ส�ำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๒.๒ ความผิดทีส
่ ามารถเปรียบเทียบความผิดได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ
่ ก้ไข
เพิ่มเติม

ความผิดที่จะด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิดได้เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้
เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา  ๖๒ บัญญัติว่า  “บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือมีโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
มี อ� ำ นาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งหรื อ คณะอนุ ก รรมการ พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด�ำเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดๆ
ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า บุคคลใดกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้
เปรียบเทียบ
เมื่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ได้ ช� ำ ระเงิ น ค่ าปรั บ ตามจ� ำ นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในระยะเวลาที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
เปรียบเทียบก�ำหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระท�ำความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�ำระเงินค่าปรับภายในระยะ
เวลาตามวรรคสาม ให้ด�ำเนินการต่อไป โดยให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระค่าปรับตามค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจ
เปรียบเทียบ”
ส� ำ หรั บ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ทีม่ โี ทษจ�ำคุกเกินหนึง่ ปี ไม่สามารถด�ำเนินการเปรียบเทียบความผิดได้ หากพบการกระท�ำความผิดให้แจ้งความร้องทุกข์ตอ่
พนักงานสอบสวนในท้องที่เพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อไป
๓. แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้อ�ำนาจแก่
คณะอนุกรมการฯ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชน เพือ่ ให้ประชาชน
ในพื้นที่เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ของตนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และตระหนักรู้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ตลอดจนเป็นการป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจมิให้กระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความ
เหลื่อมล�้ำทางสังคม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง อันน�ำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ยั่งยืน
โดยมีแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
๓.๑ จัดให้มีการรณรงค์เรื่องสิทธิผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดสัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภค หรือจัดงาน
วันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ อาจมีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอืน่ เช่น สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น
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๓.๒ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๑ จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
ตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานและสื่อมวลชนภายในจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๓ จัดให้มีศูนย์บริก ารข้อมู ล ข่ า วสารด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บริ โ ภคเพื่ อ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พร้อมบทก�ำหนดโทษ
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรทีม่ ผี ลงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีเด่น เช่น ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในสถานศึกษาในจังหวัด เป็นต้น
๔.  การขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง
      หรือการขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

นอกจากส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านฉลาก
แล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคยังมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นพิจารณาการขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
การขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจากผู้ประกอบธุรกิจด้วย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นนายทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ขายตรง” หมายความว่า  การท�ำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการน�ำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง
ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท�ำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือ สถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ
โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จ�ำหน่ายอิสระชั้น เดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“ตลาดแบบตรง” หมายความว่า  การท�ำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขาย
สินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย ตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือ
บริการจากผูป้ ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนัน้ ส่วนการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธกี ารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ถอื ว่า
เป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจทีป่ ระสงค์จะขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือการขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง สามารถด�ำเนินการ ๒ ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางแรก ติดต่อด้วยตนเองโดยตรง ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม
้ ครองผูบ้ ริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๐๓๖๖ ถึง ๖๗ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๒๒ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ นาฬิกา (มีพักเที่ยง)
ช่องทางที่สอง ทางไปรษณี ย ์ ณ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๐๓๖๖ ถึง ๖๗ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๒๒
ทัง้ นี้ ผูท้ สี่ นใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำขอ ได้จากเว็ปไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th
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