒๕๔๒*
๒. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็น
พ.ศ. ๒๕๕๑ (เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

๑๐

๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
๒.๑ กฎกระทรวง
๒.๒ กฎหมายอื่นๆ

จานวน ๒ ฉบับ
จานวน ๑๑ ฉบับ
(ประกาศ จานวน ๖ ฉบับ , ระเบียบ จานวน ๕ ฉบับ)

กฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ
๑. กฎกระทรวงกาหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๖๑ (เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๖ ก ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
๒. กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ (เล่ม ๑๓๕ ตอนที่
๙๖ ก ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ประกาศ จานวน ๖ ฉบับ
๑. ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น
การประกอบธุร กิจ ขายตรง และการประกอบธุรกิ จตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๕๐ (เล่ ม ๑๒๕ ตอนพิ เศษ ๗ ง ๑๐
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑)
๒.ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น
การประกอบธุรกิจขายตรง และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๘ ง
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
๓. ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยปรับกรณีผู้จาหน่ายอิ สระตัวแทน
ขายตรง ผู้ประกอบธุรกิ จขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ไม่คืนเงินตามจานวนและภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดให้แก่ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๔๗ *
๔. ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัว พนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๘ (เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘)
๕.ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์ และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอบ
ธุรกิจขายตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔)
๖. ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ระเบียบ จานวน ๕ ฉบับ
๑. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๘ (เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘)
๒. ระเบี ยบแก้ไขเพิ่มเติมระเบี ยบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๘ (เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘)
๓. ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และพิจารณ า
อุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๐ (เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗ ง ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑)

๑๑
๔. ระเบี ยบสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่ทาการของผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
๕. ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑
กฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ
๑. กฎกระทรวงก าหนดผลิ ต ผลเกษตรกรรมเป็ น สิ น ค้ า ที่ ได้ รั บ ยกเว้ น ตามกฎหมายที่ ด้ วยความรั บ ผิ ด ต่ อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ (เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๔ ก ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓)
๒.กฎกระทรวงกาหนดยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้ผลิตนามาใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ เฉพาะราย
ที่ผ่านการตรวจรักษาหรือได้ผลิตตามคาสั่งของผู้ให้บริการสาธารณสุขผู้ตรวจรักษาเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไ ม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖ ก ๒๘ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๔)

ส่วนกฎหมาย/ ๑๓ ก.พ. ๖๔

หมายเหตุ กฎหมายที่มีเครื่องหมาย * ไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

