
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ว่ำดว้ยเครือขำ่ยและอำสำสมัครคุม้ครองผู้บริโภค 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  2562  มำตรำ  20  (2/1)  ได้มีกำรก ำหนดให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและ  
กำรรวมตัวกันของผู้บริโภคในกำรจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค  และกำรส่งเสริมองค์กรของผู้บริโภคในกำรรักษำ
สิทธิของผู้บริโภคตำมแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนั้น  จึงเป็นกำรสมควรก ำหนดระเบียบ  
ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยและอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ีอเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรรวมตัวกันของภำคประชำชนในกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง
และยั่งยืนสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  3/1  และมำตรำ  36  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รี ยกว่ำ   “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภค 
ว่ำด้วยเครือข่ำยและอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เครือข่ำย”  หมำยถึง  เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  จำกบุคคล  กลุ่มอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือนิติบุคคลที่ได้มี  
กำรรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดย  มีวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

“อำสำสมัคร”  หมำยถึง  อำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  บุคคลที่ได้รับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคของ
ส ำนักงำนและผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด  รวมถึงผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
เชิงประจักษ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผู้บรโิภคเห็นชอบ  โดยให้ใช้ชื่อย่อภำษำไทยว่ำ  “อสคบ.”  
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  บทบำท  สิทธิ  และหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“เลขำธิกำร”  หมำยถึง  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
“บัตรประจ ำตัว”  หมำยถึง  บัตรประจ ำตัวอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 
“ส ำนักงำน”  หมำยถึง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ ให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลำงและ 
ส่วนภูมิภำคให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำ  สนับสนุน  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่เครือข่ำยและอำสำสมัคร 
ในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิและกำรแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ ๕ บุคคล  กลุ่มบุคคล  กลุ่มอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือนิติบุคคลที่จะได้รับ 
กำรแต่งตั้งเป็นเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในชุมชน 
(๒) เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกับส ำนักงำนด้วยควำมสมัครใจ 
(๓) มีสมำชิกเครือข่ำยที่ผ่ำนกำรอบรมและผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

ที่ส ำนักงำนจัดขึ้น   
ข้อ ๖ บุคคลที่จะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมี

คุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุตั้งแต่  ๑๕  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
(๔) มีควำมสมัครใจ  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีควำมเสียสละ  พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อให้

ควำมช่วยเหลือและด ำเนินกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชำชนในชุมชน 
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖) เป็นผู้ที่ ได้รับกำรอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคของส ำนักงำนและ 

ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด   
(๗) ไม่เป็นบุคคลที่ศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือบุคคล

ล้มละลำย 
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณงำมควำมดี  และมีควำมเสียสละในกำรให้ควำมช่วยเหลืออันเป็น

ประโยชน์ทั่วไปหรือมีผลงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้ งให้เป็นอำสำสมัคร
กิตติมศักดิ์  มีสิทธิประดับเครื่องหมำยอำสำสมัคร  หรือสิ่งแสดงเกียรติคุณ 

ข้อ ๘ ให้เลขำธิกำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย  เป็นผู้มีอ ำนำจ  แต่งตั้งเครือข่ำย
อำสำสมัคร  หรืออำสำสมัครกิตติมศักดิ์  และเป็นผู้ลงนำมในบัตรประจ ำตัว 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
บทบำทและหน้ำที ่

 
 

ข้อ ๙ เครือข่ำยและอำสำสมัคร  มีบทบำทและหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) ให้ค ำปรึกษำ  รับเรื่องรำวร้องทุกข์   ช่วยเหลือ  ประสำนงำน  แนะน ำควำมรู้ 

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 
(๒) เฝ้ำระวัง  สอดส่อง  รำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคแก่ส ำนักงำน 
(๓) เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  หรือจัดกำรรณรงค์  และให้ควำมรู้  เพ่ือเป็นกำรกระตุ้น  

ให้ประชำชน  และชุมชนตระหนักในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๔) เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรท ำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีผู้บริโภคไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
(๖) ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ  (๑) - (๔)  ร่วมกับผู้แทนส ำนักงำน 
(๗) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนอย่ำงน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  หรือตำมที่

ส ำนักงำนก ำหนด 
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  ตำมที่ส ำนักงำนร้องขอ 

หมวด  ๓ 
ระเบียบวนิัยและจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๑๐ เครือข่ำย  และอำสำสมัคร  จะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยัน  อดทน  เสียสละ  
และซื่อสัตย์สุจริต  หรือตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

ข้อ ๑๑ เครือข่ำย  และอำสำสมัคร  จะไม่เรียกร้องหรือไม่อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตน 

ข้อ ๑๒ เครือข่ำย  และอำสำสมัคร  จะด ำเนินงำนโดยเคำรพต่อกฎหมำย 
ข้อ ๑๓ เครือข่ำย  และอำสำสมัคร  จะยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนและ

รักษำควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
ข้อ ๑๔ เครือข่ำย  และอำสำสมัครจะเฝ้ำระวังสอดส่องกำรกระท ำใด ๆ  ที่เป็นกำรเอำเปรียบ

และละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
ข้อ ๑๕ เครือข่ำย  และอำสำสมัครจะให้ควำมรว่มมอืกับส ำนักงำนในกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่

ผู้บริโภคอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนจำกกำรกระท ำผิดระเบียบวินัย  และจริยธรรมของอำสำสมัคร

ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  ๓  คน  ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วรำยงำนให้เลขำธิกำรทรำบเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
สิทธิประโยชน ์

 
 

ข้อ ๑๗ เครือข่ำยและอำสำสมัคร  มีสิทธิประดับเครื่องหมำยอำสำสมัคร  และเครื่องหมำย 
เชิดชูเกียรติ 

ข้อ ๑๘ เครือข่ำยและอำสำสมัคร  มีสิทธิขอเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนำที่เกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคซึ่งจัดโดยส ำนักงำน 

ข้อ ๑๙ เครือข่ำยและอำสมัคร  อำจได้รับสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
อำทิ  โล่เชิดชูเกียรติ  สื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  กำรขอใช้สถำนที่ของรำชกำร  กำรรับรองเครือข่ำยและ
อำสำสมัครกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในโอกำสต่ำง ๆ  กำรให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน 

หมวด  ๕ 
ระยะเวลำและกำรสิน้สุดกำรเป็นเครอืข่ำยหรืออำสำสมคัร 

 
 

ข้อ ๒๐ กำรสิ้นสุดกำรเป็นเครือข่ำยหรืออำสำสมัคร  อำจสิ้นสุดลงได้ด้วยเหตุ  ดังนี้ 
(๑) ตำย 
(๒) ถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  หรือบุคคลล้มละลำย 
(๓) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ 

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นบุคคลวิกลจริต 
(๕) ลำออก 
(๖) กระท ำผิดระเบียบวินัย  และจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลำยข้อตำมควำมที่ก ำหนดไว้ใน

หมวด  ๓  หรือเพิกเฉยต่อกำรปฏิบัติตำมบทบำทและหน้ำที่ในหมวด  ๒   
กรณีตำม  (๕)  หรือ  (๖)  สถำนภำพแห่งกำรเป็นเครือข่ำยหรืออำสำสมัคร  จะสิ้นสุดต่อเมื่อ 

มีค ำสั่งของเลขำธิกำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำร 
(๗) เหตุอื่น ๆ  ตำมที่ส ำนักงำนเห็นสมควร   
ข้อ ๒๑ เครือข่ำยหรืออำสำสมัคร  ที่พ้นจำกต ำแหน่งมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้เป็น

เครือข่ำยหรืออำสำสมัครได้อีกตำมที่เลขำธิกำรเห็นสมควร 
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หมวด  ๖ 
บัตรประจ ำตวั 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้เลขำธิกำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัวให้อำสำสมัคร   
หรืออำสำสมัครกิตติมศักดิ์  บัตรนี้ให้มีรูปถ่ำย  และชื่อ - ชื่อสกุลของอำสำสมัคร 

ข้อ ๒๑ บัตรประจ ำตัวมีระยะเวลำกำรใช้ครำวละ  ๕  ปี  กรณีบัตรหมดอำยุให้ยื่นควำมจ ำนง
ขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่กับส ำนักงำน   

ข้อ ๒๒ กรณีบัตรประจ ำตัว  สูญหำย  หรือช ำรุด  ให้เครือข่ำย  และอำสำสมัครยื่นควำมจ ำนง
ขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่  ภำยใน  ๖๐  วัน 

ข้อ ๒๓ กำรใช้บัตรประจ ำตัวให้อำสำสมัครแสดงต่อบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่
หรือติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ  หรือตำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐร้องขอ 

ข้อ ๒๔ ให้เลขำธิกำร  มีอ ำนำจออกข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ  ค ำแนะน ำหรือตีควำมและวินิจฉัย
ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
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พลต ำรวจตร ีประสิทธิ์  เฉลมิวุฒศิักดิ ์
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค 
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