
 

บทที ่3 

หลกักฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิกรณกีารโฆษณาสินค้าที่เกนิความจริงตาม
กฎหมายต่างประเทศกบักฎหมายไทย 

 
 ในส่วนของบทท่ี3 จะเป็นการกล่าวถึงกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค การโฆษณา
และการควบคุมการโฆษณา รวมทั้งศึกษาคน้ควา้มาตรการการลงโทษกรณีท่ีมีการโฆษณาท่ีไม่เป็น
ธรรม ตามหลกักฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศองักฤษ กฎหมายของ ประเทศ
ญ่ีปุ่น กฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกฎหมายของประเทศไทย  

3.1 กฎหมายต่างประเทศ 

 ในการท่ีมนุษยม์าอยูร่วมกนัจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อก าหนดความประพฤติ
ของมนุษยเ์พื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม กฎเกณฑ์น้ีเองเรียกวา่ “กฎหมาย” กฎหมายท่ีใช้
อยูใ่นแต่ละสังคมยอ่มแตกต่างกนัไปตามพฒันาการของแต่ละสังคม ปัจจุบนัมีการแบ่งแยกกฎหมาย
ออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือระบบคอมมอนลอวแ์ละระบบซีวิลลอว ์ความแตกต่างอยา่งชดัเจนของ
ระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว ์คือบ่อเกิดของกฎหมายรวมทั้ง นิติวิธี โดยระบบคอม
มอนลอวมี์บ่อเกิดกฎหมายจากค าพิพากษาเป็นหลกั ระบบซีวลิลอวมี์บ่อเกิดกฎหมายท่ีเป็นกฎหมาย
ลายลกัษณ์อกัษร 
 3.1.1 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) 

เป็นกฎหมายซ่ึงพฒันาข้ึนโดยผูพ้ิพากษาผ่านทางการตดัสินคดีความของศาล และศาล
ช านญัพิเศษอ่ืน ๆ มากกวา่ผ่านทางการบญัญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั หรือการด าเนินการของ
ฝ่ายบริหาร เป็นระบบกฎหมายซ่ึงให้น ้าหนกัในการปฏิบติัตามค าพิพากษาท่ีมีมาก่อนเป็นอยา่งมาก 
การตดัสินคดีตามระบบคอมมอนลอวจ์ะผกูมดัการตดัสินคดีในอนาคตตามไปดว้ย ลกัษณะเฉพาะ
ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์คือ ค าพิพากษาเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย ศาลตอ้งผกูพนัพิพากษา
คดีตามแนวค าพิพากษาท่ีได้มีมาแต่เดิม ตามหลัก “ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกนั ย่อมต้องได้รับการ
ปฏิบติัอยา่งเดียวกนั” ค  าพิพากษาของศาลมีความส าคญัมากกวา่กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร กฎหมาย
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเพียงขอ้ยกเวน้ของกฎหมายคอมมอนลอวใ์นกรณีท่ีไม่มีค  าพิพากษามาปรับใช้
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กบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law) น้ีมีตน้แบบมาจากประเทศ
องักฤษ ปัจจุบนัประเทศท่ีใชก้ฎหมายระบบคอมมอนลอว ์เช่น ประเทศองักฤษ และสหรัฐอเมริกา 

3.1.1.1 กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา 
  แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกาพฒันามาจากพื้นฐานใน
เร่ืองแนวคิดเก่ียวกับสิทธิของประชาชน เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามีพื้นท่ีกวา้งขวาง ประชาชนมี
ความรู้และความตระหนกัในเร่ืองสิทธิของตนเป็นอยา่งดี ความคิดในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
สหรัฐอเมริกายึดโยงอยู่กบัระบบการคา้เสรีและการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดให้รัฐบาลกลางด าเนินการให้เกิดการคา้ท่ีมีความเป็นธรรมต่อทั้งคู่แข่งทางธุรกิจและเป็น
ธรรมต่อผูบ้ริโภค สิทธิของผูบ้ริโภคเร่ิมจากการท่ีประชาชนชาวอเมริการวมตวัเพื่อเรียกร้องให้ผูมี้
ส่วนรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคในการแกไ้ขปัญหา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในแต่มลรัฐจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของรายละเอียดแต่ในใจความไม่มีความแตกต่างกนัในแง่
ของการก าหนดแนวนโยบายในเร่ืองการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค1แนวคิดนโยบายเก่ียวกบัการ
คุ้มครองผู ้บริโภคในสหรัฐอเมริกามีทั้ งระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐ กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคระดับมลรัฐมีรายละเอียดในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองบริโภคในมลรัฐนั้นๆเป็นการ
เฉพาะ  
  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีใชอ้ยูเ่พื่อผูบ้ริโภคทุกคนในประเทศจะ
มีลักษณะกวา้งกว่ามีช่ือว่า Federal Consumer Protection Act (พระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค
แห่งสหพนัธรัฐ) และมีกฎหมายท่ีก ากบัดูแลกิจการพาณิชยข์องประเทศเพื่อเกิดความเป็นธรรมท่ีช่ือ
วา่ The Federal Trade Commission Act (พระราชบญัญติัคณะกรรมาธิการการคา้ของรัฐบาลกลาง) 
และกฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ช่ือ The Consumer Product Safety Act ซ่ึง
กฎหมายเหล่าน้ีเป็นกฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภคระดับสหพันธรัฐ โดยทั่วไปแล้วกฎหมายท่ี
ประกาศใช้บังคับระดับสหพันธรัฐท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นกฎหมายท่ี
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC) เป็นผูบ้งัคบั
และ ก ากับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยมี Bureau of Consumer Protection ท่ีเป็นหน่วยงาน
ภายใตค้ณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการโฆษณาและ
การกระท าทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม  

                                                           
1 ช่อทิพย ์สุนทรวิภาต.  (2557).  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์แว่นกัน
แดด.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
หนา้ 17-18. 
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  คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ หรือ (FTC) ประกอบด้วย
คณะกรรมาธิการท่ีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีและรับรองโดยสภาสูงจ านวน 5 คน ไม่เกิน
กว่า 3 คนจะตอ้งมาจากสมาชิกพรรคการเมืองต่างพรรคกนั ตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
ประกอบอาชีพ และการรับจา้งใดๆ ประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 1 คนใน 5 คนท าหนา้ท่ี
ประธานคณะกรรมาธิการโดยประธานาธิบดีมีอ านาจถอดถอนกรรมาธิการออกจากต าแหน่งได ้
คณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีลกัษณะก่ึงฝ่ายนิติบญัญติัและก่ึงฝ่ายตุลา
การ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท่ีเป็นก่ึงฝ่ายนิติบญัญติัเพราะคณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่ง
สหพนัธรัฐ (FTC) มีอ านาจออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติัให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติั
ตาม ลกัษณะก่ึงฝ่ายตุลาการเพราะคณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉัยการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจว่าการกระท าใดเป็นความผิดต่อกฎระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) บญัญติัข้ึน โดยดุลยพินิจดงักล่าว
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอ่ืนๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่ง
สหพนัธรัฐ (FTC) กรรมาธิการทุกคนตอ้งมาประชุมจึงจะครบองคป์ระชุม การลงมติจะใช้เสียงขา้ง
มากคือ 3 ใน 5  
  ฝ่ายนิติบญัญติัของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการใช้กฎหมายควบคุมขอ้ความโฆษณา 
ไม่ไดมุ้่งหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเดียวแต่ยงัมุ่งหมายให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขนั
ทางการค้า ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจด้วยกันอีกด้วยดังนั้ นจึงมีการบัญญัติไวใ้นกฎหมาย The 
Wheeler-Lea Amendments to the Federal Trade Commission Act 1988 ท่ีก าหนดวา่การโฆษณาซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนัเป็นการกระท าท่ีถือไดว้า่ไม่เป็นธรรมทางการคา้
อยา่งหน่ึง เช่น การผกูขาดดว้ยวิธีต่างๆ2 การควบคุมการโฆษณาเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคอยูภ่ายใตก้าร
ก ากับของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพนัธรัฐ (FTC) ด้วยเน่ืองจากการโฆษณาเป็น
พฤติกรรมทางการคา้ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในตลาดและกระทบถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีบทบาทส าคญัในการก ากบัการโฆษณา
ธุรกิจทุกประเภท แมว้า่เอกชนจะมีบทบาทในการควบคุมกนัเองระดบัหน่ึง เช่น สมาคมนกัโฆษณา
และสมาคมธุรกิจโฆษณาห รือ The Association of National Advertisers ห รือ The American 
Association of Advertising Agencies สองสมาคมน้ีจะร่วมกนัตั้งกรรมการตรวจสอบและปรับปรุง
เน้ือหาในโฆษณาซ่ึงการตรวจสอบมีผลใหผู้โ้ฆษณาแกไ้ขปรับแกห้รืองดเวน้เน้ือหาท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่
ต้องเป็นกรณี ท่ีผู ้โฆษณายอมปฏิบัติ  ผลบังคับ น้ีไม่ใช่กฎหมายจึงต่างจากการก ากับของ

                                                           
2 สุษม ศุภนิตย.์  (2543).  ค าอธิบายกฎหมายเกีย่วกบัการโฆษณา.  กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. หนา้ 47. 
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คณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) แต่ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคโดยเอกชน3 
  1) อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา 
  ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าเดิมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพนัธรัฐ (FTC) 
ควบคุมการกระท าอนัไม่ไม่เป็นธรรมในทางการคา้เป็นหลกั แต่ต่อมากฎหมายไดข้ยายไปควบคุม
การโฆษณาท่ีหลอกลวงหรือท าให้เขา้ใจผิด และการโฆษณาท่ีเกินจริงดว้ย ดว้ยเน่ืองจากผูบ้ริโภค
อยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบผูป้ระกอบธุรกิจและสิทธิของผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งได้รับความคุ้มครอง 
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) จึงถูกตั้งข้ึนเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่ให้ไดรั้บ
ความเสียหายจากสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาเน่ืองจากหลงเช่ือการโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 
ดงันั้นคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) จึงก าหนดให้การโฆษณาสินคา้หรือ
บริการตอ้งใหข้อ้เท็จจริงท่ีผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้สภาพฐานะและขอ้มูล
เก่ียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) สงสัยว่า
ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาสินค้านั้ นเกินความเป็นจริง คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่ง
สหพันธรัฐ (FTC) มีอ านาจท่ีจะสั่ งให้ผู ้โฆษณาพิ สูจน์ เพื่อแสดงความจริงได้ อ านาจของ
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาคือ 
  (1.1) ก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องให้ข้อเท็จจริงท่ีผู ้บริโภค
จ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัสินคา้ รวมทั้งในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ 
(FTC) เห็นวา่การโฆษณานั้นผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพฐานะรายละเอียด
อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (1.2) กรณีท่ีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพนัธรัฐ (FTC) เห็นว่าการ
โฆษณาใดมีลกัษณะท่ีท าให้ผูบ้ริโภคควรทราบวา่ขอ้ความนั้นเป็นการโฆษณา คณะกรรมาธิการวา่
ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) จะก าหนดให้การโฆษณานั้นมีถอ้ยค าก ากบัช้ีแจงให้ประชาชน
ทราบวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นการโฆษณาก็ได ้
  (1.3) อ านาจในการสั่งแกไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 
  (1.4) มีอ านาจหา้มใชข้อ้ความบางอยา่งในการโฆษณา 

                                                           
3 สุษม ศุภนิตย์.  (2545).  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่7 เร่ืองร่าง
พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …กรณีศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ (พิมพ์คร้ังท่ี1). กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า .  
หนา้ 68-71. 
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  (1.5) หา้มวธีิการท่ีใชใ้นการโฆษณาหรือหา้มการโฆษณานั้น 
  (1.6) ใหโ้ฆษณาแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือความเขา้ใจผิด
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
  (1.7) หากมีเหตุอนัควรสงสัยว่าข้อความในโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีอ านาจออกค าสั่งให้ผูโ้ฆษณาพิสูจน์เพื่อ
แสดงความจริงกรณีท่ีมีการอา้งรายงานทางวิชาการหรือผลการวิจยั  หรือการอา้งบุคคลใด หรือได้
ยืนยนัขอ้เท็จจริง ถา้ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าขอ้ความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามท่ีกล่าว
อา้งคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีอ านาจสั่งตาม ความในขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 
และขอ้ 6 
  (1.8) คณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีสิทธิเขา้ด าเนินคดี
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 
  การโฆษณาปลอม Federal Trade Commission Act (Sec.12) ไดบ้ญัญติัห้ามไม่ให้
บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษทั เผยแพร่หรือท าให้เกิดการเผยแพร่โฆษณาท่ีเป็นการกระท าท่ีเกิน
ความจริงหรือเป็นการหลอกลวง คือ การการโฆษณาท่ีเป็นการหลอกลวงหรือการโฆษณาท่ีท าให้
เกิดการเขา้ใจผดิ รวมทั้งการกระท าดว้ยวธีิใดก็ตามท่ีมีผลต่อการคา้ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกระตุน้
หรือท าให้เกิดการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ หรือมีแนวโน้มท่ีท าให้เกิดการซ้ือ หรือมีผลต่อการคา้
สินคา้ประเภทอาหาร ยา อุปกรณ์ บริการหรือเคร่ืองส าอาง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม การโฆษณา
ปลอมรวมไปถึงการโฆษณานอกเหนือจากการติดฉลากซ่ึงท าให้เข้าใจผิดในเน้ือหาด้วย ตาม
บทบญัญติัน้ี  
  (1) “อาหาร” หมายความว่าส่ิงท่ีใช้เป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืมส าหรับมนุษยห์รือ
สัตวอ่ื์นรวมถึงหมากฝร่ังและส่วนประกอบของส่ิงของดงักล่าวดว้ย  
  (2) “ยา”หมายถึง ยาท่ีไดรั้บการยอมรับใน Pharmacopoeia ของสหรัฐอเมริกาอยา่ง
เป็นทางการหรือสูตรยาหรือผลิตภณัฑ์เสริมใด ๆ รวมทั้ งวตัถุท่ีใช้ในการวินิจฉัยรักษาบรรเทา 
ป้องกนัโรคในมนุษยห์รือสัตวอ่ื์น และหมายความถึงส่ิงอ่ืนนอกจากอาหารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
มีผลต่อโครงสร้างหรือการท างานของร่างกายมนุษยห์รือสัตวร์วมทั้งวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของ
ส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 
  (3) โฆษณาท่ีไม่เป็นธรรม คือ การโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองของความเห็นท่ี
น่าจะเป็นไปโดยไม่อาจพิสูจน์ใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (4) โฆษณาท่ีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีตอ้งเปิดเผย โฆษณาดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิดหรือเป็นโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ถ้าเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดไวว้่า
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จะตอ้งระบุขอ้ความบางอยา่งในการโฆษณา หากไม่มีการระบุขอ้ความดงักล่าวไวโ้ฆษณานั้นก็จะ
เป็นโฆษณาท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมาย เช่น มีการออกกฎหมายให้การโฆษณาบุหร่ีตอ้งมีค าเตือนเร่ือง
สุขภาพของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

การห้ามโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง Federal Trade Commission Act 
(Sec.13) ก าหนดวา่เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีเหตุผลเช่ือ
วา่บุคคล หา้งหุน้ส่วน หรือบริษทั ด าเนินธุรกิจโดยมีการเผยแพร่โฆษณาปลอมหรือก าลงัจะเผยแพร่
โฆษณาท่ีเป็นการโฆษณาปลอม หรือโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง คณะกรรมาธิการวา่ดว้ย
การค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) มีอ านาจท่ีจะสั่งระงับหรือยกเลิกการโฆษณานั้ นชั่วคราว หาก
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) มีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลหุ้นส่วนหรือ
บริษทักระท าการในกรณีท่ีมีการโฆษณาอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพซ่ึงเป็นผลจากการใชสิ้นคา้ หากพบวา่ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากการใชง้าน
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นโฆษณา โดยเป็นการใช้สินคา้ตามปกติ หรือหากการละเมิดดงักล่าว
เกิดข้ึนจากเจตนาท่ีฉ้อโกงหรือหลอกลวงก็จะมีความผิดทางอาญา ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 
เหรียญ หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ4 
  สหรัฐอเมริกายงัมีพระราชบญัญติัแม่แบบเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีเป็นการ
หลอกลวง คือ Uniform Deceptive Trade Practices Act (UDPA) เพื่อน าไปใช้เป็นแม่แบบในการ
ออกกฎหมายภายในมลรัฐ ทั้งน้ีก็เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ โดยขอ้ก าหนดใน UDTPA จะ
เป็นการน าหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและวธีิปฏิบติัท่ีเป็นการหลอกลวงมาก าหนด
เป็นกรณีเฉพาะให้มีความชดัเจนมากข้ึน โดยUDPTA ไดก้ าหนดลกัษณะของการกระท าท่ีถือวา่เป็น
วธีิปฏิบติัทางการคา้ท่ีเป็นการหลอกลวงของภาคเอกชนและภาครัฐท่ีไดท้  าไปในทางธุรกิจ วิชาชีพ 
หรืออาชีพไว ้ไดแ้ก่ 
  (1) การท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นสินคา้หรือบริการของผูอ่ื้น  
  (2) กระท าการท่ีน่าจะท าให้เกิดความสับสนหรือเขา้ใจผิดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมา และ
คุณภาพของสินคา้ 
  (3) การกระท าท่ี น่ าจะท าให้ เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด เก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์กนัหรือการรับรองสินคา้อ่ืน 
  (4) การใช้สัญลกัษณ์หรือการตั้งช่ือ ท่ีเป็นการหลอกลวงเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาเชิง
ภูมิศาสตร์เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

                                                           
4 Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. SAFE WEB Act amendments of 2006 (Unofficial version) 
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(5) การให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ส่วนประกอบ ประโยชน์ใช้สอย
หรือปริมาณสินคา้บริการท่ีไม่มีจริง รวมถึงการให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบัขายสินคา้หรือบริการใน
ท านองเดียวกนั 

(6) ใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็วา่เป็นสินคา้ท่ีเป็นของแทห้รือของใหม่ 
(7) ให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จวา่สินคา้หรือบริการมีคุณลกัษณะพิเศษแบบเดียวกบัสินคา้

หรือบริการ 
(8) ใหร้้ายสินคา้การธุรกิจของคู่แข่งโดยแสดงขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือท าใหเ้ขา้ใจผดิ 
(9) การโฆษณาสินคา้หรือบริการโดยไม่มีเจตนาจะขายสินคา้บริการนั้น 
(10) การโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเจตนาจะขายสินค้าหรือตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(11) การให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีท าให้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัสาเหตุ การมีอยู ่

หรือจ านวนการลดราคาสินคา้ 
(12) การกระท าอ่ืนๆท่ีท าใหส้ับสนหรือเขา้ใจผดิในท านองเดียวกนั 
2) แนวทางเก่ียวกบัการป้องกนัการใชโ้ฆษณาล่อเหยือ่  
การโฆษณาโดยใช้เหยื่อล่อ (Guideline against Bait Advertising) เป็นแรงจูงใจ

โดยขอ้เสนอท่ีไม่จริงใจ ในการขายสินคา้หรือบริการผูโ้ฆษณาไม่ไดมี้ความตั้งใจหรือตอ้งการจะ
ขายในความเป็นจริงแต่มีจุดประสงคใ์นการเปล่ียนใจผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้ท่ีไดโ้ฆษณาไว ้เป็น
การขายสินคา้อยา่งอ่ืนซ่ึงมีราคาท่ีสูงกวา่หรือเป็นประโยชน์ต่อตวัผูโ้ฆษณา โดยโฆษณาในลกัษณะ
ดงักล่าวจะเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจซ้ือสินคา้ท่ีโฆษณาเขา้มาติดกบั แนวทางน้ีไดก้ าหนด
หลกัในการพิจารณาวา่เป็นโฆษณาท่ีมีขอ้เสนอไม่จริงหรือไม่ คือ 

(2.1) การโฆษณาเสนอขายสินคา้ท่ีไม่มีความตั้งใจจะขายสินคา้ท่ีโฆษณาอย่าง
แทจ้ริง 

(2.2) มีขอ้ความหรือภาพประกอบในการโฆษณาท่ีท าให้หลงประทบัใจเก่ียวกบั
ระดบัสินคา้ คุณภาพ การผลิต รุ่น ขนาด สี การใชง้าน ถ่ินก าเนิดของสินคา้ การบิดเบือนขอ้เท็จจริง
ต่างๆเก่ียวกบัสินคา้ หากไดมี้การแจง้ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งผูซ้ื้ออาจจะเปล่ียนไปซ้ือสินคา้อ่ืน แมจ้ะมี
การแจง้ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งในภายหลงัหากไดมี้การหลอกลวงไวแ้ต่แรกก็ถือวา่ผิดกฎหมายแลว้ 

ลกัษณะของการกระท าและวิธีปฏิบติัท่ีใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการโฆษณาล่อ
เหยือ่ไดแ้ก่  

(1) การปฏิเสธท่ีจะแสดงสาธิตหรือขายสินคา้ตามเง่ือนไขท่ีเสนอ 
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(2) การท าให้เสียหายต่อสินคา้ การรับประกนั การซ่อมแซม ความพร้อมของการ
ใหบ้ริการ 

(3) ไม่มีจ  านวนสินคา้ท่ีโฆษณาอยา่งเพียงพอตามความตอ้งการ เวน้แต่โฆษณาจะ
ระบุชดัเจนวา่สินคา้มีจ านวนจ ากดั หรือมีเฉพาะบางร้านเท่านั้น 

(4) ปฏิเสธท่ีจะรับสั่งสินคา้ท่ีโฆษณาเพื่อจะส่งสินคา้ภายในเวลาอนัสมควร 
(5) แสดงหรือสาธิตว่าสินคา้ท่ีโฆษณามีต าหนิหรือไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์

ของการใชง้าน 
  3) แนวทางการป้องกนัการหลอกลวงดา้นราคา 
   แนวทางน้ีจะก าหนดลกัษณะของการตั้งราคาท่ีใชก้นัทัว่ไปแบบต่างๆ ท่ีถือวา่เป็น
การหลอกลวงผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
  (3.1) การเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเดิม (Former price comparison ) เป็นการ
โฆษณาลดราคาสินคา้จากราคาเดิม ถา้ราคาสินคา้เดิมไม่ใช่ราคาสินคา้ท่ีใชข้ายสินคา้นั้นจริงๆ เช่น 
มีการตั้งราคาปลอมหรือบวกราคาเพิ่มเขา้ไปในราคาสินคา้เดิมเพื่อท าการลดราคาสินคา้ลงมาก โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค เป็นตน้ การโฆษณาดงักล่าวจะเป็นโฆษณาเท็จ
ซ่ึงผูซ้ื้อไม่ได้รับมูลค่าท่ีลดลงตามท่ีคาดหวงัไว ้ในบางคร้ังการลดราคาลงมาก็คือราคาสินค้า
ตามปกติท่ีขายด้วยซ ้ า เช่น การโฆษณากระทะยี่ห้อหน่ึงท่ีลดราคาลงมาจากราคาเดิมท่ีตั้งราคาไว ้
10,000 กว่าบาทเหลือเพียง 3,000 กวา่บาทซ่ึงเป็นการกล่าวอา้งท่ีเท็จ เน่ืองจากราคาขั้นสูงท่ีตั้งนั้น
เป็นราคาท่ีตั้งข้ึนมาลอยๆนัน่เอง 
  (3.2) การเปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ขายปลีกเป็นการโฆษณาวา่ราคาท่ีผูข้ายรายอ่ืน
ในบริเวณนั้นขายตามปกติมีราคาสูงกวา่ โดยการโฆษณาราคาขายของผูข้ายอ่ืนท่ีสูงกวา่ตอ้งไม่เป็น
เท็จหรือหลอกลวง คือ ราคาของผูข้ายรายอ่ืนท่ีน ามาอา้งอิงตอ้งเป็นราคาของผูข้ายส่วนใหญ่ใน
บริเวณนั้นจริงๆ5 
  4) การเปิดเผยขอ้มูล 
  สหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าดว้ยพฤติกรรมทางการคา้ท่ีท าให้เขา้ใจผิด (Uniform 
Deceptive Trade Practice Act) และคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (Federal Trade 
Commission) 2 หน่วยงานน้ีจะเป็นหน่วยงานหลกัในการก ากบัดูแลในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล โดย
มาตรการเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 

                                                           
5 พงศ์สิน ลคันากุล.  (2555).  การส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค: กรณีศึกษาของ
ประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
หนา้ 56-63. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=discipline&order=ASC&value=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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  (4.1) ขอ้เทจ็จริงในการโฆษณา การโฆษณาท่ีเกิดจากการใหบ้ริการโทรคมนาคมมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาเสมอ ท าให้ผูบ้ริโภคอาจเกิดความ
เขา้ใจผิดไดง่้ายปัญหาของการโฆษณามีทั้งการโฆษณาท่ีเป็นเท็จ การโฆษณาท่ีไม่บอกขอ้เท็จจริง
หรือขอ้ยกเวน้บางอยา่ง การโฆษณาท่ีจงใจส่ือความหมายให้เขา้ใจผิด ดงันั้นประเด็นปัญหาวา่การ
โฆษณาจะตอ้งมีขอ้มูลอยา่งไรนั้น ในสหรัฐอเมริกามีคณะกรรมการสมาพนัธ์โทรคมนาคมร่วมกบั
คณะกรรมการสมาพนัธ์การคา้วางแนวปฏิบติัร่วมกนั วา่ดว้ยการโฆษณาเก่ียวกบัการเรียกเลขหมาย
ทางไกลแค่ผูบ้ริโภคใน ค.ศ. 2000 เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเขา้ใจผิดของผูบ้ริโภคใน
การเลือกหมายเลข เพื่อให้บริการทางไกลโดยเนน้ไปท่ีขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
และความรับรู้ของสาธารณะ โดยพิจารณาความเป็นไปไดท่ี้ท าให้เขา้ใจผิดมากกวา่การเขา้ใจผิดท่ี
เกิดข้ึนจริงโดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากผูบ้ริโภคทัว่ไปวา่จะไม่อ่านหรือรู้ขอ้มูลท่ีโฆษณาทั้งหมดโดย
มองเห็นวา่การเผยแพร่ขอ้เท็จจริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจไม่เพียงพอต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหลาย
กรณี โดยมีการวางแนวปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
  (ก) ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในการโฆษณา ผูใ้ห้บริการมีสิทธิในการโฆษณาและเลือกให้
ข้อมูลท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณภาพ ความสะดวก การให้บริการหลังการขาย ความพร้อม
ให้บริการ ราคาหรือประโยชน์อ่ืนใด แต่ตอ้งรับผิดชอบต่อขอ้เท็จจริงในการโฆษณานั้นไม่วา่จะมี
เจตนาหรือไม่ก็ตามและไม่วา่ขอ้มูลนั้นจะปรากฏโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย 
  (ข) ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยในการโฆษณา กรณีท่ีข้อมูลท่ีใช้ในการโฆษณาไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จแต่มีความเป็นไปไดว้่าจะท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิด ผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงเพื่อใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งชดัเจน 
  (4.2) แนวปฏิบติัเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา มีขอ้พิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 
  (4.2.1) จุดเด่นหรือความโดดเด่น เช่น ขอ้ความท่ีใช้ในการโฆษณาเชิญชวนโดยมี
ขอ้ยกเวน้หรือเง่ือนไขต่างๆขอ้ความตอ้งมีขนาดตวัอกัษรท่ีไม่เล็กเกินเพื่อเป็นการป้องกนัการเขา้ใจ
ผดิ 
  (4.2.2) องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การใช้เชิงอรรถ(*) การอธิบายท่ีขอบหน้า
โฆษณาการโฆษณาโดยใช้เอกสารหลายหน้า รวมถึงต าแหน่งของโฆษณาล้วนมีความส าคญัต่อ
ความเขา้ใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงการอธิบายขอ้ยกเวน้หรือเง่ือนไขต่างๆเหล่าน้ีควรอยู่ในต าแหน่งท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (4.2.3) ส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจ แมว้่าเง่ือนไขหรือขอ้ยกเวน้ในการให้บริการจะมี
ความโดดเด่นและอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม หากมีส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่
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สามารถรับทราบหรือเขา้ใจข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นโฆษณาท่ีไม่มี
ความตรงไปตรงมา 
  (4.2.4) ปัจจยัอ่ืน โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทศัน์ปัจจยัอ่ืนได้แก่ระดบัเสียง 
จงัหวะของการพดู รวมถึงจงัหวะท่ีใหข้อ้มูลดว้ย6 
  เห็นไดใ้นว่าการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านโฆษณาในสหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุม
การโฆษณาซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FTC) ซ่ึงจะมี
อ านาจในก ากบัการโฆษณาธุรกิจทุกประเภท โดยคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ 
(FTC) จะมีอ านาจควบคุมการโฆษณาท่ีหลอกลวงหรือท าให้เขา้ใจผิด และการโฆษณาท่ีเกินจริง
ดว้ย  

3.1.1.2 กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศองักฤษ  
        1.) แนวคิดการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศองักฤษ  
  มาจากพื้นฐานท่ีรัฐมองเห็นความจ าเป็นในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเน่ืองจากปัจจยั
สองประการได้แก่ 1. สภาพการผลิตการจ าหน่ายท่ีเปล่ียนแปลงไปมีการใช้วิธีโฆษณามากข้ึน        
และ 2. สินคา้ในตลาดมีวิธีการผลิตท่ีสลบัซับซ้อนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผูบ้ริโภคไม่สามารถอยา่งรู้
ไดถึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินคา้ไดด้ว้ยตนเองแนวคิดพื้นฐานดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองออกมาใน
รูปแบบของการพิพากษาคดีของศาล7 

ประเทศองักฤษอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ ง
สหภาพยุโรปก็เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย
ต่างประเทศ ความมัน่คง การป้องกนัและความยุติธรรม มีการจดัท าตลาดร่วม เพื่อยกระดบัทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก มีนโยบายทางเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางเดียวกนัเป็นผลให้ขจดัการ
แข่งขนัทางการคา้ และคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยเท่าเทียมกนักฎเกณฑ์กลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา
คือ Unfair Commercial Practices Directive ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่
เป็นธรรมได้แก่Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 หรือUnfair Commercial Practices Directive (Directive) ในมาตรา 3 ได้ระบุวตัถุประสงค์ว่า
ใช้บงัคบัแก่การปฏิบติัทางการคา้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจกระท าต่อผูบ้ริโภคทั้งก่อน หลงั หรือระหว่าง
การท าธุรกรรมทางการคา้ ทั้งน้ีในมาตรา 5a (4) ยงัไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่

                                                           
6 ปิตุภูมิ นิตยานนัทะ.  (2553).  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม: มาตรการ
ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์. หนา้ 33. 
7 สุษม ศุภนิตย.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2. หนา้ 78. 
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เป็นธรรมในกรณีท่ีท าให้หลงเขา้ใจผิดไวว้า่ การปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่เป็นธรรม หมายถึงการ
กระท าท่ีถูกห้าม เช่น การปฏิบติัทางการคา้ท่ีขดัต่อความระมดัระวงัตามวิชาชีพ การปฏิบติัทาง
การคา้ท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยหากไม่มีการกระท าเช่นวา่นั้นผูบ้ริโภคอาจไม่เขา้ท านิติกรรม
ดว้ย รวมถึงรูปแบบการปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่เป็นธรรม  

2.) วธีิปฏิบติัทางการคา้ท่ีถือวา่เป็นการท าใหห้ลงเขา้ใจผดิ 
วธีิปฏิบติัทางการคา้ท่ีถือวา่เป็นการท าใหห้ลงเขา้ใจผดิมีลกัษณะพิจารณา คือ 
ประการท่ี 1 เป็นการระบุขอ้มูลท่ีเป็นเท็จและเป็นการโกหกหลอกลวงหรือวิธีการ

ใดๆรวมถึงการน าเสนอสินคา้ท่ีเป็นการหลอกลวง หรือเป็นไปไดว้า่จะเป็นการหลอกลวงผูบ้ริโภค
ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (1.1) ความมีอยูห่รือลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์
 (1.2) คุณลกัษณะของสินคา้ เช่น ความพร้อมในการใชง้าน ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

ส่วนประกอบ การบริการหลังการขาย การรับประกันความพอใจ วิธีการใช้งาน วนัท่ีท่ีผลิต 
วตัถุประสงคใ์นการใช้งาน แหล่งก าเนิดผลิตภณัฑ์ หรือผลท่ีคาดหมายจากการใชง้านหรือผลลพัธ์
และวธีิการทดสอบการใชง้าน เป็นตน้ 

(1.3) ขอบเขตของการให้ค  ามั่นของผู ้ประกอบการ แรงจูงใจในการใช้วิ ธี
ปฏิบติัการทางการคา้ 

(1.4) ราคา วิธีติดราคา หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคา (Price advantage) โดยการ
โฆษณาลวงเป็นการเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ตามราคาท่ีตั้งไว ้โดยไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เพียงพอท าให้เช่ือไดว้า่ผูข้ายไม่สามารถหาสินคา้นั้น หรือสินคา้ท่ีมีระดบัเท่าเทียมกนัตามราคาหรือ
จ านวนท่ีไดโ้ฆษณาหรือเสนอขายไว ้

(1.5) ความจ าเป็นในการรับบริการการเปล่ียนหรือการซ่อมแซม 
(1.6) ขอ้มูลต่างๆรวมถึงสิทธิของผูป้ระกอบการหรือตวัแทน 
(1.7) สิทธิของผูบ้ริโภครวมถึงสิทธิในการเปล่ียนหรือคืนเงิน 
ผลของการระบุขอ้มูลเท็จหรือวิธีการใดๆท่ีส่งผลหรือเป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้

ผูบ้ริโภคตัดสินใจท าธุรกรรมเก่ียวกับสินค้านั้ น หากปราศจากวิธีปฏิบัติท่ีมีลักษณะดังกล่าว
ผูบ้ริโภคจะไม่ตดัสินใจท าธุรกรรมนั้น 

ประการท่ี 2 วิธีปฏิบติัทางการคา้จะถือเป็นการท าให้หลงผิดหรือหลงเขา้ใจผิด ถา้
ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในบริบทของขอ้เทจ็จริงเก่ียวขอ้งกนั 
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(2.1) การท าการตลาดใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ รวมถึงการโฆษณาเปรียบเทียบท่ี
ก่อให้เกิดความสับสนกับผลิตภณัฑ์ตราสินคา้ หรือช่ือทางการค้ารวมถึงเคร่ืองหมายท่ีแสดงข้อ
แตกต่างของผูแ้ข่งขนัรายอ่ืน 

(2.2) การท่ีผูป้ระกอบการไม่ยอมท าตามค ามัน่ท่ีใหไ้วใ้นการผกูพนัท่ีจะปฏิบติัตาม 
ถา้ค ามัน่นั้นมีน ้าหนกัและไดรั้บการยนืยนั 

วธีิปฏิบติัดงักล่าวส่งผลหรือเป็นไปไดว้า่จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท าธุรกรรม
เก่ียวกบัสินคา้นั้นหากปราศจากวธีิท่ีมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ผูบ้ริโภคคงไม่ตดัสินใจท าธุรกรรมนั้น8 

ในภาคผนวก 1 ไดร้ะบุถึงรูปแบบพฤติกรรมการไดป้ฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ถือวา่
ตอ้งหา้มกระท าในทุกกรณีตวัอยา่งเช่น 
  ขอ้ 7 คือการกล่าวเทจ็วา่สินคา้มีจ าหน่ายเพียงช่วงระยะเวลาท่ีจ ากดัเท่านั้นหรือจดั
จ าหน่ายภายใตเ้ง่ือนไขช่วงเวลาท่ีจ ากดั เพื่อท่ีจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือในทนัทีและเป็น
การตดัโอกาสไม่ใหผู้บ้ริโภคมีเวลาเพียงพอในการหาขอ้มูลของตวัเลือกอ่ืนๆ 
  ขอ้ 13 การประชาสัมพนัธ์สินคา้ทีคลา้ยคลึงกบัสินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน
ในลกัษณะท่ีจงใจท าใหผู้บ้ริโภคลงผดิ และเช่ือวา่สินคา้นั้นผลิตจากผูป้ระกอบธุรกิจรายเดียวกนั 
  ขอ้ 17 การกล่าวเทจ็วา่สินคา้นั้นสามารถรักษาอาการเจบ็ป่วยการท าหนา้ท่ีผดิปกติ
ของอวยัวะภายในร่างกาย หรือความพิการได ้
  ขอ้ 18 การส่งต่อขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเง่ือนไขทางการตลาด หรือ
ความสามารถในการหาซ้ือสินคา้เพื่อกระตุน้ให้เกิดการบริโภค ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งยอมรับ
เง่ือนไขท่ีดอ้ยกวา่สภาพปกติของตลาด 
  ขอ้ 22 การอา้งเทจ็หรือสร้างความรู้สึกต่อผูอ่ื้นวา่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ไดก้ระท าเพื่อ
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ธุรกิจ ทกัษะฝีมือ หรือวชิาชีพของตนหรือโดยการกล่าวอา้งวา่ตนเอง
เป็นผูบ้ริโภค 
  ในมาตรา 6 ของ Unfair Commercial Practices Directive ได้มีการบญัญัติถึงการ
กระท าทางการคา้ท่ีจะถูกพิจารณาว่าเป็นการหลอกลวงและท าให้เขา้ใจผิด ซ่ึงหากมีการใช้ขอ้มูล
เท็จ ขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริงหรือขอ้มูลท่ีเกินความจริงในทางใดๆ รวมไปถึงการใชว้ิธีการน าเสนอ
ดว้ยการหลอกลวงหรืออาจเป็นไปในทางท่ีจะหลอกลวงผูบ้ริโภค ถึงแมว้่าขอ้มูลบางส่วนจะเป็น
ความจริงก็ตาม องค์ประกอบท่ีมีผลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะเลือกบนความเข้าใจผิด  ได้แก่
ลกัษณะคุณสมบติั สิทธิท่ีจะไดรั้บพิเศษจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือตวัแทน เป็นตน้ ซ่ึงสังเกตไดว้่า
                                                           
8 พงศสิ์น ลคันากลุ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 5. หนา้ 43-45. 
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บทบญัญติัในขอ้น้ี การกระท าทางการคา้อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดดว้ยขอ้มูลเท็จหรือขอ้มูลท่ีไม่
เป็นความจริงไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ แต่ยงัรวมไปถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ผูป้ระกอบธุรกิจและตวัแทนดว้ย  
  นอกจากน้ีในมาตรา 7(2) ยงัไดบ้ญัญติัถึงพฤติกรรมทางการคา้ท่ีจะถูกพิจารณาว่า
เป็นการหลอกลวงและท าให้เขา้ใจผดิ โดยหากมีการละเวน้ไม่แจง้ขอ้มูลส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อผูบ้ริโภค
ซ่ึงอาจมีผลท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการบนความเขา้ใจผดิ การหลอกลวง การ
ท าให้เขา้ใจผิด และการละเวน้ขอ้มูลส าคญั คือ กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจปกปิดหรือให้ขอ้มูลท่ีไม่
ชดัเจนไม่สามารถเขา้ใจได้ ก ากวม หรือไม่เหมาะสม รวมไปถึงในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจกระท า
การประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาสินคา้หรือบริการของตน ซ่ึงเป็นการกระท าอนัมีเจตนาในเชิง
พาณิชย์จะต้องมีการเปิดเผยเพื่ อให้ผู ้บ ริโภคเข้าใจว่า ส่ิ ง ท่ีท าการส่ือสารอยู่นั้ น คือการ
ประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาท่ีมีเจตนาในทางพาณิชยข์องผูป้ระกอบธุรกิจ หากผูป้ระกอบธุรกิจ
ปกปิดเจตนาในเชิงพาณิชย ์หรือแสดงออกคลุมเครือ หรือดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เช่น การแสดง
ขอ้ความด้วยตวัอกัษรขนาดเล็ก หรือการโฆษณาท่ีใช้ค  าพูดรวดเร็วจนท าให้ผูรั้บสารไม่สามารถ
เขา้ใจความหมายได้เพราะอ่านไม่ทนั หรือฟังไม่ทนั กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเลยซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความหลงผิดแก่ผูบ้ริโภคอนัเป็นพฤติกรรมทางการคา้ท่ีหลอกลวง ส าหรับบทก าหนด
โทษใน Directive น้ีไม่ไดบ้ญัญติัถึงบทก าหนดโทษไว ้แต่บญัญติัให้รัฐสมาชิกใน EU เป็นผูว้างบท
ก าหนดโทษท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าความผดิดงักล่าวไดเ้อง9 

3) ตวัอยา่งคดีท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีเกินความจริงของประเทศในสหภาพยโุรป 
คดี UPRS I U 2181/2009 ซ่ึงเป็นคดีในประเทศสโลเวเนีย ศาลปกครองวินิจฉยัว่า

เม่ือผูบ้ริโภคในระดบัวิญญูชนพบกบัการโฆษณาสินคา้สองช้ินในสินคา้เดียวกนั  ผูบ้ริโภคเลือกท่ี
จะซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาต ่ากวา่ ซ่ึงเป็นการใชข้อ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคามากระตุน้ใหผู้บ้ริโภคท าการซ้ือ 
ในความเป็นจริงแลว้ผูข้ายไม่เคยขายสินคา้ในราคาสูงเช่นท่ีโฆษณาไวม้าก่อน ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้น
ราคาจึงไม่มีอยู่จริงและไม่เป็นความจริง วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการโฆษณาท่ีเกินจริง และผิดวิธี
ปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ในคดีน้ีศาลช้ีให้เห็นวา่สามารถน ากฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณามา
ปรับใชไ้ด ้
  คดี  Vj-3/2010 Competition Authority VS. Magyar Telekom Nyrt. ของประเทศ
ฮงัการี บริษทั Magyar Telekom จ าเลยในคดีน้ีไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายให้ผูบ้ริโภคเขา้ร่วมการ

                                                           
9 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชยั.  (2556).  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาใน
รูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 39. 
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ส่งขอ้ความสั้น (SMS) เพื่อชิงรางวลัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวน 60 เคร่ืองโดยอตัราค่าบริการในการ
ส่งขอ้ความจะแพงกวา่ปกติและในการร่วมแข่งขนัผูบ้ริโภคตอ้งตอบค าถามหลายค าถาม โดยตอบที
ละค าถามผ่านการส่งขอ้ความสั้ นนั้น ในกรณีน้ีมีผูร่้วมแข่งขนัมากกว่า 10,000 คน เป็นการสร้าง
ก าไรให้แก่บริษทัฯเป็นอยา่งมาก แต่ผูบ้ริโภคเขา้ใจเพียงวา่ท ารายการให้ส่งขอ้ความเพื่อร่วมเพียง
คร้ังเดียว การกระท าดงักล่าวถือวา่เป็นการโฆษณาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคหลงเขา้ใจผดิ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคท่ีเขา้
รับกิจกรรมจะได้รับข้อความสั้ นเก่ียวกับโฆษณาต่างๆเข้ามาเป็นจ านวนมาก ก่อนท่ีจะได้รับ
ขอ้ความตอบกลบัจากบริษทัฯ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูบ้ริโภคเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการส่งขอ้ความสั้น
มากข้ึน  คดีน้ีบริษทัฯถูกตดัสินว่ามีความผิดตามกฎหมายวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมของ
ประเทศฮงัการีถูกปรับเป็นเงินประมาณ 715,000 ยโูร10 
  ในประเทศอังกฤษมีการประกาศใช้ Consumer Protection from Unfair Trading 
Regulations 2008 (CPR) โดยมีองค์กรอิสระท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ ากบัของรัฐมนตรีและเป็นองค์กรท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรโดยตั้งข้ึนภายใต ้Fair Trading Act 1973 ช่ือว่าส านักงานส่งเสริมการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม (The Office of Fair Trading หรือ OFT) จะเป็นหน่วยงานท่ีดูแลการด าเนินธุรกิจของผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค เช่น การให้ขอ้มูลหรือการโฆษณาการประชาสัมพนัธ์ใน
ส่วนของการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการทั้งท่ีเกิดก่อน หลัง หรือระหว่างการท าธุรกรรม
ดังกล่าวรวมถึงการใดๆท่ีอาจกระทบสิทธิของผูบ้ริโภคโดย  CPR ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่เป็นธรรม การกระท า
หรือการละเวน้การกระท าท่ีอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน การบงัคบัขาย และหน้าท่ีของผู ้
ประกอบธุรกิจในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  
  ประการท่ีหน่ึง การปฏิบติัในทางพาณิชยท่ี์ไม่เป็นธรรม พฤติกรรมท่ีตอ้งห้ามใน
การปฏิบติัในทางพาณิชยมี์ทั้งส้ินสาม 11 รูปแบบส าหรับท่ีเก่ียวขอ้งกับการโฆษณาสินค้าและ
บริการไดแ้ก่ การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดดว้ยขอ้มูลเท็จหรือขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริง หรือ
การสร้างหรือความเป็นไปไดท่ี้จะสร้างความหลงผิดแก่ผูบ้ริโภคโดยเฉล่ีย แมว้่าขอ้มูลนั้นจะเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งก็ตาม โดยการหลอกลวงมีผลหรือมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคโดยเฉล่ียตดัสินใจท่ี
จะซ้ือสินคา้หรือใช้บริการบนความเขา้ใจผิด ซ่ึงหากไม่มีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด
ดงักล่าวผูบ้ริโภคอาจไม่ตดัสินใจเช่นนั้นเช่นนั้น การกระท าท่ีมีลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่การกระท าท่ี
เก่ียวกับลักษณะเฉพาะของสินค้า ถ้อยค า หรือสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
ผูส้นับสนุนธุรกิจ รวมถึงลกัษณะคุณสมบติัและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจการละเลยไม่
                                                           
10 พงศสิ์น ลคันากลุ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 5. หนา้ 46. 
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แจง้ขอ้มูลอนัก่อให้เกิดความหลงผิดแก่ผูบ้ริโภคซ่ึง ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 6 โดยมีลกัษณะเดียวกบั
มาตรา 7(2)ของ Unfair Commercial Practices Directive มาเป็นบทบญัญติัในกรณีของการละเลย
การปกปิดไม่แจง้ขอ้มูลหรือการแจง้ขอ้มูลยงัคลุมเครือเร่ืองวิธีการท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิด
ความหลงผดิแก่ผูบ้ริโภค 
  ประการท่ีสอง คือ การกระท าหรือการละเวน้การกระท าท่ีอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความสับสนในมาตรา 6 ซ่ึงบัญญัติถึงการละเลยการปกปิดไม่แจ้งข้อมูล การแจ้งข้อมูลอย่าง
คลุมเครือด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมอนัก่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความหลงผิด รวมทั้ งการ ปฏิบัติทาง
การคา้หรือการโฆษณาท่ีไม่ระบุเจตนาในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงการกระท าดงักล่าวอาจท าให้ผูบ้ริโภค
เขา้ใจวา่การกระท านั้นไม่ใช่การโฆษณา11 
  การควบคุมโฆษณาในภาคเอกชน ใชก้ารควบคุมระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนั
ท่ีเรียกว่า Safe Regulations ซ่ึงเป็นการก ากบัดูแลและตรวจสอบการโฆษณาเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคโดยโครงสร้างของ  Safe Regulations จะเป็นการ
รวมตวัขององคก์รผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการวชิาชีพต่างๆ นอกจากน้ีในประเทศองักฤษยงัมี 
The UK Code of Non-broadcast Advertising, sales Promotion and Direct Marketing (The UK 
Code) หรือข้อก าหนดวิชาชีพของธุรกิจโฆษณามาควบคุมการด าเนินธุรกิจโฆษณา โดยมี
คณะกรรมการควบคุมรูปแบบของการโฆษณา หรือ The Committee of Advertising Practice ได้
จดัตั้ ง The Advertising Standards Authority (ASA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีก ากับดูแล
โฆษณาบางส่วนภายใตก้ลไกการก ากบัดูแลร่วมกบัองคก์รของรัฐ มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาท่ีไม่ไดมี้การเผยแพร่ผา่นทางส่ือสารมวลชนตอ้งมี
ความถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นการหลอกลวงหรือเกินความจริง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผูบ้ริโภครวมถึงประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ีการโฆษณาดงักล่าวรวมไปถึงการโฆษณาออนไลน์
ด้วยโดยการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาของ ASA มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  (1) การโฆษณาการส่ือสารตอ้งแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่การกระท านั้นเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงคด์า้นการตลาดและการโฆษณาสินคา้หรือบริการ 
  (2) การส่ือสารตอ้งไม่เป็นการกล่าวอา้งขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ การไม่แสดงออกวา่ท า 
ไปเพื่อเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการคา้ 
  (3) ผูป้ระกอบธุรกิจและผูโ้ฆษณาตอ้งช้ีแจงให้ชดัเจนว่าการประชาสัมพนัธ์นั้น
เป็นบทความโฆษณาเป็นการส่ือสารทางการตลาดในการโฆษณา 

                                                           
11 The consumer protection from unfair trading regulations 2008. 
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กฎหมายฉบบัน้ีสันนิษฐานวา่มีผูบ้ริโภคท่ีเช่ือในส่ิงท่ีโฆษณาบอกเสมอ ดงันั้นจึง
เป็นเหตุผลส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคทางดา้นการโฆษณา แต่ทั้งน้ีและศาลองักฤษยอมรับว่า
เป็นเร่ืองยากในการพิสูจน์ให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะถูกหลอกลวงโดยวิธีการโฆษณา12 ใน 
องักฤษระบบ Safe Regulations จะมี CAP และ ASA องค์กรท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแลด้านโฆษณา
โดยเฉพาะมีช่ือว่า The Independent Television Commission (ITC) โดยหน้าท่ีหลกัคือการออกไป
อนุญาตให้ท าการเผยแพร่ภาพและเสียง ในการควบคุมโฆษณานั้นกลไกในการควบคุมโฆษณาคือ
Television Advertising Standards Code จัดตั้ งข้ึนเพื่อคุมการโฆษณาภายใต้การก ากับดูแลของ 
Office of Communication (Ofcom) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี เป้าหมายท่ีจะท าให้การโฆษณาไม่ขดัต่อ
กฎหมายมีความเหมาะสมซ่ือสัตย์และเป็นความจริงโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็น
อนัตรายรวมทั้งเป็นการละเมิดต่อสังคมในวงกวา้ง ในส่วนของเน้ือหาในการโฆษณามีการก าหนด
เน้ือหาท่ีห้ามโฆษณาเด็ดขาดทั้ งยงัได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะ 
รายการท่ีมีการโฆษณาเกิน 7 นาทีและ 3 นาทีส าหรับสถานีโทรทัศน์บริการเชิงพาณิชย์จะมีมี
บทลงโทษคือปรับเงิน 30,000 ถึง 100,000 ปอนด์ต่อเทป หากผูบ้ริโภคร้องเรียนจะมีการพิจารณา
เพื่อปรับรายการออกจากผงัรายการทนัที  

4) บทก าหนดโทษส าหรับการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามกฏหมาย
ของประเทศองักฤษ 

กฎหมายของประเทศองักฤษจะให้ความส าคญัในเร่ืองของสัญญาซ่ึงผูบ้ริโภคท่ี
ไดรั้บความเสียหายจากการซ้ือสินคา้และบริการ ไม่อาจฟ้องผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายใหย้อมรับผดิไดถ้า้
ไม่ปรากฏความผูกพนัระหว่างกนั ดงันั้นในประเทศองักฤษจึงมีการออกกฏหมายท่ีช่ือว่า Trade 
Descriptions Act Of 1986 เพื่อใชค้วบคุมการโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 
1972 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ หรือเกินความจริงเก่ียวกบัสินคา้  หรือ
หากกระท าโดยเจตนาซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิก็ตอ้งรับโทษทางอาญา ท่ีมีจ  าคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกิน 400 ปอนด์ ซ่ึงจดัวา่เป็นโทษท่ีมีอตัราสูง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะเป็นการลงโทษในลกัษณะ
ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ ทั้งยงัท าให้ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายและเจา้ของสินค้าตอ้งใช้
ความระมดัระวงัอยา่งมากต่อผูบ้ริโภคเพื่อไม่ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอนัตรายจากสินคา้13 

  
                                                           
12 ณฐัวรรณ เจริญรัตนพรชยั.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 9. หนา้ 43. 
13 หสัยา วรีะสมวงศ.์  (2560).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการโฆษณาผลติภัณฑ์เสริมอาหารลดน ้าหนัก
ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม.
หนา้ 106-110. 

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2++%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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 3.1.2 ระบบกฎหมายซีวลิลอว์ (Civil Law) 
 เป็นระบบกฎหมายซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากกฎหมายโรมนั ลกัษณะพื้นฐานของระบบซีวลิลอว์
คือ เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นระบบประมวล และมิไดต้ดัสินคดีตามแนวค า
พิพากษาของศาล ระบบกฎหมายดงักล่าวจึงยดึถือฝ่ายนิติบญัญติัเป็นบ่อเกิดหลกัของกฎหมาย และ
ศาลจะไม่ผกูพนัตามค าพิพากษาในคดีก่อนๆ ประเทศท่ีใชก้ฎหมายระบบซีวิลลอว ์ไดแ้ก่ ประเทศ
ญ่ีปุ่น และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นตน้ 

3.1.2.1 กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศญ่ีปุ่น 
  1) แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเน้นการใช้มาตรการด้าน
กฎหมายของรัฐเป็นหลกัคือจะก าหนด ให้เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลกลางและบตัรรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นผู ้
ออกกฎหมายใชก้ฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคสินคา้และบริการของประชาชน 
มีกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีเรียกว่า The Consumer Protection Fundamental Law 
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 ในกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดไวช้ัดเจนว่ารัฐมีหน้าท่ี
หลกัในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยไม่ระบุว่าสิทธิของผูบ้ริโภคหมายความว่าอะไร ก่อนหน้านั้น
ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเช่นกนั แต่หลงัสงครามโลกก็เกิดปัญหาเร่ือง
ความปลอดภยัในอาหาร รัฐบาลจึงไดอ้อกกฎหมายความปลอดภยัในอาหารหรือ Food Sanitation 
Law ออกใช้ในปี ค.ศ.1968 สภา Diet ผ่านกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุ้มครองผู ้บริโภคหรือ The 
Consumer Protection  ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบธุรกิจ
และผูบ้ริโภค มีหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยจะเนน้การใชม้าตรการทางกฎหมายมหาชนของ
ฝ่ายบริหารเป็นหลักซ่ึงจะให้รัฐบาลกลางออกกฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค
จ านวน 9 กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) การป้องกนัอนัตรายจากการบริโภค 
  (2) มาตรการดา้นความเท่ียงตรงในเร่ืองน ้าหนกัและการวดั 
  (3) การมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
  (4) ฉลากสินคา้ 
  (5) การประกนัความเป็นธรรมและการแข่งขนัเสรีทางการคา้ 
  (6) ส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้และการศึกษาของผูบ้ริโภค 
  (7) การเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ 
  (8) วางรากฐานเก่ียวกบัเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบ
สินคา้และบริการ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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  (9) ก่อตั้งระบบการร้องเรียนให้ผูบ้ริโภคไดมี้ช่องทางในการเรียกร้อง เม่ือมีความ
เสียหายเกิดข้ึน 
  นอกเหนือจากมาตรการดงักล่าวแลว้กฎหมายพื้นฐานยงัก าหนดให้มีสภาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคหรือ Consumer Protection Council โดยสภาน้ีจะมีการประชุมก าหนดนโยบายด้านการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคปีละ 1 คร้ัง เน่ืองจากแนวคิดและนโยบายก าหนดให้รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทอ้งถ่ินเป็นผูมี้บทบาทในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยใชม้าตรการทางกฎหมายผา่นระบบบริการและ
ใชโ้ทษทางอาญาเป็นเคร่ืองมือในการก ากบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในประเทศญ่ีปุ่นจึงเป็นระบบท่ีใช้กฎหมายท่ีก าหนดข้ึนตามกรอบแม่บทเป็นหลกัในปี ค.ศ.1973 
สภาไดผ้่านกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัในการบริโภค ช่ือ Consumer Protection 
Safety Law ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดเร่ืองเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัของสินคา้ทัว่ไป
และสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองไฟฟ้า ในปี ค.ศ.1949 สภาของประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การผา่นกฎหมายความรับ
ผดิในผลิตภณัฑ์ Product liability Law กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสิทธิและบทบาทของ
ผูบ้ริโภคในการคุม้ครองตนเอง เม่ือประสบความเสียหายจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ คือ เป็น
กฎหมายท่ีให้ผูบ้ริโภคมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยไม่จ  าเป็นต้องน าสืบถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ เพียงแต่น าสืบวา่มีความบกพร่องในผลิตภณัฑ์และความเสียหายเกิดข้ึนจากความ
บกพร่องนั้น ถือวา่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายสามารถฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าชดใชเ้ยยีวยา โดย
วิธีการน าสืบท่ีแตกต่างจากคดีละเมิดทั่วไป 14 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศญ่ีปุ่นได้ออก
กฏหมาย Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade:Ace.No.54 
of April,14,1947 หรือThe Anti-Monopoly Act :AMA ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
ผกูขาดทางการคา้ (โดยมีวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและห้ามไม่ให้เกิดการผกูขาดทางการคา้โดย
ภาคเอกชน การกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่มีเหตุผล และวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมการส่งเสริม
การแข่งขนัทางการคา้โดยเสรีและเป็นธรรม การกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเกิดความคิดริเร่ิมต่างๆ 
การส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มระดบัการจา้งงานและรายได้ของประชาชาติ รวมทั้งการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชาติ และการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภคไดจ้ดัตั้งองค์กรภาครัฐท่ีเป็นอิสระไม่ข้ึนกบักระทรวงใดเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหาร 
และบงัคบัใชก้ฎหมายโดยตรงช่ือวา่คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศญ่ีปุ่น (Japan Fair 
Trade Commission :JFTC) จากวตัถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้นในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาซ่ึงจะอยูใ่น AMA ในส่วนของวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair 

                                                           
14 สุษม ศุภนิตย.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2. หนา้ 11-19. 
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Trade Practice) โดยเป็นการวางหลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัวิธีปฏิบติัทางการคา้
ในหลายรูปแบบ 
  2) วธีิปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice)  
  รูปแบบของวิธีป ฏิบัติทางการค้าท่ี ไม่ เป็นธรรม เช่น การเลือกปฏิบัติ ต่อ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยา่งไม่เป็นธรรม การด าเนินธุรกิจโดยมีผลต่างตอบแทนไม่เป็นธรรม การชกั
จูงหรือบีบบงัคบัเพื่อแยง่ลูกคา้ของคู่แข่งอยา่งไม่เป็นธรรม การด าเนินธุรกิจกบัคู่สัญญาโดยก าหนด
เง่ือนไขท่ีเป็นภาระจ ากดั การประกอบธุรกิจของคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม การแทรกแซงกิจการ
ของคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม  เป็นตน้ การชักจูงลูกคา้โดยการหลอกลวงเป็นการชักจูงลูกคา้ของ
คู่แข่งให้มาค้ากับตนอย่างไม่เป็นธรรม โดยท าให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสาระส าคญัของสินค้าหรือ
บริการ หรือขอ้ก าหนด หรือสาระส าคญัอ่ืนๆในการท าธุรกิจกบัตนดีกว่า เป็นท่ีพึงพอใจมากกว่า
ของคู่แข่ง เช่น การกระท าโดยการโฆษณาสินคา้หรือบริการดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือเกินจริง 
และการชกัจูงลูกคา้ดว้ยผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงเป็นการชกัจูงลูกคา้ของคู่แข่งให้มาซ้ือสินคา้
หรือบริการของตน โดยเสนอผลประโยชน์ให้อยา่งไม่เหมาะสม หรือไม่สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบั
วธีิการในการประกอบธุรกิจตามปกติ เช่น การใหข้องแถมท่ีมูลค่าสูงผดิปกติ เป็นตน้  
  3) กฎหมายเฉพาะต่อตา้นการให้รางวลัโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการน าเสนอท่ีท า
ใหห้ลงเขา้ใจผดิ  
  เป็นกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการชกัจูงลูกคา้โดยไม่เป็นธรรมมีช่ือว่า Act Against 
Unjustifiable Act : PRA มีความเป็นมาเร่ิมจากช่วงยุค 1950 ระดบัเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นได้
เพิ่มขยายข้ึนอย่างมาก การผลิตและการบริโภคสินค้าเข้าสู่ระดับของอุตสาหกรรม ท าให้การ
ส่งเสริมการขายมีของรางวลั รวมถึงการใช้สลากชิงโชคได้รับความนิยมมากข้ึน สังคมจึงเร่ิม
ตระหนกัว่าการส่งเสริมการขายโดยการเสนอรางวลัแก่ลูกคา้จะเป็นการกระตุน้ให้มีพฤติกรรมท่ี
ชอบเส่ียงโชคเพิ่มข้ึน และกลายเป็นการขดัขวางการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งสมเหตุสมผลของผูบ้ริโภค 
PRA จึงมีวตัถุประสงค์ในการป้องกนัการชกัจูงลูกคา้โดยวิธีการให้รางวลัท่ีไม่เป็นธรรม และการ
น าเสนอท่ีท าให้หลงเขา้ใจผิดในการท าธุรกรรมการคา้สินคา้และบริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะท า
ให้เกิดการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคทั่วไป โดยมี
สาระส าคญัแบ่งเป็นสองลกัษณะ คือ 
  (3.1) การควบคุมการเสนอรางวลัให้แก่ลูกค้า โดยในมาตรา 2 แห่ง PRA ได้
ก าหนดนิยามค าวา่รางวลั ไวว้า่ ส่ิงของเงินหรือผลประโยชน์ใดๆในทางเศรษฐกิจท่ีถูกจดัให้ใชเ้ป็น
วธีิการชกัจูงลูกคา้ซ่ึงผูป้ระกอบการไดใ้หแ้ก่คู่กรณีอีกฝ่ายท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ สินค้าห รือบริการท่ีผู ้ประกอบการจัด ข้ึน  รวมถึงธุรกรรมทางการค้าท่ี เก่ี ยวข้องกับ
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อสังหาริมทรัพย์ด้วย การควบคุมการชักลูกค้าโดยการให้รางวลัตาม PRA ไม่ได้มีบทบญัญัติท่ี
ก าหนดรายละเอียดของวิธีการให้รางวลัโดยเป็นธรรมไว ้แต่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการแข่งขนั
ทางการคา้ (JFCT) ในการจ ากดัมูลค่าสูงสุดของรางวลัหรือมูลค่ารวมของรางวลัทั้งหมดในกรณีท่ี
คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ (JFCT) เห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งป้องกนัการชกัจูงลูกคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรมโดยการให้รางวลั คณะกรรมการแข่งขนัทางการค้า(JFCT)  ได้ออกประกาศเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัการให้รางวลัเพื่อใช้เป็นหลกัในการพิจารณาว่าวิธีการแบบใดถือว่าเป็นการให้รางวลัตาม
มาตรา 2 

(3.2) การน าเสนอท่ีท าให้หลงเขา้ใจผิด ใน PRA มาตรา 2 ได้ให้ความหมายของ
การน าเสนอวา่ หมายถึงการโฆษณาหรือการอธิบายใดๆ เก่ียวกบัสาระส าคญัของสินคา้หรือบริการ
หรือเง่ือนไขในการขาย หรือประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีผูป้ระกอบการท าข้ึนเพื่อใชใ้น
การจดัในส่วนท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย จะอยู่ในเร่ืองของการแสดงราคาขาย โดยมาตรา 
4(1)(i) ก าหนดห้ามผูป้ระกอบการน าเสนอราคา หรือเง่ือนไขอ่ืนในการท าธุรกรรมท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคทัว่ไปเขา้ใจผิดวา่ตนเองจะไดรั้บความพึงพอใจจากราคา หรือเง่ือนไขอ่ืนมากกวา่ท่ีควรจะ
ไดรั้บตามปกติ จากคู่แข่งรายอ่ืนของผูป้ระกอบการ และคาดไดว้า่จะเป็นการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมและ
กีดกนัการแข่งขนัทางการคา้ตามขอ้ก าหนดหา้มของ PRA คือ  
  (3.2.1) การน าเสนอท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคหลงเข้าใจผิดว่า ราคาหรือเง่ือนไขท่ีจะ
ได้รับนั้นดีกว่าความเป็นจริงมาก เช่น บริษทัน าเท่ียวเสนอท่ีจะให้ส่วนลดในราคามิตรภาพทั้งท่ี
ความเป็นจริงไม่มีส่วนลดนั้น 
  (3.2.2) การน าเสนอท่ีท าให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปหลงเขา้ใจผิดวา่ราคาหรือเง่ือนไขต่างๆ
ท่ีจะไดรั้บนั้นดีกวา่ท่ีจะไดรั้บจากคู่แข่งของผูป้ระกอบการมาก เช่น การน าเสนอราคาขายสินคา้ใน
ตลาด 1,000 บาท แต่ของผูป้ระกอบการขายเพียง 500 บาททั้งท่ีความเป็นจริงสินคา้ในตลาดราคา
เพียง 600 บาท เป็นตน้ 
  กรณีท่ีมีผูฝ่้าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การกระท าจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
บทบญัญติัท่ีห้ามไม่ให้ใช้วิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมตามมาตรา 19 ดว้ย ซ่ึงคณะกรรมการ
แข่งขนัทางการคา้ (JFCT) อาจท าการออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงักล่าว
แกไ้ข ลงโทษ หรือการมีมาตรการใดๆเพื่อป้องกนัไม่ให้กระท าการฝ่าฝืนอีก นอกจากน้ีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัยงัมีอ านาจในการออกค าสั่งใหผู้ป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกระท าการดงักล่าว หรือมีมาตรการ
ท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กระท าการดังกล่าวอีก รวมทั้ งการประกาศต่อสาธารณชนหาก
ผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง หรือกรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งยุติการ
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กระท านั้นเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการฝ่าฝืนอีก ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจร้องขอให้คณะกรรมการแข่งขนั
ทางการคา้ (JFCT) ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมตามกฎหมายได้15 

4) การควบคุมการโฆษณา 
  การควบคุมการโฆษณาตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น (Unfair Competition 
Prevention Law, 1934) กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภคจากการกระท า
ท่ีเป็นการผกูขาดทางการคา้และการป้องกนัการเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
  (1) ขอบเขตของการกระท าท่ีถือวา่เป็นการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ 
ซ่ึงถือวา่เป็นความผดิไดแ้ก่ 
     (1.1) การโฆษณาดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 

 (1.2) การโฆษณาด้วยขอ้ความท่ีก่อให้เกิดการเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกับ
สินคา้หรือบริการไม่วา่จะกระท าโดยใช้วิธีอา้งอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง 

 (1.3) การโฆษณาโดยก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในแหล่งก าเนิด คุณภาพ สภาพ 
ปริมาณ หรือสาระส าคญัประการอ่ืนเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะเป็นของตนเองหรือของผูอ่ื้น 
การโฆษณาหรือการใช้ฉลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือขอ้ความท่ีรู้อยู่แลว้ว่า
ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ 

 (1.4) ข้อความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือทางอ้อมให้มีการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 

 (1.5) ข้อความท่ีท าให้เกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 

 (1.6) ขอ้ความท่ีท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจผดิในฐานะการเงิน กิจการ เอกสารการบญัชี 
ช่ือเสียงทางธุรกิจโดยเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 
  หากผูก้ระท าความผิดไดก้ระท าการดงักล่าว คือ ไดก้ระท าโดยเจตนาหรือประมาท
เลินเล่ออยา่งร้ายแรงผูก้ระท าตอ้งรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีไดรั้บ
ความเสียหายนั้น ศาลอาจมีค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดด าเนินการดว้ยมาตรการอนัเป็นการเยียวยา 
หรือแก้ไขบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือท าให้เสียช่ือเสียงทางธุรกิจ 
การกระท าท่ีเป็นความผิดดงักล่าวผูฝ่้าฝืนยอ่มไดรั้บโทษทางอาญา คือ โทษจ าคุกหรือปรับซ่ึงอตัรา
โทษอยา่งสูงสุดคือ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

                                                           
15 พงศสิ์น ลคันากลุ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 5. หนา้ 66-67. 
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  (2) องค์กรและมาตรการในการคุ้มครองผูบ้ริโภคซ่ึงองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการ
ควบคุมโฆษณา การควบคุมการโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมจากทางราชการ หน่วยงานท่ี
ส าคญัในการควบคุมกิจการโฆษณาคือ คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade 
Commission) โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงโตเกียวและมีสาขาตามเมืองใหญ่ต่างๆ มีอ านาจ
ตรวจสอบติดตามเก่ียวกบัความผดิทางการคา้และการโฆษณา มีอ านาจในการจดัการกบัการโฆษณา
ท่ีเป็นการหลอกลวงและโฆษณาท่ีผิดกฎหมายโดยสามารถสั่งห้ามการโฆษณาไดใ้นทนัทีและแจง้
ให้กรมอยัการด าเนินคดีกบัผูโ้ฆษณาท่ีละเมิดกฎหมายได้ คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทาง
การคา้ (Fair Trade Commission) สามารถใชม้าตรการทางกฎหมายโดยการก าหนดราคาขั้นต ่าของ
สินค้าหรือบริการท่ีจ าเป็นไว้ และการโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง
ขอ้ความท่ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการไม่ว่าจะกระท า
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงและ
ขอ้ความอ่ืนท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
  (3) การแกไ้ขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission) มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(3.1) สั่งใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 
(3.2) หา้มใช ้ขอ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(3.3) หา้มการโฆษณาหรือหา้มใชว้ธีิการนั้นในการโฆษณา 
(3.4) ให้โฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission) ก าหนด 
ในการออกค าสั่ งคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการค้า (Fair Trade 

Commission) จะก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคประกอบกบั
ความสุจริตใจในการกระท าของผูโ้ฆษณา กรณีท่ีคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair 
Trade Commission) มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้ความใดท่ีใชใ้นการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission)  มีอ านาจออกค าสั่งให้ผูท้  า
การโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ กรณีท่ีผูท้  าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ  หรือ
ผลการวิจยั สถิติ หรือการรับรองของสภาพหรือบุคคลอ่ืนใด รวมทั้งการยืนยนัขอ้เท็จจริงอนัหน่ึง
อนัใดในการโฆษณา ถา้ผูโ้ฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณานั้นเป็นความ
จริงตามท่ีกล่าวอ้าง คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการค้า (Fair Trade Commission) มี
อ านาจออกค าสั่งดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 



90 
 

ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดสงสัยวา่โฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นการ
ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวผูป้ระกอบธุรกิจนั้นอาจขอให้คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทาง
การค้า  (Fair Trade Commission) พิ จารณ าให้ ความ เห็น ก่อนท าก ารโฆษณ าก็ ได้  กรณี น้ี
คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission) จะตอ้งให้ความเห็นและ
แจง้ให้ผูข้อทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ 
(Fair Trade Commission) ได้รับค าขอ ถ้าหากไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้เห็นชอบดว้ยในการโฆษณานั้น การขอความเห็นและ
การให้ความเห็นจะเป็นไปตามระบบท่ีคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade 
Commission) ก าหนดการใหค้วามเห็นของคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade 
Commission) ไม่เป็นการตดัอ านาจท่ีจะพิจารณาวนิิจฉยัใหม่เป็นอยา่งอ่ืนเม่ือมีเหตุผลอนัสมควร ถา้
ผูป้ระกอบธุรกิจไม่พอใจในค าสั่งของคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade 
Commission) ก็มีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าวินิจฉัยได ้กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัเก่ียวกบัการโฆษณา
ดงักล่าวจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 เยน โดยไม่มีการก าหนดอตัราการปรับขั้น
ต ่าไว ้ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการเพื่อความเป็นธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission) 
ยงัสามารถออกค าสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้ งการสั่งให้มีการริบสินค้าท่ีจดัจ าหน่ายและ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บอนัตรายไดท้นัที ทั้งน้ีคณะกรรมการเพื่อความเป็น
ธรรมทางการคา้ (Fair Trade Commission) สามารถมีค าสั่งให้ระงบัการโฆษณาจนกว่าจะมีการ
ตรวจสอบความปลอดภยัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ขหรือ
ไดรั้บการช้ีแจงจากผูป้ระกอบธุรกิจ16 
  3.1.2.2 กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกิดจากการรวมตวัของประเทศเยอรมนัตะวนัตกและ 
เยอรมนัตะวนัออก กฎหมายของประเทศเยอรมนัตะวนัออกเป็นกฎหมายในระบบสังคมนิยม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นการวางแผนจากส่วนกลางท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด แต่ประเทศเยอรมัน
ตะวนัตกปกครองในระบบประชาธิปไตยแนวคิดของระบบเศรษฐกิจรัฐจะเป็นผูก้  าหนดบทบาท
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญแห่งเยอรมนัตะวนัตกก าหนดกรอบไวว้า่ระบบเศรษฐกิจ
จะตอ้งไม่เป็นแบบเสรีนิยม หรือตอ้งไม่เป็นแบบสังคมนิยมท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลางเพียงอยา่ง
เดียว ปัจจุบนัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประกอบด้วยแควน้ต่างๆรวม 16 แควน้ รัฐบาลของ
ประเทศจะเป็นผูอ้อกระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆเพื่อให้ทุกแควน้ปฏิบติั ขณะเดียวกนัแต่
                                                           
16 หสัยา วรีะสมวงศ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 13. หนา้ 121. 

http://dspace.spu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2++%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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แควน้ยงัสามารถออกกฏหมายและระเบียบได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้ งน้ีจะต้องไม่ขัดกับ
กฎระเบียบและรัฐธรรมนูญกลางของประเทศ รัฐธรรมนูญของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดใ้ห้
ความชอบธรรมในการท่ีรัฐจะเข้ามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได ้
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมในทางสังคม  

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการตรากฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมทางการค้าหรือป้องกันการแข่งขันท่ีไม่ เป็นธรรมทางการค้า ช่ือ Law Against Unfair 
Competition of 1909 หรือท่ีเรียกยอ่วา่ UWG โดยมีการปรับปรุงเม่ือเดือนมีนาคม 2010 ซ่ึงกฎหมาย
ฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปัจจุบนั กฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ 
(UWG) มีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานทางการผลิตและการขายสินค้า ตลอดจน
มาตรฐานทางการโฆษณาและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจในการแข่งขนักนัประกอบธุรกิจ 
โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี หลกัการของกฎหมายฉบบัน้ีโดยทัว่ไปคือ 
  1) ควบคุมการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมในทางการคา้ในลกัษณะทัว่ไป 
  2) ควบคุมการกระท าท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ
เกินความจริง 
  3) ควบคุมการเปิดเผยความลบัในทางธุรกิจอนัเก่ียวกบัการผลิต 
  นอกจากกฎหมายเพื่อป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมทางการค้า (UWG)  
ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางท่ีควบคุมการโฆษณาในกิจการทุกประเภทของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แลว้ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนียงัมีกฎหมายท่ีควบคุมการโฆษณาในกิจการเฉพาะอีกหลายฉบบั 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะควบคุมการโฆษณาในสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น 
กฎหมายว่าดว้ยยา กฎหมายว่าดว้ยเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐท่ีมี
หน้าท่ีในการควบคุมการโฆษณาคือ The Federal Cartel Office ซ่ึง The Federal Cartel Office จะ
แตกต่างกับ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FCT) ของสหรัฐอเมริกา คือ 
คณะกรรมาธิการว่าดว้ยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (FCT) ของสหรัฐอเมริกาจะมีอ านาจโดยตรง ท่ีจะ
แกไ้ขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคทางการโฆษณาได้ทนัที แต่ 
The Federal Cartel Office ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท าหนา้ท่ีเพียงให้ค  าปรึกษา และควบคุม
การโฆษณาใหอ้ยูใ่นกรอบระเบียบท่ีวางไวเ้ท่านั้น หากผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายเน่ืองมาจากการ
โฆษณาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย The Federal Cartel Office ไม่มีอ านาจท่ีจะมีค าสั่งให้แก้ไขหรือ
ระงบัการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้นได ้ 
  โครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ 
(UWG) คือ การควบคุมการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไดแ้ก่ การโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกิน
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ความเป็นจริง โดยกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ (UWG) ในส่วนท่ี 1 
เป็นการก าหนดถึงหลกัการทัว่ไปในการควบคุมการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยไดบ้ญัญติั
บงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจท าการโฆษณาโดยสุจริต หลกัการกระท าโดยสุจริตเป็นจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ ศาลจะเป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัช้ีขาดวา่การกระท าใด และแค่ไหน เพียงใดท่ีจะถือ
วา่เป็นการกระท าโดยสุจริต การท่ีศาลจะตีความว่าการประกอบธุรกิจไดก้ระท าโดยสุจริตหรือไม่
ตอ้งอาศยัตวับทกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ (UWG) และพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงประกอบไปดว้ย  
  1) การโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
  การโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมายตามกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมทางการคา้ (UWG) ไดแ้ก่ 
  (1.1) การโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง โดยบัญญัติไวแ้บบกวา้งเพื่อให้
อ านาจศาลในการใชดุ้ลพินิจตีความตามความเหมาะสมของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในขณะท่ีมี
การด าเนินคดี 
  (1.2) การโฆษณาท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด คือการโฆษณาท่ีใชข้อ้ความท่ีอาจส่ือ
ความหมายไดห้ลายอยา่ง จนเป็นเหตุให้ผูบ้ริโภคซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบผูป้ระกอบธุรกิจเพราะ
ไม่สามารถพิสูจน์สินคา้ไดเ้ขา้ใจไปอีกอยา่งหน่ึง จนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บความเสียหาย 
  (1.3) การโฆษณาท่ีไม่ เป็นธรรม ได้แก่ การโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าโดย
หลอกลวง การโฆษณาท่ีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีต้องเปิดเผย เน่ืองจากผูบ้ริโภคอยู่ในฐานะท่ี
เสียเปรียบทางด้านข้อมูล ดงันั้ นหากผูป้ระกอบธุรกิจไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีผูบ้ริโภคควรรู้เป็นการ
โฆษณาท่ีไม่เป็นธรรม 
  การโฆษณาสินคา้บริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ภายใตก้ฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ (UWG) มีการห้ามการโฆษณา
ดา้นสุขภาพ โดยห้ามโฆษณาว่าสินคา้นั้นสามารถรักษา ลด หรือป้องกนัอาการเจ็บป่วยได ้หรือ
ขอ้ความท่ีกล่าววา่สินคา้ท่ีบริโภคแลว้จะสามารถ รักษาโรคต่างๆได ้แต่มีขอ้ยกเวน้กบัสินคา้ท่ีเป็น
ผลิตภณัฑ์ลดความอว้นท่ีมีการอนุญาตให้ใชค้  าวา่สามารถลดความอว้นได ้อีกทั้งขอ้ความท่ีเก่ียวกบั
การให้ค  าแนะน าจากแพทย ์การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือขอ้ความแนะน าจากอดีตผูป่้วย ถา้
ขอ้ความเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา การลดอาการป่วย ขอ้ความเหล่าน้ีก็ไม่อนุญาตให้น ามาใชใ้น
การโฆษณาเช่นกนั 

 การฟ้องคดีตามกฎหมายเพื่อป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมทางการค้า 
(UWG) เป็นการฟ้องให้ระงับการโฆษณาโดยไม่มีการเรียกค่าเสียหาย กฎหมายยอมให้คู่กรณี
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แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการข้ึนช้ีขาดคดีไดเ้ม่ือศาลมีค าพิพากษาคดีคู่ความฝ่ายท่ีแพจ้ะตอ้งพิมพโ์ฆษณา
ค าพิพากษาของศาลเพื่อรักษาช่ือเสียงของฝ่ายท่ีชนะ โดยคู่ความฝ่ายท่ีแพต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง  
  2.) มาตรการในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคได้รับเน่ืองจากการ
โฆษณา 
  ในส่วนท่ี 3 ของกฎหมายเพื่อป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมทางการค้า 
(UWG) ได้บญัญัติถึงมาตรการในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคได้รับ เน่ืองจากการ
โฆษณาท่ีถือวา่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ การโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นการกล่าวยืนยนัขอ้ความอนั
เป็นเทจ็หรือโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่โฆษณาท่ีเป็นการกล่าวยนืยนัอนัเป็นเท็จ
หรือเกินความจริงท่ีเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด ลกัษณะ คุณภาพ หรือปริมาณของสินคา้หรือบริการ  
  บทก าหนดโทษทางอาญาแก่ผูก้ระท าความผดิฐานโฆษณาดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ
หรือหลอกลวงหรือโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง จะบญัญติัอยูใ่นกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนั
ไม่เป็นธรรมทางการค้า (UWG) ส่วนท่ี 4 โดยได้บัญญัติให้ผูก้ระท าความผิดฐานโฆษณาด้วย
ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง หากการกระท านั้นกระท าโดยเจตนา กฎหมาย
ไดก้ าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตามท่ีศาลเห็นสมควร ส าหรับสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ (UWG) ให้อ านาจ
แก่พนกังานเจา้หน้าท่ีในการสั่งห้ามขายสินคา้นั้นเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะไดมี้การทดสอบหรือ
พิสูจน์สินคา้17  
  3.) การลงโทษปรับ 
  การลงโทษปรับในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นการลงโทษปรับโดยก าหนด
ตามวนัและรายได ้ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดบ้ญัญติัเร่ืองของ
โทษปรับไวใ้นมาตรา 40 ถึงมาตรา 43 โดยมาตรา 40 เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ลงโทษปรับรายวนั มาตรา 41 เป็นกรณีการลงโทษปรับนอกเหนือจากการลงโทษจ าคุก มาตรา 42 
เป็นกรณีเก่ียวกบัการผอ่นช าระค่าปรับ และมาตรา 43 เป็นกรณีของการจ าคุกแทนค่าปรับในกรณีท่ี
ไม่อาจช าระค่าปรับได ้การลงโทษปรับในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะใชร้ะบบการลงโทษปรับ
รายวนัโดยจะบญัญติัไวใ้นมาตรา 40 ซ่ึงมีทั้งหมด 4 อนุมาตราดงัต่อไปน้ี 
  มาตรา 40 การลงโทษปรับรายวนั (Verhaengung in Targessaetzen)  
  (1) โทษปรับจะถูกก าหนดเป็นอตัรารายวนั 

                                                           
17 วชิช ์จีระแพทย.์  (2523).  การคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายโฆษณา.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
นิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 91-102. 

http://ezproxy.car.chula.ac.th:2074/browse?type=subject&order=ASC&value=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
http://ezproxy.car.chula.ac.th:2074/browse?type=subject&order=ASC&value=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
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  (2) ศาลจะเป็นผูก้  าหนดอตัราของโทษปรับรายวนั โดยค านึงถึงลกัษณะส่วนตวั
และสภาพทางเศรษฐกิจของผูก้ระท าผิด โดยหลกัแลว้ศาลจะพิจารณาจากรายไดสุ้ทธิโดยเฉล่ียต่อ
วนัท่ีผูก้ระท าผดิมีหรือสามารถมีได ้
  (3) รายไดแ้ละทรัพยสิ์นของผูก้ระท าผิด จะถูกน ามาประเมินในการก าหนดอตัรา
โทษปรับรายวนั 
  (4) ในค าพิพากษาจะระบุถึงจ านวนเงินและอตัราของโทษปรับรายวนั 
  หลกัเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับตามระบบของโทษปรับรายวนัของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี การใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษปรับรายวนัจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
  (1) จ  านวนวนัของโทษปรับจะถูกก าหนดจากความรุนแรงของการกระท าความผิด
และ 
  (2) กรณีว่าจะปรับเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวนั จะเป็นไปตามความสัมพนัธ์
ในทางส่วนตวัและเศรษฐกิจของผูก้ระท าความผดิ 
  ในการก าหนดจ านวนวนัของโทษปรับ เป็นไปตามหลกัทฤษฎีทัว่ไปวา่ดว้ยการใช้
ดุลพินิจในการก าหนดโทษตามมาตรา 46 โดยหลกัแลว้การก าหนดจ านวนวนัของโทษปรับรายวนั
จะไม่น าเร่ืองฐานะในทางเศรษฐกิจของผูก้ระท าความผิดมาพิจารณา ซ่ึงเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ 
ของผูก้ระท าความผิดจะถูกน ามาพิจารณาในการก าหนดอตัราค่าปรับของโทษปรับรายวนั อตัรา
ค่าปรับของโทษปรับรายวนัจะพิจารณาจากรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดของผูก้ระท าความผิด จะมีการ
น ารายไดด้งักล่าวมาก าหนดในรูปแบบร้อยละ และน ารายไดม้าแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อน าส่วนหน่ึง
มาใช้ในการช าระค่าปรับ อตัราค่าปรับจะก าหนดจากปัจจยัสองประการ คือ ปริมาณเงินซ่ึงจะแปร
ตามสภาพเศรษฐกิจของผูต้อ้งโทษปรับโดยคิดค านวณจากรายไดต่้อวนัของผูต้อ้งโทษแต่ละราย 
และจ านวนวนัปรับ ซ่ึงก าหนดตามความหนกัเบาของความผดิท่ีไดก้ระท า ทั้งน้ี สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนียงัให้อ านาจศาลในการประเมินรายได้ ทรัพย์สิน และพื้นฐานอ่ืนๆของจ าเลย ในการ
ก าหนดอตัราโทษปรับ โดยในเบ้ืองตน้ศาลจะใช้พยานหลกัฐานทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นการก าหนดอตัรา
ของโทษปรับ ศาลจะประเมินรายไดข้องผูก้ระท าความผิดในกรณีท่ีไม่มีพยานหลกัฐานดงักล่าวอยู ่
โดย การน าหลกัการประเมินรายไดม้าใชก้็ต่อเม่ือจ าเลยไม่ไดใ้ห้ขอ้เท็จจริง หรือให้ขอ้เท็จจริงท่ีไม่
เพียงพอ หรือให้ขอ้เท็จจริงท่ีไม่มีความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัฐานะในทางเศรษฐกิจของตน หรือการ
ก าหนดพื้นฐานในการก าหนดอตัราโทษปรับท่ีแทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้18 
 
                                                           
18 สุรสิทธ์ิ แสงวโิรจนพฒัน์.  (2549).  ระบบการลงโทษตามกฎหมายอาญาเยอรมนั ตอน 1.  วารสารศาลยตุิธรรม
ปริทศัน์,1(6). หนา้ 76-118. 
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  4.) ตวัอยา่งค าพิพากษาของศาล 
  คดี OLG Karlsruhe vom 20.03.2015, Az. 4 U 196/14 ขอ้เท็จจริงปรากฎว่าโจทก์
ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลวา่ จ  าเลยขายชีส (Soft cheese) โดยใช้ถว้ยพลาสติกเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ชั้ นในและใช้กล่องกระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์ชั้ นนอกห่อหุ้มอีกชั้นหน่ึง โดยบรรจุภณัฑ์ท่ี
น ามาใช้ไม่มีช่องท่ีให้ผูบ้ริโภคใช้ในการมองเห็นส่ิงท่ีบรรจุอยู่ภายใน เม่ือน ามาตรวจสอบพบว่า
ปริมาณพื้นท่ีส าหรับใช้ในการบรรจุในส่วนของบรรจุภณัฑ์ชั้นนอกท่ีเป็นกล่องกระดาษแข็งมี
ปริมาณพื้นท่ีบรรจุมากกวา่ปริมาณพื้นท่ีบรรจุภณัฑ์ชั้นในซ่ึงเป็นถว้ยพลาสติกถึงสองเท่า จากการ
ตรวจสอบพบว่าผูผ้ลิตไดร้ะบุถึงปริมาณท่ีไดบ้รรจุในบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงกบั
สินคา้ท่ีได้บรรจุไวแ้ละผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตระบุไวอ้ย่างชัดเจน ในคดีน้ีศาล
วินิจฉัยว่าการกระท าดงักล่าวของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นการฝ่าฝืนขอ้ห้ามของการหลอกลวงตาม
กฏหมาย UWG และในขณะเดียวกนัก็เป็นการประพฤติท่ีเป็นการขดัต่อการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็น
ธรรมเน่ืองจากขนาดและรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวท าให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงท า
ให้ผูบ้ริโภคประเมินหรือคาดหวงัว่าจะได้รับสินคา้ ท่ีมีปริมาณความจุท่ีแทจ้ริงสูงเกินกว่าท่ีได้ผู ้
ประกอบธุรกิจไดบ้รรจุไว ้อนัเป็นการโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงและเป็นการหลอกลวงผูบ้ริโภค19 

 
3.2 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 

      3.2.1 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการโฆษณาในประเทศไทย  
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการโฆษณาในประเทศไทย ไดแ้ก่  

 1) พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
 2) พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2522 
 3) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 4) พระราชบญัญติัออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 
 5) พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 
 6) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราบ พ.ศ. 2535 
      (1) พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดว้างหลกัให้ผูบ้ริโภคมีสิทธิจะไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมาย คือสิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร รวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอ
                                                           
19 ธเนส ปติภทัรพรกลุ.  (2558).  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบรรจภุณัฑ์ทีม่ีขนาดใหญ่เกนิ
จริง.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 88. 
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เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกสินคา้และบริการ สิทธิท่ีจะได้รับความ
ปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ รวมทั้งสิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา และ
สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย20 
 (2) กฎหมายดา้นการโฆษณายา ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 
 การโฆษณาและการส่งเสริมการขายมีผลต่อการท าให้สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและสามารถเพิ่ม
ยอดขายสินคา้ได ้แต่ยาก็เป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชอ้ยา่งสมเหตุผล เพื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการใช้
ยา หรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการใช้ยา ไม่วา่ปัญหานั้นจะเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ เช่น ปัญหา
เช้ือด้ือยา ปัญหาอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา หรืออาจจะเป็นปัญหาท่ีเกิดกบัสังคม เช่น การ
ใชย้าเพื่อท าแทง้ หรือการโฆษณาเพื่อหลอกลวงท าให้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองโดยไม่สมควร 
กฎหมายจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการบางอยา่งเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีจะตามมาข้ึน โดย
ก าหนดให้มีการควบคุมเน้ือหาตลอดจนวิธีการในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ยา ซ่ึงการโฆษณาขายยา
ทางวทิยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางส่ิงพิมพ ์
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัขอ้ความ เสียงหรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณาจากผูอ้นุญาต  และตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีผูอ้นุญาตก าหนด ซ่ึงผูอ้นุญาตคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึ้ง
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ซ่ึงมีอ านาจในการอนุญาตผลิตยา หรือการน าหรือสั่งยาเขา้
มาในราชอาณาจกัร การขายยาในกรุงเทพมหานคร และการอนุญาตขายยาในจงัหวดัท่ีอยู่ในเขต
อ านาจนอกจากกรุงเทพมหานคร21  

                                                           
20 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
  มาตรา 4 ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 
 (1) สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
 (2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ 
 (3) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ (๓ ทว)ิ สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรม
ในการท าสญัญา 
 (4) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นๆ หรือ
พระราชบญัญติัน้ีบญัญติัไว ้
21 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 
 มาตรา 4 ผูอ้นุญาต หมายความวา่ 
 (1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
ส าหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการน าหรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัร 
 (2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 
ส าหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร 
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 พระราชบญัญติัยาได้ก าหนดแนวปฏิบติัในการโฆษณาขายยาวา่ จะตอ้งไม่เป็นการโออ้วด
สรรพคุณยา หรือวตัถุอนัเป็นส่วนประกอบของยาวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค 
หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศกัด์ิสิทธ์ิ หรือหายขาด ตอ้งไม่แสดงสรรพคุณยาอนัเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง  ไม่ท าให้ เข้าใจว่าว ัตถุใดเป็นตัวยาหรือส่วนประกอบของยา ซ่ึงความจริงไม่ มี
ส่วนประกอบหรือวตัถุนั้นในยาหรือมีแต่ไม่มีในปริมาณหรือจ านวนท่ีเขา้ใจผิด ไม่ท าให้เขา้ใจว่า
เป็นยาท าให้แทง้ลูก หรือยาขบัระดูอย่างแรง ไม่ท าให้เขา้ใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือคุมก าเนิด ไม่
แสดงสรรพคุณยาอนัตราย หรือยาคุมพิเศษ ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน
และไม่แสดงสรรพคุณยาวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรคหรืออาการของโรคตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศ22 ห้ามไม่ให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือแสดงความทุกขท์รมานของผูป่้วย23 
และหา้มมิใหมี้การโฆษณาขายยาโดยวธีิแถมหรือออกสลากรางวลั24  

                                                                                                                                                                      

 (3) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับการอนุญาตขายยาในจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตอ านาจนอกจากกรุงเทพมหานคร 
22 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  
 มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะตอ้ง 
 (1) ไม่เป็นการโออ้วดสรรพคุณยา หรือวตัถุอนัเป็นส่วนประกอบของยาวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา 
หรือป้องกนัโรค หรือความเจ็บป่วยไดอ้ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ หรือหายขาด หรือใชถ้อ้ยค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายท านอง
เดียวกนั 
 (2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 (3) ไม่ท าให้เขา้ใจวา่วตัถุใดเป็นตวัยาหรือส่วนประกอบของยา ซ่ึงความจริงไม่มีส่วนประกอบหรือวตัถุ
นั้นในยาหรือมีแต่ไม่เท่าท่ีเขา้ใจผิด 
 (4) ไม่ท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นยาท าใหแ้ทง้ลูก หรือยาขบัระดูอยา่งแรง 
 (5) ไม่ท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นยาบ ารุงกามหรือคุมก าเนิด 
 (6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
 (7) ไม่มีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 
 (8) ไม่แสดงสรรพคุณยาวาสามารถบ าบดั บรรเทารักษาหรือป้องกนัโรค หรืออาการของโรคท่ี 
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 
 ความใน (5) และ (6) ไม่ใชบ้งัคบัแก่ขอ้ความในฉลากหรือเอกสารก ากบัยาและความใน (1) 
(4) (5) (6) (7) และ (8) ไม่ใชบ้งัคบัแก่การโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบโรคศิลปะ ผูป้ระกอบวชิาชีพ 
เวชกรรมหรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัว ์
23 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  
 มาตรา 89 หา้มมิใหโ้ฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความทุกขท์รมาน
ของผูป่้วย 
24 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510  
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 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจสั่งให้ระงบัการโฆษณาขายยาท่ีเห็นว่าเป็น
การโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ีได ้ส าหรับโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามพระราชบญัญติั
ยา พ.ศ. 2510 มีดงัน้ี การโฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืนมาตรา 88 มาตรา 89 และมาตรา 90 ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ c]tการฝ่าฝืนค าสั่งระงบั
การโฆษณาขายยาของคณะกรรมการอาหารและยา ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และให้ปรับรายวนัอีกวนัละห้าร้อยบาทจนกวา่จะปฏิบติัตาม
ค าสั่งนั้น 
 (3) กฎหมายดา้นการโฆษณาอาหาร ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยอาหาร พ.ศ. 2522  
  เพื่อควบคุมให้มีการโฆษณาไม่เป็นพิษภยัต่อผูบ้ริโภค พระราชบญัญติัน้ีจึงไดก้ าหนดขอ้
หา้มและระเบียบปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 (1) ห้ามไม่ให้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารท่ีเป็นเท็จ หรือเป็น
การหลอหลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร25  
            (2) ในกรณี ท่ี จะโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  ห รือสรรพ คุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ ทางฉายภาพ หรือทางหนังสือพิมพ์  หรือดว้ยวิธีอ่ืนเพื่อประโยชน์
ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาให้ผูอ้นุญาตตรวจพิจารณา
ก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได้26  
      หากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามตอ้งรับโทษ คือหากฝ่าฝืนมาตรา 40 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ27 และหากเป็นการฝืนค าสั่งของผู ้
อนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และ

                                                                                                                                                                      

 มาตรา 90 หา้มมิใหโ้ฆษณาขายยาโดยวธีิแถมพกหรือออกสลากรางวลั 
25 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยอาหาร พ.ศ. 2522  
 มาตรา 40 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเท็จหรือเป็น
การหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 
26 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยอาหาร พ.ศ. 2522 
 มาตรา 41 ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทาวิทยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์
ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้นให้ผูอ้นุญาตตรวจพิจารณาก่อน 
เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้
27 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยอาหาร พ.ศ. 2522 
 มาตรา 70 ผูใ้ดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืน มาตรา 40 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
สามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ให้ปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติั
ตามค าสั่งดงักล่าว28  
 (4) กฎหมายด้านการโฆษณาวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ตามพระราชบญัญติัวตัถุ
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  
 วตัถุออกฤทธ์ิ หมายความว่า วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติหรือท่ีได้
จากส่ิงธรรมชาติ หรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นวตัถุสังเคราะห์ 
 เอกสารก ากบัวตัถุออกฤทธ์ิ หมายความวา่ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีท าใหป้รากฏความหมาย
ดว้ยรูป รอยประดิษฐ์ หรือขอ้ความใดๆ อนัเก่ียวกบัวตัถุออกฤทธ์ิ ซ่ึงสอดแทรกหรือรวบรวมไวก้บั
ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธ์ิ 
 ในพระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 ได้บัญญัติห้ามไม่ให้มีการ
โฆษณาเพื่อการคา้วตัถุออกฤทธ์ิ เวน้แต่เป็นการโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบอาชีพเวช
กรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงในสาขาทนัตกรม เภสัชกร หรือผูป้ระกอบการ
บ าบดัโรคสัตวช์ั้นหน่ึง หรือการโฆษณานั้นเป็นฉลากหรือเอกสารก ากบัวตัถุออกฤทธ์ิท่ีภาชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธ์ิ29  
 (5) กฎหมายดา้นการโฆษณาวตัถุอนัตราย ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
 วตัถุอันตรายท่ีมีการก าหนดฉลากตามมาตรา เป็นสินค้าท่ี มีการควบคุมฉลากโดย 
คณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยอนุโลม 30 

                                                           
28 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยอาหาร พ.ศ. 2522 
 มาตรา 72 ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของผูอ้นุญาตซ่ึงสั่งตามมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ และให้ปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่น้อยกวา่ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกิน
หน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว 
29พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518  
 มาตรา 48 หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาเพ่ือการคา้ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิเวน้แต่ 
 (1) การโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ชั้นหน่ึงในสาขาทนัตกรรม เภสชักร หรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัวช์ั้นหน่ึง หรือ 
 (2) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากบัวตัถุออกฤทธ์ิท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธ์ิ 
30 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
 มาตรา 51 การควบคุมการโฆษณาวตัถุอนัตรายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคมครองผูบ้ริโภคและ
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวตัถุอนัตรายท่ีมีการก าหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เป็นสินคา้ท่ีมี
การควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดงักล่าวโดยอนุโลม 
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 วตัถุอันตราย หมายความว่า วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ  วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์
ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือส่ิง
อ่ืนใด ท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืชทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม31 
 3.2.2 ก าร โฆ ษณ าที่ เป็ น ก ารห ลอกลวงและก าร โฆ ษณ าที่ เกิ น ค ว าม จ ริ งต าม        
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 พระราชบญัญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ .ศ. 2522 ได้บญัญัติกรณีท่ีเก่ียวกับการโฆษณาด้วย
ขอ้ความท่ีไม่เป็นธรรมหรือก่อผลเสียแก่สังคมโดยรวม โดยบญัญัติว่าการโฆษณาจะตอ้งไม่ใช้
ขอ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือใช้ขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น
ส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นขอ้ความท่ีเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลกัษณะของสินคา้หรือ
บริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจดัหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ  ซ่ึงข้อความท่ีถือว่าเป็น
ขอ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือเป็นขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 
คือ ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ไม่วา่จะกระท าโดยใชห้รืออา้งอิงรายงานทางวชิาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึงอนัไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตามขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือ
โดยออ้มให้มีการกระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 

                                                           
31 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 
 วตัถุอนัตราย หมายความวา่ วตัถุดงัต่อไปน้ี 
 (1) วตัถุระเบิดได ้

(2) วตัถุไวไฟ 
(3) วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์ออกไซด์ 

  (4) วตัถุมีพิษ 
  (5) วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค 
  (6) วตัถุกมัมนัตรังสี 
  (7) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 
 (8) วตัถุกดักร่อน 
 (9) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดระคายเคือง 
 (10) วตัถุอยา่งอ่ืน ไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ ์หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พืชทรัพย ์
หรือส่ิงแวดลอ้ม 
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ขอ้ความท่ีจะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน ขอ้ความอยา่งอ่ืน
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง รวมทั้งขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรู้ได้
วา่เป็นขอ้ความท่ีไม่อาจเป็นความจริงไดโ้ดยแน่แท ้ไม่เป็นขอ้ความท่ีตอ้งหา้มในการโฆษณา32 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ยงัไดก้ าหนดให้วิธีการโฆษณาตอ้งไม่กระท า
ดว้ยวิธีการอนัอาจ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจหรืออนัอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่
ผูบ้ริโภคดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง โดยไดบ้ญัญติัให้ขอ้ความเช่นน้ีเป็นขอ้ความท่ี
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคอย่างยิ่งแต่การจะวินิจฉัยว่าแค่ไหนเป็นเท็จจะตอ้งอาศยั
ขอ้เทจ็จริงเป็นกรณีไป33  
 โฆษณาลวง คือ โฆษณาท่ีแสดงข้อความแตกต่างจากความจริงและผลแห่งการแสดง
เช่นนั้นท าให้พฤติกรรมของการบริโภคนั้นเอนไปในทางท่ีขอ้ความนั้นมุ่งหมายขอ้ความท่ีแสดง
อาจเป็นเท็จหรือร่วมอยู่ในตวัเองหรือแม่ไม่มีส่ิงแสดงว่าน่าจะเท็จแต่ความหมายท่ีผูรั้บรู้ขอ้ความ
นั้นเขา้ใจอาจเป็นเทจ็ก็ถือวา่เป็นการรวมได ้
 แนวพิจารณาว่าโฆษณาใดเป็นโฆษณาเท็จห รือโฆษณาลวงตามความเห็นของ 
ศาสตราจารยสุ์ษม ศุภนิตย ์ถือแนวว่า โฆษณาลวง คือ โฆษณาท่ีแสดงขอ้ความแตกต่างจากความ
จริงและผลแห่งการแสดงเช่นนั้นท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคหนัเหไปในทางท่ีขอ้ความนั้นมุ่งหมาย
                                                           
32 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
 มาตรา 22 การโฆษณาจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือใชข้อ้ความท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าขอ้ความดงักล่าวนั้นจะเป็นขอ้ความท่ีเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพหรือลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจดัหา หรือการใชสิ้นคา้หรือบริการ
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นขอ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือเป็นขอ้ความท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่อสงัคมเป็นส่วนรวม 
 (1) ขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 (2) ขอ้ความท่ีจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะกระท าโดยใช้
หรืออา้งอิงรายงานทางวชิาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 
 (3) ขอ้ความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ
น าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 
 (4) ขอ้ความท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน 
 (5) ขอ้ความอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรู้
ไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีไม่อาจเป็นความจริงไดโ้ดยแน่แท ้ไม่เป็นขอ้ความท่ีตอ้งหา้มในการโฆษณาตาม (1) 
33พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
  มาตรา 23 การโฆษณาจะตอ้งไม่กระท าดว้ยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ 
หรืออนัอาจก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ้ความท่ีแสดงอาจเป็นเท็จหรือลวงอยูใ่นตวัเองหรือแมไ้ม่มีส่ิงแสดงว่าน่าจะเท็จแต่ความหมายท่ี
พดูรับรู้ขอ้ความนั้นเขา้ใจอาจเป็นเท็จก็ถือวา่ลวงได้34 
 ค าว่า “หลอกลวง” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 หมายความว่าใช้
อุบายทุจริตลวงให้เขา้ใจผิด, แสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้ 
เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจผดิ”35 
 การหลอกลวงผูอ่ื้น คือ การท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผดิหรือท าใหห้ลงเช่ือในส่ิงท่ีผดิจากความจริง36 
 ค าว่า “เขา้ใจ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายความวา่ รู้เร่ือง รู้
ความหมาย 
 ค าว่า “ผิด”ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 หมายความว่า ไม่ตรงกบั
ความจริงหรือท่ีก าหนดนิยมไว ้ไม่ถูก ต่างไป แปลกไป 
 ดงันั้นค าวา่ เขา้ใจผิด จึงหมายความว่าการรู้หรือการเขา้ใจท่ีไม่ตรงกบัความจริงหรือรู้ต่าง
ออกไปจากท่ีก าหนดนิยามไวน้ัน่เอง การโฆษณาท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการ
โฆษณาเท็จ การโฆษณาท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดอาจเป็นการโฆษณาท่ีมุ่งเนน้ความส าคญับางจุด
หรือมีจุดมุ่งหมายท่ีปกปิดไม่แสดงขอ้ความบางส่วนซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง
โฆษณา หากมีเจตนามุ่งให้เกิดความเขา้ใจผดิแก่ผูบ้ริโภคโดยตรงถือวา่เป็นการโฆษณาท่ีหลอกลวง
ซ่ึงเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมาย ขอ้ความจะเป็นเท็จไดต่้อเม่ือเป็นขอ้เท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบนั 
ขอ้เท็จจริงในอนาคตไม่อาจเป็นขอ้ความเท็จไดเ้พราะเป็นขอ้เท็จจริงในอนาคตไม่แน่วา่จะเท็จหรือ
จริงขณะกล่าว 
  3.2.2.1 ตวัอยา่งการโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความเป็นจริง 
  1) การโฆษณาขายนาฬิกาเอ ของบริษัทบี ในหนังสือพิมพ์มีข้อความว่าสมอง
คอมพิวเตอร์ หัวใจพลงัแสง นาฬิกามหัศจรรยเ์รือนแรกของโลกบอกเวลาแม่นย  าชัว่นิรันดร์ตราบ
เท่าท่ีโลกยงัไม่ส้ินแสง รับประกนัแบตเตอร่ีนานถึงห้าปี ซ่ึงในความเป็นจริงไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่เป็น
นาฬิกามหศัจรรยเ์รือนแรกท่ีบอกเวลาไดแ้ม่นย  าชัว่นิรันดร์37 
  2) มติ คคบ. 4/2555 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ .ศ. 2555 คณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาเร่ืองการโฆษณาผลิตภณัฑ ์ท าความสะอาดห้องน ้ ายี่ห้อ วิกซอลเรด ของบริษทั 
ไอ.พี.แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั แลว้เห็นวา่การโฆษณาแสดงภาพคราบสกปรกท่ีฝ่ังแน่นอยูบ่นพื้นห้อง

                                                           
34 ณฐัวรรณ เจริญรัตนพรชยั.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 9. หนา้ 39. 
35 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
36 จิตฤดี วรีะเวสส์.  (2543).  ชุมนุมคดฉ้ีอโกง (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: อกัษร. หนา้ 14. 
37 สุษม สุภนิตย.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2. หนา้ 24. 
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น้าโดยมีหญิงสาวใช้น ้ ายาล้างห้องน ้ าไม่ปรากฏยี่ห้อ และใช้แปรงขดัพื้นห้องน ้ าออกแรงขดัจน
เหน่ือยคราบสกปรกสีด าก็ไม่สามารถหลุดออกมาได ้ต่อมาเม่ือใช้ผลิตภณัฑ์ลา้งห้องน ้ ายี่ห้อวิกซอ
ลเรด กล่ินเฟรซเบอร์ร่ี คราบท่ีฝังอยูบ่นร่องและบนกระเบ้ืองหลุดออกมาไดง่้าย หอ้งน ้ าดูสะอาดทัว่
ทั้งห้องและมีกล่ินหอมของเฟรซเบอร์ร่ี โดยท่ีหญิงสาวไม่ตอ้งออกแรงขดัพื้นห้องน ้ าและมีเสียง
บรรยายวา่ “ขจดัคราบฝังแน่น” และ “ไม่เปลืองแรงขดั” ยอ่มท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจว่าไม่ตอ้งใชแ้รง
และอุปกรณ์ในการขดัพื้นห้องน ้ า เพียงใชน้ ้ ายาลา้งห้องน ้ าดงักล่าวราดลงบนพื้นคราบสกปรกท่ีฝ่ัง
แน่น อยูบ่นพื้นในห้องน ้ าสามารถหลุดออกได ้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคพิจารณาแลว้เห็นวา่ 
การโฆษณาดงักล่าวจึงเป็นการใช้ข้อความโฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือเกินความจริง จึงมีค าสั่งห้าม
บริษทั ไอ.พี.แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั ใชส่ื้อภาพยนตร์โฆษณาผลิตภณัฑ์ ท าความสะอาดห้องน ้ า ยี่ห้อ 
วกิซอลเรด กล่ินเฟรซเบอร์ร่ี ของบริษทัฯ คร้ังต่อไปในทุกส่ือโฆษณา 
  3) มติ คคบ. 4/2555 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ .ศ. 2555 ส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ตรวจสอบการ
โฆษณาผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลง ยี่ห้อชิลด์ทอ้กซ์แนทเชอร์การ์ด 1 และ ชิลด์ทอ้กซ์แนทเชอร์การ์ด 2 
ของบริษทั เรกคิทท์เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยใช้
ขอ้ความวา่ “พลงัปกป้องจากธรรมชาติ ออกฤทธ์ิก าจดัแมลงร้าย ดูแลครอบครัวท่ีคุณห่วงใย” “ผสม
กล่ิน  ดี-เลมอนนีน สารสกดัจากธรรมชาติ” ซ่ึงเห็นวา่การใชข้อ้ความโฆษณาดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิดแก่ผูบ้ริโภคได ้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวประกอบด้วยว ัตถุอันตรายจึงต้องรับการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผลิตภณัฑ์ดังกล่าวไดรั้บการข้ึนทะเบียนแลว้มีสรรพคุณในการ
ก าจดัแมลง ยุง แมลงสาบ มด ซ่ึงการใช้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวต้องใช้ด้วยความระมัดระวงั โดยมี
ส่วนผสมของกล่ินสารดี เลมอนนีน (D-Limonene) ซ่ึงเป็นสารสกดัธรรมชาติ แต่สารดงักล่าวไม่ได้
ท  าหน้าท่ีออกฤทธ์ิในการก าจดัแมลงเพราะมีส่วนประกอบเพียง 0.300% ของผลิตภณัฑ์เท่านั้ น 
ประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงมาจากสารสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายโดยตรง ไม่ มี
ส่วนประกอบของสารธรรมชาติท่ีสามารถก าจดัแมลง ยุง มด แมลงสาบได ้การใชข้อ้ความโฆษณา
วา่ “พลงัปกป้องธรรมชาติ” จึงเป็นการใช้ขอ้ความโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง จึงมีค าสั่ง
หา้มบริษทั เรกคิททเ์บนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใชข้อ้ความวา่ “พลงัปกป้อง จากธรรมชาติ” ใน
การโฆษณาผลิตภณัฑก์ าจดัแมลง ยีห่อ้ ชิลดท์อ้กซ์แนทเชอร์การ์ด คร้ังต่อไปในทุกส่ือโฆษณา 

4) การโฆษณารถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ ใหม่ ซ่ึงโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ โดย
ปรากฏภาพรถยนต์ ฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ วิ่งบนทะเลทรายแห่งหน่ึง ในแอฟริกาใต ้และมีขอ้ความ
บรรยายใต้ภาพว่า “200 แรงม้า แรงบิด 470 Nm” “เคร่ืองยนต์ 3.2 ลิตร ถังเดียวไปได้ไกลกว่า                  

file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/มติ%20คกก%20ผู้บริโภค/คคบ%204_55.pdf
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file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/pictures/2012%20ford%20ranger%20cm%20thailand%201.mp4
file:///C:/Users/Administrator.3GZAOBMWCPLFDIZ/AppData/Roaming/Microsoft/pictures/2012%20ford%20ranger%20cm%20thailand%201.mp4
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1,600 กิโลเมตร ไปกลบั กรุงเทพฯ – พทัลุง และ ขบัจริงโดยส่ือมวลชน ความเร็วเฉล่ีย 70 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เปิดแอร์ตลอดเส้นทาง” จากการพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาดงักล่าวทางส่ือโทรทศัน์ 
ประกอบกบั เอกสารการทดสอบค าช้ีแจงของผูแ้ทนบริษทัฯ และความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นยาน
ยนต์แลว้ มีความเห็นดงัน้ี ขอ้ความท่ีว่า“ถงัเดียวไปไดไ้กลกวา่ 1,600         กิโลเมตร....กรุงเทพฯ-
พทัลุง...” เห็นวา่บริษทัฯ ส่ือให้เขา้ใจวา่เติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพียง 1 ถงั รถยนตฯ์ สามารถวิ่ง ไปกลบั
กรุงเทพ - พทัลุง ซ่ึงมีระยะทางกวา่ 1,600 กิโลเมตรได ้แต่ผลการทดสอบท่ีบริษทัฯ น ามาช้ีแจงนั้น
มีเง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญัแต่บริษทัฯ มิไดแ้จง้ให้ทราบแต่อยา่งใด เช่น การเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ดว้ยการขยม่รถ การค่อย ๆ เติมน ้ามนัเช้ือเพลิงชา้ ๆ เป็นตน้ และผลการทดสอบ เป็นดงัน้ี 
  (1) การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี 85.93 ลิตร คนัท่ี 1 ระยะทางโดยรวมท่ีวิ่งได้ 1,673 
กิโลเมตร คนัท่ี 2 ระยะทางโดยรวมท่ีวิง่ได ้1,562 กิโลเมตร 
  (2) ค  านวณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี 80 ลิตร คนัท่ี 1 ระยะทางท่ีค านวณได ้1,557 
กิโลเมตร และคนัท่ี 2 ระยะทางท่ีค านวณได ้1,454 กิโลเมตร 
  คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงเห็นวา่ผลการค านวณดงักล่าวไม่สามารถไปได้
ไกลกวา่ 1,600 กิโลเมตร และไม่สามารถวิง่ไปกลบั กรุงเทพฯ - พทัลุงไดต้ามท่ีโฆษณา รวมทั้งตอ้ง
ท าตามเง่ือนไขของการทดสอบดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้แจง้รายละเอียดเช่นว่านั้นให้ผูบ้ริโภคทราบ 
เป็นการใช้ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญจึงมีมติให้น าเร่ืองน้ีกลับไปให้
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาพิจารณา เพื่อหามาตรการให้บริษทัท าการโฆษณาเพื่อแกไ้ขความ
เขา้ใจผดิของผูบ้ริโภค 

3.2.3 การควบคุมการโฆษณาและโทษส าหรับการโฆษณาทีเ่กนิความจริง 
1) การควบคุมดูแลการโฆษณา  
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดก้ าหนดให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ย

การโฆษณาเพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุม ดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการและมีอ านาจในการ
แต่งตั้ งอนุกรรมการข้ึน เพื่ อด าเนินการพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างห น่ึงอย่างใดตามท่ี
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามอบหมาย คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีข้ึนตามมาตรา 14 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 โดยคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 7 คนแต่ไม่เกิน 13 คน มีวาระในต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1.1) หน้าท่ีทัว่ไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินคา้ หรือบริการท่ียงัไม่ถูกควบคุมการ
โฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน  
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(1.2) หนา้ท่ีในการป้องกนัหรือระงบัยบัย ั้งความเสียหายหรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภค
เน่ืองจากการโฆษณาสินคา้หรือบริการบางประการล่วงหน้าโดยการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
โฆษณาสินคา้หรือบริการนั้น 

(1.3) หน้าท่ีให้โอกาสแก่ผูก้ระท าการโฆษณาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง หรือน าพิสูจน์แสดงความ
จริงวา่ขอ้ความของตนไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค38  

หากคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาพิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้ความโฆษณานั้นมีลกัษณะเป็น
การฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณาโดยใชภ้าพประกอบการโฆษณาจ าหน่าย
มนับดของผูป้ระกอบธุรกิจอาหารรายหน่ึง ปรากฏวา่ในการโฆษณาไดมี้การใช้ภาพประกอบการ
โฆษณา ซ่ึงภาพท่ีใช้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่มีปริมาณมนับดเต็มภาชนะบรรจุ เม่ือผูบ้ริโภคพบ
เห็นภาพโฆษณาดงักล่าวจึงตดัสินใจเขา้เลือกซ้ือมนับดนั้น แต่ปรากฎว่าผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บมนับด
ตามปริมาณท่ีได้มีการแสดงไว้ในภาพโฆษณา 39 ผู ้บ ริโภคจึงมีการร้องเรียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  และเม่ือคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ชิญผูป้ระกอบธุรกิจ
เขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ผูป้ระกอบธุรกิจช้ีแจงว่าภาพโฆษณาดงักล่าวเกิดจากการปรับแต่งทางเทคนิค
เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าเท่านั้น ในกรณีน้ีหากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า ภาพ
โฆษณาดงักล่าวเกิดจากการโฆษณาท่ีฝ่าฝืนความเป็นจริง หรือเป็นขอ้ความท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ผิดในสาระส าคญัเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
มาตรา 22  คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก็มีอ านาจออกค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดงัต่อไปน้ี คือ ให้แกไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา หรือไม่ใหใ้ชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏ
ในการโฆษณา หรือหา้มการโฆษณารวมทั้งอาจให้โฆษณาเพื่อใหแ้กไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภค
ท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

                                                           
38 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
 มาตรา 18 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตอ้ง
ใหโ้อกาสแก่ผูถู้กกล่าวหาหรือสงสยัวา่กระท าการอนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามสมควรเวน้แต่กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน 
           การก าหนดหรือการออกค าสัง่ในเร่ืองใดตามพระราชบญัญติัน้ีใหค้ณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉ
พาเร่ืองค านึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ทั้งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจและในกรณีท่ีเห็นสมควร 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะก าหนดเง่ือนไขหรือวธีิการชัว่คราวในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายหรือการออกค าสัง่นั้นก็ได ้
39 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค.  (2560).  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา (ออนไลน์). เขา้ถึงได ้   
   จาก: http://www.ocpb.go.th/download/pdf/protection_publish.pdf?nid=17. [2561, เมษายน 18]. 

http://www.ocpb.go.th/download/pdf/protection_publish.pdf?nid=17
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มาตรา 27 40 
การควบคุมการโฆษณาของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบธุรกิจในการปฏิบติัตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผู ้ประกอบธุรกิจและผู ้บริโภคเป็นส่วนรวม ทั้ งน้ี
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการคุม้ครองบริโภคตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 
29 เฉพาะเร่ืองท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายอ่ืน สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณาใชข้อ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือใชข้อ้ความท่ี
อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมถา้ 

(1.1) ขอ้ความนั้นเป็นขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือเป็นขอ้ความท่ีก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ หรือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อ านาจออกค าสั่งให้ผูโ้ฆษณาแกไ้ขขอ้ความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามใช้ขอ้ความบางอยา่งท่ี
ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณา หรือห้ามใชว้ิธีการนั้นในการโฆษณา และหรือให้โฆษณา
เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ 

(1.2) ถา้ขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการ
กระท าความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ หรือ
เป็นขอ้ความท่ีท าให้เกิดความแตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามคัคี หรือเป็นขอ้ความอยา่งอ่ืนท่ีห้าม
ไวใ้นกฎกระทรวง คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งในท านองเดียวกบัขอ้ (1) 
หรือเสนอความเห็นเพื่อใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ ดงักล่าว 

(2) กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณาใชว้ิธีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ หรือ
อาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผูบ้ริโภค คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งใน

                                                           
40 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
 มาตรา 27 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาเห็นวา่การโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 24(1) หรือมาตรา 25 ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสัง่อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งดงัต่อไปน้ี 
 (1) ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 
 (2) หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 
 (3) หา้มการโฆษณาหรือหา้มใชว้ธีิการนั้นในการโฆษณา 
 (4) ใหโ้ฆษณาเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี   
   คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนด 
    ในการออกค าสัง่ตาม(4) ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการโดยค านึงถึง
ประโยชนข์องผูบ้ริโภคประกอบกบัความสุจริตใจในการกระท าของผูก้ระท าการโฆษณา 
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ท านองเดียวกบัขอ้ 1(1) หรือจะเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าการโฆษณารายนั้นก็ได ้ 

(3) กรณีท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาเห็นว่าสินคา้ใดอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค
และคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากไดก้ าหนดให้สินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก คณะกรรมการวา่
ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งก าหนดให้การโฆษณานั้นตอ้งท าไปพร้อมกบัค าแนะน าหรือค า
เตือนเก่ียวกบัวิธีใช้หรืออนัตราย การจ ากดัการใช้ส่ือในการโฆษณา รวมทั้งอาจออกค าสั่งห้าม
โฆษณาสินคา้นั้นก็ได ้ 

(4) กรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดท่ีผู ้บริโภค
จ าเป็นตอ้งทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเก่ียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาสินคา้หรือบริการนั้นจะตอ้งให้
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนด  

(5) กรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาเห็นวา่ขอ้ความในการโฆษณาโดยส่ือโฆษณา
ใดสมควรแจ้งให้ผู ้บ ริโภคทราบว่า ข้อความนั้ น เป็นข้อความท่ีมุ่ งหมายเพื่ อการโฆษณา 
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้ การโฆษณาโดยส่ือโฆษณานั้นตอ้งมีถอ้ยค า
ช้ีแจงก ากบัให้ประชาชนทราบว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นการโฆษณา และคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดใหต้อ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้ 

(6) กรณีผูป้ระกอบธุรกิจรายใดสงสัยวา่การโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้นอาจขอให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้ นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณี เช่นน้ี
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะตอ้งให้ความเห็นและแจง้ให้ผูข้อทราบภายใน 30 วนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บค าขอ ถา้ไม่แจง้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวถือว่าคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาให้
ความเห็นชอบแลว้ 

กล่าวโดยสรุปการควบคุมการโฆษณาในประเทศไทยจะเป็นการควบคุมใน 2 ขั้นตอน คือ 
การควบคุมก่อนการโฆษณาและการควบคุมหลงัจากท่ีมีการโฆษณา การควบคุมก่อนการโฆษณา 
คือ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจขอให้คณะกรรมการควบคุมการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นก่อนจะท า
การโฆษณา หรือการขออนุญาตการโฆษณาตามกฎหมายเฉพาะ และการควบคุมการโฆษณา
หลงัจากท่ีไดมี้การโฆษณาแลว้ คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาจะเขา้มาตรวจสอบในภายหลงัท่ีมี
การโฆษณาแล้ว หากเห็นว่าข้อความท่ีโฆษณามีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค คณะกรรมการการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอยา่งใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี คือ การให้แกไ้ข
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ขอ้ความ หรือมีค าสั่งไม่ให้ใช้ขอ้ความบางอย่างท่ีปรากฏในการโฆษณา รวมทั้งการห้ามโฆษณา 
หรืออาจใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
 2) โทษส าหรับการโฆษณาท่ีเกินความจริง 
 ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซ่ึงสั่งตามมาตรา 27 
หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ41 
 จากหลกักฎหมายดงักล่าว จึงพอสรุปไดว้่าเม่ือมีการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
อนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัในมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เม่ือ
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาออกค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งแลว้ หากมีการฝ่าฝืน
ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 49 คือจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3.2.4 การลวงขายตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และการลวงขายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 
 1) การลวงขายตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
 มีผูใ้ห้ความหมายของการลวงขายไวว้่า การลวงขาย ได้แก่ การท่ีจ าเลยเอาสินคา้ของตน
ออกขายวา่เป็นสินคา้ของผูอ่ื้น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากความนิยมในสินคา้ของผูอ่ื้นโดยไม่
ชอบธรรม ศาลฎีกาไดว้นิิจฉยัวา่ “ความหมายค าวา่ “ลวงขาย” ในพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 
พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง มิได้จ  ากดัเฉพาะสินคา้ชนิดเดียวกนั หรือประเภทเดียวกนัเท่านั้น 
หากแต่มีความหมายกวา้งครอบคลุมถึงกรณีต่าง ๆ ซ่ึงจ าเลยเอาสินคา้ของจ าเลยไปลวงขายว่าเป็น
สินคา้ของผูอ่ื้น ซ่ึงมีความหมายไดว้า่ไม่ใช่เป็นการลวงในวตัถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลวงในความ
เป็นเจา้ของด้วยกล่าวอีกนัยหน่ึง การลวงขายคือการกระท าใด ๆ ให้ผูซ้ื้อเขา้ใจผิดหรือสับสนใน
แหล่งก าเนิดของสินคา้นัน่เอง อยา่งไรก็ดี กฎหมายวา่ดว้ยการลวงขายน้ีมิไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (consumer protection) แต่กฎหมายตอ้งการให้ความคุม้ครองแก่เจา้ของช่ือเสียง
เกียรติคุณ มิใหช่ื้อเสียงเกียรติคุณนั้นถูกท าลายไปจากการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งชอบธรรมของผูอ่ื้น ยิ่ง
กวา่การป้องกนัมิใหผู้ซ้ื้อถูกหลอกลวงใหส้ับสน หรือ หลงผิดในแหล่งก าเนิดของสินคา้หรือบริการ 
ซ่ึงหลกัการตรงน้ีจึงแตกต่างจากกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ 

                                                           
41 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522  
 มาตรา 49 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาซ่ึงสัง่ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 
28 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 กฎหมายว่าด้วยการลวงขายของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ให้ความคุ้มครองอย่าง
กวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นช่ือทางการค้า เคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่ได้จดทะเบียนการโฆษณา หรือ
รูปแบบการด าเนินกิจการ (general get-up) ซ่ึงกล่าวได้ว่าอะไรก็ตามท่ีท าให้สินค้า บริการ หรือ
กิจการมีลกัษณะบ่งเฉพาะ (distinctive) ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง เช่น รูปทรงบรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้ส่น ้ า
ผลไมจ้  าหน่ายจนเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป สีของกระดาษห่อลูกอม หรือช่ือสินคา้ เป็นตน้กฎหมาย
จะใหค้วามคุม้ครองแก่โจทกผ์ูเ้สียหายโดยพิจารณาพฤติการณ์ใน 3 กรณี คือ 
 (1.1) กิจการคา้ (The course of trade) โจทก์และจ าเลยจะตอ้งด าเนินกิจการประเภทเดียวกนั 
(common field of activity) หากโจทก์และจ าเลยด าเนินกิจการคา้ต่างประเภทกนัแลว้สาธารณะชน
ยอ่มไม่มีโอกาสสับสนหรือหลงผิดในแหล่งท่ีมาของสินคา้และไม่ส่งผลต่อช่ือเสียงเกียรติคุณของ
โจทกแ์ต่อยา่งใด 
 (1.2) ส่ิงท่ีกฎหมายคุ้มครอง (Extent of marks and get-up protected) กฎหมายว่าด้วยการ
ลวงขายให้ความคุม้ครองแก่เคร่ืองหมาย ช่ือ รูปทรงและบรรจุภณัฑ์ หากส่ิงนั้นมีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
และผูเ้ป็นเจา้ของไดรั้บช่ือเสียงเกียรติคุณจากส่ิงนั้นจนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหมู่สาธารณะชนผูซ้ื้อ 
แมแ้ต่หมายเลขโทรศพัทก์็ไดรั้บความคุม้ครอง 
 (1.3) พื้นท่ีคา้ขาย (Geographical range) ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูค้า้จะเกิดความเสียหายไดก้็
ต่อเม่ือมีการลวงขายแก่กลุ่มลูกค้าของผูค้า้นั้น การลวงขายย่อมแสดงโดยปริยายว่าพื้นท่ีคา้ขาย
ระหวา่งผูค้า้สองรายยอ่มซอ้นทบักนั เช่น A ขายสินคา้ในพื้นท่ี ก. B ขายสินคา้ชนิดเดียวกนัในพื้นท่ี 
ค. กลุ่มลูกคา้ยอ่มต่างกนัการลวงขายจึงไม่อาจเกิดข้ึนได ้แต่ปัจจุบนักฎหมายค านึงถึงโอกาสท่ีผูค้า้
จะขยายพื้นท่ีคา้ขายออกไป ตามตวัอย่างหาก B ขายสินคา้ในพื้นท่ี ข. ซ่ึงอยู่ใกล้เคียงกบัพื้นท่ี ก. 
ท่ี A คา้ขายอยู ่โอกาสท่ีลูกคา้ของ A จะสับสนหรือหลงผิดวา่สินคา้ของ B เป็นของ A ยอ่มเกิดข้ึน
ได ้ดงันั้น พื้นท่ีคา้ขายจึงไม่จ  าเป็นตอ้งซอ้นทบักนัเสียทีเดียว แต่ท่ีส าคญัสินคา้ของ A ตอ้งมีช่ือเสียง
เกียรติคุณในพื้นท่ี 
 ส าหรับกฎหมายไทยมีผูแ้ยกแยะองค์ประกอบของการลวงขายท่ีกฎหมายจะให้ความ
คุม้ครองดงัน้ี 
 (1) สินคา้ของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ตอ้งเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายของประชาชน (น่าจะ
หมายความถึง Goodwill นัน่เอง) ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย (หรือไม่มี Goodwill) ยอ่มไม่น่าเช่ือว่า
จ  าเลยจะท าการลวงขายสินคา้ของตนวา่เป็นของโจทก ์
 (2) การท่ีจะเป็นลวงขายตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ จ  าเลยมิไดแ้สดงไวท่ี้สินคา้อยา่งเด่นชดัวา่
เป็นสินคา้ของจ าเลยเอง ถา้จ าเลยแสดงวา่เป็นสินคา้ของจ าเลยไวอ้ยา่งเด่นชดัแลว้ จะวา่จ าเลยลวง
ขายไม่ได ้(ซ่ึงหมายความวา่จ าเลยตอ้งกระท าการอนัเป็นเทจ็ หรือ misrepresentation ) 
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 (3)  ตอ้งมีประเด็นเร่ืองการลวงขาย คือ ฟ้องโจทก์ตอ้งอา้งว่าจ  าเลยเอาสินคา้ของจ าเลยมา
ลวงขายว่าเป็นสินคา้ของโจทก์ (ขอ้น้ีเป็นเร่ืองของกฎหมายวิธีพิจารณาความเก่ียวกบัประเด็นขอ้
พิพาท) 
 เม่ือพิจารณาแนวค าพิพากษาศาลฎีกาแลว้เห็นวา่หลกักฎหมายเก่ียวกบัการลวงขายของไทย
ใกลเ้คียงกบัของประเทศองักฤษอยูม่ากเก่ียวกบักิจการคา้และพื้นท่ีในการคา้ เช่น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 734/2519 
  แถบคอเส้ือ ของโจทก์จ  าเลยต่างใช้อักษรโรมันค าเดียวกัน แต่เคร่ืองหมายแถบไม่
เหมือนกนั โดยของโจทกใ์ชต้วัเอน และมีอกัษรโรมนัอ่ืนประกอบดว้ย ส่วนของจ าเลยเป็นอกัษรตวั
ตรง และมีอกัษรไทยประกอบแตกต่างกนัเห็นได้ชัด ทั้งโจทก์จ  าเลยประกอบการคา้ในลักษณะ
แตกต่างกัน คือ โจทก์ผลิตเส้ือส าเร็จรูปส่งจ าหน่ายตามร้านคา้ ส่วนจ าเลยตั้งร้านรับจา้งตดัเส้ือ
กางเกง และใช้แถบติดคอเส้ือเฉพาะท่ีจ าเลยรับจา้งตดัเท่านั้น จึงไม่พอฟังว่าจ  าเลยเอาสินคา้ของ
จ าเลยไปลวงขายวา่เป็นสินคา้ของโจทก ์ไม่เป็นการท าละเมิดต่อโจทก ์
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4535/2533  
 โจทก์จ  าหน่ายสินคา้ของโจทก์ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้พิพาททัว่โลก แต่มิไดส่้งสินคา้ของ
โจทก์ท่ีใช้เคร่ืองหมายการคา้พิพาทมาจ าหน่ายในประเทศไทย หรือโจทก์มีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
ของโจทก์ในประเทศไทย เม่ือประชาชนคนไทยไม่รู้จกัสินคา้ของโจทก์ก็ไม่มีเหตุท่ีจะอา้งไดว้่า
จ  าเลยผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้โดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้พิพาทในประเทศไทยท าให้ประชาชนเกิด
สับสนในแหล่งก าเนิดหรือคุณภาพสินคา้ของจ าเลยหรือท าให้คนทัว่ไปเขา้ใจผิดคิดว่าสินคา้ของ
จ าเลยคือสินคา้ของโจทก ์
 ส่ิงท่ีแตกต่างกัน คือ ขอบเขตของการให้ความคุ้มครอง เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง บุคคลท่ีจะเป็นผูเ้สียหายในกรณีการลวงขาย
ได้แก่ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงเคร่ืองหมายการค้านั้ นไม่ได้จดทะเบียน การจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ หรือจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวเ้ฉพาะสินคา้บาง
จ าพวก หรือบางชนิด ดงันั้นส่ิงท่ีกฎหมายจะใหค้วามคุม้ครองจึงอยูภ่ายใตค้  าจ  ากดัความของ    ค  าวา่ 
“เคร่ืองหมายการคา้” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้พ.ศ. 2534 ช่ือของบุคคล
ท่ีไม่ใช่เคร่ืองหมายการคา้ก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง ดงัปรากฏในค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7037/2538 
จ  าเลยเอาค าวา่ “เซฟต้ีแก๊ส” ช่ือของโจทก์ซ่ึงมีความหมายธรรมดาถึงความปลอดภยัของการใชแ้ก๊ส
มาต่อทา้ยเคร่ืองหมายการคา้ของจ าเลยท่ีกรมทะเบียนการคา้ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้มาใชก้บัสินคา้
หัวปรับแรงดนัแก๊สท่ีจ าเลยเป็นผูผ้ลิต ซ่ึงสาธารณชนย่อมเขา้ใจได้ว่าหัวปรับแรงดนัแก๊สภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวเป็นของจ าเลยมิใช่ของโจทก ์กรณีเช่นน้ีไม่มีกฎหมายคุม้ครองโจทกท่ี์จะ
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เรียกให้จ  าเลยระงบัหรือสั่งห้ามมิให้ใชช่ื้อโจทก์ได ้เพราะช่ือของบุคคลกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็น
คนละเร่ืองกนั จ าเลยมิไดท้  าผดิกฎหมายอนัเป็นการล่วงสิทธิโจทก ์ 
 แมว้่าคดีลวงขายส่วนมากจะปรากฏวา่จ าเลยมีเจตนาจงใจใช้ช่ือ เคร่ืองหมาย หรือรูปแบบ
สินคา้ของโจทก์ เพื่อแยง่ส่วนแบ่งของยอดจ าหน่ายสินคา้ของโจทก์ก็ตาม การลวงขายก็ไม่จ  าเป็นท่ี
จ าเลยตอ้งกระท าโดยมี “เจตนาฉ้อฉล (fraudulentmotive)” เสมอไป หากจ าเลยก่อให้เกิดการหลง
ผิดหรือสับสนในแหล่งท่ีมาของสินคา้หรือบริการแก่ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค และมีความเสียหายแก่
ช่ือเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)ของโจทก์แล้ว แม้จะกระท าไปโดยสุจริต (innocently) ศาลใน
ประเทศองักฤษก็จะถือวา่มีการลวงขายเกิดข้ึน และจ าเลยยอ่มถูกสั่งห้ามการกระท าท่ีก่อให้เกิดการ
สับสนหรือหลงผิดนั้น เช่น A เปล่ียนช่ือเป็น Levi Strauss แลว้น าเอาช่ือท่ีเปล่ียนนั้นมาตั้งเป็นช่ือ
ร้านค้าเส้ือผา้ยีนส์ แม้การกระท าเช่นน้ีจะไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นไปได้ว่าจะถูกบริษทัผูผ้ลิต
กางเกงยนีส์ฟ้องในคดีลวงขายไดก้ล่าวอีกนยัหน่ึงคือ “ในคดีลวงขายนั้น ไม่จ  าเป็นจะตอ้งยดึหลกัวา่
ถอ้ยค าหรือค าโฆษณาของจ าเลยนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเท็จ เพราะไม่วา่จะเป็นจริงหรือเท็จก็อาจ
เป็นการลวงขายได ้ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณามีอยู่ขอ้เดียวว่า จ  าเลยใช้ถอ้ยค า หรือการโฆษณา เป็นทาง
ใหลู้กคา้เช่ือวา่สินคา้ของจ าเลยเป็นสินคา้ของโจทกห์รือไม่” 
  ส าหรับคดีลวงขายในประเทศไทย เจตนาของจ าเลยมีความส าคัญหรือจ าเป็นต่อการ
พิจารณาคดีหรือไม่ เม่ือพิจารณาถอ้ยค าในพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534   มาตรา 46 
วรรคสองแลว้ เหมือนวา่เจตนาของจ าเลยเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การกระท าของจ าเลยเป็นการลวง
ขาย เพราะกฎหมายบญัญติัว่า “เอาสินคา้ของตนไปลวงขายว่าเป็นสินคา้ของเจา้ของเคร่ืองหมาย
การคา้นั้น” แสดงวา่จ าเลยตอ้งทราบอยูก่่อนแลว้วา่มีผูใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแลว้ แต่จ าเลยก็ยงัท า
การลวงขายสินคา้ของตนว่าเป็นของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น ซ่ึงตามค าพิพากษาศาลฎีกาก็
วนิิจฉยัวา่จ าเลยตอ้งมีเจตนาเอาสินคา้ของจ าเลยไปลวงขายวา่เป็นสินคา้ของโจทก ์เช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 155/2539 เคร่ืองหมายการคา้ค าวา่ ORAL-B กบัDENTAL-B มีความ
แตกต่างกนัเพียงค าแรก คือ OR กบั DEN ส่วนสองค าหลงัเหมือนกนัทั้งตวัอกัษรและการอ่านออก
เสียง ประกอบกบัเจตนาของจ าเลยทั้งสองซ่ึงสามารถใช้อกัษรไม่ให้เหมือนกนัไดเ้ป็นจ านวนมาก 
แต่จ าเลยทั้งสองหาได้ใช้ไม่ จึงฟังได้ว่าตวัอกัษรท่ีจ าเลยท่ี 2 ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้มี
ลกัษณะคล้ายกับอกัษรเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน
เคร่ืองหมายการคา้ค าว่า ORAL-B กบั DENTAL-C ของจ าเลยท่ี 2 มีความแตกต่างกนัทั้งตวัอกัษร
และการอ่านออกเสียงจุดเด่นท่ีทั้งสองฝ่ายเนน้คืออกัษรโรมนัดงักล่าว ผูซ้ื้อแปรงสีฟันยอ่มจะเรียก
ขานตามยี่ห้อ หรือหากเลือกสินค้าเองก็คงจะพิจารณาจากช้ือยี่ห้อท่ีปรากฏมากกว่าจะไปดู
รายละเอียดอกัษรบนกล่อง เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวใชอ้กัษรโรมนัไม่ก่ีตวัและอ่านออกเสียงเพียง 
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3 พยางค์ แปรงสีฟันของโจทก์ติดตลาดแลว้ยอ่มเป็นท่ีรู้จกัดีอีกทั้งยงัมีราคาสูงกวา่แปรงสีฟันของ
จ าเลยท่ี 2 นอกจากน้ีจ าเลยท่ี 2 ยงัได้โฆษณาแปรงสีฟัน  DENTAL-C ทางส่ือทั้ งทางวิทยุและ
โทรทศัน์แสดงวา่จ าเลยทั้งสองไม่มีเจตนาท่ีจะใหส้าธารณชนหลงผดิหรือลวงขายเป็นสินคา้42 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2108/2538  
 โจทก์ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้เพื่อใช้กบัสินคา้จ าพวกท่ี42 ประเภทอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งซ่ึงประกอบด้วย เน้ือ เป็ด ไก่ 
ปลา และผกั เช่นเดียวกบัสินคา้ท่ีใช้มานานในต่างประเทศ แมสิ้นคา้ดงักล่าวจะแตกต่างกบัสินคา้
ของจ าเลยซ่ึงเป็นลูกกวาด ขนมปังกรอบ ขนมปังช็อกโกแล็ต และนม แต่สินคา้ของจ าเลยอยู่ใน
จ าพวกท่ี 42 และถือไดว้า่เป็นสินคา้ประเภทอาหารดว้ย ผูซ้ื้อสินคา้ดงักล่าวทั้งหมดอาจเขา้ใจผิดว่า
เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายเดียวกนั เป็นการท่ีจ าเลยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของจ าเลยโดยไม่สุจริต 
โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ของจ าเลยไดโ้จทก์เป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือไม่ปรากกว่าจ าเลยไดล้วงขาย
สินค้าของจ าเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นสินค้าของโจทก์ กรณีจึงไม่อาจบังคับให้จ  าเลยชดใช้
ค่าเสียหายตามมาตรา 29 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะเกิดขอ้พิพาทได ้
 2) การลวงขายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 

    นอกจากการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคแลว้ ยงัพบวา่มีการ
บญัญติัในเร่ืองการลวงขายหรือหลอกขายไวใ้นกฎหมายฉบบัอ่ืนๆอีก เช่น ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 271 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ 
 “ผูใ้ดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผูซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพ 
คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอนัเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

 “การขาย” คือ การท่ีมีค าสนองข้ึนตรงตามค าเสนอขายเช่น ผูข้ายวางของไวเ้ป็นค าเสนอ
ขาย ผูซ้ื้อแสดงเจตนาซ้ือ ก็เป็นค าสนองเกิดเป็นสัญญา ถือไดว้า่การขายมีข้ึนแลว้เป็นความผดิส าเร็จ 
แมก้รรมสิทธ์ิยงัไม่โอน 
 “โดยการขาย” ไม่รวมถึงการแลกเปล่ียน หรือจ าน า ไม่รวมการให้บริการของกิจการ
โรงแรมนอกจากน้ี ยงัไม่ร่วมถึงการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยอี์กดว้ย 

                                                           
42 พงษเ์ดช วานิชกิตติกลู.  (2543).  ปัญหาบางประการเกีย่วกบัการลวงขาย (ออนไลน์). เขา้ถึงจาก:  https://www. 
 kraisornlawyer.com/15115148. [2561, เมษายน 18]. 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text
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 ความผิดตามมาตรา 271 ในประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่ความผิดอนัยอมความได้ โดย
แตกต่างกบัความผิดฐานฉ้อโกงตรงท่ีความผิดเก่ียวกบัการคา้ตามมาตรา 271 อาจไม่มีบุคคลท่ีสาม 
คือ มีเพียงผูซ้ื้อกับผูข้ายก็ได้ซ่ึงในการด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่งจะอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ส่ิงส าคญัของการกระท าผิดตามมาตราน้ี คือ 
การหลอกลวง โดย การหลอกลวง คือการท าให้หลงเช่ือ  จะท าด้วยวิธีใดก็ไดไ้ม่จ  ากดัแมเ้ป็นการ
หลอกลวงโดยแสดงความเห็นโออ้วดหรือมุ่งหมายให้หลงเขา้ใจผิด ก็เป็นการหลอกลวงตามมาตรา
น้ีแลว้แต่การหลอกลวงตอ้งมีผลเกิดข้ึน คือ ผูซ้ื้อหลงเช่ือการหลอกลวงหากมีการกระท าเพื่อใหห้ลง
ผิด แต่ผูซ้ื้อไม่หลงเช่ือ จะมีความผิดเพียงขั้นพยายามเท่านั้นและการหลอกลวง ตอ้งมีอยูก่่อนหรือ
ขณะท่ีมีการขาย หมายถึง ขณะท่ีสัญญาขายไดเ้กิดข้ึน การหลอกหลวงเร่ืองใดท่ีเป็นความผดิมาตรา
น้ีแมก้ารหลอกลวงจะกระท าดว้ยวธีิใดก็ได ้แต่การหลงเช่ือนั้นตอ้งหลงเช่ือเฉพาะท่ีระบุไว ้ดงัน้ี43 
 1) แหล่งก าเนิด เช่น ประเทศผูผ้ลิต ทอ้งถ่ินท่ีผลิต สถานท่ี โรงงานท่ีผลิต ตวัอย่าง ผูข้าย
บอกวา่ เป็นสินคา้จากอเมริกา แต่ความจริงเป็นประเทศจีน ผูซ้ื้อหลงเช่ือ คิดวา่มาจากอเมริกา หากรู้
วา่มาจากจีนก็จะไม่ซ้ือ 
 2) สภาพ เช่น เป็น ทองแท-้ทองเทียม เพชรแท-้เพชรรัสเซีย 
 3) คุณภาพ เช่น เป็นของเก่า ของใหม่ สรรพคุณรักษาโรคได ้
 4) ปริมาณ เช่น จ านวนมากน้อย น ้ าหนัก ความยาว ตวัอย่าง บอกวา่ ขนมน้ีหนกั 100กรัม 
ขา้งถุงก็ระบุ100 กรัม แทจ้ริงเพียง 50 กรัม 
 ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของมาตรา 271 คือ การกระท านั้นจะตอ้งไม่เป็นความผิดฐาน
ฉอ้โกง ซ่ึงการฉ้อโกง หมายถึงการหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความ
จริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง กล่าวคือหากเป็นการหลอกลวงใดๆก็ได้ ท่ีไม่ใช่หลอกลวงโดยแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้ก็จะเป็นความผดิตาม มาตรา 271 น้ี 
ตวัอยา่งค าพิพากษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตราน้ีไดแ้ก่ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2451/2555 
 การบรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 271 โจทก์
ตอ้งบรรยายขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าของจ าเลยทั้งสามให้ครบองค์ประกอบความผิดตามท่ี
มาตราดงักล่าวบญัญติัไว ้และบรรยายถึงขอ้เท็จจริงและรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ีซ่ึง
เกิดการกระท าความผิดนั้น รวมทั้งบุคคลหรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งพอสมควรเท่าท่ีจะให้จ  าเลยทั้งสาม
เขา้ใจขอ้หาไดดี้ ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและ
                                                           
43 เพจเนตินรา ทนายความและท่ีปรึกษา.  (2560).  เข้าถึงจาก : https://web.facebook.com/naratiplaw/posts/ 
1833540476883951:0?_rdc=1&_rdr. [2561, มิถุนายน 1]. 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89?source=feed_text
https://web.facebook.com/naratiplaw/posts/1833540476883951:0?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/naratiplaw/posts/1833540476883951:0?_rdc=1&_rdr
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วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ดว้ย กล่าวคือ โจทกต์อ้งบรรยายขอ้เทจ็จริง
ว่าจ  าเลยทั้ งสามขายของส่ิงใด โดยหลอกลวงด้วยวิธีใดให้โจทก์ผู ้ซ้ือหลงเช่ือว่าของนั้ นมี
แหล่งก าเนิดมาจากท่ีใด หรือสภาพของนั้นเป็นอย่างไร หรือคุณภาพของนั้นเป็นอย่างไร หรือ
ปริมาณแห่งของนั้นวา่มีจ  านวนเท่าใดซ่ึงเป็นความเท็จ ความจริงของนั้นมีแหล่งก าเนิดจากท่ีใดหรือ
มีสภาพหรือคุณภาพเป็นอย่างไร หรือมีปริมาณจ านวนเท่าใด แต่โจทก์กลับบรรยายฟ้องยืนยนั
ขอ้เท็จจริงวา่ จ  าเลยทั้งสามส่งมอบสินคา้ผดิรุ่นไม่ตรงตามท่ีโจทก์สั่งซ้ือ มิใช่การส่งมอบสินคา้ตรง
กบัรุ่นท่ีโจทก์สั่งซ้ือแต่สินคา้นั้นเป็นสินคา้ปลอมแต่อยา่งใด มูลคดีท่ีโจทก์บรรยายฟ้องเป็นเร่ืองท่ี
โจทกอ์า้งวา่จ าเลยทั้งสามปฏิบติัผิดสัญญาซ้ือขายเป็นเหตุให้โจทก์ไดรั้บความเสียหายอนัเป็นมูลคดี
แพง่ คดีโจทกจึ์งไม่มีมูลไม่เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4816/2548 
 ผูเ้สียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 หมายถึง ผูซ้ื้อของซ่ึงหลงเช่ือการขาย
ของโดยหลอกลวง ไม่ใช่เจา้ของรูปรอยประดิษฐห์รือขอ้ความใด ๆ ในการประกอบการคา้ และตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 บญัญติัให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานอยัการ... เพื่อให้มีหน้าท่ีด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิของผู ้
บริโภคในศาล ค าว่า ผู ้เสียหายตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู ้บ ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 
หมายความว่า ผู ้ซ้ือหรือได้รับบริการจากผู ้ประกอบธุรกิจ ฯลฯ เม่ือโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายการคา้ โจทก์ร่วมจึงไม่ใช่ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  จึงไม่มีสิทธิเขา้เป็นโจทก์ร่วมในความผิดตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และ มาตรา 271แห่งประมวลกฎหมายอาญา และไม่มีอ านาจอุทธรณ์
ค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 299/2547 
 โจทก์ร่วมท าสัญญากบัจ าเลยซ่ึงประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนั โดยให้จ  าเลยมีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ร่วมได ้แต่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งซ้ือน ้ ามนัจากโจทก์ร่วมมาจ าหน่ายเท่านั้น 
จ  าเลยผิดสัญญาโดยไปซ้ือน ้ ามนัจากแหล่งอ่ืนมาจ าหน่าย โจทก์ร่วมบอกเลิกสัญญาให้จ  าเลยส่งคืน
สถานีบริการน ้ ามนัแก่โจทก์ร่วม รวมทั้งเพิกถอนความยินยอมให้ใช้เคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์
ร่วม แต่จ าเลยก็ยงัคงประกอบการค้าต่อไปโดยซ้ือน ้ ามนัจากท่ีอ่ืนมาจ าหน่าย และยงัคงติดป้าย
เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ร่วมอยู่บริเวณสถานีบริการน ้ ามัน โดยมิได้แสดงเคร่ืองหมายให้
ประชาชนเขา้ใจวา่สถานีบริการน ้ ามนัน้ี ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายน ้ ามนัของโจทก์ร่วม แสดงให้
เห็นวา่จ าเลยมีเจตนาท่ีจะขายสินคา้โดยใช้เคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ร่วม เพื่อให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือวา่
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สินค้าท่ีจ  าเลยจ าหน่ายนั้ นเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จึงเป็นการขายของโดยหลอกลวงให้ผูอ่ื้น
หลงเช่ือในแหล่งก าเนิดแห่งของอนัเป็น เทจ็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 

3.2.5 ความผิดฐานฉ้อโกงและฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341   
และมาตรา 343 
 ความผดิเก่ียวกบัฉ้อโกงเป็นการหลอกลวงให้หลงเช่ือโดยไม่มีการขู่เขญ็ประทุษร้ายหรือท า
ใหก้ลวัความผดิฐานฉอ้โกงตามประมวลอาญา มาตรา 341 มีองคป์ระกอบคือ  
 1) การหลอกลวงซ่ึงการหลอกลวงนั้น 
 2) ท าใหผู้ถู้กหลอกลวงหลงเช่ือ 
 3) มีการโอนทรัพยสิ์นของผูถู้กหลอกลวง 
 4) เกิดความเสียหายทางทรัพยสิ์นแก่ผูถู้กหลอกลวง 
 องคป์ระกอบภายในคือเจตนาธรรมดาและมูลเหตุชกัจูงใจทุจริต44  

การฉ้อโกงจึงได้แก่เจตนาหลอกลวงผูอ่ื้นด้วยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิด
ขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้ โดยการหลอกลวงดงัว่านั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูถู้กหลอกลวง
หรือบุคคลท่ีสาม หรือท าให้ผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามนั้น ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ
โดยมีมูลเหตุชกัจูงใจทุจริต การแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จตามองคป์ระกอบในขอ้แรกเป็นการแสดง
ขอ้ความท่ีไม่ตรงกบัความจริงขณะท่ีแสดงตอ้งเป็นการแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูแ่ลว้ก่อน
หรือขณะแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นการคาดคะเน หรือการท านายเหตุการณ์ในอนาคตจึงอาจไม่เป็น
ขอ้ความเทจ็ก็ได ้แต่ถา้การหลอกลวงโดยการแสดงขอ้ความในอนาคตนั้นผูก้ระท าไม่ไดต้ั้งใจจะให้
เป็นจริงเลยก็อาจเป็นฉ้อโกงได้ การปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้หมายถึงการไม่บอก
ขอ้ความจริงเม่ือตนมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยมิฉะนั้นผูอ่ื้นจะหลงผิดไปได ้เช่น การโฆษณายาลดความ
อว้น ท่ีไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ในผลิตภณัฑ์นั้นมีสารตอ้งหา้มส าหรับผูท่ี้ป่วยเป็นโรคใดโรคหน่ึง การ
ปกปิดขอ้ความดงักล่าวจึงอาจเกิดผลเสียหายต่อผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูป่้วยในโรคท่ีมิไดมี้การแจง้ให้
ทราบวา่ในผลิตภณัฑน์ั้นมีสารตอ้งหา้มส าหรับผูท่ี้ป่วยในโรคนั้นได ้  

 

                                                           
44 ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 341 ผูใ้ดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความ อนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึง
ควรบอกใหแ้จง้และโดยการหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูถู้กหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสามหรือ ท าให้
ผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามท า ถอนหรือท าลายเอกสารสิทธิ ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานฉอ้โกง ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน คือ การกระท าความผิดฐานฉ้อโกงโดยในการฉ้อโกง
ผูก้ระท าไดก้ระท าดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อประชาชน หรือดว้ยการปกปิด ความจริงซ่ึง
ควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน ผูก้ระท ามีความผดิฐานฉอ้โกงประชาชน45 
 องค์ประกอบภายนอกของการกระท าความผิดจะเป็นไปตามมาตรา 343 คือการกระท า
จะตอ้งเขา้องคป์ระกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา 341 ทุกขอ้และไดก้ระท าโดยวิธีการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1) ดว้ยการแสดงขอ้ความเทจ็แก่ประชาชนหรือ 
 (2) ดว้ยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน  
 โดยมีองคป์ระกอบภายในคือเจตนาธรรมดาและมูลเหตุชกัจูงใจโดยทุจริต 
 ค าวา่ ประชาชน ไดแ้ก่บุคคลทัว่ไปไม่จ  ากดัไม่วา่จะจ านวนเท่าใด ตวัอยา่งเช่น ค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 2645/2527 การท่ีจ าเลยหลอกลวงเอาเงินราษฎรท่ี เขา้ร่วมประชุมดว้ยการเสนอขอ้ความ
อนัเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งโดยอ้างว่าเพื่อจะน าไปมอบ ให้ พ. เป็น
ค่าใช้จ่ายในการวิ่งเต้นขอจดัสรรเงินจากทางราชการ และเอาเงินนั้นไวเ้ป็นของตนจึงเป็นการ 
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แต่การ
กระท าของจ าเลยดังกล่าวมิได้ใช้อ  านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ แม้จะเป็นการจูงใจให้ราษฎรท่ี
ประชุมมอบเงินหรือทรัพย์สินให้แ ก่จ าเลยก็ไม่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา               
มาตรา 148  
 การกระท าอนัจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
343 นั้น ถือเอาเจตนาแสดง ขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดความจริงซ่ึงควรบอก ให้
แจง้แก่ประชาชนเป็นขอ้ส าคญั มิไดถื้อเอาจ านวน ผูเ้สียหายท่ีถูกหลอกลวงมากหรือนอ้ยเป็นเกณฑ ์
การท่ี จ  าเลยหลอกลวงเอาเงินจากราษฎรท่ีมาประชุมจดัสร้างท านบ ฝายน ้ าลน้แมบุ้คคลท่ีถูกจ าเลย
หลอกลวงจะมีหลายคน ก็ถือไม่ไดว้า่เป็นการหลอกลวงประชาชน ตามมาตรา 343 เป็นตน้ ถา้เป็น

                                                           
45 ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 343 ถ้าการกระท าความผิดตาม มาตรา 341 ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จต่อ
ประชาชน หรือดว้ยการปกปิด ความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ จ าคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถา้การกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ตอ้งด้วยลกัษณะดังกล่าวใน มาตรา 342 อนุมาตราหน่ึง
อนุมาตราดว้ย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพนั บาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนั
บาท 
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การหลอกลวงประชาชนแม้จะมีคนทราบและหลงเช่ือเพียงคนเดียวก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชนแลว้46 
 เม่ือการโฆษณาเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่ผูบ้ริโภคทัว่ไป 
โดยไม่เป็นการเจาะจงต่อบุคคลในบุคคลหน่ึง เม่ือมีการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริง จน
ท าให้ผูบ้ริโภคหลงเช่ือในโฆษณานั้น จนท าให้เกิดความเสียหายต่อผูบ้ริโภค การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ
หรือเกินความจริงดงักล่าวย่อมเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 ดว้ย ซ่ึงเป็นความผดิตามมาตราน้ีเป็นความผดิอนัยอมความไม่ได ้
 

3.3 เปรียบเทียบหลักกฎหมายที่ เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เกินความเป็นจริงของ
ต่างประเทศและประเทศไทย 
 
 เน่ืองจากหลกักฎหมาย หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการโฆษณา หลกัการด าเนินการเม่ือมี
การโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริง มาตรการการลงโทษทางอาญา รวมทั้งการให้ความหมายของค า
วา่การโฆษณาสินคา้ท่ีไม่เป็นธรรมหรือการโฆษณาเกินความจริงของประเทศไทยกบัต่างประเทศท่ี
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น และสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 3.3.1 ประเด็นการโฆษณาสินค้าทีไ่ม่เป็นธรรมหรือเกินความจริง  
 (ก) สหรัฐอเมริกา  
 กฎหมาย Federal Trade Commission Act Section ได้บัญญัติเร่ืองการโฆษณาท่ีไม่ เป็น
ธรรมไวอ้ย่างกวา้งขวางมาก ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองของความเห็นท่ีน่าจะ
เป็นไปโดยไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการกล่าวถึงเพียงเร่ืองการปฏิบติั
ทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม หรือหลอกลวง เช่น การโฆษณาท่ีท าให้เกิดการเข้าใจผิดรวมทั้ งการ
กระท าโดยวิธีใดก็ตามท่ีมีผลต่อการคา้ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการกระตุน้หรือท าให้เกิดการซ้ือขาย
สินคา้หรือบริการหรือมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดการซ้ือหรือมีผลต่อการคา้  

(ข) ประเทศองักฤษ 
 การโฆษณาสินค้าและบริการท่ีไม่ เป็นธรรมหรือเกินความจริง ได้แก่ การกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดดว้ยขอ้มูลเท็จหรือขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริง เกินความจริง หรือการสร้าง

                                                           
46 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2549).  ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (พิมพ์คร้ังท่ี3). กรุงเทพ: 
วญิญูชน. หนา้ 99-108. 
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หรือความเป็นไปไดท่ี้จะสร้างความหลงผิดแก่ผูบ้ริโภค แมว้า่ขอ้มูลนั้นจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งก็ตาม 
โดยการหลอกลวงมีผลหรือมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการบน
ความเขา้ใจผิด ซ่ึงหากไม่มีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดดงักล่าวผูบ้ริโภคอาจไม่ตดัสินใจ
เช่นนั้นเช่นนั้น การกระท าท่ีมีลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่การกระท าท่ีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของสินคา้
ถ้อยค าหรือสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผูส้นับสนุนธุรกิจ รวมถึงลักษณะ
คุณสมบติัและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจการละเลยไม่แจง้ขอ้มูลอนัก่อใหเ้กิดความหลงผิด
แก่ผูบ้ริโภค  และการกระท าหรือการละเวน้การกระท าท่ีอาจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสับสน  

(ค) ประเทศญ่ีปุ่น  
ขอบเขตของการกระท าท่ีถือวา่เป็นความผิดการกระท าท่ีเป็นการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

ไดแ้ก่การโฆษณาดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง การโฆษณาดว้ยขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดการ
เข้าใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ การโฆษณาโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
แหล่งก าเนิดคุณภาพ สภาพ ปริมาณหรือสาระส าคญัประการอ่ืนเก่ียวกับสินคา้หรือบริการ การ
โฆษณาหรือการใช้ฉลากท่ีมีข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือข้อความท่ีรู้อยู่แล้วว่า
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ข้อความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือทางอ้อมให้มีการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมหรือเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ  ขอ้ความท่ีท าให้เกิดความแตกแยกหรือ
เส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน ขอ้ความท่ีท าให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจผิดในฐานะการเงิน กิจการ 
เอกสารการบญัชี ช่ือเสียงทางธุรกิจโดยเป็นเท็จหรือเกินความจริง และข้อความท่ีเป็นความเท็จ
เพื่อให้เสียความน่าเช่ือถือในสถานท่ีการคา้สินคา้อุตสาหกรรมหรือพาณิชกรรมของผูห้น่ึงผูใ้ดโดย
มุ่งประโยชน์แก่การคา้ของตน 

(ง.) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
การโฆษณาท่ีไม่ชอบด้วยกฏหมายตามกฏหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ 

การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ โดยบญัญติัไวแ้บบกวา้งเพื่อให้อ านาจศาลในการใชดุ้ลพินิจตีความตามความ
เหมาะสม การโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรม ได้แก่ การโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าโดยหลอกลวง การ
โฆษณาท่ีไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งเปิดเผย เน่ืองจากผูบ้ริโภคอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบทางด้าน
ขอ้มูล ดงันั้นหากผูป้ระกอบธุรกิจไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคควรรู้เป็นการโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรม 

(จ.) ประเทศไทย  
 การโฆษณาด้วยข้อความท่ีไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวม ได้แก่ 
ขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกับ
สินคา้หรือบริการ ขอ้ความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการกระท าผิดกฏหมาย 
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หรือศีลธรรมหรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ ขอ้ความท่ีท าให้เกิดความแตกแยก
หรือเส่ือมเสียความสามคัคี และขอ้ความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 จากหลกักฎหมายของต่างประเทศกบัหลกักฎหมายของประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้ จะ
พบว่าการโฆษณาสินค้าท่ีไม่เป็นธรรมหรือเกินความจริงจะมีลกัษณะท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ จะมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง หรือเป็นการท าให้เขา้ใจผิดดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ หรือขอ้มูลท่ีไม่
เป็นความจริง หรือเกินความจริง การใช้ขอ้ความท่ีอาจส่ือความหมายไดห้ลายอย่างจนเป็นเหตุให้
ผูบ้ริโภคสับสนและหลงเช่ือ รวมไปถึงการโฆษณาท่ีเป็นการให้ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งรู้อยา่ง
ไม่เพียงพอก็เป็นการโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริงเช่นกนั 
 3.3.2 ประเด็นเร่ืองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมการโฆษณา 
 (ก) สหรัฐอเมริกา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณา ไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการคา้แห่ง
สหพนัธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC) จะดูแลรับผิดชอบเร่ืองการโฆษณาและการ
กระท าทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม นอกจากน้ียงัมีสมาคมนกัโฆษณาและสมาคมธุรกิจโฆษณาซ่ึงเป็น
หน่วยงานเอกชน โดยสองสมาคมน้ีจะร่วมกันตั้ งกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงเน้ือหาใน
โฆษณา ซ่ึงการตรวจสอบมีผลใหผู้โ้ฆษณาแกไ้ขปรับแกห้รืองดเวน้เน้ือหาท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 (ข.) ประเทศองักฤษ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณา ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริมการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม (OFT) จะท าหน้าท่ีในการดูแลการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
โฆษณาสินคา้และบริการ และยงัมีหน่วยงานท่ีช่ือ The Independent Television Commission หรือ 
(ITC) มีหน้าท่ีหลักในการออกใบอนุญาตให้ท าการเผยแพร่ภาพและเสียง รวมทั้ งการควบคุม
โฆษณาในภาคเอกชน จะใชก้ารควบคุมระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนัท่ีเรียกวา่ Safe Regulations 
ซ่ึงเป็นการก ากับดูแลและตรวจสอบการโฆษณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 (ค.) ประเทศญ่ีปุ่น  

ไดแ้ก่ คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศญ่ีปุ่น (Japan Fair Trade Commission 
:JFTC) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาจะอยูใ่นส่วนของวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair 
Trade Practice) โดยเป็นการวางหลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีสามารถน าไปปรับใช้ไดก้บัวิธีปฏิบติั โดยเป็น
การวางหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัวธีิปฏิบติัทางการคา้ในหลายรูปแบบ 
 (ง.) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
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หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุมการโฆษณา คือ The Federal Cartel 
Office ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเพียงให้ค  าปรึกษาและควบคุมการโฆษณาให้อยู่ในกรอบระเบียบท่ีวางไว้
เท่านั้น 
 (จ.) ประเทศไทย  

ท่ีเป็นองค์กรของรัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติซ่ึงข้ึนกบัส านกันายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคดูแล
รับผดิชอบการโฆษณาสินคา้และบริการ 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาไม่วา่
จะเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศมกัจะเป็นการควบคุมทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนควบคุมกนัเอง โดยการควบคุมการโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมาธิการ โดยการควบคุมจะเป็นการควบคุมทั้งก่อนและหลงัการโฆษณา ซ่ึงจะพบว่า
ในการโฆษณาของประเทศต่างๆท่ีผูว้ิจยัศึกษามา จะมีโฆษณาบางประเภทท่ีตอ้งขออนุญาตจาก
เจา้หนา้ท่ีก่อนจะท าการโฆษณา เช่น การโฆษณาบางประเภทในประเทศองักฤษและประเทศไทย 
จะตอ้งมีการขอออกใบอนุญาตให้ท าการเผยแพร่ภาพและเสียงก่อนท่ีจะท าการโฆษณาได ้เป็นตน้ 
การท่ีจะตอ้งขออนุญาตดงักล่าวยอ่มท าให้การโฆษณาท่ีจะท าการเผยแพร่นั้นไดรั้บการตรวจสอบ
และกลัน่กรองจากเจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ส าหรับการตรวจสอบขั้นเร่ิมตน้ซ่ึง
ตรวจสอบภายหลังท่ีมีการโฆษณาไปแล้วในสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย จะมี
คณะกรรมการท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการโฆษณานั้น ส าหรับประเทศองักฤษและสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี การตรวจสอบการโฆษณาหลงัจากการเผยแพร่จะเป็นอ านาจของศาล 
 3.3.3 ประเด็นการด าเนินการเมื่อมีการโฆษณาสินค้าที่เกินความจริง   
 (ก.) สหรัฐอเมริกา  
 อ านาจของคณะกรรมาธิการการคา้ของสหรัฐอเมริกา (FTC) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการโฆษณา
คือ ก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องให้ขอ้เท็จจริงในกรณีท่ีเห็นว่าการโฆษณานั้น
ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพ ฐานะ รายละเอียดอย่างอ่ืนเก่ียวกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจ ก าหนดให้การโฆษณานั้นมีถ้อยค าก ากับช้ีแจงให้ มีอ านาจในการสั่งแก้ไขขอ้ความหรือ
วิธีการในการโฆษณา มีอ านาจห้ามใช้ขอ้ความบางอย่างในการโฆษณารวมทั้งห้ามวิธีการท่ีใช้ใน
การโฆษณา หรือห้ามการโฆษณา สั่งให้โฆษณาแก้ไขความเขา้ใจผิดของผูบ้ริโภค มีอ านาจออก
ค าสั่งให้ผูโ้ฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริง และมีสิทธิเขา้ด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของ
ผูบ้ริโภค 
 (ข.) ประเทศองักฤษ  
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The Independent Television Commission (ITC) มีหนา้ท่ีหลกัคือ การออกไปอนุญาตให้ท า
การเผยแพร่ภาพและเสียง เม่ือมีการโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริงศาลจะเป็นผูช้ี้ขาดและก าหนด
มาตรการการลงโทษ 
 (ค.) ประเทศญ่ีปุ่น  

คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศญ่ีปุ่น (JFTC) มีอ านาจในการสั่งให้แก้ไข
ขอ้ความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามใช้ ขอ้ความบางอย่างท่ีปรากฏในการโฆษณา ห้ามการ
โฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา ให้โฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผิดของผูบ้ริโภค มี
อ านาจออกค าสั่งให้ผูท้  าการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ กรณีท่ีผูท้  าการโฆษณาอ้าง
รายงานทางวชิาการหรือผลการวจิยั สถิติ หรือการรับรองของสภาพหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งการยนืยนั
ขอ้เท็จจริงอนัหน่ึงอนัใดในการโฆษณา ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดสงสัยว่าโฆษณาของตนจะเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นก่อนท าการโฆษณาก็ได ้ 
 (ง.) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เม่ือมีการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย The Federal Cartel Office ไม่มีอ านาจท่ีจะมีค าสั่ง
ใหแ้กไ้ขหรือระงบัการโฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้นได ้ศาลเท่านั้นท่ีจะเป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยัช้ี
ขาดว่าการกระท าใดของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะถือว่าเป็นการกระท าโดยสุจริต ดังนั้ นเม่ือมีการ
โฆษณาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งด าเนินการฟ้องด าเนินคดีเพื่อให้ระงบัการโฆษณานั้น 
 (จ.) ประเทศไทย  

คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งคือ 
ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 
หา้มการโฆษณาหรือหา้มใชว้ธีิการนั้นในการโฆษณา ใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของ
ผูบ้ริโภค ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้ความใดท่ีใชใ้นการ
โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งใหผู้ก้ระท า
การโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได ้ 
 จากหลกักฎหมายขา้งตน้จะว่าเห็นการด าเนินการเม่ือมีการโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริง
เกิดข้ึนสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศไทย จะมีการด าเนินในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ คณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการท่ีมีอ านาจในการควบคุมการโฆษณา จะมีอ านาจใน
การออกค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงเม่ือมีการโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริง เช่น การสั่งให้แกไ้ขหรือยุติ
การโฆษณาท่ีเกินความจริงนั้น ซ่ึงจะแตกต่างกบัประเทศองักฤษ และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เน่ืองจากเม่ือมีการโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริงเกิดข้ึนในประเทศองักฤษ และสหพนัธ์สาธารณรัฐ



122 
 

เยอรมนี คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุมการโฆษณาไม่มีอ านาจในการออก
ค าสั่งใดๆ ผูไ้ดรั้บความเสียหายจะตอ้งไปด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลเอง โดยศาลจะเป็นผูว้นิิจฉยัวา่
การโฆษณาในลกัษณะไหน เพียงไรท่ีจะเป็นความผดิ  
 3.3.4 ประเด็นมาตรการการลงโทษทางอาญาในกรณทีีม่ีการโฆษณาสินค้าเกนิความจริง 
 (ก.) สหรัฐอเมริกา  

หากพบวา่สินคา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากการใชง้านภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นโฆษณานั้น โดยเป็นการใชสิ้นคา้ตามปกติ หรือหากการละเมิดดงักล่าว
เกิดข้ึนจากเจตนาท่ีฉอ้โกงหรือหลอกลวงก็จะมีความผดิทางอาญาระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 
เหรียญ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 (ข.) ประเทศองักฤษ  

หากเป็นกรณีการโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้อนัเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นเท็จเก่ียวกบัสินคา้ หรือหากกระท าโดยเจตนาซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิก็ตอ้งรับโทษทางอาญา
ท่ีมีจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 400 ปอนด ์

 (ค.) ประเทศญ่ีปุ่น  
หากผูก้ระท าความผดิไดก้ระท าการกระท าท่ีเป็นการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ

ท่ีถือวา่เป็นการกระท าท่ีเป็นความผิดผูฝ่้าฝืนยอ่มไดรั้บโทษทางอาญา คือ โทษจ าคุกหรือปรับ ซ่ึง
อตัราโทษอยา่งสูงคือ จ าคุกไม่เกิน 3  ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน 
 (ง.) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ผูก้ระท าความผิดฐานโฆษณาดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงหาก
การกระท านั้นกระท าโดยเจตนากฎหมายได้ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตามท่ีศาล
เห็นสมควร 
 (จ.) ประเทศไทย  

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ .ศ.2522 มาตรา 49 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาซ่ึงสั่งตามมาตรา 27 หรือ 28 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 เม่ือเปรียบเทียบการลงโทษตามกฎหมายของต่างประเทศกบัประเทศไทยแลว้จะพบวา่ ทุก
ประเทศจะมีการลงโทษในกรณีท่ีมีการโฆษณาสินคา้ท่ีเกินความจริงไวไ้ม่วา่จะเป็นโทษจ าคุกหรือ
โทษปรับ ซ่ึงมาตรการในการลงโทษหรือการก าหนดโทษจะแตกต่างกนัตามสภาพเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมของแต่ละประเทศ โดยในสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศ
ไทย จะก าหนดอตัราโทษจ าคุกและโทษปรับไวอ้ยา่งชดัเจน แต่การก าหนดโทษปรับตามกฎหมาย
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ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะไม่ก าหนดอตัราโทษปรับเอาไวช้ดัแจง้ โดยจะใหอ้ านาจศาลใน
การใช้ดุลพินิจในการก าหนดอตัราค่าปรับ ซ่ึงศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดอตัราค่าปรับจากความ
ร้ายแรงของการกระท าความผิดประกอบกบัรายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดไดรั้บ เม่ือ
เทียบอตัราค่าปรับของประเทศต่างๆท่ีผูว้ิจยัศึกษากบัอตัราค่าปรับของประเทศไทยแลว้พบวา่ การ
ลงโทษปรับตามกฎหมายไทยยงัมีความไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั 


