
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญตัิคุม้ครองผู้บริโภค 

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค  ให้ด าเนินการเปรียบเทียบบรรดาความผิด   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือมีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง  
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“ผู้กล่าวหา”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวน  เจ้าหน้าที่  หรือบุคคลที่พบหรือแจ้ง 
การกระท าความผิด 

ข้อ ๕ ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ข้อ ๖ บรรดาคดีที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในอ านาจเปรียบเทียบให้ผู้มีอ านาจ   
เปรียบเทียบด าเนินการ  ดังนี้   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
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(๑) บันทึกชื่อ  ชื่อสกุล  อายุ  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา  
ข้อหา  วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ  ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ  ในสมุดรับค ากล่าวโทษตามแบบ  
คคบ.  ๑  ท้ายระเบียบนี้   

(๒) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่ถูกกล่าวหาและแจ้งข้อหาในความผิดดังกลา่ว  
ให้ผู้ต้องหาทราบ   

(๓) ชี้แจงให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจว่าความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นคดีที่เปรียบเทียบได้   
ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบบันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา  

และผู้ต้องหาตามแบบ  คคบ.  ๒  ท้ายระเบียบนี้  แล้วจึงเปรียบเทียบ   
ในกรณีผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกค าให้การไว้ในส านวน   
บรรดาคดีที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจเปรียบเทียบ   หรือไม่สมควร  

เปรียบเทียบ  หรือคดีที่ผู้ต้องหาไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนด  หรือมาท าการเปรียบเทียบ 
แต่ไม่ยินยอมตามที่ได้เปรียบเทียบ   หรือไม่ยินยอมยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน   ให้ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  ตามมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๓๙/๑  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แล้วแต่กรณี  ด าเนินคดี 

ข้อ ๗ ในการเปรียบเทียบ  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดเงินค่าปรับตามพฤติการณ์ 
แห่งคดีความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ  ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ  สภาพความผิด  มูลเหตุใน
การกระท าความผิด  ผลกระทบต่อสาธารณชน  การพยายามบรรเทาผลร้าย  และการชดใช้ค่าเสียหาย   

ถ้าการเปรียบเทียบน้ันมีปัญหาส าคัญซึ่งยากแก่การวินิจฉัย  ให้หารือคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคล  ให้บันทึกค าให้การและบันทึกเปรียบเทียบ  โดยให้
แยกกันระหว่างนิติบุคคล  กรรมการ  ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานของนิติบุคคล 

ข้อ ๙ ถ้าคดีที่เปรียบเทียบมีของกลางท่ีจะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ให้ผู้มีอ านาจ  
เปรียบเทียบบันทึกความยินยอมของเจ้าของสิ่งของนั้น ๆ   ว่ายินยอมให้เป็นของแผ่นดินตามแบบ  คคบ.  ๓  
ท้ายระเบียบนี้   และจัดการแก่สิ่ งของนั้นตามควรแก่กรณี   ภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ 
ที่จะกระท าได้ 

ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ต้องหาช าระเงินค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธิน าคดีอาญามาฟ้อง   
เป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน 
ให้แก่ผู้ต้องหาและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้ 

ข้อ ๑๑ เมื่อเปรียบเทียบเสร็จและได้รับช าระเงินค่าปรับแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบบันทกึ  
การเปรียบเทียบตามแบบ  คคบ.  ๔  ท้ายระเบียบนี้  โดยให้จัดท าประวัติผู้กระท าความผิด  (ผู้ต้องหา)  
ตามแบบ  คคบ.  ๕  ท้ายระเบียบนี้  และรายงานผลการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ทราบโดยเร็ว   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
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ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงินค่าปรับและการน าเงินค่าปรับส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการนั้น   

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบเก็บรักษาส านวนเปรียบเทียบที่เสร็จคดีไว้  ภายในก าหนด
อายุความ  เมื่อพ้นก าหนดอายุความแล้วให้ท าลายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ต่อไป 

ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
เทวัญ  ลปิตพัลลภ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
ประธานกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓
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คคบ. ๑ 
สมุดรับค ำกล่ำวโทษ 

 
คดีท่ี.............../......................          สถานที่ท าการเปรียบเทียบ.......................................  
 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .............. 
 

๑. ชื่อ - ชื่อสกุล อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน
และท่ีอยู่ของผู้กล่ำวหำ 
 

.................................................................... 

.................................................................... 

................................................................... 

.................................................................... 
 

๒.ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
และท่ีอยู่ของผู้ต้องหำ 

……………………………………………………
……………………………………….…………... 
…………………………………….………...…… 
……………………………………………...……. 
 

๓. ข้อหำ .................………………...………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

๔. วัน เวลำ และสถำนที่เกิดเหตุ …………………………………………….……... 
……………………………………………….…... 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
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- ๒ - 

๕. ผลกำรด ำเนินกำร ผู้ต้องหารับสารภาพ และยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
เป็นเงิน......................................................บาท 
(...................................................................) 
 

   (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
        (.....................................................) 
 
 
   (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
        (.....................................................) 

   (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
        (.....................................................) 
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คคบ. ๒ 
บันทึกค ำให้กำรของผู้กล่ำวหำและผู้ต้องหำ 

 
                                                                             สถานที่ท าการเปรียบเทียบ............................. 

 
วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ. ................ 

 
  ๑. ข้าพเจ้า...........................................................................................................................ผู้กล่าวหา 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................... .............................................................................................................. 
ขอกล่าวหา........................................................................................................................................................... 
......................................................................... ..................................................................................................... 
............................................................. ................................................................................................................. 
  ๒. ข้าพเจ้า...........................................................ผู้ต้องหา สญัชาติ..... ...................................... 
บิดาชื่อ..............................................................มารดาชื่อ..........................................................อายุ..................ปี 
อาชีพ.............................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย........................ถนน... .................................... 
หมู่ที่....................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด........................................เกิดท่ี....................................................................... โดยผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว และได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าถ้อยค าที่ข้าพเจ้าให้การนั้นอาจใช้ เป ็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้ และจะเปรียบเทียบความผิดของข้าพเจ้าตามที่กล่าว หา 
เป็นเงิน................................................................บาท (.......................................................................................) 
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การว่าได้กระท าความผิดจริง และยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
 
  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบท าการเปรียบเทียบ และข้าพเจ้ายินยอมช าระเงินค่าปรับ 
เป็นเงิน.....................................................บาท (..................................................................................................) 
ซึ่งข้าพเจ้าตกลงน ามาช าระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ หากไม่น าเงินค่าปรับจ านวน
ดังกล่าวมาช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบส่งด าเนินคดีต่อไป 
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- ๒ - 
 

                      บันทึกนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ทุกฝ่ายฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง 
 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้กล่าวหา 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้ต้องหา 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
   
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
   
     
    (ลายมือชื่อ).......................................................พยาน 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
         (.....................................................)ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด

119



 

 
 

คคบ. ๓ 
บันทึกควำมยินยอมของเจ้ำของสิ่งของ 

มอบสิ่งของให้เป็นของแผ่นดิน 
 

สถานที่ท าการเปรียบเทียบ....................... 
 

วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ. ................ 
 
  ข้าพเจ้า ............................................................................. ...... อายุ  ............. ปี                         
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................... ....สัญชาติ.....................เชื้อชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย.................. ............ถนน...................................................หมู่ที่..................
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.................... ..........................................จังหวัด
............................................ได้รับแจ้งจากผู้ มีอ านาจเปรียบเทียบว่า สิ่งของของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 
..................................................................................................................... .......................................... ............... 
........................................................................................... ................................................................................... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................ .............................................................................. 
................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
เป็นของกลางที่จะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งและผู้มีอ านาจเปรียบเทียบได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าจะต้อง
จัดการสิ่งของนั้นตามควรแก่กรณีภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่จะกระท าได้ 
 
                    ข้าพเจ้าทราบแล้วยินยอมมอบสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดการแก่สิ่งของนั้นได้ตามกฎหมาย 
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คคบ. ๓ 
บันทึกควำมยินยอมของเจ้ำของสิ่งของ 

มอบสิ่งของให้เป็นของแผ่นดิน 
 

สถานที่ท าการเปรียบเทียบ....................... 
 

วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ. ................ 
 
  ข้าพเจ้า ............................................................................. ...... อายุ  ............. ปี                         
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................... ....สัญชาติ.....................เชื้อชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย.................. ............ถนน...................................................หมู่ที่..................
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.................... ..........................................จังหวัด
............................................ได้รับแจ้งจากผู้ มีอ านาจเปรียบเทียบว่า สิ่งของของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 
..................................................................................................................... .......................................... ............... 
........................................................................................... ................................................................................... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................ .............................................................................. 
................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
เป็นของกลางที่จะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งและผู้มีอ านาจเปรียบเทียบได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าจะต้อง
จัดการสิ่งของนั้นตามควรแก่กรณีภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่จะกระท าได้ 
 
                    ข้าพเจ้าทราบแล้วยินยอมมอบสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดการแก่สิ่งของนั้นได้ตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

  บันทึกนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ทุกฝ่ายฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง 
 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................เจ้าของสิ่งของ 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
     
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................พยาน 
         (.....................................................) 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
         (.....................................................) ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 
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คคบ. ๔ 

บันทึกกำรเปรียบเทียบ 
 

คดีท่ี.............../......................            สถานที่ท าการเปรียบเทียบ.................................... 
 

                                                              วันที่............เดือน...................................พ.ศ. .................... 
   

  .......................................................................  ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 
  ........................................................................  ผู้ต้องหา 
 
  ข้อกล่าวหา................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............................ 
 

  การกระท าของผู้ต้องหาเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา..................................แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ จึงเปรียบเทียบ
ให้ผู้ต้องหาเสียเงินค่าปรับ จ านวน........................................บาท (..................................................) ผู้ต้องหาได้
ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนดังกล่าว เมื่อวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ. .......... แลว้ 
   

  บันทึกนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ทุกฝ่ายฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้กล่าวหา 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้ต้องหา 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
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คคบ. ๔ 

บันทึกกำรเปรียบเทียบ 
 

คดีท่ี.............../......................            สถานที่ท าการเปรียบเทียบ.................................... 
 

                                                              วันที่............เดือน...................................พ.ศ. .................... 
   

  .......................................................................  ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 
  ........................................................................  ผู้ต้องหา 
 
  ข้อกล่าวหา................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............................ 
 

  การกระท าของผู้ต้องหาเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา..................................แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ จึงเปรียบเทียบ
ให้ผู้ต้องหาเสียเงินค่าปรับ จ านวน........................................บาท (..................................................) ผู้ต้องหาได้
ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนดังกล่าว เมื่อวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ. .......... แลว้ 
   

  บันทึกนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ทุกฝ่ายฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง 
 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้กล่าวหา 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้ต้องหา 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
         (.....................................................) 
 
 

 
- ๒ - 

 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................พยาน 
         (.....................................................) 
 
    (ลายมือชื่อ).......................................................พนักงานเจ้าหนา้ที่ 
         (.....................................................)ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด

123



คคบ.๕ 

ประวัติผู้กระท ำควำมผดิ (ผูต้้องหำ) 
๑. ผู้กระท ำควำมผิด 

 
 

 
ชื่อ…………………………………………..ชื่อสกุล................................................อายุ..............ปี 
เชื้อชาติ.....................สัญชาต.ิ.................ที่อยู่บ้านเลขท่ี..................................................  
............................................................................................................................. ............. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/นิติบุคคล............................................................................  
 

๒. วัน เวลำ และ 
สถำนที่เกิดเหตุ 
 

 
เหตุเกิดเมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................เวลา.......................น.  
สถานที่เกิดเหตุ.............................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ............ 
 

๓. ข้อหำ 
 

 
ฐาน……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

๔. จ ำนวนของกลำง ของกลาง (๑) ยึดและเก็บมา............................................................................................  
            (๒) อายัด..........................................................................................................  
ผู้ต้องหายินยอมยกของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 

๕. ผลคดี  
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
ฐาน.......................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................มาตรา....................... .......... 
ผู้กระท าความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบและจ านวนเงินค่าปรับจ านวน....................บาท 
วันที่ช าระค่าปรับวันที่........เดอืน..............................พ.ศ. ................................................  
หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบปรับ ตามหนังสือ/บันทึกท่ี................................................... 
วันที่...............เดือน................................................. พ.ศ. ............................................ ... 
 

๖. งำนคลังรับเงิน  
วันที่………….. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................................... 
จ านวน ..................................................บาท ตามใบเสร็จเล่มที่ .....................................  
เลขที่................................................................................................................................. 
 

 

                                                           ลงช่ือ.....................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึก 

                                                                  (                                       ) 

                                                           ต ำแหน่ง...................................................                                                                    

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บรโิภคในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด

124



ค�ำสั่ง


