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 กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาและปริมาณ ซึ่งได้ใช้
อ านาจตามความในมาตรา 9 (5) และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542 ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อ ง การแสดงราคาสินค้าและ
ค่าบริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาก่อน
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และเพื่อดูแลมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านราคา โดยก าหนดให้ผู้
จ าหน่ายปลีกสินค้าที่จ าเป็นแก่การครองชีพ และผู้ให้บริการต้องแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีผลบังคับใช้ 
ทั่วราชอาณาจักร และต้องมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการค้า  
 กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้จัดท าข้ันตอนการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
แสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อถ่ายทอดให้กับข้าราชการส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542   

 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 1.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 1.2 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
 1.3 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 1.4 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน
รางวัล พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547  
 1.5 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน
รางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 1.6 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
แบบ และวิธีการในการจ่ายเงินและการขอรับเงินสินบนเงินรางวัล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาค ม      
พ.ศ. 2559 
 1.7 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยข้ันตอน วิธีการ
และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 1.8 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการออกหนังสือ
เรียก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 
 1.9 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร ว่าด้วยการเปรียบเทียบ
คดี พ.ศ.2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 
 1.10 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 
เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 1.11 ศึกษาเพิ่มเติมได้จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมายการค้าในประเทศ กรมการ
ค้าภายใน https://law.dit.go.th/  
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 2. การประชาสัมพันธ์ 
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้า          
และค่าบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติ และผู้บริโภคได้รั บทราบ โดยจัดท า
หนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นประชาสัมพันธ์จังหวัด อ าเภอทุกอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ         
เช่น เว็บไซต์ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด สื่อสังคมออนไลน์ สถานีวิทยุท้องถ่ิน การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์    
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน หากผู้บริโภคพบเห็นการกระท าความผิด ได้รับผลกระทบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางด้านราคาและปริมาณ สามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง คือ สายด่วน 1569 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด      
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี  

 3. การตรวจสอบและการก ากับดูแล การด าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินคดี 
  3.1 ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบ ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า แก่ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี โดยก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า        
และบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กอ. รมน. จังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด      
ร่วมตรวจสอบราคาและพฤติกรรมการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพในช่วงเกิดเหตุภัย
พิบัติ ช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาปรียบและเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจ าหน่าย
สินค้าราคาสูงเกินสมควรและเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ 
  3.2 การด าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/เมื่อตรวจสอบแล้วพบการกระท าผิด 
    (1) จดบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่จ า เป็นต้องทราบ เช่น ช่ือ ที่อยู่สถาน
ประกอบการ/ร้านค้าที่ร้องเรียน วันเวลาเปิดท าการสินค้าที่ร้องเรียน วันเวลาที่เกิดเหตุ ประเด็นที่ร้องเรียน   
เช่น   ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จ าหน่ายราคาแพง แสดงราคาจ าหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาที่จ าหน่าย เป็นต้น 
สถานที่สังเกตใกล้เคียง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงนิ ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้อ้งเรียน
เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเพิม่เติมหรอืแจ้งผลการด าเนินการให้ผูร้้องทราบ เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งผูร้อ้ง
ว่าจะด าเนินการให้อย่างไรและจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อใด เจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบ     
รร. 1 ในเบื้องต้น 
    (2) พิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด หากเป็น
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ต้องจัดท าหนังสือ
เพื่อส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    (3) วางแผนปฏิบัติงาน ศึกษา ท าความเข้าใจกฎหมาย ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนในการตรวจสอบตามค าร้อง จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การตรวจสอบ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ แบบฟอร์มต่างๆ     
เช่น บันทึกการตรวจสอบ บันทึกการจับกุม กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ถ่ายภาพประกอบการปฏิบัติงาน และใช้เป็น
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พยานหลักฐานในการด าเนินคดี ศึกษาจุดตรวจสอบและบริเวณใกล้เคียง สถานีต ารวจท้องที่ที่รับผิดชอบ     
และต้องสอบถามข้อมูลที่จ าเป็นจากผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน 
    (4) ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย กรณีตรวจสอบการแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้า     
หรือค่าบริการ ในการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทดลองซื้อสินค้าหรือใช้บริการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการโต้แย้ง       
ว่า    ขณะตรวจสอบผู้ประกอบการอยู่ระหว่างจัดร้าน ยังไม่ได้จ าหน่ายสินค้าหรือยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อ
ทดลองซื้อเสร็จแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 ต่อบุคคลที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ของการตรวจสอบให้ทราบ         
แล้วด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมหลักฐาน ท าบันทึกการตรวจสอบโดยให้กรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของผู้ประกอบการ ว่าเป็นแผงลอยหรือเร่ขายโดยยานพาหนะ ร้านค้าที่มิใช่นิติบุคคล        
นิติบุคคล เป็นต้น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่พบเห็นในขณะตรวจสอบเพื่อให้เห็นความ
ชัดเจนของการกระท าที่ ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย กรณีด าเนินการตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่า “ไม่พบ         
การกระท าความผิด” ให้ถ่ายภาพร้านค้าสินค้าและบริเวณที่จ าหน่าย พร้อมทั้งบันทึกข้อเท็จจริงลงในบันทึก
การตรวจ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานว่าผู้ประกอบการได้มีการปิดป้ายแสดงราคาไว้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง หรือ
แสดงราคาจ าหน่ายปลีกตรงกับราคา ที่จ าหน่าย เมื่อบันทึกการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่อ่านบันทึก
การตรวจให้ผู้ประกอบการฟังและให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้มอบส าเนาบันทึกการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการด้วยทุกครั้ง กรณีท่ีด าเนินการตรวจสอบแล้ว “พบการกระท าความผิด”        
ให้ด าเนินคดี 
    (5) การด าเนินคดี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงข้อกล่าวหาทราบ
และจัดท าบันทึกการจบักมุแล้วช้ีแจงให้ผูถู้กจับทราบว่า เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ พร้อมกับสอบถามความ
ยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ และผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ร่วมในการปฏิบัติงานด้วย ให้ท าบันทึกการเปรียบเทียบคดี ตามแบบ ปค. 1 หากผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ไม่ได้ร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาที่ยินยอมให้เปรียบเที ยบและยินยอมช าระ
ค่าปรับล่วงหน้าตามอัตราการเปรียบเทียบที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายการในใบบันทึกการเปรียบเทียบคดี 
ตามแบบ ปค. 2 พร้อมทั้งให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ต้องหาช าระ
ค่าปรับตามประเภทผู้ประกอบการ (แผงลอยหรือเร่ขายโดยยานพาหนะ ร้านค้าที่มิใช่นิติบุคคล นิติบุคคล)   
ตามอัตราการเปรียบเทียบปรับ กรณีที่ผู้ต้องหาไม่สามารถช าระค่าปรับในวันที่มีค าสั่งเปรียบเทียบคดีได้      
โดยผู้ต้องหาขอเลื่อนช าระค่าปรับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีมีค าสั่งเปรียบเทียบ    
ให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาช าระค่าปรับ ตามแบบ ปค. 3 โดยให้จัดท าบันทึกขอเลื่อน
ระยะเวลาช าระค่าปรับให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือรับสารภาพความผิดไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ต้องหาไม่น าเงิน
ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมบันทึกต่อท้ายไว้ในบันทึกขอเลื่อนแล้วน าเสนอ
หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีผู้ต้องหานั้นต่อไป ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่          
ผู้จับกุมน าตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินคดีต่อไป 
    (6) รายงานผู้บังคับบัญชา แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และบันทึก     
ผลการตรวจสอบลงในระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค http://app-transport.dit.go.th/app/login.php  
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ/การ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เข้าไปในสถานประกอบการ/แจ้งความประสงค์ให้ทราบ/                                                            
แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีที่มิใช่เป็นการล่อซ้ือ) 

ผู้ประกอบการแสดงราคาสินค้าหรือ
ค่าบริการชัดเจนและมีขนาดที่ก าหนด 

บันทึกการตรวจสอบ/ถ่ายรูป
ประกอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

ให้ผู้ประกอบการลงช่ือในบันทึกการ
ตรวจสอบ 

ผู้ประกอบการไม่มีการแสดงราคา
สินค้าหรือค่าบริการ/พบความผิด 

แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ/บันทึก
การตรวจสอบ/บันทึกการจับกุม/

ถ่ายรูปประกอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

น าตัวผู้กระท าความผิดพร้อม
พยานหลักฐานส่งผู้มีอ านาจในการ
เปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบปรับ 

กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
กรณีไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

หรือไม่ยอมช าระค่าปรับ 

น าหนังสือจากผู้บังคับบัญชาไปแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

บันทึกการเปรียบเทียบคดี/
เปรียบเทียบปรับ/ออกใบเสร็จรับเงิน 

จัดท ารายงานผู้บังคับบัญชา 

แจ้งผู้ร้อง กรณีตรวจสอบตาม        
ข้อร้องเรียน 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การเปรียบเทียบคดี กรณีเป็นการกระท าความผิดซึง่หน้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา/ผู้ถูกจับกุม 

ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ส่งอัยการ
ฟ้องศาล 

ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี 

ผู้ต้องหาไม่ยอม                         
ช าระค่าปรับ 

ผู้ต้องหายอม          
ช าระค่าปรับ 

ช าระค่าปรับ    
ทันที 

ออกใบเสร็จ     
รับเงิน 

ไม่ช าระ
ค่าปรับทันที 

โทษปรับสถานเดียว 
ไม่เกิน 10,000 บาท 

ช าระค่าปรับ
ภายในก าหนด 

โทษปรับและ
โทษจ าคุก 

ด าเนินการ
เปรียบเทียบคด ี

ออกใบเสร็จ     
รับเงิน 

ไม่ช าระ
ค่าปรับภายใน

ก าหนด 

ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี 

ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี 

ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การเปรียบเทียบคดี กรณีไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

โทษปรับสถานเดียว 
ไม่เกิน 10,000 บาท 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าส านักงาน กจร. 

หนังสือเรียกให้ผู้ถูก
กล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริง 

ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มาชี้แจง 

ผู้ถูกกล่าวหา
มาชี้แจง 

ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี 

ไม่ยอมรับและไม่
ยอมให้เปรียบเทียบ 

ยอมรับและยอม  
ให้เปรียบเทียบ 

ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี 

ด าเนินการ
เปรียบเทียบคด ี

ด าเนินการ
เปรียบเทียบคด ี

ออกใบเสร็จรับเงิน 

โทษปรับและโทษ
จ าคุก 

 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

ส่งอัยการ
ฟ้องศาล 
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