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พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๒๒	ในส่วนภูมิภาค

ที่ ต�าแหน่งที่แต่งตั้ง หมายเหตุ
ส่วนภูมิภาค
๑. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด ประกำศลงวันที่	๗	มีนำคม	๒๕๒๗
๒. พำณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ประกำศลงวันที่	๙	กรกฎำคม	๒๕๓๖
๓. นำยพำณิชย์สำธำรณสุขจังหวัด ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๔.	 อุตสำหกรรมจังหวัด ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๕. เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๖. เกษตรจังหวัด ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๗. นำยอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๘. ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด	หรือรองผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๙. ผู้ก�ำกับกำรหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมืองหรือรองผู้ก�ำกับกำรหัวหน้ำ

สถำนีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ
ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗

๑๐. เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจทีมีต�ำแหน่งสำรวัตร	หรือรองสำรวัตรที่ท�ำหน้ำที่ด้ำนป้องกัน
และปรำบปรำมของทุกสถำนีต�ำรวจ

ประกำศลงวนัที	่๓๑	สงิหำคม	๒๕๔๑

๑๑. เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจท่ีมีต�ำแหน่งสำรวตัร	และรองสำรวตัรของกองบังคบักำรต�ำรวจ
ท่องเที่ยวที่ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวในแต่ละเขตพื้นที่

ประกำศลงวนัที	่๓๑	สงิหำคม	๒๕๔๑

๑๒. หัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัดทุกจังหวัด ประกำศลงวนัที	่๓๑	สงิหำคม	๒๕๔๑
๑๓. ข้ำรำชกำรในจังหวัดซึ่งผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งเป็นอนุกรรมกำรและ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
ประกำศลงวนัที	่๓๑	สงิหำคม	๒๕๔๑

๑๔. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๑๕. ปลัดจังหวัด ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๑๖. อัยกำรจังหวัด ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๑๗. ขนส่งจังหวัด ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๑๘. ประชำสัมพันธ์จังหวัด ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๑๙. รองผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธร ประกำศลงวนัท่ี	๒๐	มถุินำยน	๒๕๔๙
๒๐. ปลัดอ�ำเภอ ประกำศลงวนัท่ี	๑๘	มถุินำยน	๒๕๕๓

ส่วนท้องถิ่น
๑. ปลัดเทศบำล ประกำศลงวันที่	๒	สิงหำคม	๒๕๓๗
๒. ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

๑)	ปลัดกรุงเทพมหำนคร
๒)	รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
๓)	ผู้อ�ำนวยกำรเขต

ประกำศลงวันท่ี	๒๐	มิถุนำยน	๒๕๔๙

๓. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประกำศลงวันท่ี	๗	พฤศจิกำยน	๒๕๔๙
๔. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประกำศลงวันท่ี	๑๘	มิถุนำยน	๒๕๕๓
๕. นำยกเมืองพัทยำ	และปลัดเมืองพัทยำ ประกำศลงวันท่ี	๑๘	มิถุนำยน	๒๕๕๓
๖. นำยกเทศมนตรี ประกำศลงวันท่ี	๑๘	มิถุนำยน	๒๕๕๓
๗. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประกำศลงวันท่ี	๑๘	มิถุนำยน	๒๕๕๓
๘. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ประกำศลงวันท่ี	๑๘	มิถุนำยน	๒๕๕๓
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔  ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

ตามที่ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๒๗  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม 
๒๕๓๖  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๓๗  และลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๑  แตงต้ังขาราชการ 
สวนภูมิภาคซ่ึงเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด  และพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพนกังานเจาหนาที่ไปแลว  นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมีความสมบูรณ   คลองตัว   และมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒  และมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  
๑๕  มีนาคม   ๒๕๔๙   นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศแตงต้ังใหขาราชการตําแหนงตอไปนี้   
เปนพนักงานเจาหนาที่  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติม  ดังนี้ 

๑. รองผูวาราชการจังหวัด 
๒. ปลัดจังหวัด 
๓. อัยการจังหวัด 
๔. ขนสงจังหวัด 
๕. ประชาสัมพันธจังหวัด 
๖. รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
๗. ขาราชการกรุงเทพมหานคร ในตําแหนง ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  

และผูอํานวยการเขต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สุชัย  เจริญรัตนกุล 
รองนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติราชการแทน  นายกรัฐมนตรี 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔  ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติม 
 

 

ตามที่ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๒๗  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  
๒๕๓๖  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๓๗  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๑  และลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  
๒๕๔๙  แตงต้ังขาราชการสวนภูมิภาคซ่ึงเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ประจําจังหวัด  และพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ไปแลว  นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมีความสมบูรณ   คลองตัว   และมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในการประชุม  คร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศแตงต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
เปนพนักงานเจาหนาที่  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติราชการแทน  นายกรัฐมนตรี 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติม 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ .  ๒๕๒๒  ใน 
การคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ได้รับความเป็นธรรม  มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
จึงออกประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติม  ดังนี้ 

๑. ปลัดอําเภอ 
๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๓. นายกเมืองพัทยา  และปลัดเมืองพัทยา 
๔. นายกเทศมนตรี 
๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
องอาจ  คล้ามไพบูลย์ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
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101


