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บทที่  2 
การคุมครองผูบริโภค 

  
 ดวยเหตุท่ีงานคุมครองผูบริโภคมีภาระหนาท่ีหลายประการ ไมวาจะเปนการใหความเปนธรรม           
แกผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ หรือการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคในการใชสินคา
และบริการ ภาระหนาท่ีเหลานี้ลวนมีความซับซอนละเอียดออน และเกี่ยวโยงกับหลายหนวยงาน เชน 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักชั่งตวงวัด 
กรมการคาภายใน แตดวยขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ และ
วิชาการ ในขณะที่ชุมชนทองถิ่นก็มีความซับซอน ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรท่ีจะตองบูรณาการ
ภาระหนาท่ีท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะสามารถปฏิบัติอยางไดผล และเพื ่อใหผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจตอภารกิจของการคุมครอง
ผูบริโภค จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้  
 2.1 การดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 2.2 การคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 
 2.3 การคุมครองผูบริโภคดาน ช่ัง ตวง วัด 
 2.4 สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

2.1   การดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 2.1.1 ความเปนมาของการคุมครองผูบริโภค 
  ประเทศไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคมานานพอสมควรแลว แตยัง
ไมมีหนวยงานหรือกฎหมายเปนการเฉพาะ จนเมื่อป พ.ศ. 2512 สหพันธองคการผูบริโภคระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนองคการอิสระที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคมผูบริโภคของประเทศตางๆ 
รวมตัวกัน มีสํานักงานใหญอยู ท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ไดเขามาชักชวนองคการเอกชน              
ในประเทศไทยใหจัดตั้งสมาคมผูบริโภคขึ้นเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก
องคการเอกชนของประเทศไทยในขณะนั้นยังไมพรอม ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาของผูบริโภค มีช่ือวากรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค และ
วิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครอง



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

8 บทที่ 2  การคุมครองผูบริโภค   

ผูบริโภคขึ้นคณะหนึ่ง แตคณะกรรมการชุดดังกลาวไดสลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทาง
การเมือง รัฐบาลสมัยตอมาไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภค จึงไดจัดตั้ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกครั้ง และมีการศึกษาหามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค    
จนไดมีการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเมื่อป พ.ศ. 2522 โดยใหเหตุผลวา เนื่องจาก
ปจจุบันการเสนอขายสินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจ
การคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการ
สงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการ
ตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ              
ของผูบริโภค โดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาหรือบริการอยูแลวก็ตาม แตการท่ีผูบริโภค             
แตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบการธุรกิจโฆษณา เมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมจะเสียเวลาและคาใชจาย เปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยู
ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจจะระงับหรือยับยั้ง
การกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที จึงสมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ
ของผู บริโภคขึ ้น  ซึ่งในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคมีกฎหมายที่รองรับ             
การปฏิบัติงาน คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ.2541  
 2.1.2 สิทธิของผูบริโภค 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 57 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ...กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค              
ทําหนาท่ีใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎกระทรวงและขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค” และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 87 บัญญัติวา 
“รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและ               
ละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ
ตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค” 
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  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 
  1) การไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัย
แกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอ            
ท่ีจะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 
  2) การมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซื้อสินคาหรือ 
รับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 
  3) การไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับสินคา
หรือบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตราย                 
ตอชีวิตรางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการ              
นั้นแลว 
  4) การไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  ไดแก สิทธิที ่จะไดรับขอสัญญา            
โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 
  5) การไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครอง
และชดใชคาเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1,2,3 และ 4 ดังกลาว 
 2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค 
  หากวิ เคราะหถึงสาเหตุหรือปจจัย ท่ีมีผลตอการใชและบริโภคของประชาชน               
โดยประยุกตแนวคิดตาม The Precede Model มาอธิบายจะพบวา มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช          
และบริโภคอยูสามกลุมใหญๆ ดังตอไปนี้ 
  1) ปจจัยนํา ไดแก ความรู ความชอบ หรือทัศนะของตัวผูบริโภคเองซึ่งเกิดจากปจจัย
ภายใน ไดแก คานิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) และ การรับรู (Perception) ของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้             
จะถูกหลอหลอมจากประสบการณในอดีต รวมกับการรับรูในปจจุบันทําใหผูบริโภค มีพฤติกรรม               
การบริโภคที่เหมือนหรือแตกตางกันไป 
  2) ปจจ ัยเอื ้ออํานวย  ไดแก ปจจ ัยที ่จะเอื ้อหร ืออํานวยใหประชาชนผู บร ิโภค              
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ไดแก การมีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ หาซื้อไดงายในทองถิ่น ราคายุติธรรม 
หรือสามารถสังเกตความถูกตองของผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกซื้อไดอยางถูกตอง 
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  3) ปจจัยเสริม นอกเหนือจากปจจัยท้ังสองที่กลาวแลวขางตน จําเปนตองมีมาตรการ
เสริมเพื่อควบคุม และปองกันมิใหผูประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยนําสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํา
หรือไมถูกตองมาจําหนาย เนื่องจากในสังคมยอมประกอบดวยท้ังคนดีและคนไมดี พื้นฐานของ                 
การประกอบธุรกิจคือการแสวงหากําไรสูงสุด ดังนั้นโอกาสที่ผูประกอบการจะแสวงหากําไรโดยมิชอบ 
ท้ังโดยเจตนาและไมเจตนา จึงยังคงมีอยูใหเห็นเสมอๆ จําเปนที่รัฐจะตองเขาไปควบคุมเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคและใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 
 2.1.4 การคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค 
  พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริ โภค  พ .ศ .  2522  เปนกฎหมายที่มีผลบัง คับใช                      
ท่ัวราชอาณาจักร ปจจุบันแตละจังหวัดจะมีองคกรที่ทําหนาท่ีคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 รวม 2 องคกร ไดแก  
  1) คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ประกอบดวย 

1.1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประจําจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดเสนอขอแตงตั้ง 
1.2) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในเขตรับผิดชอบ 
1.3) ผูวาราชการจังหวัด 
1.4) รองผูวาราชการจังหวัด ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
1.5) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
1.6) ปลัดจังหวัด 
1.7) อัยการจังหวัด 
1.8) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
1.9) เกษตรและสหกรณจังหวัด 
1.10) พาณิชยจังหวัด 
1.11) สาธารณสุขจังหวัด 
1.12) อุตสาหกรรมจังหวัด 
1.13) ขนสงจังหวัด 
1.14) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
1.15) ประชาสัมพันธจังหวัด 
1.16) ประธานหอการคาจังหวัด 
1.17) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
1.18) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากภาคประชาชน 3 คน 
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1.19) หัวหนาสํานักงานจังหวัด 
1.20) ขาราชการในจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 2 คน 
อนุกรรมการดังกลาวใหอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป หากพนจากตําแหนงกอนวาระ 

อาจแตงตั้งผูอื่นเปนอนุกรรมการแทนได และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการซึ่ง
ตนแทน โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

(1) รับและพิจารณากลั่นกรองคํารองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูผลิตหรือผูประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบ
หรือไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกัน                   
ในทองตลาด เพื่อดําเนินการแกไขหรือนําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณาใชอํานาจ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(2) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และอาจจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือ              
บริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค รวมท้ังใหมีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อการนี้ ตามที่เห็นสมควร 

(3) สั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผูรองทุกข 
หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงดวยก็ได 

(4) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ี
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

(5) สอดสองการปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดของพนักงาน
เจาหนาท่ี สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และแจงใหผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ี              
ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีดังกลาว 

(6) การใหความรู ความเขาใจแกประชาชน และการสรางเครือขายความเขมแข็ง
ของประชาชนเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนใหคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคทราบ 
  2) คณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอื่น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
   2.1) ผูวาราชการจังหวัด 
   2.2) อัยการจังหวัด 
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   2.3) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
   2.4) ขาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
   คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
   การดําเนินการรองเรียนในสวนภูมิภาค (ตางจังหวัด) ผูบริโภคสามารถรองเรียน 
ไดท่ีคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด 
 2.1.5 การปฏิบัติงานการคุมครองผูบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคนั้น เปนภารกิจดานการเผยแพรประชาสัมพันธความรูท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
แกผูบริโภค ซึ่งถือวาเปนภารกิจพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง เพราะการคุมครองผูบริโภคจะประสบความสําเร็จ             
ในระดับใด ข้ึนอยูกับความรูและความตระหนัก รวมท้ังการรูจักรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภคของ
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจถึงหลักการ
เปนผูบริโภคที่ฉลาดและรูจักวิธีรักษาสิทธิของตนเอง 
  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ เพื่อสรางความรูและความตระหนักใหแกประชาชน โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1) เก็บรวบรวมขอมูลประชาชนในทองถิ่น โดยเปนการเก็บขอมูลของประชาชน
กลุมเปาหมายของการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนการผลิตสื่อและเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพราะขอมูลพื้นฐานของประชาชน เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ สามารถใชเปน
แนวทางในการออกแบบผลิตสื่อท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย หรือขอมูลดานทัศนคติ ก็สามารถนํามาใช
เปนแนวทางในการออกแบบเนื้อหาการประชาสัมพันธได สวนขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน 
ก็สามารถใชประกอบการวางแผนกลยุทธในการเลือกใชสื่อได เปนตน 
   โดยผูเก็บขอมูลอาจเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลง
ทุติยภูมิ โดยควรเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ 

(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) การศึกษา 
(4) อาชีพ 
(5) สถานภาพสมรส 
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(6) สภาพครอบครัว 
(7) ฐานะทางเศรษฐกิจ 
(8) พฤติกรรมการรับสื่อ 
(9) ความรูเกี่ยวกับการเปนผูบริโภคที่ดี 
(10) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
(11) ทัศนคติตอการรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภค 

   ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ควรจะมีการประมวลผลและสรุปขอมูล
ใหเปนระเบียบ เพื่อใหสะดวกตอการนํามาใช โดยอาจใชหลักทางสถิติเบื้องตนมาชวยในการประมวลผล
ก็ได 
  2) ดานการผลิตสื่อ สามารถดําเนินการได 2 แนวทางดังนี้ 
   (1)  ขอรับการสนับสนุนสื่อสําเร็จรูปจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สื่อสิ่งพิมพ 
สื่อวีดิทัศน สื่อเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมการคาภายใน แลวนําสื่อดังกลาวมาเผยแพรตอไป 
   (2) ดําเนินการออกแบบและผลิตสื่อดวยตนเอง โดยใหเปนไปตามศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง โดยมีแนวทางในการผลิตสื่อดังนี้ 
    ก. รูปแบบของสื่อ 

- ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ประกอบดวย ใบปลิว แผนพับ จุลสาร วารสาร 
โปสเตอร ฯลฯ เพื่อใชเผยแพรโดยวิธีแจกจายแกประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ประเภทสื่อวิดีทัศน หมายถึง  การผลิตสื่อภาพยนตร ท่ีบันทึก         
ในระบบวิดีทัศน (Video Visual) ท่ีจัดเก็บในรูปของแถบแมเหล็ก 
หรือแผน CD เพื่อใชเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน หรือจัดฉาย
เผยแพรในที่ชุมชนในวาระตางๆ และแจกจายออกสูสาธารณะ 

- ประเภทสื่อเสียง หมายถึง การผลิตสื่อโดยวิธีการบันทึกเปนเสียง 
ลงในแถบแม เหล็ก  หรือแผน  CD เพื่อใช เผยแพรทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว เปนตน 

- ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การจัดทําเว็บไซต การสง
ขอความหรือภาพทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS หรือ MMS) การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – Mail) เปนตน 
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    ข. เนื้อหาในสื่อ หมายถึง ขอมูลท่ีบรรจุไวในสื่อตางๆ เพื่อใหความรูและ
สรางความตระหนักในการเปนผูบริโภคที่ฉลาด โดยอาจครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้ 

- การใชยาอยางปลอดภัย อาทิ การอานฉลากยา การสังเกตความ
ผิดปกติของตัวยา วิธีการใชท่ีถูกตอง ผลรายท่ีเกิดจากการใชยา               
ท่ีไมถูกวิธี  กฎหมายเกี่ยวกับยา  เปนตน  (สามารถดูตัวอยาง                
การนําเสนอเนื้อหาในสื่อเกี่ยวกับการใชยาไดจากภาคผนวก ข) 

- การบริโภคอาหาร  อาทิ  การเลือกซื้ออาหาร  การปรุงอาหาร             
ท่ีสะอาดปลอดภัย การเก็บรักษาอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
(สามารถดูตัวอยางการนําเสนอเนื้อหาในสื่อเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารไดจากภาคผนวก ข) 

- การใชเครื่องสําอาง อาทิ ความรูเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติ 
ของเครื่องสําอาง  การเลือกซื้อเครื่องสําอาง  การอานฉลาก
เครื่องสําอางวิธีใชเครื่องสําอางที่ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง 

- วิธีการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและบริการตางๆ เพื่อใหได
สินคาท่ีปลอดภัย ไดมาตรฐาน ราคายุติธรรม เชน การซื้อบาน 
รถยนต อาหาร ยา เครื่องใชไฟฟา การใชบริการสถานีเติมน้ํามัน 
บริการการเดินทางและขนสง บริการการทองเที่ยว บริการโรงแรม             
ท่ีพัก บริการการรักษาพยาบาล และบริการประกันภัยประกันชีวิต 
เปนตน 

- วิธีปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการชั่งตวงวัด การสังเกต
ความผิดปกติของเครื่องช่ัง ตวง วัด การสังเกตการบรรจุหีบหอ 
กฎหมายเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด  

- การรองเรียนเมื่อไมไดรับความเปนธรรมจากการบริโภค อาทิ 
แหลงท่ีจะไปรองเรียน วิธีการรองเรียน การดําเนินตามกฎหมาย
การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอื่นๆ  

- การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา โดยการโฆษณาจะตองไมใช
ขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม อาทิ ขอความที่เปนเท็จหรือ
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เกินความจริง ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรง 
หรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนําไปสู
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ขอความที่จะทําใหเกิดความ
แตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน เปนตน 

- การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อาทิ การรองเรียนจากผูบริโภค
ที่ไมไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบธุรกิจที่ไมปฏิบัติตาม
สัญญา การศึกษาลักษณะสัญญาที่มีขอกําหนดที่ไมเปนธรรม เอารัด                
เอาเปรียบผูบริโภค เปนตน 

     ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนขอมูลและ         
องคความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค กรมการคาภายใน กรมการประกันภัย กรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน 
   (3) การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ คือ การนําสื่อท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับมา หรือสื่อท่ีผลิตข้ึนเอง นําออกเผยแพรผานสื่อมวลชนหรือโดยมีวิธีการดังนี้ 
    ก. วางแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ  โดยใชขอมูลของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เก็บรวมรวมไดเปนแนวทาง ซึ่งผูวางแผนจะตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
     - วัตถุประสงคของการเผยแพร 
     - ลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมเปาหมาย 
     - พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนกลุมเปาหมาย 
     - การกําหนดความถี่ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     - กลยุทธในการเลือกใชสื่อใหเขาถึงกลุมประชาชนเปาหมาย 
     - กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     - งบประมาณที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
    ข. รูปแบบการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละแหง ดังนี้ 

- การเผยแพรสื่อผานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน            
ท้ังในรูปการประกาศ ฝากแจงขาว แทรกเปนโฆษณา หรือการจัด
รายการเปนการเฉพาะ 
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- การเผยแพรผานหอกระจายขาว  สามารถทําไดท้ังในรูปแบบ             
การประกาศฝากแจงขาว โฆษณา หรือการจัดรายการเปนการเฉพาะ 

- การเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ เชน การลงโฆษณา หรือการประกาศ
ในหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หรือการจัดทําเปนใบปลิว            
แผนพับ จุลสาร แลวนําไปแจกจายในโอกาสตาง ๆ 

- การเผยแพรทางสื่ออิ เล็กทรอนิกส  เชน  การจัดทํา เว็บไซต              
ออกเผยแพรโดยการเชาพื้นที่รับฝากเว็บและจดทะเบียนช่ือ              
หรือการใชบริการฝากสงขอความทางโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 

- การเผยแพรโดยวิธีการจัดกิจกรรม  เชน  การจัดนิทรรศการ 
การออกราน การรวมเดินรณรงค ในวาระและโอกาสตางๆ ท้ังนี้
สามารถใชสื่อท่ีผลิตข้ึนมาเผยแพรในกิจกรรมเหลานี้ได 

- การเผยแพรโดยผานการจัดประชุม เชน การแทรกเปนความรู             
ในโอกาสการประชุมตางๆ อาทิ การประชุมผูสูงอายุ การประชุมและ
อบรมเยาวชน การประชุมชาวบานและผูนําชุมชน เปนตน 

    ค. การติดตามประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ ถือเปนขั้นตอน             
ท่ีสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งสามารถประเมินไดท้ังในขณะที่กําลังเผยแพรและภายหลังการเผยแพรเสร็จ
สิ้นแลว โดยดําเนินการไดดังนี้ 
     - พิจารณาวัตถุประสงคการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     -  สรางเครื่องมือเก็บขอมูล ท่ีสามารถรวบรวมขอมูลไดในประเด็น

ตอไปนี้ 
 ขอมูลทะเบียนประชากร  เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได สถานภาพสมรส สภาพครอบครัว เปนตน 
 ขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อ เชน ไดรับสื่อท่ีเผยแพรหรือไม 

ความถี่ในการรับสื่อนั้น รับจากสื่อประเภทใด รับสื่อในเวลาใด 
เปนตน 

 ความรูและทัศนคติ ท่ี เกิดจากการรับสื่อ  เชน  ไดความรู
อะไรบางจากสื่อท่ีเผยแพร พึงพอใจในสื่อท่ีเผยแพรหรือไม 
เห็นดวยกับเนื้อหาขอมูลท่ีเผยแพรหรือไม พรอมและยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนําในสื่อหรือไม เปนตน 
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- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณ การแจก
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท เปนตน 

- ดํา เนินการประมวลผลและสรุปขอมูลท่ี เก็บรวบรวมมาได          
แลวจัดทําเปนรายงานนําเสนอผูเกี่ยวของตอไป 

2.2   การคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ธุรกิจการคากาวหนาไป 

และมีแนวโนมท่ีสงเสริมใหรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนพึ่งตัวเองไดนอยลง ท้ังนี้เนื่องจาก
กระบวนการผลิตและคานิยมการบริโภคอาหาร ยา และผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
แหลงอาหารและยา ตามธรรมชาติเริ่มลดลง วิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองจึงตองพึ่งพาแหลง
อาหารและยาจากการผลิตโดยบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยท่ีผูบริโภค             
ไมสามารถจะทราบไดวาสิ่งท่ีตนบริโภคนั้นไดผลิตข้ึนอยางถูกตองเหมาะสม มีสวนประกอบที่มี
คุณประโยชนและปลอดภัยเพียงใด จึงทําใหรัฐบาลเริ่มกําหนดใหมีการควบคุมอาหารและยาขึ้นเปน          
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465 แตการควบคุมอาหารและยาครั้งนั้นมุงแตเพียงหามมิใหนําวัตถุท่ีเปนพิษผสม             
ลงในอาหารหรือยา อันอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน รวมท้ังควบคุมเรื่องยาเสพติดใหโทษดวย   
จวบจนปจจุบันวิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยามีความกาวหนาไปอยางมาก 
ขอบเขตของการคุมครองไดขยายออกไปครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย           
วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย ไปจนถึงการควบคุมการโฆษณาสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของอีกดวย ซึ่งมีการ
จัดตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนสวนราชการ มีหนาท่ีปกปองและคุมครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและ              
มีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
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2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 
3. เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และ

การโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสาร            
ดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภค              
ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพื่อปกปองสิทธิของตนได 

6. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการ                
มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเครือขายประชาคมสุขภาพ 

7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.2.1 การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคที่เกี่ยวกับอาหารและยา 
  รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคในการบริโภคอาหารและยา โดยกําหนดเปาหมายไวดังนี้ 

1) พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ                  
ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังการสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรอง
สิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย  

2) สงเสริม เผยแพรความรู และสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตางๆ  

3) พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความนาสนใจ เขาถึง
ไดงาย มีขอมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใชบริการ  

4) สรางระบบและกลไกการรองเรียนและการชดเชยคาเสียหาย  
5) วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ          

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.2.2 การปฏิบัติงานการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  งานการคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับอาหารและยาในระยะแรกนั้น องคกรปกครอง             
สวนทองถิ่นไดรับถายโอนใหปฏิบัติเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับอาหารและยาเทานั้น ผานทางคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ กสพ. ในภาคผนวก ค) โดยบูรณา
การการปฏิบัติลงในมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ของผูบริโภค ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ดานการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเตรียม
ความพรอมของพนักงานเจาหนาท่ี โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  *1) การเสนอชื่อพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดําเนินการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  *2) พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งตามขอ 1) ตองเขารับการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
  *3) อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  * หมายเหตุ : การปฏิบัติตามขอ 1) – 3) อยูระหวางการแกไขกฎหมายและระเบียบ          
ท่ีเกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.3   การคุมครองผูบริโภคดาน ช่ัง ตวง วัด 
การคุมครองผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับความเปนธรรมในการซื้อขายสินคา โดยเฉพาะเรื่องการชั่ง  

การตวงและการตรวจวัดปริมาณสินคา ตามกฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนผูออกสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง เครื่องตวง และ
เครื่องวัดท่ีมหาชนมีไวขาย ไวใช เพื่อใหเครื่องช่ังตวงวัดถูกตองตามความประสงคของพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตลอดจนสํารวจตรวจสอบสินคาหีบหอใหแสดงปริมาณของสินคา                   
ตามมาตรา 62(1) แสดงปริมาณของสินคาหีบหอตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดตามมาตรา 62(2) บรรจุ
สินคาหีบหอตามปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 62(3) และสํารวจสินคาหีบหอท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ไวสําหรับขาย จําหนาย การผลิต การนําเขา และการซอม เครื่องช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัด ดูแลให
เปนไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อีกดวย 
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 2.3.1 นายตรวจชั่งตวงวัด 
  ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ไดใหบทนิยาม
ไววา “นายตรวจชั่งตวงวัด” หมายความวา ขาราชการพลเรือน หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมาย           
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
  จากบทนิยามดังกลาวหมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด โดยมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรา
ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542  
 2.3.2 การแตงตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด 
  กระบวนการแตงตั้งจะกําหนดโดยกรมการคาภายใน โดยพนักงานเจาหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการเปนนายตรวจชั่งตวงวัดกอน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอชื่อผูผานการอบรมที่มีความเหมาะสม ใหกรมการคาภายในดําเนินการ
แตงตั้งเปนนายตรวจชั่งตวงวัดตอไป ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเจาหนาที่ที่มีความรูพ้ืนฐาน เชน              
ดานชาง ดานวิศวกร เปนตน เขารับการฝกอบรมกับสํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายใน
เพื่อทําหนาที่เปนนายตรวจชั่งตวงวัด  

 สํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายในพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการอบรมเพื่อทําหนาที่เปนนายตรวจชั่งตวงวัด 

 นายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหนาที่การออกตรวจเครื่องช่ังตวงวัด ตามแผน
ปฏิบัติงาน/ หรือเมื่อไดรับคํารองเรียนภายใตพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด             
พ.ศ. 2542 
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 2.3.3 อํานาจหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 
  นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตั้งแต
มาตรา 52 ถึงมาตรา 61 สรุปไดดังนี้ 

1) การสํารวจในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องช่ังตวงวัด หรือสินคา          
หีบหอ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอตามมาตรา 52(1) 

2) การสํารวจสถานที่ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในการซื้อขาย หรือ
แลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือใหบริการ ช่ัง ตวง วัด หรือในการใชเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อประโยชนในการ
คํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากร และคาธรรมเนียม ตามมาตรา 52(2) 

3) การคนสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 หรือเปนความผิดตามมาตรา 270 หรือ 271 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ตามมาตรา 52(3) 

4) การยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 52(4) และอํานาจยึดตามมาตรา 57 

5) การสั่งใหแกไขจัดทําสินคาหีบหอใหถูกตอง หรือสั่งใหทําลายหีบหอของสินคา
นั้นแลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ตามมาตรา 54 

6) การผูกบัตรหามใชเครื่องช่ังตวงวัด ตามมาตรา 57 
7) การจับกุมและปราบปราม ตามมาตรา 61 
8) การขอใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก เชน ขอใหนําเครื่องช่ังตวงวัด หรือ

สินคาหีบหอ ออกแสดงเพื่อสํารวจ ตามมาตรา 58 
  ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยใหอํานาจอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ทําการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดเองในบางความผิด                
โดยไมตองสงพนักงานสอบสวน รวมท้ังไดกําหนดใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 60) และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อประโยชนในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
ฉบับนี้ (ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 61) 
  การท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวเชนนี้ ก็หมายความวาตอไปนี้นายตรวจชั่งตวงวัด
ยอมมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาหนาท่ีตํารวจทุกประการ ซึ่งจะแตกตางกับกฎหมายเดิมท่ีไมไดให
อํานาจไว สวนการใชอํานาจตามที่กฎหมายใหไวจะตองดําเนินการอยางไรนั้น ตามพระราชบัญญัติมาตรา
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ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ไมไดกําหนดไวโดยตรง ดังนั้นจึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

2.4   สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค 
 การคุมครองผูบริโภคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนมานั้น เปนงานที่มี
ขอบเขตกวางขวางซึ่งตองเกี่ยวของกับกฎหมายมากมายหลายฉบับ แตกฎหมายที่มีความเกี่ยวของโดยตรง
ตอภารกิจนี้มีท้ังสิ้น 7 ฉบับ โดยแยกตามภารกิจดังนี้ 
 2.4.1 งานคุมครองผูบริโภค โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดถายโอน
ภารกิจดานการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหองคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจึงควรทําความเขาใจในภารกิจนี้โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของ           
โดยตรง คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภคโดยตรง ซึ่งไดตราข้ึนโดยเหตุผลท่ีวา ปจจุบันนี้การเสนอสินคาและบริการตางๆ           
ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการ
ในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และ
ความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคา และบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้น
ในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของ
สินคาและบริการอยูแลวก็ตาม  
  แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือ                
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา 
และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณี  
ก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคา และ                
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมี
องคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตราดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ              
ในการใหความคุมครองผูบริโภค 
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  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวยสาระสําคัญที่เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของควรทราบ
ดังตอไปนี้ 

• สิทธิของผูบริโภค ในมาตรา 4 ซึ่งประกอบ ดวยสิทธิการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาและบริการอยางเพียงพอ สิทธิในการเลือกหาสินคาและบริการอยางมีอิสระ สิทธิการไดรับความ
ปลอดภัย จากการใชสินคาและบริการ สิทธิในการไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา และสิทธิท่ีจะ
ไดรับพิจารณาชดเชยความเสียหาย 

• การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณาในมาตรา  22 ถึง 29 ซึ่งเปนสวนของ               
การคุมครองผูบริโภคใหรอดพนจากการโฆษณาที่หลอกลวง 

• การคุมครองผูบริโภคดานฉลากในมาตรา 30 ถึง 34 ซึ่งเปนสวนของการควบคุม
ฉลากสินคา และคุมครองผูบริโภคใหรอดพนจากฉลากสินคาท่ีหลอกลวง หรือสําคัญผิดเพราะฉลาก
สินคาไมครบถวน 

• การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญาในมาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35 นว ซึ่งเปน          
สวนของการคุมครองผูบริโภคในดานการทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการ โดยเปนการควบคุม
ลักษณะของสัญญา และการคุมครองใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

• นอกจากนี้ยังมีสวนที่วาดวยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ีมา อํานาจและ
หนาท่ีของคณะกรรมการ อีกทั้งยังมีบทกําหนดโทษตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 
  สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 นั้น เปนกฎหมายที่ตรา
ข้ึนเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยมีหลักการและเหตุผล อันเนื่องจาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในสวนที่ เกี่ยวกับองคประกอบของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล 
และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไมเหมาะสม 
และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิตามที่กฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปนจํานวนมากรองเรียนวา
ไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับ                  
การคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปนหรือรีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความเปนธรรม
ในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้งเปนการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่อง
การโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวก็พบวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนการปรับแก เพิ่มเติมใหสวนตางๆ ของพระราชบัญญัติฉบับเดิมครอบคลุม 
รัดกุมและเหมาะสมยิ่งข้ึนเทานั้น 
 2.4.2 งานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                
ไดถายโอนภารกิจดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค              
ท่ีเกี่ยวของกับอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยและวัตถุอันตราย ซึ่งเจาหนาท่ีผู เกี่ยวของ
จําเปนตองทําความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงหลายฉบับดังตอไปนี้ 
  1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใชแทนกฎหมาย
ควบคุมคุณภาพอาหารเดิมท่ีลาสมัย โดยมีสาระสาํคัญที่ควรทราบ อาทิ  

• องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอาหาร ในมาตรา 7 ถึง 13  
• หลักเกณฑการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการผลิตและนําเขาอาหาร           

ในมาตรา 14 ถึง 19  
• หนาท่ีท่ีผูรับอนุญาตตองปฏิบัติในมาตรา 20 ถึง 24  
• การควบคุมอาหารซึ่งเปนสวนของการคุมครองผูบริโภคมิใหไดรับอันตราย

จากการบริโภคอาหารปลอม อาหารไมบริสุทธิ์และอาหารไมไดมาตรฐานในมาตรา 25 ถึง 30  
• การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร  เปนสวนที่ เกี่ ยวกับ                  

การควบคุมตํารับอาหารเฉพาะ เพื่อปองกันมิใหมีการผลิตอาหารที่เปนอันตรายหรือไมไดมาตรฐาน              
อีกทั้งมีการควบคุมการโฆษณาอาหารมิใหเกินความจริงจนทําใหผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งอยูในมาตรา 31 ถึง 42 

• นอกจากนี้ก็ยังมีการบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี และมีบท
กําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
  2) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติ             
การขายยา พ.ศ. 2493 เนื่องจากเล็งเห็นวากฎหมายเดิมไมรัดกุมพอและไมเหมาะแกภาวการณในโลก
ปจจุบัน โดยมีสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของกับยาในมาตรา 4 
• องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการยาในมาตรา 6 ถึง 11 
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• การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน เปนการควบคุม
และกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิต จําหนาย และนําเขายาแผนปจจุบัน ในมาตรา 12 ถึง 18 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน เปนสวนที่กําหนดเกี่ยวกับหนาท่ี 
ท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนปจจุบันในมาตรา 19 ถึง 37 

• หนาท่ีของเภสัชกร  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูประกอบโรคศิลปะ                 
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลหรือผูประกอบการบําบัด               
โรคสัตว เปนสวนที่บัญญัติหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเกี่ยวกับยาในมาตรา 38               
ถึง 45 

• การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ เปนการควบคุม
และกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิต จําหนาย และนําเขายาแผนโบราณในมาตรา 46 ถึง 52 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ เปนสวนที่บัญญัติเกี่ยวกับ
หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนโบราณในมาตรา 53 ถึง 67 

• หนาท่ีของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เปนสวนที่บัญญัติหนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเกี่ยวกับยาในมาตรา 68 ถึง 71 

• ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ เปนสวนของการคุมครองผูบริโภค
โดยตรง คือการควบคุมมิใหมีการผลิต นําเขา หรือจําหนายยาปลอม ยาผิดมาตรฐานหรือยาเสื่อมคุณภาพ
ในมาตรา 72 ถึง 75 

• นอกจากนี้ก็มีการบัญญัติอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศเกี่ยวกับยา                 
การข้ึนทะเบียนตํารับยา การควบคุมการโฆษณายา อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและบทกําหนดโทษ
อีกดวย ซึ่งพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุม รัดกุมและเหมาะสม
กับภาวะปจจุบัน  
  3) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นแทนพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 โดยมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของ อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการเครื่องสําอาง
ในมาตรา 4 ถึง 12 

• การควบคุมการผลิต นําเขาและจําหนายเครื่องสําอางในมาตรา 13 ถึง 29 
• การควบคุมฉลากเครื่องสําอางในมาตรา 30 ถึง 32 
• การควบคุมเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในมาตรา 33 ถึง 45 
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• นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 
  4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 โดยท่ีในปจจุบันวิทยาการทางการแพทย
ไดพัฒนาขึ้นมามาก มีการผลิต จําหนาย นําเขาและสงออกเครื่องมือแพทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
เครื่องมือแพทย ก็เปนอุปกรณท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน  จึงเปนการสมควรที่จะตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึนเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนและเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน
การใชเครื่องมือแพทย โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

• นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการเครื่องมือแพทยใน              
มาตรา 3 ถึง 11 

• การขออนุญาตและการอนุญาตรวมถึงการเลิกและโอนกิจการ เปนบทบัญญัติ
เพื่อควบคุมการมี นําเขาและจําหนายเครื่องมือแพทยในมาตรา 12 ถึง 28 และมาตรา 35 ถึง 40 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตและผูประกอบการ เปนการกําหนดหนาท่ีท่ีผูรับ
อนุญาตจะตองปฏิบัติในมาตรา 29 ถึง 32 

• ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยรวมท้ังการโฆษณา เปนการควบคุม
ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยในมาตรา 33 ถึง 34 และควบคุมการโฆษณาในมาตรา 41 ถึง 43 

• อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี การสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
รวมท้ังการอุทธรณและบทกําหนดโทษผูฝาฝนมีบัญญัติไวในมาตรา 44 ถึง 82 
  5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นแทนพระราชบัญญัติ
วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 เนื่องจากปจจุบันมีการนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตางๆ จํานวนมาก 
บางชนิดมีอันตรายรายแรงตอคน สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม และเพื่อใหมีกฎหมายที่ครอบคลุม  
วัตถุอันตรายทุกชนิดและมีระบบบริหารท่ีประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้ 

• นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัตถุอันตรายในมาตรา 4 
ถึง 14 

• การควบคุมวัตถุอันตราย  เปนบทบัญญัติ เพื่อควบคุมการมี  การนําเขา                
การสงออกและการผลิตวัตถุอันตรายในมาตรา 15 ถึง 56 

• หนา ท่ีและความรับผิดทางแพง  เปนสวนของการกําหนดหนา ท่ีและ                
ความรับผิดชอบทางแพงของผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสงและผูจําหนายวัตถุอันตรายในกรณีท่ีวัตถุอันตราย             
ท่ีครอบครองนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นในมาตรา 57 ถึง 69 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   การคุมครองผูบริโภค 27 

• นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษแกผูฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 70 
ถึง 89 อีกดวย 
 2.4.3 งานคุมครองผูบริโภคดานชั่งตวงวัด อันเปนภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรมการคา
ภายใน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาท่ีเปนนายตรวจชั่งตวงวัด และมีอํานาจหนาท่ีในการใหคํา
รับรองเครื่องช่ังตวงวัดช้ันหลัง ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจําเปนจะตองทราบและเขาใจกฎหมาย                      
ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ท่ีตราขึ้นใชแทนกฎหมายเดิม ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของและอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในมาตรา 4 ถึง 5 และ 7 
• การกําหนดขอบเขตเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตองอยูภายใตกฎหมายนี้ในมาตรา 8 ถึง 11 
• แบบมาตราชั่งตวงวัด เปนการกําหนดใหเครื่องช่ังตวงวัดตองผานการตรวจสอบ

กับแบบมาตรฐานกอนในมาตรา 12 ถึง 15 
• การควบคุมการผลิต นําเขา จําหนายและซอมเครื่องช่ังตวงวัด มีบัญญัติอยูใน

มาตรา 16 ถึง 28 
• การใหคํารับรอง เปนการบัญญัติใหเครื่องช่ังตวงวัดตองผานการตรวจสอบและ

รับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีกอน ซึ่งอยูในมาตรา 29 ถึง 51 
• อํานาจหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด เปนสวนของการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ                

ผูเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซึ่งอยูในมาตรา 52 ถึง 61 
• นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเพื่อควบคุมสินคาหีบหอ เครื่องช่ังตวงวัดเพื่อสงออก              

และบทกําหนดโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวยในมาตรา 62 ถึง 91 
  สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดของพนักงานเจาหนาท่ีองคกรปกครอง                   
สวนทองถิ่นนั้น กระทรวงพาณิชยไดตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อแกไข
เพิ่มเติมใหนายตรวจชั่งตวงวัดครอบคลุมถึงพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
(ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัดในภาคผนวก ง) 
 


