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กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นควรดําเนินคดีละเมิดสิทธิแทนผู้บริโภค
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้เจ้าหน้าที่สรุปสํานวนการสืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและรวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอคณะอนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งมติ
คณะกรรมการ ฯ ให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบโดยเร็ว

กรณีคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีมติดําเนินคดี

กรณีคณะอนุกรรมการมีมติ
เห็นสมควรให้ดําเนินคดี

สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร
พยานหลักฐาน พร้อมทั้งรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการเสนอผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องร้องทุกข์ให้
สํานักงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ได้รับรองมติดังกล่าว

๑.๔ แนวทางการออกหนังสือเรียก
ในการด� ำ เนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เจรจาไกล่ เ กลี่ ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู ้ บ ริ โ ภค
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕ ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มีหนังสือเรียกผูถ้ กู ร้องทุกข์ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ถอ้ ยค�ำ หรือส่งเอกสาร
พยานหลักฐานได้ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับหนังสือเรียกไม่มาพบ ไม่ให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีแนวทางในการออกหนังสือเรียก ดังนี้
๑.๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู ้ ถู ก ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แจงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ถ ้ อ ยค� ำ
หรือให้ส่งเอกสารพยานหลักฐาน ในกรณีดังนี้
(๑) บุคคลดังกล่าวไม่มาพบเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือไม่ส่งเอกสารพยานหลักฐาน
ตามก�ำหนด
(๒) กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น กรณีใกล้ขาดอายุความ
๑.๔.๒ การมีหนังสือเรียกผูถ้ กู ร้องทุกข์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยค�ำ ส่งเอกสารหลักฐาน หรือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง ให้ส่งด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้จัดส่งไปยังที่ท�ำการ หรือที่อยู่ตามภูมิล�ำเนาของคู่กรณี
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ตามที่คู่กรณีแจ้งความประสงค์ไว้เป็นหนังสือ
(๒) บุคคลน�ำส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน�ำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท�ำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้
ในที่ ซึ่ง เห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าเจ้าพนัก งานตามที่ ก�ำ หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับหนังสือแล้ว
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ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ระบุ เจ้าพนักงานทีจ่ ะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพือ่ แจ้งค�ำสัง่ ทางปกครอง
การนัดพิจารณา หรือการอย่างอืน่ ทีจ่ ะต้องแจ้งให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ในกรณีทผี่ รู้ บั ไม่ยอมรับหรือไม่มผี รู้ บั ได้แก่
๑. เจ้าพนักงานต�ำรวจ
๒. ข้าราชการส่วนกลาง
๓. เจ้าพนักงานผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในเขตพืน้ ที่ ได้แก่ ก�ำนัน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่น ข้าราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือจังหวัด
๒. แนวทางการตรวจสอบผู้ประกอบธุ รกิ จในส่วนภูมิภาคและการเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และทีแ
่ ก้ไขเพิ่มเติม

คณะอนุกรมการมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ซึง่ กระท�ำการใด ๆ
อันมีลกั ษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคและอาจจัดให้มกี ารทดสอบหรือพิสจู น์สนิ ค้าหรือบริการใด ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
และจ�ำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมทั้ง การติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจตามที่อยู่
ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนด
การด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้มีค�ำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนี้
๑. ค� ำ สั่ ง คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการผู ้ มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร
และมอบหมายให้ด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
๒. ค�ำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมาย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๑ มอบหมายให้นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจเปรียบเทียบเฉพาะความผิด
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พบการกระท�ำความผิดและความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนั้น ๆ
๒.๒ มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจเปรียบเทียบ
เฉพาะความผิดทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ได้พบการกระความผิดและความผิดนัน้ ได้เกิดขึน้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนัน้ ๆ
๒.๓ มอบหมายให้นายกเมืองพัทยาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจเปรียบเทียบความผิดทีเ่ จ้า
พนักงานท้องถิ่นได้พบการกระท�ำความผิดและความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในเขตเมืองพัทยา
โดยมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการผู ้ มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร และผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบมีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิม่ เติม โดยให้ดำ� เนินการตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้ออกระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึง่ ระเบียบฯ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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