
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
ว�าด�วยการดําเนินการเก่ียวกับการฟ"องคดีและการใช�สิทธิและอํานาจฟ"องของสมาคมและมูลนิธิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
โดยท่ีเป3นการสมควรกําหนดระเบียบเพ่ือให�สมาคมหรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภครับรองตามมาตรา ๔๐ ถือปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการฟ"องคดีและการใช�
สิทธิและอํานาจฟ"องของสมาคมและมูลนิธิต�อไป 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครอง

ผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคจึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ว�าด�วยการ

ดําเนินการเก่ียวกับการฟ"องคดีและการใช�สิทธิและอํานาจฟ"องของสมาคมหรือมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป3นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ว�าด�วยการดําเนินการของ

สมาคมเก่ียวกับการฟ"องคดีและการใช�สิทธิและอํานาจฟ"องของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“สมาคม” หมายความว�า สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองตาม

มาตรา ๔๐ 
“มูลนิธิ” หมายความว�า มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองตามมาตรา ๔๐ 
“ผู�ดําเนินคดี” หมายความว�า ผู�ดําเนินคดีตามกฎกระทรวงการยื่นคําขอและการ

รับรองสมาคมและมูลนิธิเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หมวด ๑ 
การดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิเก่ียวกับการฟ"องคดี 

   
 
ข�อ ๕  ให�สมาคมและมูลนิธิส�งรายงานการประชุมของสมาคมและมูลนิธิท่ีมีการ

แต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม�ท้ังชุด การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับ ให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีรับทราบการจดทะเบียน เม่ือสมาคม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง/หน�า ๘๒/๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือมูลนิธิมีเหตุต�องเลิกตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ ให�คณะกรรมการของสมาคมหรือ
มูลนิธิท่ีอยู�ในตําแหน�งขณะมีการเลิกสมาคมหรือมูลนิธิแจ�งสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ทราบภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเลิกสมาคมหรือมูลนิธิ 

 
ข�อ ๖  ให�สมาคมและมูลนิธิรายงานงบดุลแสดงสินทรัพยJ หนี้สิน และบัญชีรายรับ

รายจ�าย รวมท้ังผลการดําเนินคดีของสมาคมและมูลนิธิในรอบปK ท่ีผ�านมา ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการประชุมใหญ� 

 
หมวด ๒ 

การใช�สิทธิและอํานาจฟ"องของสมาคมและมูลนิธิ 
   

 
ข�อ ๗  ในการพิจารณาดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู�บริโภคตามมาตรา 

๔๑ คณะกรรมการของสมาคมและคณะกรรมการของมูลนิธิต�องดําเนินการให�มีการรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดให�เพียงพอ การลงมติให�ฟ"องหรือไม�ฟ"องผู�ประกอบธุรกิจ ให�คณะกรรมการของ
สมาคมและคณะกรรมการของมูลนิธิพิจารณาจากพยานหลักฐานและความเห็นของผู�ดําเนินคดีตาม
ข�อ ๘ โดยสุจริตและมีเหตุผลอันสมควร  ทั้งนี้ ให�คํานึงถึงประโยชนJของผู�บริโภคโดยส�วนรวม 
สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการ และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก�ผู�บริโภคและผู�ประกอบ
ธุรกิจเป3นสําคัญ 

การลงมติให�ฟ"องหรือไม�ฟ"องผู�ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให�สมาคมและมูลนิธิแจ�ง
มติพร�อมเหตุผลอย�างชัดเจนประกอบด�วย ให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบภายใน
สิบห�าวันนับแต�วันลงมติดังกล�าว 

 
ข�อ ๘  คณะกรรมการของสมาคมและคณะกรรมการของมูลนิธิต�องมอบหมายให�

ผู �ดําเนินคดีตามบัญชีรายชื่อผู�ดําเนินคดีท่ีสมาคมและมูลนิธิแจ�งไว�กับสํานักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค เพ่ือทําหน�าท่ีดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิผู�บริโภค 

ให�สมาคมและมูลนิธิรายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู�ดําเนินคดีให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ข�อ ๙  ในกรณีท่ีผู�บริโภคขอให�สมาคมหรือมูลนิธิเรียกทรัพยJสินและค�าเสียหายแทน

ตน สมาคมหรือมูลนิธิต�องช�วยผู�บริโภคดังกล�าวในการจัดทําหนังสือมอบหมายให�เรียกทรัพยJสินและ
ค�าเสียหาย โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย�างน�อยสองคน 

 
ข�อ ๑๐  เม่ือสมาคมหรือมูลนิธิได�ยื่นฟ"องคดีใดแล�ว ให�สมาคมหรือมูลนิธิดําเนินการ

ส�งสําเนาคําฟ"องให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันยื่นคําฟ"อง 
 
ข�อ ๑๑  ถ�าสมาคมหรือมูลนิธิจะถอนฟ"องคดีใด ต�องแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภคทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีสมาคมหรือมูลนิธิได�ทําการประนีประนอมยอมความกับคู�ความอีกฝPายหนึ่ง 
ให�สมาคม หรือมูลนิธิมีหนังสือแจ�งสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต�วันท่ีได�ประนีประนอมยอมความ 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง เม่ือศาลได�มีคําพิพากษาตามท่ีสมาคมหรือมูลนิธิได�
ทําการประนีประนอมยอมความกับคู�ความอีกฝPายหนึ่ง ให�สมาคมหรือมูลนิธินั้นรีบส�งสําเนาคําพิพากษา
และสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล�าวให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคทราบ
โดยเร็ว 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให�สมาคมหรือมูลนิธิ แนบสําเนาหนังสือ
แสดงความยินยอมให�ถอนฟ"องหรือประนีประนอมยอมความของผู�บริโภคมาด�วย 

 
ข�อ ๑๒  ในการฟ"องคดี สมาคมและมูลนิธิจะเรียกเงินหรือทรัพยJสินใดจากผู�บริโภค

ไม�ได� เว�นแต� ค�าพาหนะเดินทาง ค�าคัดถ�ายเอกสาร ค�าพิมพJเอกสาร ค�าฤชาธรรมเนียม และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ซ่ึงต�องชําระต�อศาล 

 
ข�อ ๑๓  เพ่ือประโยชนJในการดําเนินคดีแทนผู�บริโภค สมาคมและมูลนิธิอาจขอรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคได� 
 
ข�อ ๑๔  ให�สมาคมหรือมูลนิธิแจ�งความคืบหน�าเก่ียวกับผลการดําเนินคดีให�ผู�บริโภค

ทราบด�วย 
 
ข�อ ๑๕  เมื่อได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีที่สมาคมหรือมูลนิธิได�ยื่นฟ"องแล�ว 

ให�สมาคมหรือมูลนิธิส�งสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ทราบภายในสี่สิบห�าวันนับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เว�นแต�มีเหตุจําเป3นไม�สามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล�าวได� ให�สมาคมหรือมูลนิธินั้นแจ�งสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคทราบ และให�รีบส�งสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นโดยเร็วเม่ือพ�นเหตุจําเป3นดังกล�าว 

 
ข�อ ๑๖  เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล�ว บรรดาค�าเสียหายท่ีสมาคมหรือมูลนิธิได�รับไว�อัน

เนื่องมาจากการดําเนินคดีของสมาคมหรือมูลนิธิโดยได�รับมอบหมายจากผู�บริโภคต�องส�งให�แก�
ผู�บริโภคภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับค�าเสียหายนั้น แล�วแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคทราบโดยเร็ว 

 
ข�อ ๑๗  ในกรณีท่ีสมาคมหรือมูลนิธิไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีพฤติการณJปรากฏ

ว�าได�ดําเนินการฟ"องคดีโดยไม�สุจริต คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคอาจพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
สมาคม หรือมูลนิธิดังกล�าวได� 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออมสิน  ชีวะพฤกษJ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. สมุดรับคํากล�าวโทษ แบบ คคบ.๑ 
๒. บันทึกคําให�การของผู�กล�าวหาและผู�ต�องหา แบบ คคบ.๒ 
๓. บันทึกความยินยอมของเจ�าของสิ่งของมอบสิ่งของให�เป3นของแผ�นดิน แบบ คคบ.๓ 
๔. บันทึกการเปรียบเทียบ แบบ คคบ.๔ 
๕. บันทึกประวัติของผู�กระทําความผิด แบบ คคบ. ๕ 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/อัญชลี/จัดทํา 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 


