
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง  การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกบัแบบสัญญา   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  นว  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตั ิ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  ก าหนดระเบียบ  เรื่อง  การขอความเห็นและค่าป่วยการ  
ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  การขอความเห็น
และค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  การขอความเห็นและค่าป่วยการในการ  

ให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  การขอความเห็นและค่าป่วยการในการ  

ให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“แบบสัญญา”  หมายความว่า  ข้อสัญญาของธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการที่คณะกรรมการ 

ว่าด้วยสัญญา  ประกาศก าหนดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดประสงค์จะขอให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณา 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญาของตน  ให้ยื่นค าขอโดยตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าข้อสัญญาของตนข้อใด  
จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เรื่องใด
ในข้อใด  โดยแสดงรายละเอียดของเหตุผลอันเป็นข้อสงสัยให้ชัดเจน   

ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขอเป็นรายข้ออย่างน้อยหนึ่งข้อ  โดยแสดงรายการให้ครบถ้วน 
พร้อมหลักฐานตามแบบ  ส.๑  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งช าระค่าป่วยการในอัตราห้าพันบาทต่อข้อสัญญา
ห้าบรรทัดโดยบรรทัดหนึ่งมีข้อสัญญาไม่เกินสามสิบห้าค า  เศษของบรรทัดให้ถือเป็นหนึ่งบรรทัด 

ข้อ ๕ การยื่นค าขอให้ผู้ขอส่งค าขอพร้อมหลักฐานตามข้อ  ๔  และตัวอย่างแบบสัญญา
จ านวนสิบห้าชุด   

ข้อ ๖ การยื่นค าขอตามระเบียบนี้   ให้ผู้ขอหรือผู้รับมอบอ านาจมายื่นด้วยตนเอง   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขที่  ๑๒๐  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาฯ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๕



อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคาร  บี)  ชั้น  ๕  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๗ เมื่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับค าขอ  ให้ตรวจสอบแบบสัญญา
ตามที่ระบุไว้ในแบบ  ส.๑  ให้ครบถ้วนก่อน  จึงลงเลขที่รับค าขอ  หากรายการและหลักฐานไม่ครบถ้วน  
หรือไม่สามารถอ่านได้ชัดเจนให้คืนค าขอ  และให้ระบุเหตุผล  เพื่อให้ผู้ยื่นค าขอไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้ใช้แบบสัญญาแล้ว  
ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ออกเลขที่ให้ความเห็นชอบให้ใช้แบบสัญญาและแจ้งให้ผู้ขอทราบ   

ข้อ ๙ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ธสรณ์อัฑฒ ์ ธนิทธิพันธ ์

ประธานกรรมการวา่ดว้ยสญัญา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๕



          แบบ ส. ๑ 
เลขรับที่........................................ 
วันที่.................................... .......... 
   (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก) 

 

ค ำขอควำมเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญำ 
 

 เขียนที่............................................................................ 
                    วันที่...............เดือน........................พ.ศ. .......................  
ข้ำพเจ้ำ..............................................................(โดย.............................................ซึ่งเป็ นผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน) 
มีสถำนที่ประกอบธุรกิจอยู่ เลขที่..........................ตรอก/ซอย....................ถนน.................... ..หมู่ที่.............
ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................. 
โทร..................................มีควำมประสงค์จะขอให้คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญำ
ตำมมำตรำ ๓๕ นว แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
 โดยมีข้อสัญญำที่สงสัยว่ำจะเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง...................................................................................................................................... 
................................................................................................หรือไม่ ดังนี้ 
 ๑. สัญญำข้อที่.....................ซึ่งมีข้อควำมว่ำ “...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
........................................................................................................................................................................” 
จะเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ.................หรือไม่ 
 รำยละเอียดของเหตุผลอันเป็นข้อสงสัย................................................................................................ 
........................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................................................................... 
 ๒. สัญญำข้อที่.....................ซึ่งมีข้อควำมว่ำ “...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................ ............................................................................................” 
จะเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ.................หรือไม่ 



 รำยละเอียดของเหตุผลอันเป็นข้อสงสัย................................................................... ............................. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
 ๓. สัญญำข้อที่.....................ซึ่งมีข้อควำมว่ำ “...................................................................................... 
................................................................................................................................................ ...............................
............................................................................................................................................................................” 
จะเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ.................หรือไม่ 
 รำยละเอียดของเหตุผลอันเป็นข้อสงสัย..................................................... ........................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
รวมข้อสัญญำที่ยื่นขอควำมเห็น จ ำนวน...............ข้อ จ ำนวน..................บรรทัด โดยข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำป่วยกำร
ในกำรให้ควำมเห็นแล้ว เป็นเงิน......................................บำท (.....................................................................)  
ด้วยเงินสด/เช็คธนำคำร สั่งจ่ำยในนำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ ๑๒๐ ศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร พร้อมกับค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ คือ 
 (๑) แบบสัญญำของธุรกิจ................................................................................................ ...................... 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่อง........................................................ 
.........................................................................ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ................จ ำนวนสิบห้ำชุด  
 (๒) หลักฐำนแสดงกำรเป็นเจ้ำของ หรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนของเจ้ำของธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ 
 (๓) หลักฐำนสนับสนุนข้อควำมตำมสัญญำ (ถ้ำมี) 
 
 
   ลงลำยมือชื่อ.......................................................ผู้ขอ  
            (………...…………………………………..) 
 
 
หมำยเหตุ  (๑) โปรดขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก 
   (๒) ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ (กรณีคืนค ำขอ)............................................................................................. 
                   ..................................................................................................................................................... 


