ส�ำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

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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๒.๑ แนวทางการด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิด
๑. กรณีตรวจพบการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอให้คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบความผิดฯ ด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิด
๒. ถ้าผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในอ�ำนาจเปรียบเทียบให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ บันทึกชื่อ ชื่อสกุล อายุ เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน ที่อยู่ของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา ข้อหา 
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ในสมุดรับค�ำกล่าวโทษตามแบบ คคบ.๑
หมายเหตุ ผูก้ ล่าวหา หมายความว่า พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลทีพ่ บหรือแจ้งการกระท�ำความผิด
ผูต้ อ้ งหา หมายความว่า ผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่ถูกกล่าวหาและแจ้งข้อหาในความผิดดังกล่าวให้
ผู้ต้องหาทราบ
๒.๓ ชีแ้ จงให้ผตู้ อ้ งหาทราบและเข้าใจว่าความผิดทีถ่ กู กล่าวหานัน้ เป็นคดีทเี่ ปรียบเทียบได้
๓. ถ้ า ผู ้ ต ้ อ งหายิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บบั น ทึ ก ค� ำ ให้ ก ารของผู ้ ก ล่ า วหา 
และผู้ต้องหาตามแบบ คคบ.๒ แล้วจึงเปรียบเทียบ
๔. ในกรณีผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกค�ำให้การไว้ในส�ำนวน
๕. บรรดาคดีที่ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจเปรียบเทียบ หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ
หรือคดีทผี่ ตู้ อ้ งหาไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาทีก่ ำ� หนด หรือมาท�ำการเปรียบเทียบแต่ไม่ยนิ ยอมตามทีเ่ ปรียบเทียบ หรือ
ไม่ยินยอมยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามาตรา ๓๙ หรือ ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
๖. ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบก�ำหนดเงินค่าปรับตามพฤติการณ์แห่งความเสียหาย
ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ผลประโยชน์ทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจได้รบั สภาพความผิด มูลเหตุในการกระท�ำความผิด ผลกระทบต่อสาธารณชน
การพยายามบรรเทาผลร้าย และการชดใช้ค่าเสียหาย
๗. ถ้าการเปรียบเทียบนั้นมีปัญหายากต่อการวินิจฉัย ให้หารือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๘. ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคล ให้บันทึกค�ำให้การและบันทึกเปรียบเทียบ โดยให้แยกกันระหว่าง
นิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบการด�ำเนินงานของนิติบุคคล
๙. ถ้าคดีที่เปรียบเทียบมีของกลางที่จะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบบันทึก
ความยินยอมของเจ้าของสิ่งของนั้น ๆ ว่ายินยอมให้เป็นของแผ่นดินตามแบบ คคบ.๓ และจัดการแก่สิ่งของนั้นตามควรแก่
กรณี ภายในขอบเขตของอ�ำนาจหน้าที่ที่จะกระท�ำได้
๑๐. เมือ่ ผูต้ อ้ งหาช�ำระเงินค่าปรับแล้วให้ถอื ว่าคดีอาญาเลิกกันและสิทธินำ� คดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๓๙ ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา
และให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้
๑๑. เมือ่ เปรียบเทียบเสร็จและได้รบั ช�ำระเงินค่าปรับแล้ว ให้ผมู้ อี ำ� นาจเปรียบเทียบบันทึกการเปรียบเทียบ
ตามแบบ คคบ.๔ โดยให้จัดท�ำประวัติผู้กระท�ำความผิด (ผู้ต้องหา) ตามแบบ คคบ.๕ และรายงานผลการเปรียบเทียบ
ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบโดยเร็ว
๑๒. การเก็บรักษาเงินค่าปรับและการน�ำเงินค่าปรับส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
๑๓. ให้ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบเก็บรักษาส�ำนวนเปรียบเทียบที่เสร็จคดีไว้ภายในก�ำหนดอายุความ
เมือ่ พ้นก�ำหนดอายุความแล้วให้ทำ� ลายตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ต่อไป
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ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา  ๖๓ ก� ำ หนดว่ า 
“ค่าปรับจากการเปรียบเทียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการและด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามที่ได้รับ
มอบหมายตามาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
ล�ำดับ

ผังกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดในส่วนภูมิภาค
พบการกระทําผิด
รวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบหลักฐาน
และประเด็นข้อกฎหมาย
ครบองค์ประกอบความผิด

หลักฐานไม่พอ

ทําหนังสือเรียกตัวผู้กระทําความผิด
ผู้กระทําความผิดมาพบ

ผู้กระทําความผิดไม่มาพบ

แจ้งข้อกล่าวหา 
บันทึกคําให้การ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ผูก้ ระทําความผิดรับสารภาพ

ผู้กระทําความผิด

สรุป/เสนอผู้มีอํานาจ
ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน

พิจารณาการเปรียบเทียบ
ไม่ควรถูกฟ้องร้องจําคุก

ควรถูกฟ้องร้องจําคุก

เปรียบเทียบปรับ

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน

ผู้กระทําผิดชําระค่าปรับ
ภายในกําหนด

ผู้กระทําผิดไม่ชําระค่าปรับ
ภายในกําหนด

ออกใบรับเงินค่าปรับ
บันทึกประวัติผู้กระทําผิด
และจัดเก็บข้อมูล
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คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด

