


 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดข้อควำมโฆษณำสนิค้ำหรอืบรกิำรทีเ่ป็นกำรไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค   
หรือที่อำจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สังคมเป็นสว่นรวม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
และมำตรำ  ๒๒  วรรคสอง  (๕)  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นำยกรัฐมนตรี 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๓  (พ.ศ.   ๒๕๒๖)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๔  (พ.ศ.   ๒๕๒๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๕  (พ.ศ.   ๒๕๓๔)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๖  (พ.ศ.   ๒๕๓๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๗  (พ.ศ.   ๒๕๓๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ข้อ ๒ ให้ข้อควำมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้   เป็นข้อควำมโฆษณำสินค้ำหรือบริกำร 

ที่เป็นกำรไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตำมมำตรำ   ๒๒   
วรรคสอง  (๕)   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ข้อควำมที่ใช้หรืออ้ำงอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์   พระรำชินี  รัชทำยำท  
หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์  ซึ่งได้กระท ำไปโดยไม่ได้รับพระบรมรำชำนุญำต  พระรำชำนุญำต  
หรืออนุญำต  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่   

(๑) ข้อควำมว่ำได้รับเหรียญ  ใบส ำคัญคู่มือ  ประกำศนียบัตร  หรือเครื่องหมำยอื่นใดที่เป็น
รำงวัลในกำรแสดงหรือประกวดสินค้ำหรือบริกำร  ที่ได้รับจำกพระมหำกษัตริย์  พระรำชินี  รัชทำยำท  
หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์   

(๒) ข้อควำมว่ำได้รับพระบรมรำชำนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ  ได้รับพระบรมรำชำนุญำต 
ให้ใช้ตรำแผ่นดิน  หรือได้รับพระรำชทำนตรำตั้ง   

ข้อ ๔ ข้อควำมโฆษณำสินค้ำหรือบริกำร  รวมทั้งเครื่องหมำยกำรค้ำ  หรือเครื่องหมำยอื่น ๆ   
ของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือข้อควำมที่แสดงสถำนที่หรือวิธีติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจ  ซึ่งรวมอยู่หรือท ำให้ 
ปรำกฏพร้อมกับข้อควำมที่ถวำยพระพรหรือข้อควำมอย่ำงอื่ นที่อ้ำงอิงเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์    
พระรำชินี  รัชทำยำท  หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์  เว้นแต่ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประพันธ์
ข้อควำมดังกล่ำว   

ข้อ ๕ ข้อควำมที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบธุรกิจจะจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัล  
ด้วยกำรเสี่ยงโชค  ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

ข้อ ๖ ข้อควำมที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัล 
ด้วยกำรเสี่ยงโชค  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันแล้ว    
หรือข้อควำมที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกำรประกวดชิงรำงวัล  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ ์ วิธีกำร  เงื่อนไข  หรือข้อก ำหนดในกำรเสี่ยงโชคหรือในกำรประกวดชิงรำงวัล   
(๒) วัน  เดือน  ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรจัดให้มีกำรเสี่ยงโชคหรือกำรประกวดชิงรำงวัล  

หรือข้อควำมโดยย่อที่ท ำให้ผู้บริโภคทรำบวัน  เดือน  ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดดังกล่ำวได้  เว้นแต่กรณีที่เป็น
กำรโฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์  ข้อควำมที่ก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้นของกำรเสี่ยงโชคหรือกำรประกวด 
ชิงรำงวัลนั้นจะให้ปรำกฏในส่วนที่เป็นภำพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้  แต่ข้อควำม 
ที่ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรำกฏทั้งในส่วนที่เป็นภำพและส่วนที่เป็นเสียง   

(๓) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรำงวัล  จ ำนวนและมูลค่ำของของแถมพกหรือ
รำงวัลแต่ละสิ่ง  หรือมูลค่ำรวมในแต่ละประเภท  เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรโฆษณำทำงวิทยุกระจำยเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน์  จะไม่ระบุมูลค่ำของของแถมพกหรือรำงวัลแต่ละสิ่ง  หรือมูลค่ำรวมในแต่ละประเภทก็ได้   
แต่จะต้องระบุมูลค่ำรวมของของแถมพกหรือรำงวัลทุกประเภทไว้แทน  เว้นแต่ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็น 
ของแถมพกหรือรำงวัลเป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่ำที่ผู้บริโภคอำจทรำบได้โดยทั่วไป   และข้อควำมนั้นได้แสดง 
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ให้ผู้บริโภคทรำบถึงประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรำงวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว   จะไม่ระบุมูลค่ำ 
ของของแถมพกหรือรำงวัลนั้นไว้ก็ได้   

(๔) เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีกำรเสี่ยงโชคหรือกำรประกวดชิงรำงวัล  เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรจัดให้มีขึ้น 
ทั่วรำชอำณำจักร   

(๕) วัน  เดือน  ปี  เวลำ  และสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับกำรท ำกำรเสี่ยงโชคหรือกำรตัดสิน
กำรประกวดชิงรำงวัล   

(๖) วัน  เดือน  ปี  และสื่อโฆษณำที่จะใช้ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รบัรำงวัลจำกกำรเสี่ยงโชค
หรือกำรประกวดชิงรำงวัล   

ทั้งนี้  ข้อควำมตำม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ต้องแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็น  อ่ำน  
หรือฟังได้อย่ำงชัดเจนครบถ้วน  ไม่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ  และต้องมีข้อควำมที่ระบุ 
ให้ชัดเจนว่ำผู้บริโภคสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใด 

ข้อ ๗ ข้อควำมที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกำรให้ของแถม  หรือให้สิทธิ
หรือประโยชน์โดยให้เปล่ำ  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข  หรือข้อก ำหนดในกำรให้ของแถม  หรือให้สิทธิหรือ
ประโยชน์โดยให้เปล่ำ   

(๒) วัน  เดือน  ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรจัดให้มีกำรให้ของแถม  หรือให้สิทธิหรือ
ประโยชน์โดยให้เปล่ำ  หรือข้อควำมโดยย่อที่ท ำให้ผู้บริโภคทรำบวัน  เดือน  ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
ดังกล่ำวได้  เว้นแต่ 

 (ก) กรณีที่เป็นกำรโฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์   ข้อควำมที่ก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้น 
ของกำรให้ของแถม  หรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำนั้น  จะให้ปรำกฏในส่วนที่เป็นภำพหรือ 
ในส่วนที่เป็นเสียงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้  แต่ข้อควำมที่ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรำกฏ   
ท้ังในส่วนที่เป็นภำพและส่วนที่เป็นเสียง   

 (ข) กรณีที่ เป็นกำรให้ของแถมโดยกำรติดของแถมไว้กับสินค้ำที่ผู้บริโภคสำมำรถ 
เห็นของแถมนั้นได้อยู่แล้ว  หรือโดยกำรบรรจุของแถมไว้ในหีบห่อของสินค้ำนั้นและได้ระบุข้อควำมไว้ 
ที่หีบห่อบรรจุสินค้ำนั้นว่ำได้จัดให้มีกำรให้ของแถมพร้อมกับกำรขำยสินค้ำนั้นแล้ว 

(๓) ประเภท  ลักษณะ  และมูลค่ำของของแถม  หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำแต่ละสิ่ง  
หรือมูลค่ำรวมในแต่ละประเภท  เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรโฆษณำทำงวิทยุกระจำยเสียง  หรือวิทยุโทรทัศน์  
จะไม่ระบุมูลค่ำของของแถม  หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำแต่ละสิ่ง  หรือมูลค่ำรวมในแต่ละ
ประเภทก็ได้  แต่จะต้องระบุมลูค่ำรวมของของแถมหรือสิทธิหรือประโยชนโ์ดยให้เปล่ำทุกประเภทไวแ้ทน  
เว้นแต่ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำนั้น  เป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่ำที่ผู้บริโภค
อำจทรำบได้โดยทั่วไป  และข้อควำมนั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทรำบถึงประเภทและลักษณะของของแถม
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หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำไว้โดยชัดแจ้งแล้ว   จะไม่ระบุมูลค่ำของของแถมหรือสิทธิหรือ
ประโยชน์โดยให้เปล่ำนั้นไว้ก็ได้   

(๔) เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีกำรให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำ   เว้นแต่กรณี 
ที่เป็นกำรจัดให้มีขึ้นทั่วรำชอำณำจักร   

(๕) สถำนที่หรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ให้ผู้บริโภคได้รับของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์ 
โดยให้เปล่ำ  เว้นแต่ 

 (ก) กรณีที่จัดให้มีกำรรับของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่ำ  ณ  ร้ำนค้ำ  หรือ
ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำนั้นทั่วไปทุกแห่ง  หรือ   

 (ข) กรณีที่ เป็นกำรให้ของแถมโดยกำรติดของแถมไว้กับสินค้ำที่ผู้บริโภคสำมำรถ 
เห็นของแถมนั้นได้อยู่แล้ว  หรือโดยกำรบรรจุของแถมไว้ในหีบห่อของสินค้ำนั้นและได้ระบุข้อควำมไว ้
ที่หีบห่อบรรจุสินค้ำนั้นว่ำได้จัดให้มีกำรให้ของแถมพร้อมกับกำรขำยสินค้ำนั้นแล้ว   

ทั้งนี้  ข้อควำมตำม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็น  อ่ำน  หรือ 
ฟังได้อย่ำงชัดเจนครบถ้วน  ไม่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ  และต้องมีข้อควำมที่ระบุให้ชัดเจนว่ำ 
ผู้บริโภคสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ใด 

ข้อ ๘ ข้อควำมโฆษณำขำยห้องชุดในอำคำรชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอำคำรชุด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

(๑) ทำงหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึง
กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ข้อควำมที่แสดงว่ำยังไม่ได้รับหรือได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรแล้ว 

 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำยังไม่ได้รับหรือได้รับควำมเห็นชอบแล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ในกรณีที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

 (ค) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรชุดแล้วเสร็จ 
 (ง) ข้อควำมที่แสดงว่ำจะไปจดทะเบียนเป็นอำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ   
 (จ) ต ำแหน่งที่ดิน  เลขที่ของโฉนดที่ดิน  จ ำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงกำร  และแผนผัง

แสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอำคำรชุด   
 (ฉ) ข้อควำมที่แสดงว่ำที่ดินและอำคำรชุดไม่มีหรือมีภำระผูกพันกับสถำบันกำรเงิน  

บุคคลหรือนิติบุคคลใด 
 (ช) จ ำนวนชั้นและจ ำนวนห้องชุดของอำคำรชุดนั้น 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



 (ซ) ข้อควำมที่แสดงว่ำในอำคำรชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรือ
ส ำนักงำน  หรือที่อยู่อำศัยและส ำนักงำน 

 (ฌ) ข้อควำมที่แสดงเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำษีอำกรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีหน้ำที่
ต้องช ำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

 (ญ) รำยกำรและขนำดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลำง  ในกรณ ี
ที่มีกำรโฆษณำว่ำจะจัดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลภำยนอกห้องชุดหรือทรัพย์ส่วนกลำงนอกจำกที่ก ำหนด  
ในกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด  รวมทั้งเดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงหรือจัดหำและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำง
หรือติดตั้งทรัพย์สินนั้นแล้วเสร็จ 

 (ฎ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอำคำรชุด  และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุ 
ทุนจดทะเบียน  ทุนช ำระแล้ว  ชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร  หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

 (ฏ) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
ทั้งนี้  เว้นแต่กำรโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์  จะไม่ระบุข้อควำมตำม  (ซ)  (ฌ)  หรือ  (ญ)  ก็ได้ 
(๒) ทำงวิทยุกระจำยเสียง  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเดอืนและปีที่เริ่มตน้ก่อสร้ำงและ

ที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรชุดแล้วเสร็จ 
(๓) ทำงวิทยุโทรทัศน์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรชุดแล้วเสร็จ 
 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
(๔) ทำงป้ำยโฆษณำหรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรชุดแล้วเสร็จ 
 (ข) ต ำแหน่งที่ดิน  เลขที่ของโฉนดที่ดิน  จ ำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงกำร  และแผนผัง

แสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอำคำรชุด 
 (ค) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
 (ง) ข้อควำมที่แสดงว่ำยังไม่ได้รับหรือได้รับควำมเห็นชอบแล้วตำมกฎหมำยว่ำด้ วย 

กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ในกรณีที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๙ ข้อควำมโฆษณำขำยห้องชุดในอำคำรชุดที่ได้จดทะเบียนเป็นอำคำรชุดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำคำรชุดแล้ว 

(๑) ทำงหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึง
กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) เลขที่ของทะเบียนอำคำรชุด 
 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำได้รับควำมเห็นชอบ  เลขที่หนังสือ  และวัน  เดือน  ปีที่ได้รับ 

ควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว  ในกรณีที่ต้อง 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

 (ค) ต ำแหน่งที่ดิน  เลขที่ของโฉนดที่ดิน  จ ำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงกำร  และแผนผัง
แสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอำคำรชุด 

 (ง) ข้อควำมที่แสดงว่ำห้องชุดไม่มีหรือมีภำระผูกพันกับสถำบันกำรเงิน   บุคคล  หรือ 
นิติบุคคลใด 

 (จ) จ ำนวนชั้นและจ ำนวนห้องชุดของอำคำรชุดนั้น 
 (ฉ) ข้อควำมที่แสดงว่ำในอำคำรชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรือ

ส ำนักงำน  หรือที่อยู่อำศัยและส ำนักงำน   
 (ช) ข้อควำมที่แสดงเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำษีอำกรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีหน้ำที่

ต้องช ำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 (ซ) รำยกำรและขนำดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลำง  นอกจำก

ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 (ฌ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอำคำรชุด  และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุ 

ทุนจดทะเบียน  ทุนช ำระแล้ว  ชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร  หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

 (ญ) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
ทั้งนี้  เว้นแต่กำรโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์  จะไม่ระบุข้อควำมตำม  (ฉ)  (ช)  หรือ  (ซ)  ก็ได้ 
(๒) ทำงวิทยุกระจำยเสียง  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ของทะเบียนอำคำรชุด 

และชื่อของผู้จดทะเบียนอำคำรชุด 
(๓) ทำงวิทยุโทรทัศน์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลขที่ของทะเบียนอำคำรชุดและชื่อของผู้จดทะเบียนอำคำรชุด 
 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
(๔) ทำงป้ำยโฆษณำหรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลขที่ของทะเบียนอำคำรชุดและชื่อของผู้จดทะเบียนอำคำรชุด 
 (ข) ต ำแหน่งที่ดิน  จ ำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงกำร  และแผนผังแสดงเขตที่ดินและ

ที่ตั้งของอำคำรชุด 
 (ค) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   

้หนา   ๖
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 (ง) ข้อควำมที่แสดงว่ำได้รับควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว  ในกรณีที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๐ ข้อควำมโฆษณำขำยที่ดินโดยกำรแบ่งขำยเป็นแปลงย่อย  ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยเฉพำะ
ที่ดิน  หรือขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร 

(๑) ทำงหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกบั
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต ำแหน่งที่ดิน  เลขที่ของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  จ ำนวนเนื้อที่ของที่จัดสรร  และ
เลขที่ของใบอนุญำตให้ท ำกำรจัดสรรที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน  ในกรณีที่ต้องได้รับ
ใบอนุญำตให้ท ำกำรจัดสรรที่ดิน 

 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำที่ดินและอำคำรไม่มีหรือมีภำระผูกพันกับสถำบันกำรเงิน  บุคคล  
หรือนิติบุคคลใด 

 (ค) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จ   ในกรณ ี
ที่ขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร 

 (ง) ข้อควำมที่แสดงว่ำเมื่อช ำระเงินครบถ้วนตำมสัญญำแล้วจะโอนสิทธิในที่ดินให้ได้
เมื่อใด 

 (จ) รำยกำรและขนำดของทรัพย์สินที่เป็นสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ  นอกจำก 
ที่ก ำหนดในข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดิน 

 (ฉ) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดสรรที่ดิน  ผู้มีสิทธิในที่ดิน  และผู้ประกอบธุรกิจขำยที่ดิน  และ
ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียน  ทุนช ำระแล้ว  ชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร  
หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

 (ช) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
ทั้งนี้  เว้นแต่กำรโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์  จะไม่ระบุข้อควำมตำม  (จ)  ก็ได้   
(๒) ทำงวิทยุกระจำยเสียง  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและ

ที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จ  ในกรณีที่ขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร 
(๓) ทำงวิทยุโทรทัศน์  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จ   ในกรณ ี

ที่ขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร 
 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
(๔) ทำงป้ำยโฆษณำหรือสื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  โดยไม่ได้ระบุรำยละเอียด  

ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) เดือนและปีที่เริ่มต้นก่อสร้ำงและที่ก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จ   ในกรณ ี
ที่ขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร 

 (ข) ข้อควำมที่แสดงว่ำภำพโฆษณำเป็นภำพของจริงหรือภำพจ ำลองจำกของจริง   
ข้อ ๑๑ ข้อควำมโฆษณำตำมข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ที่ไม่ได้แสดงให้เห็น  และอ่ำนได้

ชัดเจน  หรือมีขนำดควำมสูงของตวัหนังสือเล็กกวำ่สองมลิลิเมตรส ำหรับขอ้ควำมโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์
และสิ่งพิมพ์  หรือเล็กกว่ำหนึ่งในสำมของขนำดของตัวหนังสือสูงสุดที่ใช้ส ำหรับป้ำยโฆษณำหรือ  
สื่อโฆษณำอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  หรือที่ไม่ได้ระบุข้อควำมที่แสดงว่ำผู้บรโิภคอำจขอรับรำยละเอยีด
ของกำรโฆษณำได้ที่ใด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  22  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจำกปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมีกำรน ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรโฆษณำสินค้ำและบริกำร  ท ำให้กำรก ำหนดข้อควำมโฆษณำอย่ำงอ่ืนที่เป็น 
กำรไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง    
ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรับปรุงกำรก ำหนดข้อควำมโฆษณำดังกล่ำว 
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



 
ซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องท ำแบบนี ้

หลายค าเตือนว่าจะซื้อของออนไลน์ก็ต้องศึกษาข้อมูลสินค้าให้ดีก่อนซื้อ ตรวจเช็คร้านค้าว่า มี 
การจดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐหรือเปล่า เครดิตร้านค้าที่จะซื้อเป็นอย่างไร มีความน่าเชื่อถือพอที่จะท าการซื้อ
สินค้าหรือไม่ แต่หลายครั้งหลายคนก็ยังเจอร้านค้าหรือคนขายที่มีเจตนาที่ไม่สุจริต หลอกโอนเงินหรือหลอกให้
จ่ายเงินปลายทางแล้วได้สินค้าที่มีต าหนิบ้าง ของปลอมหรือของไม่ตรงปกมาแทน หนักสุดบางร้านหนีหายไม่ส่ง
ของมาให้ก็มี หากเกินเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่สามารถติดต่อร้านค้าไกล่เกลี่ยกันได้ เราจะต้องด าเนินการอย่างไร 
ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างเพ่ือน าไปแจ้งความด าเนินคดี โดยในขั้นแรกให้รวบรวมหน้าโปรไฟล์ของร้านค้า  
ลิงก์ URL ของเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่โพสต์ที่ประกาศขายสินค้านั้น พร้อมบันทึกการสนทนา หรือ
ข้อความที่คุยรายละเอียดในการซื้อของออนไลน์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรและเลขบัญชีของร้านค้า หลักฐานการโอนเงิน 
สลิปโอนเงิน ใบน าฝากที่เราจ่ายค่าสินค้าไป ส าเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารของเรา เพ่ือแจ้งด าเนินคดี
ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ของเรา 

หลังจากที่เราเข้าแจ้งความแล้ว ให้เรารอต ารวจด าเนินการและรอการติดต่อกลับพนักงานสอบสวนจะส่ง
เลขบัญชีให้ธนาคารตรวจสอบ ว่าเจ้าของบัญชีเป็นใคร ตัวจริงไหม มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีต่างๆ 
จากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากค า ถ้ามาแล้วตกลงกันได้ก็จะไกล่เกลี่ยคืนเงินกัน ถ้ามาแล้วตก
ลงกันไม่ได้ ต ารวจจะส่งส านวนให้อัยการส่งฟ้องศาล  

แต่ถ้าหากเราจะด าเนินการเองก็สามารถท าได้ โดยน าใบแจ้งความไปด าเนินการเองที่ธนาคาร วิธีนี้เป็น
การช่วยทางเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกทางหนึ่ง หรือให้เรื่องที่เราแจ้งความไปด าเนินเรื่องเร็วขึ้น คือการน าใบแจ้งความท่ี
เราขอเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารมา ไปยื่นที่ชื่อธนาคารที่เราโอนเงินไปให้ ซึ่งจะมีล าดับการเดินเรื่องดังนี้ ไปที่ธนาคารที่
เราโอนเงิน จะเป็นสาขาใดก็ได้ ยื่นใบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ กรอกเอกสารตามเจ้าหน้าที่แนะน า พร้อมระบุว่า
ต้องการได้เงินคืน เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบและจะแจ้งให้ทราบ หลังจากตรวจสอบแล้ว บัญชีของผู้โกงจะถูก
อายัดไว้ ใช้งานไม่ได้ เมื่อผู้โกงท าธุรกรรมการเงินไม่ได้ ก็จะติดต่อมาเพ่ือไกล่เกลี่ยคืนเงิน หากผู้โกงไม่ได้ติดต่อมา 
ก็จะด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ขายมีความผิดใน "ฉ้อโกง" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 การทุจริตหลอกลวงผู้อ่ืนด้วย
ข้อความที่เป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกและแจ้งให้ทราบ จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ  
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยจะมีอายุความ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องกระท าผิดและรู้ตัว
ผู้กระท าผิด ดังนั้นหากรู้ตัวว่าถูกโกง ให้รีบแจ้งความภายใน 3 เดือน และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการน าเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง ท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับความเสียหาย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วย โดยมีอายุความ 10 ปี  

    

  กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com  



 
 

เลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไร ให้ได้บ้านอย่างที่ฝันไว้ 
 

 ส ำหรับผู้บริโภคมือใหม่ที่ต้องกำรจะสร้ำงบ้ำน สิ่งส ำคัญที่ควรรู้เพ่ิมเติมจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำน
หรือกำรออกแบบบ้ำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงบ้ำน นอกจำกสถำปนิกและมัณฑนำกรที่จะมำช่วย
สร้ำงฝันของคุณให้เป็นจริงแล้ว กำรเลือกบริษัทรับสร้ำงบ้ำนก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรมีควำมรู้บ้ำง เนื่องจำก
บริษัทรับสร้ำงบ้ำนก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่จะมำช่วยออกแบบและก่อสร้ำงอย่ำงครบวงจร ซึ่งอำจเหมำะ
ส ำหรับผู้บริโภคท่ีไม่ค่อยมีเวลำมำก 

 กำรเลือกบริษัทรับสร้ำงบ้ำน จ ำเป็นต้องรอบคอบเป็นพิเศษ เพรำะขั้นตอนงำนในส่วนนี้ 
จะเป็นขั้นตอนที่อำจน ำปัญหำ ควำมวุ่นวำย และเรื่องยุ่ งยำกมำกมำยมำสู่ผู้บริโภคได้หำกไม่ระมัดระวังโดย
วิธีกำรเลือกหำมีทั้งจำกคนรู้จักแนะน ำ กำรค้นหำข้อมูลจำกนิตยสำรหรือเว็บไซต์ ดูจำกผลงำน ควำมเป็น  
มืออำชีพ ควำมรับผิดชอบเป็นส ำคัญ 

 ⚫ กำรดูผลงำนในส่วนของงำนก่อสร้ำง นอกจำกจะดูจำกตัวอย่ำงที่บริษัทน ำมำให้ดูแล้ว  
ถ้ำเป็นไปได้ควรไปดูงำนจริงที่สร้ำงเสร็จแล้วและงำนที่ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ เพ่ือดูรูปแบบกำรท ำงำน 
รวมทั้งสอบถำมจำกเจ้ำของบ้ำนหลังนั้นๆถึงควำมพึงพอใจและกำรท ำงำนของบริษัทรั บสร้ำงบ้ำนชุดนี้ 
ว่ำเป็นอย่ำงไร มีปัญหำตรงส่วนไหนบ้ำงหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ 

 ⚫ กระบวนกำรท ำงำนเป็นเรื่องส ำคัญที่ควรจะต้องศึกษำให้ละเอียด ไม่ว่ำจะเป็น 
ควำมรับผิดชอบในงำนที่ท ำ ไม่เคยมีประวัติทิ้งงำนตลอดจนควำมมั่นคงของบริษัทและทีมงำนที่เชื่อถือได้  
รวมถึงควำมช ำนำญในงำนก่อสร้ำง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเรื่องกำรสร้ำงบ้ำน มีประสบกำรณ์
สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ เพรำะงำนในลักษณะนี้อำจมีปัญหำที่หน้ำงำนเกิดขึ้นได้เสมอ ในเรื่องของ 
กำรควบคุมขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำ เพรำะจะมีผลกระทบต่อ
งบประมำณได้เช่นกันหำกงำนเกิดควำมล่ำช้ำหรือไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ 

 ⚫ งบประมำณ เป็นอีกสิ่งที่ผู้บริโภคควรศึกษำและหำข้อมูลของรำคำวัสดุไว้บ้ำงเพ่ือจะได
รู้เท่ำทัน กำรคิดรำคำของวัสดุของบริษัทรับสร้ำงบ้ำนส่วนใหญ่ในตลำดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูง กลำง ต่ ำ 
หำกไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรสร้ำงบ้ำนมำกนัก ควรตัดรำคำที่สูงเกินไปและต่ ำเกินไปออกไปก่อน 
เพรำะรำคำที่สูงเกินไปนั้นอำจมีกำรคิดรำคำวัสดุเกินจริง ส่วนรำคำที่ต่ ำเกินไปก็มีควำมเสี่ยงต่อกำรเลือกวัสดุ 
ที่ไม่ได้คุณภำพ รวมทั้งมีควำมเสี่ยงในเรื่องควำมรับผิดชอบของช่ำง 

 ⚫ ขั้นตอนกำรพูดคุยติดต่องำนกับบริษัทรับสร้ำงบ้ำนที่เรำจะเลือกนั้น ควรสังเกตว่ำ 
มีควำมเข้ำใจในแบบละสำมำรถอธิบำยแบบได้ดีหรือไม่ เนื่องจำกในขั้นตอนนี้ “แบบ” จะมีควำมส ำคัญอย่ำง
มำก เพรำะจะมีผลต่อกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงละงบประมำณ หลังจำกที่แบบลงตัว เริ่มมีกำรก่อสร้ำง ควรมี
กำรประสำนงำนควบคุมกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ได้งำนที่มีคุณภำพภำยในระยะเวลำและ
งบประมำณท่ีเหมำะสม 

 

ทั้งนี้... 



 
- ๒ - 

 
 
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำ

ด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือกำรอยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยสัญญำรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือกำรอยู่อำศัยที่ผู้ประกอบธุรกิจท ำกับผู้บริโภค ต้องมีข้อควำมเป็น
ภำษำไทยที่สำมำรถเห็นและอ่ำนได้ชัดเจน และต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ท ำสัญญำ วันเดือนปีที่ท ำ
สัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรใช้อำคำร รูปแบบอำคำร สถำนที่ท ำกำรก่อสร้ำง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ ำตัว
ประชำชนของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล  ให้ระบุรำยละเอียดตำม
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
รอบคอบสักนิด ก่อนคิดท ำสัญญำ 

 
 

        


