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  คู่มือการปฏิบัติงาน 

  หน่วยงาน  : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       ภารกิจงาน  :   ก ากับ ดูแล ราคาและปริมาณสินค้าและบริการ 
  องค์ความรู้ : คู่มือการก ากับ ดูแล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้า 
    และบริการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 คู่มือการก ากับ ดูแล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า ดังนี้ 

 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการก ากับดูแลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงข้ันตอนการด าเนินการก ากับ ดูแล เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ 
 1.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ดูแล ราคาสินค้าและบริการ 
 
2. ขอบเขต   
 คู่มือการก ากับ ดูแล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ฉบับนี้ จะครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินการ
ตั้งแต่ การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทราใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน อีกทั้งยังได้รวบรวมตัวอย่างการกระท าผิดในเรื่องต่างๆ ไว้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้โดยง่าย 
 อนึ่ง  ในการศึกษาคู่มือฉบับนี้ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จ าเป็นที่ผู้ ศึกษาจะต้องเข้าใจในเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ด้วย 
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3. ผังกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียนผ่านทาง 

ผู้ร้อง : ร้องเรียนเก่ียวกับราคาสินค้าและบริการ 

สายด่วน 1569 อ่ืนๆ ส านักงานพาณิชย์
 

อนุมัติ 
มอบหมาย 
มอบหมาย 

ลงระบบรับเร่ืองร้องเรียน 

ตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียน 

พบการกระท าผิด ไม่พบการกระท าผิด 

ด าเนินคด/ี
เปรียบเทียบคดี 

รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องทราบ 

แบ่งสินบน/รางวัล 
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4. ขั้นตอนการก ากับ ดูแล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ 
 4.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
  4.1.1 เมื่อพบเจอการกระท าความผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542 เช่น การฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการ การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการไม่
ตรงกับราคาที่แสดงไว้ ขายเกินราคาที่ก าหนด กักตุนสินค้า ปฏิเสธการจ าหน่ายโดยไม่มีเหตุผล จ าหน่ายราคา
สูงเกินสมควร เป็นต้น ซึ่งผู้พบเห็นการกระท าผิดดังกล่าว สามรถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
    - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ผ่านระบบสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ หมายเลขโทรศัพท์
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    - ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 30-30/1 ถนนหน้าเมือง 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
    - ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านระบบ GCC, ผ่านเวปไซด์, ผ่านหน่วยงานอื่น เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นต้น 
  4.1.2 ในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่รับเรื่องร้องเรียน 
จะต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของเรื่องร้องเรียนนั้นให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญจะประกอบไปด้วย 
    - ช่ือ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อผู้ร้อง 
    - วันเวลาที่เกิดเหตุ 
    - ร้าน หรือ สถานประกอบการที่ร้องเรียน โดยต้องระบุช่ือร้าน (กรณีไม่ทราบช่ือร้าน ต้องระบุ
ลักษณะของร้านให้ชัดเจน) ที่อยู่ บริเวณใกล้เคียง รวมถึงจุดสังเกตต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
    - พฤติการณ์การกระท าความผิด ต้องระบุให้ชัดเจน 
      - สินค้าที่ร้องเรียน 
    - ความประสงค์ในการรับเงินสินบน 
  4.1.3 เมื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผูร้้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องลงข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกลา่ว
ในระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
http://app-transport.dit.go.th/app/login.php?typeMember= โดยกรอกข้อมูลในการร้องเรียนให้
ละเอียด 
    หมายเหตุ กรณีที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) หรือ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับเรื่องรอ้งเรยีน และได้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกลา่ว
มาให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราตรวจสอบนั้น เจ้าหน้าทีฯ ไม่ต้องลงข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนนั้นใน
ระบบอีก 
 4.2 การอนุมัติและมอบหมายการด าเนินการตรวจสอบเรื่อร้องเรียน 

http://app-transport.dit.go.th/app/login.php?typeMember=
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  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องน าเรียนพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ 
  หมายเหตุ โดยปกติหน้าที่การด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า แต่ในบางกรณีที่เรื่องร้องเรียนจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
จ านวนมาก อาจต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มงานอื่นมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบด้วย 
 4.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
  ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง มีขั้นตอนในการด าเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
  4.3.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียน ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จะต้องพิจารณาค าร้องเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ถ่ีถ้วน โดยพิจารณาว่าเป็น
การร้องเรียนสินค้าอะไร พฤติการณ์การกระท าผิดอย่างไร เช่น เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าโดยไม่
แสดงราคาจ าหน่าย เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าด าเนินการตรวจสอบได้ทันที แต่ถ้าเป็นกรณีที่จ าหน่าย
สินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ การปฏิเสธการจ าหน่ายสินค้าควบคุม หรือการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกิน
สมควร เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการตรวจสอบจ าเป็นจะต้องวางแผนการเข้าตรวจสอบ โดยมีการทดลองซื้อสินค้าที่
ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระท าผิดตามร้องหรือไม่ 
  4.3.2 จัดทีมเข้าตรวจสอบ ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องนั้น  จ าเป็นต้องจัดทีมเข้า
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ เช่น ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปิดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายสินค้า จะต้องจัดทีมที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ 1) 
เจ้าหน้าที่ที่คอยท าหน้าที่ช้ีแจงหรือธิบายข้อกล่าวหาแก่ผู้ประกอบการที่กระท าความผิด 2) เจ้าหน้าที่ท าบันทกึ
ตรวจสอบ บันทึกจับกุม และ 3) เจ้าหน้าที่ท าการเขียนบันทึกเปรียบเทียบคดี แต่ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน
เกี่ยวกับการจ าหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ การปฏิเสธการจ าหน่ายสินค้าควบคุม หรือการจ าหน่ายสินค้าใน
ราคาที่สูงเกินสมควร อาจต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ในส่วนที่มีหน้าที่ท าการทดลองซื้อสินค้าเพิ่มอีกด้วย 
  หมายเหตุ ไม่ควรออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้วยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว เพราะอาจเกิดปัญหา
ความไม่โปรงใสในการตรวจสอบ ซึ่งอาจถูกร้องเรียนได้ 
  4.3.3 เตรียมเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เช่น บันทึกการตรวจสอบ บันทึกจับกุม 
บันทึกเปรียบเทียบคดี ใบเสร็จรับเงิน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ 
  4.3.4 กรณีทดลองซื้อ ในความผิดที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ การปฏิเสธ
การจ าหน่ายสินค้าควบคุม หรือการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร เจ้าหน้าที่ต้องน าธนบัตรที่จะใช้ใน
การทดลองซื้อไปลงบันทึกประจ าวัน ณ สถานีต ารวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
  4.3.5 ในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องแสดงตัวว่าเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต่อผู้ประกอบการร้านที่ถูกร้องเรียน ซึ่งได้
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ก าหนดไว้ตามมาตรา 20 แห่งพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ความว่า “ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง” 
  4.3.6 กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท าความผิดตามร้อง ให้เจา้หน้าที่ท าบนัทึกตรวจสอบ โดยระบุ
รายละเอียดการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามประเด็นพฤติการณ์ที่ร้องเรียน 
  4.3.7 กรณีตรวจสอบแล้วพบการกระท าความผิดตามร้อง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อ
ผู้ประกอบการที่กระท าความผิด แล้วด าเนินการท าบันทึกตรวจสอบ กรณีที่เป็นการกระท าผิดที่สามารถ
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับได้ เช่น การไม่ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือ การจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการไม่ตรงกับราคาสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกจับกุม แล้วด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับ โดยท าบันทึกเปรียบเทียบคดี พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน กรณีที่เป็นการกระท าความผิดที่ไม่
สามารถด าเนินการเปรียบเทียบคดีได้ เช่น การจ าหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร หรือ การปฏิเสธการ
จ าหน่ายสินค้าควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกตรวจสอบ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานการกระท าผิด เช่น
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และน าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป  
  4.3.8 เมื่อได้ด าเนินการเปรียบเทียบคดีแล้ว เจ้าพนักงานเปรียบเทียบคดี จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้กระท าผิดด้วยทุกครั้ง  
  หมายเหตุ 1. อัตราเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าด้วยข้ันตอน วิธีการและอัตราเปรียบเทียบ พ.ศ. 2552 เช่น กรณีฝ่า
ฝืนไม่แสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้า ส าหรับแผงลอย เปรียบเทียบปรับ 200 บาท ร้านค้า 1,000 บาท นิติ
บุคคล และกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ปรับ คนละ 1,500 บาท  
     2. กรณีผู้กระท าความผิดไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี 
ด าเนินการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมน าตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป   
     3. กรณีผู้ต้องหาไม่สามารถช าระค่าปรับในวันที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีมีค าสั่ง
เปรียบเทียบได้ ผู้กระท าผิดสามารถขอเลื่อนการช าระค่าปรับออกไปได้ โดยจะต้องช าระภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่มีค าสั่งเปรียบเทียบคดี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมท าบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาช าระค่าปรับให้ผู้กระ
ความผิดลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้หากต่อมาผู้กระท าผิดไม่ช าระค่าปรับตามก าหนด ให้ส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 
 4.4 การายงานผลตรวจสอบ 
  เมื่อด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนเรยีบร้อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง เช่น การโทรแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบทาง
โทรศัพท์ หรือทาง E-mail เป็นต้น  
  (2) รายงานผลการด าเนินการในระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้อง
ทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค http://app-transport.dit.go.th/app/login.php?typeMember= 
   

http://app-transport.dit.go.th/app/login.php?typeMember=
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 4.5 การแบ่งเงินสินบน/รางวัล 
  ให้ด าเนินการแบ่งเงินสินบน/รางวัล ตามระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า
ด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2547 ลงวันที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย 
  (1) กรณีผู้ร้อง (ผู้น าจับ) ประสงค์จะขอรับเงินสินบน ให้เจ้าหน้าที่แบ่งเงินค่าปรับออกมา 1 ส่วน ใน
อัตราร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับในคดีน้ัน เพื่อเป็นเงินสินบนที่จะมอบให้ผู้น าจับต่อไป 
  (2) แบ่งให้ผู้จับ ให้เจ้าหน้าที่แบ่งเงินค่าปรับออกมา 1 ส่วน ในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับ
ในคดีน้ัน เพื่อเป็นเงินรางวัล ซึ่งกรณีมีผู้จับหลายคน ให้แต่ละคนได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลเท่าๆ กัน 
  ทั้งนี้ เงินค่าปรับที่เหลือจากการแบ่งเงินรางวัล และเงินสินบน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป  

5. ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

 5.1 พาณิชย์จังหวัด : อนุมัติสั่งการให้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
 5.2 ผู้อ านวยการกลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า : รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้ง
มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ 
 5.3 นักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป : เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 5.4 นักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่ระดับช านาญการข้ึนไป : มีหน้าที่เป็นพนักงานเปรียบเทียบคดีได้ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 6.2 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เช่น การ
แสดงราคาสินค้าและค่าบริการ หรือ การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร เป็นต้น  
 6.3 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบ
คดี พ.ศ. 2547 
 6.3 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบ
คดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 6.4 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าด้วย
ข้ันตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ..ศ. 2552 
 6.5 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
พ.ศ. 2547 
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 6.6 ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

 7.1 พระราชบัญญัติ, ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ, ระเบียบคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dit.go.th ในหัวข้อกฎหมายในความ
รับผิดชอบ 
 7.2 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าด้วย
ข้ันตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ..ศ. 2552 กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเป็นผู้จัดเก็บ 
 7.3 บันทึกตรวจ, บันทึกจับกุม, บันทึกเปรียบเทียบคดี และใบเสร็จรับเงิน กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าเป็นผู้จัดเก็บ     
 
  

http://www.dit.go.th/

