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EXECUTIVE SUMMARY 
  

This study focus on the consumer protection’s role by the rule of law of the Provincial 

administration. This study is a documentary research, secondary data were used for analysis 

and presentation.  The research findings are as follows : According to the Consumer 

Protection Act 2522, each provincial administration has three types of organization to protect 

the consumers’ rights.  

1. Provincial’s Consumer Protection Subcommittee. 

2. Provincial’s fine Subcommittee. 

3. Provincial’s mediation subcommittee. 

It can classify to be four types of the consumer protection’s role. 

1. Role as an officer. To protect the rights of consumers inner the province. 

2. Role to protecting consumers’ rights inner the province. By considering all 

consumer’s complaints. Inform about products or services that may violate the consumers’ 

rights. And all kinds of duties to protect the consumers’ rights. 

3. Role to fine all kinds of the consumers’ rights violation cases inner the province. 

4. Role to resolve all consumers’ rights complaints inner the province. By mediation 

for both civil or criminal cases. The mediation shall disclose the presence of the parties, 

including drafting a compromise agreement. 

 



บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
 

 คนไทยกว่า ๕๘ ล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ ๙๑ ของจ านวนประชากร ๖๔,๔๕๖,๖๙๕ คนทัว่
ประเทศ (กรมการปกครอง, ๒๕๕๖) เป็นผู ้ท่ีอยู่อาศัยในส่วนภูมิภาคหรือใน ๗๖ จังหวดันอกเขต
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีเราเรียกกนัว่า “คนต่างจงัหวดั” โดยคนส่วนใหญ่ของประเทศเหล่าน้ีมีการใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีอยู่อาศยัและเคร่ืองใช้
ภายในบ้าน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้า 
ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร ค่าใช้จ่ายในการบนัเทิง/การจดังานพิธี ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเวชภณัฑ์/ค่า
รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางศาสนา เป็นสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนท่ีใกลเ้คียงกบัคนท่ี
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครใช้ คือ มีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคถึงประมาณร้อยละ ๘๘.๔ ของ
ค่าใชจ่้ายรายเดือน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๔) จึงมีค าถามวา่แลว้หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคมี
บทบาทในการคุม้ครองผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของประเทศเหล่าน้ีอยา่งไร   
 

 ความหมายของการคุ้มครองผู้บริโภค  

ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ การคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยค า
วา่ “คุม้ครอง” และ “ผูบ้ริโภค” ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  

ศิริวฒัน์ ทิพยธ์ราดล (๒๕๔๙) ให้ความหมายวา่ ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผู ้
ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือ
สินคา้หรือรับบริการดว้ย  

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดนิ้ยาม
ความหมายของผูบ้ริโภควา่หมายถึง ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือ
การชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ช้สินคา้หรือผู ้
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม รวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย  

อิสรา จุมมาลี ใหค้วามหมายของค าวา่ บริโภค วา่หมายถึง กิน เสพ ใช ้ส้ินเปลือง ใชส้อยจบัจ่าย ยงั
หมายรวมถึง การจับจ่าย ใช้สอย การซ้ือสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการ
โทรคมนาคม บริการเสริมความงาม เป็นตน้ และผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึง บุคคล หรือใครก็ตามท่ี
รับประทาน หรือใช้สินค้า บริการต่างๆ กล่าวคือผูท่ี้ซ้ือมาใช้ ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ช้สอย ผูน้ ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ และให้ความหมาย
ค าวา่ การคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection) วา่หมายถึง การปกป้องดูแลผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความ
ปลอดภยั เป็นธรรม และประหยดัจากการบริโภคสินคา้และบริการ  



๒ 

 

ณิชา สุริยากานนท ์(๒๕๕๕) ใหค้วามหมายวา่ การคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การป้องกนั ปกป้อง ระวงั 

ดูแล พิทกัษรั์กษา ใหอ้ารักขา กนัไวไ้ม่ให้ ผูท่ี้ซ้ือของมาใช ้ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ชส้อย ผูน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

เกิดภยัอนัตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย ซ่ึงมีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกฎหมายท่ี

บงัคบัใช ้คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๑   

ยุพดี ศิริสินสุข (๒๕๔๘: ๖) กล่าววา่ การคุม้ครองผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาล ธุรกิจ 

องคก์ารอิสระ และผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความห่วงกงัวล ซ่ึงไดอ้อกแบบข้ึนมาเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

หรือหมายถึง แรงกดดนัของกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยผูบ้ริโภค เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผูบ้ริโภค และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

กมลทิพย  ์ แจ่มกระจ่าง (๒๕๔๗) ให้ความหมายว่า การคุ้มครองผูบ้ริโภค (Consumer 

Protection) หมายถึง การควบคุม ก ากบั ดูแลป้องกนัและรักษาประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชสิ้นคา้และ
บริการใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมตามสิทธิท่ีเขาพึงมีพึงได ้

วฒันา อคัรเอกฒาลิน (๒๕๔๗) กล่าวว่า การคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือ Consumer Protection 

หมายถึง การป้องกนั ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทกัษรั์กษา อารักขากนัไวไ้ม่ให้ผูท่ี้ซ้ือของมาใช ้ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ช้
สอย ผูน้ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เกิดภยัอนัตราย บาดเจบ็ หรือเกิดความเสียหาย  

สรุป การคุม้ครองผูบ้ริโภค หมายถึง การป้องกนั ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทกัษรั์กษา อารักขา กนัไว้
ไม่ให้ผูท่ี้ซ้ือของมาใช ้ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ชส้อย ผูน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เกิดภยัอนัตราย บาดเจ็บ หรือเกิด
ความเสียหาย 

 

ความส าคญัในการคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวความคิดในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษท่ี 
๑๙๖๐ จากกระแสการเรียกร้องให้รัฐเขา้มาให้การคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค (Consumerism) โดยมีการ
รับรองสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ๔ ประการ (ภทัรธนาฒย ์ศรีถาพร, ๒๕๕๖) คือ 

- สิทธิท่ีจะได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะซ้ือ (Right to be 

informed) 

- สิทธิท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการโดยอิสระ (Right to choose) 

- สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากสินคา้ (Right to safety) และ 

- สิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าทดแทนจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่องหรือไม่มีความ
ปลอดภยั (Right to compensation/redress) 

ต่อมาในปี ๑๙๖๒ ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ไดแ้ถลงวิสัยทศัน์ในเร่ืองสิทธิของผูบ้ริโภค
ต่อรัฐสภา และให้ค  านิยามวา่ ผูบ้ริโภค หมายถึง "เราทุกๆคน" และมีการตรากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึน
ใช้บงัคบัเป็นการเฉพาะ และก็มีประเทศอ่ืน ๆ ไดต้รากฎหมายดงักล่าวข้ึนใช้บงัคบัในเวลาต่อมาเช่นกนั 



๓ 

 

รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ต่อมา สหรัฐอเมริกา ไดรั้บรองสิทธิของผูบ้ริโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนอีก ๔ ประการ 
รวมเป็น ๘ ประการ และนัน่คือจุดเร่ิมตน้ของการมีกฎหมายคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นคร้ังแรก 

ส าหรับในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมไทย
นั้น ก็มาจากการท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของ UNCTAD (United Nations Conference on Trade 

and Development) หรือ การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา ซ่ึงเป็นองคก์ารช านญั
พิเศษขององคก์ารสหประชาชาติ (The United Nations) ท่ีก่อตั้งข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มโอกาส
ทางการคา้ การลงทุน และการพฒันาให้แก่ประเทศก าลงัพฒันา และส่งเสริมให้ประเทศเหล่าน้ีเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเท่าเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ ท าให้ประเทศไทยตอ้งยอมรับ 

หลกัการและขอ้เสนอแนวปฏิบติัว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหประชาชาติ หรือ United Nations 

Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากท่ีประเทศไทย
ของเราไดต้ราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่การยอมรับหลกัการของ UNGCP นั้น ก็
เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราคือ หน่วยงานของรัฐ ภายในประเทศได้น าแนวปฏิบติัฯ ดงักล่าวไป
ปรับปรุงนโยบายและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการส่งเสริม หรือเอ้ืออ านวยให้มีกลุ่ม/องค์กร
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระ และรัฐบาลจะตอ้งให้เสรีภาพในการจดัตั้งกลุ่มองค์กรผูบ้ริโภค รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหก้บักลุ่มหรือองคก์รเหล่านั้นได ้แสดงความเห็นในกระบวนการตดัสินใจ (Decision-Making Process) 

ของรัฐบาล ทั้งน้ีเพื่อให้ ตวัแทนผูบ้ริโภคไดส้ะทอ้นปัญหา หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเองไปยงัรัฐบาล
โดยตรง ซ่ึงถือ ไดว้า่เป็นวธีิการก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  

แนวทางของ United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) มีทั้งหมด 8 

เร่ือง ไดแ้ก่ 

- ความปลอดภยัทางร่างกาย (Physical safety)  

- การส่งเสริมและป้องกนัผูบ้ริโภคจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ (Promotion and 

protection of consumers’ economic interests)  

- มาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้และบริการ (Standards for the safety 

and quality of consumer goods and services)  

- การแจกจ่ายสินคา้และบริการท่ีส าคญั (Distribution facilities for essential 

consumer goods and services) 

- กฎหมายวา่ดว้ยการไดรั้บการชดเชยของผูบ้ริโภค (Measures enabling consumers to 

obtain redress) 

- การศึกษาและการไดรั้บทราบขอ้มูล (Education and information programmes)  

- การส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยนื (Promotion of sustainable consumption)  

- มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีจ  าเพาะ (Measures relating to specific areas) 



๔ 

 

นอกจากนั้นในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีการจดัตั้งองค์กร The 

ASEAN Committee on Consumer Protection หรือ ACCP ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยเนน้ไปท่ีการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของ
แต่ละประเทศในอาเซียนท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ 

การมีกฎหมายระหว่างประเทศในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคก็เป็นการรับประกนัว่าสิทธิ
ของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีส าคญัระดบันานาชาติท่ีทุกรัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มาดูแลและให้ความคุม้ครอง รวมถึง
ประเทศไทยก็จะตอ้งปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลผูบ้ริโภค
หรือการบงัคบัใชก้ฎหมายก็ตาม เพื่อใหผู้บ้ริโภคทุกคนไดรั้บความปลอดภยัและประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นกติกาสูงสุดในการ
ปกครองของประเทศ และเป็นกรอบให้การปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 
และเก่ียวกบัเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคไว ้โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา ๓ ว่า ... การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม  สิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา ๔ บญัญติัว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ครอง มาตรา ๒๖ บญัญติัว่า การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุก
องค์กร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ  และในมาตรา ๒๙ ไดบ้ญัญติัว่า การจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบญัญติัแห่ง
กฎหมาย โดยกฎหมายดงักล่าวตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณี
หน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง และตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรา
กฎหมายนั้นดว้ย มาตรา ๔๓ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขนั
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การ
จดัระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การผงัเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัการผกูขาดหรือขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั  

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมี
สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษ์สิทธิของ
ผูบ้ริโภค ให้มีองคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทน
ผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภครวมทั้งตรวจสอบ
และรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ีให้รัฐสนบัสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ยนอกจากนั้นรัฐยงัตอ้งด าเนินการตามมาตรา ๘๔ (๕) ก ากบั



๕ 

 

ให้การประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผูกขาดตดัตอนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค จะเห็นไดว้า่กฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศได้วางแนวทาง
ท่ีเรียกวา่หลกันิติธรรม (Rule of Law) ให้เป็นหลกัพื้นฐานของกฎหมายท่ีใช้วางแนวทางเก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคให้เป็นธรรมไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นการสอดคลอ้งกบัท่ีธานินทร์ กรัยวิเชียร (๒๕๕๔: ๑๖-๑๗) 
กล่าววา่ หลกันิติธรรม คือ หลกัการพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีส าคญัในระบอบประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรี
แห่งความเป็นมนุษยแ์ละยอมรับนบัถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐตอ้งให้ความอารักขาคุม้ครอง
มนุษยชนให้พน้จากลทัธิทรราชย  ์ หากมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดข้ึนไม่วา่ระหว่างรัฐกบัเอกชน หรือระหว่าง
เอกชนกบัเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตดัสินขอ้พิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตาม
กฎหมายของบา้นเมืองท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และวชิา มหาคุณ ยงักล่าวถึงหลกันิติธรรม วา่หมายถึง อ านาจ
ทุกอยา่งในชุมชนควรอยูภ่ายใตห้ลกัทัว่ไป และสิทธิโชค ศรีเจริญ ไดใ้ห้ความหมายวา่ หลกันิติธรรม คือ 

หลกัความเป็นธรรมของกฎหมาย รวมถึงก าชยั จงจกัรพนัธ์ (๒๕๕๖) ไดใ้ห้ความหมายว่า หลกันิติธรรม 
หมายถึง หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย ท่ีกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมจะตอ้งไม่ฝ่าฝืน ขดัหรือแยง้ต่อ
หลกันิติธรรม และหลกันิติธรรมน้ีจะถูกล่วงละเมิดไม่ได ้ ซ่ึงมีความหมายสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัท่ีไดซีย ์

(Dicey, ๑๙๖๑) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ หลกันิติธรรม (THE RULE OF LAW) วา่มีความส าคญั ๓ 

ประการ คือ  

ประการแรก บุคคลทุกคนพึงไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคล
ใดจะถูกลงโทษ เวน้แต่บุคคลนั้นไดก้ระท าอนัขดัต่อกฎหมายเท่านั้น การน าตวับุคคลใดไปลงโทษโดย
ประการอ่ืนยอ่มเป็นการมิชอบ. 

ประการท่ีสอง บุคคลทุกคนเสมอภาคกนัในสายตาของกฎหมาย กล่าวคือไม่มีบุคคลใดอยู่
เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธ์ิใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยู่ภายใต้
กฎหมายของแผน่ดินและอยูใ่นอ านาจของศาลยติุธรรมตามปกติ 

และ ประการสุดทา้ย รัฐธรรมนูญ (ขององักฤษ) นั้นมิใช่เป็นท่ีมาแห่งกฎหมายหากแต่เป็น
ผลแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย  

ส่วนกฎหมายท่ีเป็นการวางแนวทางในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นการเฉพาะนั้น คือ พระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๔ ไดบ้ญัญติัถึงสิทธิท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บการคุม้ครอง มีดงัน้ี คือ 

๑. สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภยัแก่
ผูบ้ริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอท่ีจะไม่
หลงผดิ ในการซ้ือสินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม  

๒. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการโดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม  



๖ 

 

๓. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บสินคา้
หรือบริการท่ีปลอดภยั มีสภาพและคุณภาพไดม้าตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ในกรณีใชต้ามค าแนะน าหรือระมดัระวงัตามสภาพของสินคา้หรือบริการนั้นแลว้ 

๔. สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ  

๕. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง
และชดใชค้่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตามขอ้ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ดงักล่าว 

นอกจากนั้นได้มีการบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐในการให้ความคุ้มครองแก่ผูบ้ริโภค ได้แก่
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (มาตรา ๙) และคณะกรรมการคุม้ครองเฉพาะเร่ือง (มาตรา ๑๔) ซ่ึงไดแ้ก่ 

คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา คณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก และคณะกรรมการวา่ดว้ยสัญญา โดยให้การ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา และด้านอ่ืนๆ และได้บญัญติัให้มีการจดัตั้ง
หน่วยงานเพื่อปฏิบติังานและใหผู้บ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยให้สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๙ , มาตรา ๒๐) เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน
ตามนโยบายของรัฐบาลและค าสั่งของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภครัฐบาล และมีการวางแนวทางในการปฏิบติัในการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค วางบทก าหนดโทษ 
และแนวทางการอุทธรณ์ ไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

สรุป  การคุม้ครองผูบ้ริโภคของไทย ไดมี้การวางแนวทางท่ีเป็นหลกันิติธรรมผา่นรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับุคคล โดยจะตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็ว ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
การคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยั ไดรั้บความเป็นธรรม และไดรั้บความประหยดั
ดว้ย  
 

การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค  

 ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นตน้ธารแห่งหลกันิติธรรมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเป็นกฎหมายท่ีวางแนวทางการให้
ความเป็นธรรม ความยุติธรรม รัดกุม และรวดเร็ว แก่ผูบ้ริโภคเป็นการทัว่ไป แต่ส าหรับการปฏิบติังานเพื่อ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในส่วนภูมิภาคหรือจงัหวดัต่าง ๆ นั้น ไดมี้การให้อ านาจหน่วยงาน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ในส่วนภูมิภาคมีอ านาจและหน้าท่ีในการปฏิบติัไดต้ามมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีบญัญติัใหจ้งัหวดัมีอ านาจภายในเขตจงัหวดั ดงัน้ี 
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(๑) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

(๒) ดูแลให้มีการปฏิบติัและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 

(๓) จดัใหมี้การคุม้ครอง ป้องกนั ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส
เพื่อใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวติอยา่งพอเพียง 

(๔) จดัให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเสมอหนา้ รวดเร็ว 

และมีคุณภาพ 

(๕) จดัให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้
สามารถด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และใหมี้ขีดความสามารถพร้อมท่ี
จะด าเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
มอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายก าหนด 

และในมาตรา ๕๔ ท่ีบญัญติัว่าในจงัหวดัหน่ึง ให้มีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูรั้บนโยบายและค าสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหนา้รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบติัการให้เหมาะสมกบั
ทอ้งท่ีและประชาชนในเขตจงัหวดั และรับผดิชอบในราชการจงัหวดัโดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูช่้วย 
และมีการบญัญติัถึงอ านาจและหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัในมาตรา ๕๗ ดงัน้ี 

(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพฒันา
จงัหวดั 

(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  มอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหวัหนา้รัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าช้ีแจงของผูต้รวจราชการกระทรวงในเม่ือไม่ขดั
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

.... 
 ผูว้่าราชการจงัหวดั จึงมีอ านาจหน้าท่ีท่ีตอ้ง “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัท่ี
ตนเองรับผิดชอบในทุกเร่ืองทุกกรณี ส าหรับในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคน้ี ส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ไดมี้การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในส่วน
ภูมิภาคร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ท่ีการให้จังหวดัเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานต่างๆ และการสร้างเครือข่ายต่างๆ ข้ึนในจงัหวดั โดยมีเป้าหมายการด าเนินการเป็นนโยบายเชิง
รุก นโยบายดา้นการส่งเสริม และนโยบายเชิงรับ ข้ึน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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๑. สนบัสนุนให้จงัหวดัทุกจงัหวดัเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการจดัตั้งกลุ่ม 
ชมรม สมาคม เพื่อใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในจงัหวดัมีความเขม้แขง็ 

๒. สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผู ้บริโภคประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั จดัให้มีศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกข์จากผู ้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิของผู ้ประกอบธุรกิจ โดย
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดัตอ้งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค
ภายในจงัหวดัใหแ้ลว้เสร็จตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

๓. สนับสนุนให้ทุกจงัหวดัมีการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เพื่อใหป้ระชาชนผูบ้ริโภคไดรู้้จกัการใชสิ้ทธิเพื่อการคุม้ครองตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นแนว
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในจงัหวดั  

๔. สนบัสนุนให้จงัหวดัทุกจงัหวดัมีการติดตามสอดส่องและตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบั
สินค้าท่ีควบคุมฉลาก การโฆษณา การท าสัญญา การท าธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อคุ้มครอง
ป้องกนัประชาชนผูบ้ริโภคมิใหถู้กละเมิดสิทธิจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ 

๕. สนบัสนุนให้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั ซ่ึงมีผูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นประธานอนุกรรมการ ด าเนินการตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานคุม้ครองผู ้บริโภคภายในจงัหวดั ทุกจงัหวดัต่อ
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค และกระทรวงมหาดไทย ทุกๆ ๓ เดือน 

            ปัจจุบนัในแต่ละจงัหวดัจะมีองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ รวม ๓ องคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, ๒๕๕๖) ไดแ้ก่ 

๑. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวดั คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวดั 
ประกอบดว้ย  

๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดั                                                         ประธานอนุกรรมการ  

๒) รองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง                 รองประธานอนุกรรมการฯ 

๓) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                                         รองประธานอนุกรรมการฯ 

๔) ปลดัจงัหวดั                                                                      อนุกรรมการ  

๕) เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั                                                  อนุกรรมการ  

๖) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั                                             อนุกรรมการ  

๗) พาณิชยจ์งัหวดั                                                                 อนุกรรมการ  

๘) ขนส่งจงัหวดั                                                                    อนุกรรมการ  

๙) สาธารณสุขจงัหวดั                                                            อนุกรรมการ  

๑๐) อยัการจงัหวดั                                                                   อนุกรรมการ  
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๑๑) อุตสาหกรรมจงัหวดั                                                          อนุกรรมการ  

๑๒) นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัหรือผูแ้ทน                                     อนุกรรมการ  

๑๓) ประธานหอการคา้จงัหวดั                                                   อนุกรรมการ 

๑๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั                                        อนุกรรมการ 

๑๕) ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากภาคประชาชน ๓ คน                                
      โดยเลือกจากกลุ่มเครือข่ายส่ือมวลชน สถาบนัการศึกษา กลุ่มสตรี                                  
      หรือกลุ่มอาสาสมคัรคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดั                    อนุกรรมการ  

๑๖) เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั                                                    อนุกรรมการ  

๑๗) ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั                                                       อนุกรรมการ  

๑๘) หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั                                                   อนุกรรมการ  

๑๙) ขา้ราชการในจงัหวดัซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง ๒ คน        อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

โดยคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

๑) พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท า
ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือค าร้องเรียนทัว่ๆ ไปในเร่ือง เก่ียวกบัการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมในการ ซ้ือสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการท่ีมีการซ้ือขายกนัในทอ้งตลาด  

๒) แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสีย
แก่สิทธิ ของผูบ้ริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินคา้หรือบริการหรือช่ือของผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยก็ได ้ 

๓) มีหนงัสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค าหรือส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นหรือขอ้มูล ท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีผูร้้องเรียนหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคมาพิจารณาไดใ้นการน้ี 

จะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้  าช้ีแจงดว้ยก็ได ้ 

๔) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ การควบคุม 
ส่งเสริม หรือ ก าหนดมาตรฐานของสินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภคหรือบริการ  

๕) สอดส่องการปฏิบติัการตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดของพนกังาน เจา้หน้าท่ีส่วน 
ราชการ หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ และแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา เร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้ปฏิบติัการ ตาม
อ านาจและหนา้ท่ีดงักล่าวตลอดจนใหด้ าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค แต่ในกรณี
ท่ีจ าเป็นต้องเร่งรัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้แจง้เร่ืองไปยงัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองของ
ผูบ้ริโภค  

๖) ด าเนินการเผยแพร่ ฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ผูบ้ริโภค  

๗)รายงานผลการปฏิบติังานในรอบเดือนใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคทราบ 

๒. คณะอนุกรรมการผู้มีอ านาจเปรียบเทยีบความผดิทีเ่กดิขึน้ในจังหวดัอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงประกอบดว้ย 



๑๐ 

 

๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดั                                   ประธานอนุกรรมการ  

๒) อยัการจงัหวดั                                         อนุกรรมการ  

๓) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั                       อนุกรรมการ  

๔) ขา้ราชการจงัหวดัซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง   เลขานุการ  

คณะอนุกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเปรียบเทียบตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการด าเนินการร้องเรียนในส่วนภูมิภาค (ต่างจงัหวดั) ผูบ้ริโภค
สามารถร้องเรียนไดท่ี้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั ณ ศาลากลางจงัหวดั 

๓. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์ประจ าจังหวดั ประกอบดว้ย 

๑) อยัการจงัหวดัประจ ากรม ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ 

    ทางกฎหมายแก่ประชาชนจงัหวดั                                     ประธานอนุกรรมการ 

๓) หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั                                                           อนุกรรมการ  

๔) ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี                                              
     ประธานอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขป์ระจ าจงัหวดั                                              
     มีหนงัสือเชิญเขา้ร่วมประชุมเป็นคร้ัง ๆ ไป คร้ังละไม่เกิน ๒ คนอนุกรรมการ  

๕) ผูแ้ทนส านกังานจงัหวดั                                                      อนุกรรมการและเลขานุการ  

๖) ผูแ้ทนส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ                                                                        
     ทางกฎหมายแก่ประชาชนจงัหวดั                                   อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

อ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขป์ระจ าจงัหวดั  

๑) ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกข์ให้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความแพ่งหรือความอาญา 

เฉพาะความผดิอนัยอมความได ้    

๒) การเจรจาไกล่เกล่ียให้กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี โดยสอบถามความประสงค์และความ

ยินยอมในการเจรจาไกล่เกล่ีย และช้ีแจงถึงสิทธิและหนา้ท่ี ตลอดจนผลของการตกลงไกล่เกล่ียทั้งทางเพ่ง

และทางอาญาใหช้ดัเจน 

๓) หากคู่กรณีประสงค์และยินยอมให้ไกล่เกล่ีย ให้จดัท าร่างสัญญาประนีประนอมยอมความตาม

จ านวนคู่กรณี โดยมีสาระส าคญัและขอ้ความตามท่ีคู่กรณีตกลงกนั และอ่านให้คู่กรณีฟัง รวมทั้งช้ีแจงให้

คู่กรณีเขา้ใจถึงสัญญาประนีประนอมยอมความและให้คู่กรณีลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้ประธาน

อนุกรรมการฯ หรือผูท่ี้ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายและต่อหนา้พยานสองคน  



๑๑ 

 

๔) หากคู่กรณีไม่ประสงคแ์ละไม่ยนิยอมใหไ้กล่เกล่ีย ใหค้ณะอนุกรรมการฯ รวบรวมและสอบสวน

ขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมน าเสนอคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั 

พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการใชอ้ านาจด าเนินคดี

แทนผูบ้ริโภคท่ีร้องเรียน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

๕) ในการปฏิบติัตามน้ี ใหค้ณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจ  

(๑) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินช้ีแจง

ขอ้เทจ็จริง หรือใหค้วามเห็นในการปฏิบติังาน หรือส่งพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการเจรจาไกล่

เกล่ีย 

(๒) ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตามขอ้ (๑) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือบุคคลใดช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

หรือส่งพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการไกล่เกล่ีย 

๖) เร่ืองราวร้องทุกขด์งัต่อไปน้ี หา้มมิใหรั้บไวด้ าเนินการ 

(๑) เร่ืองท่ีรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มีมติหรือค าสั่งเด็ดขาดในเร่ืองนั้น 

(๒) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นผูช่้วยเหลือและ

เร่ืองอยูร่ะหวา่งการด าเนินการของหน่วยงานนั้นๆ 

(๓) เร่ืองท่ีคู่กรณีเคยประนีประนอมยอมความกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่ผูมี้ส่วนได้

เสียขอใหแ้กไ้ขหรือคดัคา้นการประนีประนอมยอมความเดิม โดยมีพยานหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมท่ี

ปรากฏชัดในภายหลงั และการให้ความช่วยเหลือไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์ของ

บุคคลภายนอก ผูก้ระท าการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน  

(๔) เร่ืองเก่ียวกบัคดีซ่ึงผูบ้ริโภคไดเ้คยว่าจา้งทนายความหรือมีทนายความหรือหน่วยงาน

อ่ืนใหค้วามช่วยเหลือแลว้ 

(๕) เร่ืองท่ีเป็นคดี หรือข้อพิพาทอนัเก่ียวกับการด าเนินการ หรือมีการปฏิบติังานของ

หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัพิจารณาใหรั้บไวด้ าเนินการเป็นเร่ืองๆ ไป 

๗) เม่ือคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการแลว้ให้รายงานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ า

จงัหวดัทราบ     



๑๒ 

 

๘) ให้คณะอนุกรรมการฯ ด า เ นินการ อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคหรือ

คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัมอบหมาย    
 

บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๔ บทบาท ดงัน้ี  

๑. บทบาทในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

โดยตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการแต่งตั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั และพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีไปแลว้นั้น 
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการคุม้ครองสิทธิของ
ผูบ้ริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินมีความสมบูรณ์ คล่องตวั และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคพ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศ
แต่งตั้งใหข้า้ราชการต าแหน่ง รองผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม ดว้ย ซ่ึงตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตาม
มาตรา ๓  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีตาม
น้ี ซ่ึงนอกเหนือจากรองผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้ ยงัประกอบไปดว้ย ปลดัจงัหวดั อยัการจงัหวดั ขนส่งจงัหวดั 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั รองผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั โดยในมาตรา ๕ ไดก้ าหนดให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี นบั ชัง่ ตวง วดั ตรวจสินคา้ และเก็บหรือน าสินคา้ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่ง
เพื่อท าการทดสอบโดยไม่ตอ้งช าระราคาสินคา้นั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด คน้ ยึด 
หรืออายดัสินคา้ ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุสินคา้ ฉลากหรือเอกสารอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าผิดตามพระราชบญัญติัน้ี เขา้ไปใน
สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา้ การขายสินคา้หรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุด
บญัชี เอกสาร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของผูป้ระกอบธุรกิจในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าผิด
ตามพระราชบญัญติัน้ี และมีหนงัสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค า หรือส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวกตามสมควร ในการหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ี จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีเม่ือผูเ้ก่ียวขอ้งร้องขอ และให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร ซ่ึงผูใ้ดขดัขวางหรือไม่
อ านวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยค า  หรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานแก่เจ้าหน้า ท่ี  ซ่ึงปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัคุง้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง



๑๓ 

 

หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ทั้งน้ี แนวทางการปฏิบติังานเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามรายละเอียดของผงั
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนแนบทา้ยน้ี 

๒. บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวดั 

โดยมีหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจหรือค าร้องเรียนทัว่ๆ ไปในเร่ืองเก่ียวกบัการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่
ไดรั้บความเป็นธรรมในการ ซ้ือสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการท่ีมีการซ้ือขายกนัในทอ้งตลาด 

หนา้ท่ีในการแจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสีย
แก่สิทธิของผูบ้ริโภค หนา้ท่ีในการด าเนินการใด ๆ ในการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค โดยประสานงานกบั
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั การควบคุม ส่งเสริม หรือ ก าหนดมาตรฐานของ
สินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภคหรือบริการ และหนา้ท่ีสอดส่องการปฏิบติัการ และเร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้
ปฏิบติัการตามอ านาจและหน้าท่ี  ตลอดจนด าเนินการเผยแพร่ ฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคแก่ผูบ้ริโภค 

๓.  บทบาทและอ านาจในการเปรียบเทยีบความผดิทีเ่กดิขึน้ภายในจังหวดั 

มีอ านาจในการขอมติจากท่ีประชุม ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดม้อบอ านาจในการ

เปรียบเทียบความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๒ โดยให้ด าเนินการตาม

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการเปรียบเทียบตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

๔. บทบาทในการไกล่เกลีย่เร่ืองราวร้องทุกข์ภายในจังหวดั  

ท าหน้าท่ีด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกข์ให้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความแพ่งหรือความ

อาญา เฉพาะความผิดอนัยอมความได้  โดยการเจรจาไกล่เกล่ียให้กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี โดย

สอบถามความประสงค์และความยินยอมในการเจรจาไกล่เกล่ีย และช้ีแจงถึงสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนผล

ของการตกลงไกล่เกล่ียทั้งทางเพ่งและทางอาญาให้ชดัเจน โดยหากคู่กรณีประสงคแ์ละยินยอมให้ไกล่เกล่ีย 

ให้จดัท าร่างสัญญาประนีประนอมยอมความตามจ านวนคู่กรณี โดยมีสาระส าคญัและขอ้ความตามท่ีคู่กรณี

ตกลงกนัและอ่านใหคู้่กรณีฟัง รวมทั้งช้ีแจงใหคู้่กรณีเขา้ใจถึงสัญญาประนีประนอมยอมความและให้คู่กรณี

ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้ประธานอนุกรรมการฯ หรือผูท่ี้ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายและ

ต่อหนา้พยานสองคน  แต่หากคู่กรณีไม่ประสงคแ์ละไม่ยนิยอมใหไ้กล่เกล่ีย ให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวม

และสอบสวนขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมน าเสนอคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ประจ าจงัหวดั พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการใช้



๑๔ 

 

อ านาจด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภคท่ีร้องเรียน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒  และเม่ือคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการแลว้ให้รายงานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ า

จงัหวดัทราบ นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะตอ้งด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

หรือคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัมอบหมาย    
 

 



๑๕ 
 

ผงัขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

    30 นาที    7 วนั      10 วนั        

 

 

 

                  7 วนั 

             ผูร้้องขอใหเ้รียก 

       15 วนั      เจรจาไกล่เกล่ีย 
                        เพราะยงัมีขอ้ติดใจ 
                  ผูร้้องไม่ติดต่อกลบัภายในระยะ 
                  เวลาท่ีก าหนด/ผูร้้องไม่ติดใจสงสยั
             10 วนั  

 

                  7 วนั 

      30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

             หมายเหต ุ: ระยะเวลาด าเนินกาในท่ีนีไ้ม่นับรวมเวลาเจรจาไกล่เกล่ียและพิจารณาของ 
               คณะอนุกรรมการฯ เน่ืองจากไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนได้ 

 

      10 วนั      

ประชาชนยืน่ค  าร้องเรียน 

รับค าร้อง, 
ตรวจสอบเอกสาร 

-แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
-แจง้ผูถู้กร้องเรียนช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

-หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผล 

-ผูถู้กร้องช้ีแจงขอ้เท็จจริง (ลายลกัษณ์อกัษร/พบเจา้หนา้ท่ี) 

แจง้การช้ีแจงขอ้เท็จจริงขอผูถู้กร้องใหผู้ร้้อง
ทราบเพ่ือติดต่อกลบัจงัหวดัภายใน 10 วนัท าการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาเชิญคู่กรณีเจรจา
ไกล่เกล่ีย 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาพิจารณายติุเร่ืองร้องเรียน 

ยติุเร่ือง 

นดัคู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายเจรจาไกล่เกล่ีย 

การเจรจาไกล่เกล่ีย
สามารถหาขอ้ยติุได ้

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
พิจารณายติุเร่ือง
ร้องเรียน 

 

ยติุเร่ือง 

การเจรจาไกล่
เกล่ียไม่สามารถ
หาขอ้ยติุได ้

น าเขา้ท่ีประชุม อคบ.จว. เพื่อขอมติท่ีประชุม 
มีมติใหเ้รียกเจรจาไกล่เกล่ียอีกคร้ัง 

มีมติท่ีประชุมใหส่้งเร่ืองร้องเรียนใหส้ านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคพิจารณาด าเนินคดี
แทนตามมาตรา 39 

-ส่งเร่ืองร้องเรียนให ้สคบ. 
-เสนอยติุเร่ืองร้องเรียนในระดบัจงัหวดั 

ยติุเร่ือง 



บรรณานุกรม 
 

หนังสือภาษาไทย 
 

กมลทิพย ์แจ่มกระจ่าง. (๒๕๔๗). การศึกษาบทบาทและการด าเนินงานของเทศบาลในการ 

            คุ้มครองผู้บริโภค. รายงานการวจิยั,วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนั 

            พระปกเกลา้. 
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. (๒๕๕๖). "ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการ 

ปกครอง เร่ือง จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและ 

จังหวดัต่าง ๆ ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕". [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555.  
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖).  

ก าชยั จงจกัรพนัธ์. (๒๕๕๖). ค าบรรยายร่างข้อเสนอเร่ือง หลกันิติธรรม ความหมาย             
สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืน. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๖.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.lrct.go.th/?p=5716.  
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖).  

ณิชา สุริยากานนท.์ (๒๕๕๕). ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค. [ออนไลน์].  
          เขา้ถึงไดจ้าก : 61.19.22.82/manage/Plan_pic/20130528115310.doc.  

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖).  
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (๒๕๕๔). หลักนิติธรรม. ยุติธรรมคู่ขนาน, ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๑ เดือนกนัยายน 

๒๕๕๔. กรุงเทพ : เอกมยัการพิมพแ์ละสติกเกอร์. 
พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www.pub-law.net. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
ภทัรธนาฒย ์ศรีถาพร. (๒๕๕๖). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย"การคุ้มครองผู้บริโภค". 
          [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.learners.in.th/blogs/posts/535502.  

          (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖).  
ยพุดี ศิริสินสุข. (๒๕๔๘). ระบบคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกนัสุขภาพไทย. [ออนไลน]์.  

         เขา้ถึงไดจ้าก : http://library.hsri.or.th/abs/res/hs1193t.doc.  

         (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html%202555
http://www.lrct.go.th/?p=5716
http://www.learners.in.th/blogs/posts/535502
http://library.hsri.or.th/abs/res/hs1193t.doc


๑๗ 
 

          http://www.ombudsman.go.th. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 
วฒันา อคัรเอกฒาลิน. (๒๕๔๗). Food Safty for Asia and the Pacific. [ออนไลน์].  

เขา้ถึงไดจ้าก : http//elip.fda.moph.go.th. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (๒๕๕๖). ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. [ออนไลน์].  

เขา้ถึงไดจ้าก: http://th.wikipedia.org/wiki/. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค. (๒๕๕๖). การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน        

ภูมิภาค. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :  http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=133 

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. (๒๕๕๔). 
             สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือน 

             แรกของปี 2554. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 
           http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/socioImpt54(6).pdf.  

           (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
อิสรา จุมมาลี. ม.ป.ป. ความรู้พืน้ฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค. วชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภค             

ทางเภสัชสาธารณสุข. [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก :  
 www.pharmacy.msu.ac.th/2010/consumer/2.ppt.  

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖). 
 

 

ภาษาองักฤษ 
Dicey, Albert V. (1959).  Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 

London MacMillan. 

 

 

 
 

 

 

http://www.ombudsman.go.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=133
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/socioImpt54(6).pdf

