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บทคัดย่ อ
ตามบทบัญญัติแห่ งมาตรา 39 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในการดําเนิ นคดี อาญาแทนผูบ้ ริ โภค ได้มีการมอบ
อํานาจให้ขา้ ราชการสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นผูด้ าํ เนิ นคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภค โดยส่ วน
ใหญ่น้ นั จะเป็ นการดําเนินคดีในทางแพ่งมากกว่าคดีอาญา จึงเห็นได้ว่าในส่ วนของคดีอาญา ผูบ้ ริ โภคจะต้อง
ดําเนิ นคดีดว้ ยตนเอง ทั้งที่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ในกรณี เช่ นนี้ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ มีกฎหมายตราขึ้นมาใช้บงั คับเท่าที่ควร ในการศึกษานี้ จะทําการศึ กษาถึ งหลักการ และ
วิธีการในการดําเนินคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภค เช่น การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ และการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ
คดี อาญา รวมถึ งความเหมาะสมของมาตรการการลงโทษทางอาญาในกรณี ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จละเมิ ดสิ ทธิ
ผู บ้ ริ โภค เพื่ อให้ เกิ ดความสอดคล้อ งและเหมาะสม ในการบังคับโทษกับผู ้ที่ กระทําความผิ ด เพื่ อเป็ น
แนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นโดยจากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิสราเอล ซึ่ งมี กฎหมายและกระบวนการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกับประเทศไทย

Abstract
In accordance with the provisions of Section 39 Consumer Protection Act BE 2522 and the
amendment to the Consumer Protection Act (No. 4) BE 2562. In the criminal proceedings instead of
consumers, the authority has been given to the government officials of the Office of Consumer Protection
Board. Is a criminal prosecution agent for consumers Most of them will be prosecuted in a civil rather than
criminal. Therefore can be seen that in the criminal case Consumers have to prosecute themselves both
clearly defined by law. In this case, consumer protection does not meet the objectives as enacted by law.
In this study, the principles and methods of criminal proceedings will be studied instead of
consumers. Such as criminal proceedings by the state and civil cases involving criminal cases Including the
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appropriateness of criminal punishment measures in the event that business operators violate consumer
rights in order to be consistent and appropriate In the punishment of those who commit an offense, to be a
guideline for more consumer protection by comparing studies with countries in the United States and other
countries, laws and consumer protection processes, as well as Thailand.

1. บทนํา
ปั ญหาการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคเป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ในสั งคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเรื่ องเกี่ยวกับความผิดสัญญา สิ นค้าและบริ การที่ไม่ได้
มาตรฐาน และการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวกับการโฆษณาโดยส่ วนใหญ่แล้วปั ญหาการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคมีสาเหตุมาจากการที่ผูป้ ระกอบธุ รกิจใช้วิธีการ และกลไกทางการตลาด อาศัยการพูดจาโน้มน้าว
ประกอบกับการโฆษณาที่เกินความจริ ง เพื่อชักจูงและหลอกลวงให้ผบู ้ ริ โภคหลงเชื่อ และตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
หรื อเข้ารับบริ การต่าง ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ซึ่ งการกระทําของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเช่นนี้ เป็ นการ
กระทําของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม และจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ และ
มุ่งหวังเพียงแค่ผลกําไรตอบแทนเท่ านั้น โดยไม่คาํ นึ งถึ งความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค และผลกระทบที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ ซึ่ งหลังจากที่ ผูบ้ ริ โภคถู กละเมิ ดสิ ทธิ แล้วนั้น ผูบ้ ริ โภคสามารถร้ องขอให้สํานัก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดําเนิ นคดีกบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
จะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับผูบ้ ริ โภคก่อน ถ้าไม่ประสบความสําเร็ จก็จะเป็ นกรณี
ที่ ผูบ้ ริ โภคถูกโต้แย้งสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคอาจมี การนําคดี ไปยื่นฟ้ องต่ อศาลด้วยตนเอง หรื ออาจมอบหมายให้
สมาคมที่มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็ นธรรมทางการค้า หรื อถ้า
จะมอบให้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดําเนิ นคดี แทนก็ตอ้ งเป็ นกรณี ที่การดําเนิ นคดี น้ ันจะต้องเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนรวม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งได้แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ยังได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที่ ของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มีอาํ นาจในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเป็ นการระงับข้อพิพาท และเป็ นการลดจํานวนปริ มาณคดีที่จะขึ้นไปสู่
ชั้นศาล โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทําหน้าที่เป็ นคนกลางระหว่างผูบ้ ริ โภค
กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ รวมถึ งการดํา เนิ นคดี แพ่ งและคดี อ าญาแทนผูบ้ ริ โภคอี กด้วย ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โ ภค
ไม่สามารถใช้สิทธิ ในการฟ้ องร้ องผูป้ ระกอบธุ รกิ จทางอาญาต่ อศาลได้ดว้ ยตนเอง และในการดําเนิ นคดี
เป็ นภาระของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
นั้นไม่อยู่ในฐานะที่ จะดําเนิ นคดี ดว้ ยตนเองได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีการตรากฎหมายในเรื่ องการดําเนิ นคดี แพ่ง
และคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภคไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาตรา 393 โดยในบทบัญญัติดงั กล่าว
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ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากพนักงานอัยการ ที่อาศัยความเห็นชอบของอธิ บดีกรมอัยการ
(อัยการสู งสุ ด) หรื อข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีคุณวุฒิทางการศึ กษา
ไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ทางนิ ติศาสตร์ ให้ทาํ หน้าที่ ในการฟ้ องคดีตามอํานาจของมาตรา 39 นอกจากนี้
ในมาตรา 404 ก็มีการให้อาํ นาจของสมาคมที่มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อต่อต้านการแข่งขัน
อันไม่เป็ นธรรมทางการค้า ก็สามารถฟ้องร้อง และดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภคได้เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาข้อความข้างต้นนี้ จะพบว่าการดําเนิ นคดีแทนผูบ้ ริ โภคนั้นมีได้ท้ งั ในคดีแพ่ง และ
คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป็ นการดําเนินคดีโดยรัฐ เนื่องจากตามบทบัญญัติมาตรา 39 กฎหมายได้ให้
อํานาจเจ้าหน้าที่สาํ นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และพนักงานอัยการในการดําเนิ นคดีแพ่งและ
อาญาแทนผูบ้ ริ โภค ในกรณี น้ ีจึงเป็ นการอํานวยความยุติธรรมให้ผบู ้ ริ โภคที่ถูกละเมิดสิ ทธิจากผูป้ ระกอบธุรกิจให้
ได้รับความเป็ นธรรม

2. การดําเนินคดีอาญาแทนผู้บริโภค
2.1 การดําเนินคดีแพ่งเกีย่ วเนื่องกับคดีอาญา
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา หมายถึง “คดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทําความผิดอาญา” เช่น
นายแดงยักยอกทรัพย์นายดํา หรื อลักทรัพย์นายดํา หรื อขับรถยนต์โดยประมาทชนนายดําบาดเจ็บ หรื อทํา

ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดําเนิ นคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โ ภค หรื อเมื่อได้รับคําร้อ งขอ
จากผูบ้ ริ โ ภคที่ ถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิ ซึ่ งคณะกรรมการเห็ น ว่ า การดํา เนิ น คดี น้ ัน จะเป็ นประโ ยชน์แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคเป็ นส่ วนรวม
คณะกรรมการมี อ าํ นาจแต่งตั้งพนัก งานอัยการโ ดยความเห็ นชอบของอธิ บ ดี ก รมอัยการ หรื อ ข้าราชการใ นสํานัก งาน
คณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคซึ่ งมี คุณวุฒิไ ม่ ต่ าํ กว่าปริ ญญาตรี ท างนิ ติศาสตร์ เป็ นเจ้าหน้า ที่ คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อ
ให้มีหน้าที่ ดาํ เนิ นคดี แ พ่ง และคดี อ าญาแก่ผูก้ ระทําการละเมิ ดสิ ท ธิ ของผูบ้ ริ โ ภคในศาล และเมื่ อ คณะกรรมการได้แ จ้ง
ไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคมีอาํ นาจดําเนิ นคดีตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
ในการดําเนินคดีใ นศาล ให้เจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคมีอาํ นาจฟ้องเรี ยกทรัพย์สิน หรื อค่าเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โ ภค
ที่ร้องขอได้ดว้ ย และในการนี้ใ ห้ไ ด้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
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สมาคมใ ดมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ต่ อ ต้านการแข่ งขัน อัน ไม่ เป็ นธรรมทางการค้า และ
ข้อบังคับของสมาคมดังกล่าว ในส่ วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้ส มาคมนั้นมีสิ ทธิ แ ละอํานาจฟ้ องตาม
มาตรา 41 ได้
การยืน่ คําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ร้ ายร่ างกายนายดํา นายดําซึ่ งเป็ นผูเ้ สี ยหายในคดี อาญาก็มีสิทธิ ฟ้อ งในทางแพ่งเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน
เช่น การคืนหรื อใช้ราคาทรัพย์ และค่าเสี ยหายอื่น ๆ อีกด้วย
2.1.1 ผูม้ ีอาํ นาจฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
1) ผูเ้ สี ยหายในคดีอาญาที่ได้รับความเสี ยหายทางแพ่ง ซึ่งหมายความรวมถึง บุคคลอื่นผูส้ ื บ
สิ ทธิ ของบุคคลนั้น เช่น ทายาท บางกรณี ผเู ้ สี ยหายในคดีอาญา ก็อาจไม่ใช่ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายในทางแพ่ง
2) พนักงานอัยการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ให้อยั การที่ยนื่ ฟ้อง
คดีอาญาที่จะเรี ยกทรัพย์สิน หรื อราคา แทนผูเ้ สี ยหายด้วย หน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะเรี ยกทรัพย์สินหรื อ
ราคาแทนผูเ้ สี ยหายนั้น จํากัดเฉพาะความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43
เท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่รวมความผิดฐาน “โกงเจ้าหนี้ ” ซึ่ งตาม ประมวลกฎหมายอาญาอยู่คนละหมวดกับ
ความผิดฐาน “ฉ้อโกง” อย่างไรก็ตาม ความผิดฐาน “ยักยอก” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43 ศาลฎี การวมถึงความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรั พย์ ตาม ป.อ. มาตรา 147 แต่ความผิดฐาน
“ฉ้อโกง” ไม่รวมไปถึ งความผิดตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตรี
แม้จะมีคาํ ว่า “หลอกลวงผูอ้ ื่น” อยูใ่ นมาตรา 91 ตรี ก็ตาม แต่ความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ย่อมรวมถึงความผิดฐาน
“ฉ้อโกงประชาชน” ตาม ป.อ. มาตรา 343 ด้วย ความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 43 นั้น หากศาลพิพากษาว่าจําเลย
(ที่มิได้ระบุไว้ในมาตรา 43 ) ซึ่ งเป็ น “บทหนัก” ตาม ป.อ. มาตรา 90 อัยการก็มีคาํ ขอให้คืนหรื อใช้ราคา
ทรัพย์ให้
โดยที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 บัญญัติข้ ึนด้วยความมุ่งหมาย
เพื่อให้ความสะดวกแก่ ผูเ้ สี ยหายที่ ตกเป็ นโจทก์ในคดี อาญา กล่าวคื อ สามารถนําคดี แพ่งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
คดีอาญามาฟ้องยังศาลที่มีอาํ นาจชําระคดีอาญาได้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ผูเ้ สี ยหายที่เป็ นโจทก์กย็ งั มีอาํ นาจที่จะ
แยกฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญานั้นยังศาลที่มีอาํ นาจชําระคดีแพ่งต่างหากจากคดีอาญาได้ หากแยก
ฟ้อง ก็สามารถฟ้องคดีแพ่งก่อน และต่อมาค่อยฟ้องคดีอาญาก็ได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งฟ้องคดีแพ่งไป
พร้อมกับคดีอาญา และโจทก์ก็ไม่จาํ ต้องฟ้องคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาในคดีอาญาเสร็ จเด็ดขาด
การพิจารณาคดี แพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 บัญญัติให้เป็ นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หากฟ้องคดีแพ่งพร้อมกับคดีอาญาแล้ว การพิจารณาคดีแพ่งจักทําให้การพิจารณาคดีอาญา
ล่าช้าหรื อติดขัด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 41 กําหนดว่า ศาลมีอาํ นาจสั่งแยกคดีแพ่ง
ออกจากคดี อาญาและพิจารณาต่างหากโดยศาลที่ มีอาํ นาจชําระคดี แพ่ง ในการพิจารณาคดี แพ่งที่ ฟ้องมา
พร้อมกับคดีอาญานั้น ถ้าพยานหลักฐานที่นาํ สื บแล้วในคดีอาญาไม่เพียงพอ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 42 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อาํ นาจศาลเรี ยกพยานหลักฐานมาสื บเพิ่มเติมอีกก็ได้ ใน
กรณี เช่นนั้น ศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปก่อน ส่ วนคดีแพ่งจะพิพากษาในภายหลังก็ได้ กรณี ที่มีการฟ้องคดี
แพ่งมาพร้อมกับคดีอาญา หากศาลพิพากษาคดีส่วนอาญาแล้ว ศาลต้องวินิจฉัยคดีส่วนแพ่งด้วย หรื ออาจจะ
สัง่ แยกคดีแพ่งออกจากคดีอาญาโดยให้ไปฟ้องคดีแพ่งใหม่กไ็ ด้โดยศาลที่มีอาํ นาจชําระคดีแพ่ง
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2.2 หลักการดําเนินคดีอาญา
1) หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเ้ สี ยหาย เอกชนจะมีบทบาทอย่างมากในการเป็ นผูม้ ีหน้าที่
รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และควบคุ ม อาชญากรรม เมื่ อ มี ก ารกระทํา ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ นหน้ า ที่
ของผูเ้ สี ยหายที่ จะดํา เนิ นการฟ้ อ งร้ อ ง และหาพยานหลักฐานมาพิ สู จน์ค วามผิดนั้น ๆ ต่ อศาล แต่ สิท ธิ
ในการฟ้องคดีอาญาของเอกชนจะจํากัดอยูแ่ ต่เพียงผูเ้ สี ยหายที่ได้รับผลร้ายจากการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
เท่านั้น เอกชนอื่นซึ่ งไม่ใช่ ผูเ้ สี ยหายโดยตรงย่อมไม่สามารถนําคดีอาญามาฟ้ องร้องต่อศาลได้ แต่อย่างไร
ก็ตามในความจริ งแล้วนั้น ผูเ้ สี ยหายในที่น้ ีกห็ มายความรวมถึงบรรดาบุคคลในครอบครัวผูเ้ สี ยหายด้วย5
การดํา เนิ น คดี อ าญาโดยผู ้เ สี ย หาย จึ ง เป็ นกรณี ที่ ต่ อ สู ้ ก ั น เองระหว่ า งราษฎรที่ นํ า
พยานหลักฐานมาสื บ โดยศาลวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัดเพื่อวินิจฉัยตัดสิ น การดําเนิ นคดีอาญาจึงแทบ
ไม่ต่างจากการดําเนินคดีแพ่ง นอกจากนั้น การดําเนินคดีอาญาโดยผูเ้ สี ยหายนี้ คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์หรื อ
ส่ วนได้เสี ยของผูเ้ สี ยหายหรื อเครื อญาติเท่านั้น โดยมิได้คาํ นึ งถึงผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของรั ฐ
เท่าที่ควร กฎหมายมีข้ ึนเพื่อวางกติกาในการจัดการกับข้อขัดแย้งระหว่างราษฎรทั้ง 2 ฝ่ าย แทนการที่คู่กรณี
ใช้กาํ ลังแก้แค้นกันเองตามอําเภอใจ
2) หลักการดําเนิ นคดีอาญาโดยประชาชน เป็ นแนวคิดตามหลักการปั จเจกชนนิ ยมที่ เห็ นว่า
ทุกคนในสังคมเป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการช่วยกันรักษากฎหมาย จึงยอมรับกันว่าประชาชนทุกคนใครก็ได้สามารถ
เริ่ ม คดี อ าญาโดยเป็ นโจทก์ฟ้ อ งคดี อ าญาได้ จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องประชาชนที่ จ ะต้อ งร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนิ นคดี อาญา สิ ทธิ ในการดําเนิ นคดีอาญาของเอกชนจึ งมีได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ โดยไม่จาํ กัด
ประชาชนผูน้ าํ คดี อาญามาฟ้ องร้ องต่อศาลนั้นว่าจะเป็ นผูเ้ สี ยหายโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญา
หรื อไม่
3) หลักการดําเนิ นคดี อาญาโดยรั ฐ เป็ นหลักการดําเนิ นคดี อาญาที่ เกิ ดขึ้นใหม่ ภายหลัง
หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเ้ สี ยหาย และหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน หลักการดําเนิ นคดีอาญา
โดยรัฐนี้ถือว่ารัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย และเจ้าพนักงานของรัฐผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินคดีอาญา คือ พนักงานอัยการ
2.3 การดําเนินคดีอาญาแทนผู้บริโภค ตามมาตรา 39
การดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หน่วยงานหลักที่ทาํ หน้าที่ ในการดําเนิ น
คดี แทนผูบ้ ริ โภคที่ ถูกละเมิ ด สิ ท ธิ คื อ คณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นองค์กรพิ เศษที่ มีอ าํ นาจ
ดําเนินคดีละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่ งคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะดําเนินการ
ได้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1) กรณี ที่ ค ณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภคเห็ น สมควรเข้ า ดํ า เนิ นคดี เ กี่ ย วกั บ
เกรี ยงศักดิ์ ดํารงศักดิ์ศิริ, ปั ญหาอํานาจฟ้องของผูเ้ สี ยหายในความผิดต่อแผ่นดิน, วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาล
ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2551.
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การละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นกรณี ที่คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้รับคําร้องขอจากผูบ้ ริ โภค
ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ
กรณี ที่คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเห็นสมควรเข้าดําเนิ นคดีเกี่ ยวกับการละเมิ ดสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โภคนั้น เช่น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จโฆษณาสิ นค้าเกินจริ ง อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการ
ได้รับข่าวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุ ณภาพที่ ถูกต้องและเพียงพอเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งสิ ท ธิ ของ
ผูบ้ ริ โภคตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ ทธิ ที่รับรองเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อ
ประชาชนเป็ นส่ วนรวม การละเมิดสิ ทธิ ดงั กล่าวจึงถือเป็ นความเสี ยหายต่อรัฐ และคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคมีอาํ นาจในการดําเนินคดีได้ ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง และ
2) กรณี ที่ ค ณะกรรมการคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โ ภคเห็ น ว่ า การดํา เนิ น คดี น้ ัน จะเป็ นประโยชน์
แก่ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วนรวม โดยพิจารณาจาก
ก. ลักษณะของการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ การประกอบธุรกิจใดที่แม้วา่ จะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ ผูบ้ ริ โภคเพียงรายเดี ยว แต่มีพฤติ การณ์ ที่เห็ นได้ว่า หากผูป้ ระกอบธุ รกิ จยังคงประกอบธุ รกิ จ
ลักษณะนั้นต่อไปเรื่ อย ๆ อาจทําให้ผบู ้ ริ โภครายอื่น ๆ ได้รับความเสี ยหาย
ข. ผลของการดําเนิ นคดี คือ ผลของการดําเนิ นคดีรายใดนั้นจะเป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภค
รายอื่น ๆ ที่ยงั มิได้ร้องขอเข้ามาตามมาตรา 39 ซึ่งสามารถยืน่ คําร้องขอให้ดาํ เนินคดีในภายหลังได้
3. การดําเนินคดีอาญาแทนผู้บริโภคในต่ างประเทศ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา6
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ถือเป็ นประเทศแรกที่ได้กาํ หนดให้ประชาชนมีสิทธิ ของผูบ้ ริ โภคและ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนออกมาเรี ยกร้อง และตระหนักถึงสิ ทธิที่ผบู ้ ริ โภคพึงจะได้รับจากรัฐบาล ทําให้ประเทศ
ต่าง ๆ เริ่ มหันมาใส่ ใจในเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น โดยในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการบัญญัติ
กฎหมาย “The Federal Trade Commission Act 1994” เป็ นกฎหมายกลาง และมีองค์กรที่ทาํ หน้าที่คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นองค์กรของรั ฐ เรี ยกว่า “The Federal Trade Commission” เรี ยกโดยย่อว่า FTC เป็ นองค์กร
กลางที่ คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภค และคอยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภค ดํา เนิ น งานในรู ปแบบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิ บดี และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา และมีประธานาธิ บดี
เป็ นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง ในรัฐต่าง ๆ อาจมีการตั้งแผนกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึ้นในสํานักงานอัยการ
แห่ งมลรั ฐโดยกฎหมายของมลรัฐได้กาํ หนดไว้ว่า อัยการของรัฐจะต้องดําเนิ นคดี เพื่อคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะ จะให้คาํ ปรึ กษาหรื อดําเนิ นคดี แก่ผูบ้ ริ โภคอย่างทนายความส่ วนตัวไม่ได้ โดยอัยการในแผนก
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงเรื่ องร้ องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภคว่ามีความเสี ยหายแก่ สาธารณะหรื อไม่
สุษม ศุภนิตย์, ร่ างพระราชบัญญัติกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. ... กรณี ศึกษากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคของ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548),น. 54-72.
6

826

ถ้า เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดัง กล่ า วจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น แก่ ส าธารณะ อัย การแห่ ง รั ฐ นั้น จะดํา เนิ น คดี
เพราะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา พนักงานอัยการจะมีอาํ นาจในการดําเนินคดีเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ได้กต็ ่อเมื่อเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ส่ วนการดําเนินคดีใด ๆ เพื่อปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ ง
นั้น พนักงานอัย การไม่ มีอ าํ นาจเพราะมิ ไ ด้ก ระทํา ไปเพื่ อ คุ ้มครองประโยชน์ข องส่ วนรวมแต่ อ ย่า งใด
การพิจารณาว่าการดําเนิ นคดี น้ ันจะเป็ นไปเพื่อคุ ม้ ครองประโยชน์สาธารณะหรื อไม่ พิจารณาจากปั จจัย
หลายประการ เช่น สภาพความเสี ยหายหรื อความรุ นแรงของการละเมิดกฎหมาย ความเป็ นไปได้ในการหยุด
การกระทําที่ เป็ นการฉ้อโกงหรื อหลอกลวงโดยเร็ ว ประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการบังคับกฎหมาย
โดยรั ฐ ค่ า ใช้จ่ า ยในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายเปรี ย บเที ย บกับ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ ความเป็ นไปได้
ในการเรี ยกค่าปรับและการชดเชยจากผูป้ ระกอบธุรกิจ ดังเช่น มลรัฐเท็กซัส และมลรัฐอิลลินอยด์ เป็ นต้น
3.2 ประเทศออสเตรเลีย 7
ในประเทศออสเตรเลี ยมีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นโดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการคุม้ ครอง
ผู ้บ ริ โภค องค์ ก รเหล่ า นี้ มี ท้ ั งจั ด ตั้ งขึ้ นโดยเอกชน และจัด ตั้ ง ขึ้ นโดยรั ฐ ซึ่ งเป็ นการอาศั ย อํา นาจ
ตามกฎหมาย “The Trade Practices Act 1974” ประเทศออสเตรเลียจะมีคณะกรรมการว่าด้วยการแข่งขันและ
การบริ โภคแห่ ง ออสเตรเลี ย (Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)) ที่ จ ัด ว่ า เป็ น
องค์ก รอิ ส ระอยู่ ภ ายใต้ก ารบัง คับ บัญ ชาของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกิ จ การผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งดู แ ลเรื่ อ ง
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุน้ และส่ งเสริ มสวัสดิ การของชาวออสเตรเลีย
โดยผ่านกระบวนการส่ งเสริ มทางการค้าและการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมโดยเฉพาะการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกิจการผูบ้ ริ โภคซึ่ งดูแล
เรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์หลักในการดําเนินงาน คือดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการแข่งขันที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ตลาดส่ งเสริ มการค้าที่เป็ นธรรมและส่ งเสริ มการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
วางระเบียบให้แก่ตลาดบริ การและตลาดอื่นที่ มีการแข่งขันในวงจํากัด เพื่อต้องการกระตุ ้น และส่ งเสริ ม
สวัสดิการของชาวออสเตรเลี ยโดยผ่านกระบวนการส่ งเสริ มทางการค้า และการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
โดยเน้นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อดําเนินการตาม The Trade Practices Act 1974 และกฎหมายอื่น
ภารกิจของ ACCC ภายใต้กฎหมาย The Trade Practices Act นั้นมีอาํ นาจหน้าที่ในการสื บสวน
สอบสวนถึ งการฝ่ าฝื นบทบัญญัติใน The Trade Practices Act ที่เกี่ ยวข้องกับการแข่งขันและการคุม้ ครอง
ผู บ้ ริ โ ภค จัด หาแนวทางการเยี ย วยาให้ กับ ผู บ้ ริ โ ภคที่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หาย มี อ าํ นาจในการจัด การกับ
การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อ ACCC เห็นว่าการกระทําที่กระทบต่อผลประโยชน์ของส่ วนรวม และติดตาม
หรื อไม่อนุมตั ิราคาในตลาดที่มีลกั ษณะผูกขาด
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นอกจากนี้ ACCC ยังมีบทบาทในการนําคดีไปฟ้องขึ้นสู่ ศาล โดยสามารถดําเนินคดีแพ่งในศาล
รัฐบาลกลางในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ฟ้องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเงิน ฟ้องคดีเพือ่ ให้ศาลมีคาํ สั่ง
ใด ๆ ฟ้องคดีเพื่อให้แบ่งแยกคดีทรัพย์สินที่ได้ซ้ือมา (เฉพาะการควบรวมกิจการเท่านั้น) และการฟ้องคดีเพื่อ
ขอความคุม้ ครองจากศาลในคดีต่าง ๆ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ACCC ไม่มีอาํ นาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุรกิจ8
ประเทศออสเตรเลี ย ยัง มี ส มาคมผู ้บ ริ โภคแห่ ง ออสเตรเลี ย (The Australian Consumers’
Association (ACA)) เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นการด้านการวิจยั และเผยแพร่ ในนามของผูบ้ ริ โภคโดยไม่หวังผล
กําไร เริ่ มต้นดําเนินการมาตั้งแต่ปี 1959 โดยมีผสู ้ มัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก และเป็ นองค์กร
ผูบ้ ริ โภคที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย จุดมุ่งหมายของสมาคมคือ การจัดการกับประเด็นปั ญหาที่มีความสําคัญ
กับ ผูบ้ ริ โภคโดยใช้ขอ้ มู ลข่ าวสารเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งตัวเลื อกที่ มีความน่ าเชื่ อ ถื อและชักนํา ให้มี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับความเป็ นธรรม สมาคมมีความเป็ นอิสระอย่างยิ่ง เพราะไม่มีการรับ
เงิ นช่ วยเหลื อจากภายนอกไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการ รั ฐบาล หรื อองค์กรอื่ นใดก็ตาม เงิ นที่ สมาคมใช้
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อนํามาทดสอบและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของสมาคมเป็ นรายได้จากการขายสิ นค้า
และบริ การ
นอกจากนี้ ACA ยังคอยสอดส่ องดูแลเกี่ยวกับเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและมีการยื่นข้อซักถาม
หรื อข้อทักท้วงไปยังรัฐบาลหากพบกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับความเป็ นธรรม
เมื่ อ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติ ใ น The Trade Practices Act ผู ม้ ี สิ ท ธิ ยื่น คํา ร้ อ งต่ อ ศาล
เพื่ อ เยีย วยาความเสี ย หาย หรื อ เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ได้รั บ โทษตามกฎหมายคื อ ผูบ้ ริ โ ภคยื่น คํา ร้ อ ง
ด้วยตนเอง เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับความเดือดร้อน หรื ออาจได้รับความเดือดร้อน สู ญเสี ย หรื อเสี ยหายอันเป็ น
การกระทําผิดตาม The Trade Practices Act 1974 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถยื่นคําร้องได้ตาม มาตรา 87 (1A) (a)
เพื่อให้ศาลมีคาํ สัง่ บรรเทาความเสี ยหายได้
คณะกรรมการว่าด้วยการแข่งขันและการบริ โภคแห่ งออสเตรเลีย (ACCC) เป็ นผูย้ ื่นคําร้องแทน
ผูบ้ ริ โภค สามารถยื่นคําร้องแทนผูเ้ สี ยหายหรื อผูบ้ ริ โภคต่อศาลได้ตาม มาตรา 87 (1A) (b) แห่ ง The Trade
Practices Act 1974 ต่อ Federal Court ในการบรรเทาความเสี ยหายตาม มาตรา 87(2) ได้เช่ นกัน โดยต้อง
ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายไม่วา่ จะคนเดียวหรื อหลายคนตาม มาตรา
87 (1B) แห่ ง The Trade Practices Act 1974 ในการดําเนินคดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศออสเตรเลีย กรณี
ที่ มีผูบ้ ริ โภคถูกละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ ผิ ดสัญ ญาที่ รับ ความเสี ยหายหรื อคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคอาจ
ดําเนิ นการยื่นคําร้องต่อศาลแยกต่างหากจากกันได้ แต่กรณี ในคดีที่มีผูเ้ สี ยหายจํานวนมาก และเป็ นคดีที่มี
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเป็ นอย่างเดียวกัน ผูบ้ ริ โภคและคณะกรรมการการแข่งขันและผูบ้ ริ โภค (ACCC)
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สามารถขอดําเนิ นคดีแบบกลุ่มได้ (Class Action) ซึ่ งเรื่ องการดําเนิ นคดีดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติไว้ใน Part IVA
ของ The Federal Court of Australia Act 1976 ว่ า ด้ ว ยการดํ า เนิ นคดี แ ทนผู ้ บ ริ โภค (Representative
Proceeding) 9
3.3 ประเทศอิสราเอล10
ประเทศอิสราเอลมีหน่ วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ สภาผูบ้ ริ โภค เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กําไรตามกฎหมายซึ่ งทํางานเพื่อปกป้ องผูบ้ ริ โภค และปกป้ องสิ ทธิ ของพวกเขาโดยจัดการกับข้อร้องเรี ยน
ค้นหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค และผ่านทางการศึกษา การบังคับใช้ และการยับยั้ง และ
การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ผู บ้ ริ โ ภคให้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค สภาผู บ้ ริ โ ภคมี ห น้า ที่ ห ลัก ได้แ ก่ การจัด การข้อ ร้ อ งเรี ย น
จากผูบ้ ริ โภคกับเจ้าของธุ รกิ จที่ ละเมิดสิ ทธิ ให้ความช่ วยเหลือในการยื่นฟ้ องผูบ้ ริ โภค และการเรี ยกร้ อง
ทางกฎหมายขั้น พื้ น ฐานให้ก ับ ผู บ้ ริ โ ภค สํา หรั บ ในเรื่ อ งการดํา เนิ นคดี แ ทนผูบ้ ริ โ ภคนั้น มี บ ทบัญ ญัติ
ในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของอิสราเอล ตามมาตรา 22 ที่ให้คณะกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
มีอาํ นาจเสมือนเป็ นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจตามมาตรา 2 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลักฐาน)
และมาตรา 3 ของกฎหมายนี้ จะใช้บงั คับด้วย ไปยังข้อความที่ถ่ายโดยพวกเขา บทบัญญัติของมาตรา 26 ถึง
28 และบทที่สี่ของกระบวนการพิจารณาความอาญา (การจับกุมและการค้นหา) กฎหมาย (ฉบับใหม่), 5729–
1969 จะใช้ บ ัง คับ โดยอนุ โ ลมกับ การสื บ สวนและยึ ด ตามมาตรา 21 (1) โดยอนุ โ ลม การสอบสวน
เป็ นการค้นหาตามความหมายของกฎหมายฉบับนั้น
ในเรื่ องของการฝ่ าฝื นบทบัญญัติจะได้รับโทษตามมาตรา 23 บุคคลที่ทาํ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งดังต่อไปนี้
ต้องระวางโทษจําคุกหนึ่ งปี หรื อปรับ 50,000 เชคคาลิม (1) ฝ่ าฝื นบทบัญญัติใด ๆ ของบทที่สอง สาม หรื อสี่
หรื อข้อบังคับที่ทาํ ขึ้นนั้น (2) ละเมิดกิจการที่ได้รับตามมาตรา 28 (a) (2) หรื อ (3) (3) ขัดขวางบุคคลที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างถูกต้อง (4) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และในกรณี ที่บุคคลถูกตัดสิ นว่ามีความผิดตามมาตรา 23
ศาลอาจสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทษอื่น ๆ ตามมาตรา 24 ว่า (1) ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนของสิ นค้าใด ๆ
ด้ว ยวิ ธี ก ารหรื อ ในส่ ว นที่ ค วามผิ ด นั้น ได้ถู ก ริ บ (2) ปิ ดกิ จ การของผู ้ถู ก กล่ า วหาตามระยะเวลา และ
ตามลักษณะที่กาํ หนดไว้ (3) ใบอนุ ญาตที่ออกให้แก่ผูถ้ ูกกล่าวหาจะถูกยกเลิกหรื อถูกระงับตามระยะเวลา
ที่กาํ หนด
ในกรณี ที่ ก ารกระทํา ความผิ ด ตามกฎหมายนี้ กระทํา โดยบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการของตน
เป็ นผูอ้ าํ นวยการที่ใช้งานหรื อหุ ้นส่ วนอื่น ๆ หรื อพนักงานบริ หารอาวุโส หรื อโดยพนักงานในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ของนายจ้า งหรื อ โดยตัว แทนที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตที่ ก ระทํา การภายในขอบเขตของการมอบหมาย
จากนายจ้างหรื อหัวหน้าจะต้องมีความผิดในการกระทําผิด เว้นแต่เขาจะพิสูจน์ได้วา่ ได้กระทําโดยที่ไม่รู้และ
ใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้ ตามมาตรา 25 และมาตรา 26
9

เรณู อาจรยวัตรกุล, เพิ่งอ้าง.
สื บค้น จาก http://www.consumers.org.il/category/en-consumers.
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ในมาตรา 28 กรณี ที่คณะกรรมการมีความเห็ นว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้ อาจได้รับความเห็นชอบจากอัยการสู งสุ ดหรื อตัวแทนด้วย ความเห็นชอบจากอัยการสู งสุ ด
ได้แก่ (1) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ หรื อการละเว้นที่ ระบุไว้ในกิจการซึ่ งในความเห็นของคณะกรรมการ
ถื อเป็ นความผิ ดตามกฎหมายนี้ การประกอบกิ จการตามที่ กล่ าวมาจะต้อ งมาพร้ อ มกับ ความปลอดภัย
โดยมีหรื อไม่มีหลักประกันเป็ นจํานวนไม่เกิน 10,000 เชคคาลิม และเป็ นระยะเวลาไม่เกินสองปี (2) คืนเงิน
หรื อสิ นค้าให้แก่ผูบ้ ริ โภค (3) เผยแพร่ ประกาศดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณี ที่ตวั แทน
จํา หน่ า ยได้รั บ การประกอบภายใต้ส่ ว นย่ อ ย จะไม่ มี ก ารดํา เนิ น คดี ท างอาญาสํา หรั บ การกระทํา หรื อ
การละเว้นซึ่ งเป็ นพื้นสําหรับการดําเนินการ ในกรณี ที่ผคู ้ า้ ปลีกถูกตัดสิ นว่ากระทําความผิดซึ่ งตนได้กระทํา
เพื่อละเว้นภายใต้ส่วนย่อย ศาลอาจทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งดังต่อไปนี้ (1) ประกาศการริ บหลักประกันทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนและไม่ กาํ หนดบทลงโทษอื่ น ๆ (2) กําหนดบทลงโทษและออกจากการรั กษาความปลอดภัย
โดยไม่ ต้อ งแจ้งให้ท ราบล่ ว งหน้า (3) ประกาศการริ บ หลักประกันทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น และกํา หนด
บทลงโทษอื่ น ๆ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมด้ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการเศรษฐกิ จ
ของ Knesset อาจเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่ระบุไว้ในหมวดย่อย (a) (1)
อัยการสู งสุ ดหรื อผูแ้ ทนหรื อของผูพ้ ิพากษาอาจกระทําตามมาตรา 30 ได้แก่ (1) สัง่ ให้บุคคลใด ๆ
ที่จะละเว้นจากการกระทําที่ก่อความผิดตามกฎหมายนี้และเพื่อให้ความปลอดภัยสําหรับการละเว้นของเขา
(2) สัง่ การใด ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อป้องกันการกระทําผิดดังกล่าว
ถ้าการกระทําหรื อการละเว้นการฝ่ าฝื นบทที่ สอง สาม หรื อสี่ จะถื อว่าเป็ นความผิดทางแพ่ง
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความผิดทางแพ่ง (แก้ไขใหม่) ในกรณี ที่ศาลพบว่าประชาชนหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของศาลมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระทําหรื อละเว้นการกระทําของจําเลยและโจทก์
ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรของผูบ้ ริ โภคในศาล นอกเหนื อจากการเยียวยาที่มอบให้แก่โจทก์แล้วให้
ตัดสิ นว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้กบั องค์กรนั้นในจํานวนไม่เกินสี่ เท่าของจํานวนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์
หรื อ 15,000 เชคคาลิม แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเศรษฐกิจของ Knesset อาจเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่กล่าวถึงล่าสุ ด ซึ่งในส่ วนนี้ “องค์กร
ของผูบ้ ริ โภค” หมายถึ ง สภาผูบ้ ริ โภคของอิ สราเอลหรื อองค์กรอื่น ๆ ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงยุติธรรมตามมาตรา 31
กรณี ที่พบการกระทําตามมาตรา 32 ว่าเป็ นการกระทําที่ ทาํ ให้เข้าใจผิดหรื อการกระทําที่ ใช้
ประโยชน์จากความทุกข์ของบุคคลภายใต้ความหมายของกฎหมายนี้ได้กระทําหรื อกระทําในแง่ของสิ นค้าที่
ขาย การกระทําเช่นนั้น หรื อการละเว้นเป็ นสาระสําคัญในสถานการณ์ แม้ว่าในกรณี ของการกระทําที่ทาํ ให้
เข้าใจผิดผูข้ ายอาจยกเลิกได้ ผูบ้ ริ โภคอาจยกเลิกการขายโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผขู ้ ายทราบภายใน
สองสัปดาห์นบั จากวันของการขาย ศาลอาจยกเลิกการขายได้แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเหตุผลพิเศษ ใน
กรณี ที่การขายถูกยกเลิกภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งการยกเลิก และส่ งคืนสิ่ งที่ได้รับไปยังผูซ้ ้ือและผูซ้ ้ื อ
จะต้องส่ งคืนสิ นค้า หากผูซ้ ้ื อใช้สินค้าในขณะนั้นและลดมูลค่าลงอย่างมากหรื อทําให้เกิดความเสี ยหายแก่
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ผูข้ ายผูข้ ายอาจหักจํานวนเงิ นที่ พิจารณาว่า มูลค่าของสิ นค้านั้นน้อยกว่าตอนที่ ขาย รั ฐมนตรี อาจกําหนด
รายละเอียดไว้โดยไม่เปิ ดเผยซึ่ งจะเป็ นสาเหตุของการยกเลิกการขาย บทบัญญัติของมาตรานี้ จะใช้บงั คับ
กับการยกเลิกดังกล่าวด้วย
ตามความเชื่ อมัน่ หรื อการหาคําฟ้ องกับจําเลยภายใต้กฎหมายนี้ ศาลอาจสั่งให้มีคาํ พิพากษาถึ ง
ที่ สุดหรื อเป็ นนามธรรมหรื อการแก้ไขสิ่ งพิมพ์ที่ทาํ ให้เข้าใจผิดเผยแพร่ ในรู ปแบบและลักษณะเช่ นนี้ จะ
กําหนดและอาจนําผูท้ ี่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ในกรณี ที่ศาลมีคาํ สั่งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาต้อง
แบกรับค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการปฏิบตั ิในลักษณะเดียวกันกับค่าปรับตามที่ศาล
กําหนดตามมาตรา 33

4. บทวิเคราะห์
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ ใช้บงั คับในเรื่ องการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ The Federal Trade Commission Act 1994 ในประเทศออสเตรเลีย คือ
The Trade Practices Act 1974 และในประเทศอิ สราเอล คือ Israel Consumer Protection Law จะเห็ นได้ว่า
ในแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคบัญญัติไว้ จากการศึ กษาในเรื่ องนี้ ผูเ้ ขี ยนมี ความเห็ นว่าการดําเนิ นคดี อาญาแทนผูบ้ ริ โภคของ
ประเทศไทยนั้นมีความใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่ องจากเป็ นประเทศที่มีหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่
เป็ นองค์กรกลางในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน โดยหน่ วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย คือ
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ The Federal Trade
Commission หรื อ FTC ทั้ง สององค์ ก รนี้ ถื อ ได้ว่ า เป็ นองค์ ก รกลางที่ คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค และคอยดู แ ล
รับผิดชอบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังมีคณะกรรมการที่กาํ กับดูแลการดําเนิ นงานเช่นเดียวกัน ในเรื่ อง
ของกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประเทศสหรั ฐอเมริ กา คื อ The Federal Trade Commission Act 1994
และในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกฎหมายกลางเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่ทาํ หน้าที่เป็ นกฎหมายกลางเช่นเดียวกัน และในเรื่ องการดําเนิ นคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภค
นั้น ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีบทบัญญัติที่ให้อาํ นาจหน้าที่พนักงานอัยการโดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการแรก
คื อ การเจรจาไกลเกลี่ ย ไปจนถึ ง การฟ้ อ งคดี แต่ ใ นการฟ้ อ งคดี น้ ัน จะต้อ งเป็ นประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
ประกอบกับกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยของประเทศไทย จะใช้นกั สื บสวนสอบสวน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการหลัก
ส่ ว นเรื่ อ งเหตุ ผ ลในการฟ้ อ งคดี น้ ัน มี ค วามใกล้เ คี ย งกัน เนื่ อ งจากการฟ้ อ งคดี จ ะต้อ งเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภครายอื่น ๆ หรื อเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริ กา แม้ว่าจะไม่ได้มีรูปแบบการปกครองที่แยกออกเป็ นมลรัฐเหมือนกัน แต่กฎหมาย หน่วยงาน
และการดําเนินคดีน้ นั มีความใกล้เคียงกัน และความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ ในแต่ละประเทศยังมีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เป็ นองค์กรหลักในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กล่ า วคื อ ในประเทศไทย มี อ งค์ก รหลัก คื อ สํา นัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โ ภค ในประเทศ
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สหรัฐอเมริ กา มีหน่วยงานที่ชื่อว่า The Federal Trade Commission หรื อ FTC ทําหน้าที่ในการรวบรวมเรื่ อง
ร้องทุกข์จากผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเดือดร้อน
ในประเทศออสเตรเลี ย มี คณะกรรมการว่าด้วยการแข่ งขันและการบริ โ ภคแห่ งออสเตรเลี ย
(Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระภายใต้ก ํา กับ ของ
รัฐมนตรี กระทรวงกิจการผูบ้ ริ โภค ทําหน้าที่เสมือนเป็ นหน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในส่ วนนี้ ผูเ้ ขียนมี
ความเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับการดําเนิ นงานของมูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภคตามมาตรา 40 ในประเทศไทยเสี ย
มากกว่า เพราะมีบทบาทในการนําคดีไปฟ้องขึ้นสู่ ศาล โดยที่ ACCC สามารถดําเนิ นคดีแพ่งเท่านั้น ไม่ได้มี
อํานาจในการฟ้องคดีอาญาในศาลรัฐบาลกลางในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ฟ้องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน
เป็ นตัวเงิน ฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคาํ สัง่ ใด ๆ (รวมถึงการควบกิจการ) ฟ้องคดีเพื่อให้แบ่งแยกคดีทรัพย์สินที่ได้
ซื้อมา (เฉพาะการควบรวมกิจการเท่านั้น) และการฟ้องคดีเพื่อขอความคุม้ ครองจากศาลในคดีต่าง ๆ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ACCC ไม่มีอาํ นาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ผูเ้ ขียนจึงมี
ความเห็นว่าในส่ วนของประเทศออสเตรเลียนี้มีการดําเนินงานที่คล้ายกับมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค
อย่างไรก็ดี ประเทศออสเตรเลียยังมีหน่วยงานที่ชื่อว่า สมาคมผูบ้ ริ โภคแห่งออสเตรเลีย หรื อ The
Australian Consumers’ Association (ACA) ที่มีหน้าที่ในการวิจยั และเผยแพร่ ปัญหาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยการใช้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็ นการช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคให้ได้รับ
ความเป็ นธรรม
สําหรับประเทศอิสราเอลนั้น ก็มีสภาผูบ้ ริ โภค เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรตามกฎหมายซึ่ ง
ทํางานเพื่ อปกป้ องผูบ้ ริ โภค และปกป้ องสิ ท ธิ ของผูบ้ ริ โภค โดยจัดการกับ ข้อร้ องเรี ย น ค้นหาวิ ธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค และผ่านทางการศึกษา การบังคับใช้ และการยับยั้ง และการส่ งเสริ มสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภค สภาผูบ้ ริ โภคมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การจัดการข้อร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจที่ละเมิดสิ ทธิ ให้ความช่ วยเหลือในการยื่นฟ้องผูบ้ ริ โภค และการเรี ยกร้ องทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค สําหรับในเรื่ องการดําเนิ นคดีแทนผูบ้ ริ โภคนั้น มีบทบัญญัติในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ของอิสราเอล ตามมาตรา 22 คณะกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จะมีอาํ นาจเป็ นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ระดับยศสารวัตรตามมาตรา 2 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลักฐาน) และมาตรา 3
ของกฎหมายนี้ จะใช้บงั คับด้วย บทบัญญัติของมาตรา 26 ถึง 28 และบทที่สี่ของกระบวนการพิจารณาความ
อาญา (การจับกุมและการค้นหา) กฎหมาย (ฉบับใหม่), 5729–1969 จะใช้บงั คับโดยอนุโลมกับการสื บสวน
และยึดตามมาตรา 21 (1) โดยอนุ โลม การสอบสวนเป็ นการค้นหาตามความหมายของกฎหมายฉบับนั้น จาก
บทบัญญัติ น้ ี จะเห็ นได้ว่ าผูท้ ี่ มี อ าํ นาจหน้าที่ ในการดําเนิ นคดี แทนผู บ้ ริ โภคของอิ สราเอล คื อ เจ้าหน้าที่
ที่ทาํ หน้าที่เสมือนตํารวจ ซึ่ งแตกต่างจากประเทศไทยที่ให้อาํ นาจพนักงานอัยการ หรื อข้าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภคได้
และในส่ ว นสุ ด ท้า ย เรื่ องของบทลงโทษนั้น ทั้ง ประเทศไทยและประเทศอิ ส ราเอล ผูเ้ ขี ย น
มีความเห็นว่าทั้งสองประเทศมีการบัญญัติเรื่ องการลงโทษไว้ในกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน และ
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โทษที่บญ
ั ญัติไว้น้ นั ก็เป็ นโทษทางอาญา ได้แก่ โทษจําคุกและโทษปรับ ซึ่ งตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ของอิสราเอลตามมาตรา 23 ได้บญ
ั ญัติไว้ถึงโทษปรับ 50,000 เชคคาลิม(ประมาณ 65,000 บาทไทย) และโทษ
จําคุก 1 ปี ซึ่ งอัตราโทษดังกล่าวนี้ บญ
ั ญัติไว้เช่ นเดี ยวกับประเทศไทย โดยผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษ
ดังกล่าวนี้ หากฝ่ าฝื นบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เมื่อเปรี ยบกับประเทศไทยแล้วนั้นจะ
พบว่ามีการดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภค และบทลงโทษที่คล้ายคลึงกัน

5.บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ปั ญ หาการดํา เนิ น คดี อ าญาของเจ้า หน้า ที่ แ ทนผูบ้ ริ โ ภคตามมาตรา 39 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และใน
บทบัญญัติเรื่ องโทษทางอาญาที่ได้มีการประกาศใช้มาเป็ นระยะเวลายาวนาน และยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั นี้ไม่สามารถนํามาใช้เพื่อลงโทษผูป้ ระกอบธุรกิจที่ละเมิดสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสม เนื่ องจากบทบัญญัติของกฎหมาย และหน่ วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคยังไม่มีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ยังมีความไม่
เข้า ใจในหลัก การและวิ ธี ก ารที่ ชัด เจนในการดํา เนิ น งาน ทํา ให้ ผู บ้ ริ โ ภคได้รั บ ความไม่ เ ป็ นธรรมเกิ ด
ผลกระทบตามมา และไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที จึงควรมีการปรับปรุ งแก้ไขบทบาทหน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และปรับปรุ งเรื่ องโทษที่นาํ มาใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจให้มีความชัดเจน มี
ความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์
จากการศึกษาพบว่าในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะพบว่า ระบบตัวองค์กร
ที่จะดําเนิ นคดีฟ้องร้องแทนผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นกระบวนการก่อนที่จะนําคดีข้ ึนสู่ ศาลในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคนั้น ได้แก่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและสมาคมที่คณะกรรมการ
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้การรั บ รอง ยัง สามารถถูกแทรกแซงจากทางการเมื อ งได้ง่าย ดังนั้น กระบวนการ
ดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภคก็ยงั ไม่เกิดประสิ ทธิผลเท่าที่ควรจะเป็ น ผูป้ ระกอบธุรกิจมักจะฝ่ าฝื นหรื อขัดคําสั่งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ และการมีมติของคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ให้มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
รายอื่น ๆ ที่ได้ร้องเรี ยนในลักษณะเดียวกัน หรื อที่จะมาร้ องเรี ยนในภายหน้าด้วย ซึ่ งเห็นด้วยในหลักการ
เพราะจะทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งเสี ยเวลาและเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม และได้รับการชดใช้เยียวยาได้รวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น แต่กฎหมายก็ยงั ไม่ไ ด้กาํ หนดให้อาํ นาจในเรื่ องนี้ ไว้แต่ อย่างใด ซึ่ งจากการศึ กษามาตรา 39 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 นั้น ควรเป็ นการดําเนินการตามที่กฎหมายได้บญ
ั ญัติไว้จริ ง ๆ
กล่าวคือ เมื่อมีการมอบอํานาจให้ขา้ ราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นผูด้ าํ เนิ นคดี
ข้าราชการผูน้ ้ นั ควรได้รับการแต่ งตั้งให้เป็ นผูม้ ี อาํ นาจหน้าที่ ดาํ เนิ นการทางคดี แทนผูบ้ ริ โภคทั้ง หมดที่
สามารถมีหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค มีอาํ นาจเจรจาไกล่เกลี่ย เรี ยกบุคคลใดมาสื บสวนสอบสวน
เพิ่มเติม สอบสวนหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ได้ และยังสามารถนําคดีข้ ึนสู่ ศาลได้โดยไม่ผ่าน
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พนักงานอัยการ ที่สามารถตั้งเรื่ องเสนอศาลพิจารณาเองได้ ซึ่งเป็ นการให้อาํ นาจข้าราชการในสํานักงานที่จะ
ช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคในทางตรง ซึ่ งปั ญหาหลัก ๆ ของการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถเฉพาะ ดังนั้น ควรจัดให้มีการอบรมความรู ้ในเรื่ องของการดําเนินคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภค หรื อ
จัดทําเป็ นระเบียบ ออกประกาศ หรื อระเบียบภายในหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคว่า
ด้วยการดําเนิ นคดีอาญาแทนผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอนการดําเนิ นการ หลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น
เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางยึดถือปฏิบตั ิ ดังเช่นการปฏิบตั ิงานของกระทรวงแรงงานที่มีการออกระเบียบว่า
ด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแทนลูกจ้าง เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิที่ช่วย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เกิดความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นการประหยัดเวลาผูบ้ ริ โภคในการยื่น
ฟ้ องศาลเองที่ ตามปกติจะต้องไปพบตํารวจเพื่อร้ องทุกข์กล่าวโทษ และรอพนักงานสอบสวนดังกล่าวทํา
สํานวน ทํามติว่าจะส่ งฟ้ องหรื อไม่ส่งฟ้ องอัยการ ส่ งจะมีหลายขั้นตอน ทําให้เสี ยเวลากว่ามาก อีกทั้งการ
ดําเนิ นคดีแทนนี้ จะเป็ นการเข้าถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริ งของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ที่
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคในเชิงรุ กและเป็ นการช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริ ง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1) สมควรให้มีการปรั บสถานะของสํานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ให้มาอยู่ใน
รู ปแบบของหน่วยงานในการกํากับดูแลของศาลยุติธรรมหรื อหน่ วยงานธุ รการของศาลยุติธรรมแผนกคดี
ผูบ้ ริ โภค แยกออกจากระบบราชการเพื่อเป็ นการป้ องกันการถูกแทรกแซงจากทางการเมืองอีกทั้ง เพื่อเป็ น
การแก้ไขระบบไกล่เกลี่ยสองชั้น เพื่อไม่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งไกล่เกลี่ยในชั้นของ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแล้ว ก็ตอ้ งมาไกล่เกลี่ยในชั้นของเจ้าพนักงานคดีของศาลยุติธรรมอีก และ
เมื่อจัดให้สาํ นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นรู ปขององค์กรที่เป็ นอิสระแล้ว ก็เห็นควรจัดการ
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคบริ หารจัดการการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และการรับฟ้องในคดี
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 โดยอาจจัดในรู ปแบบ
องค์กรงานกลางที่ให้บริ การคดีผบู ้ ริ โภคแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
2) การดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 นั้น ควร
เป็ นการดํา เนิ นการตามที่ ก ฎหมายได้บ ัญญัติไ ว้จริ ง ๆ กล่า วคื อ เมื่ อ มี การมอบอํา นาจให้ขา้ ราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นผูด้ าํ เนิ นคดี ข้าราชการผูน้ ้ นั ควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูม้ ี
อํานาจหน้าที่ ดาํ เนิ นการทางคดี แทนผูบ้ ริ โภคทั้งหมดที่ สามารถมีหน้าที่ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค มี
อํานาจเจรจาไกล่เกลี่ย เรี ยกบุคคลใดมาสื บสวนสอบสวนเพิ่มเติม สอบสวนหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถนําคดีข้ ึนสู่ ศาลได้โดยไม่ผา่ นพนักงานอัยการ ที่สามารถตั้งเรื่ องเสนอศาลพิจารณา
เองได้ ซึ่งเป็ นการให้อาํ นาจข้าราชการในสํานักงานที่จะช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคในทางตรง ซึ่งปั ญหาหลัก ๆ ของ
การดําเนิ นคดีของเจ้าหน้าที่คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะ ดังนั้น ควรจัดให้มีการอบรม
ความรู ้ ในเรื่ องของการดําเนิ นคดี อาญาแทนผูบ้ ริ โภค หรื อจัดทําเป็ นระเบี ยบ ออกประกาศ หรื อระเบี ยบ
ภายในหน่ วยงานสํา นัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคว่า ด้ว ยการดํา เนิ น คดี อ าญาแทนผูบ้ ริ โ ภค
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ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอนการดําเนิ นการ หลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางยึดถือปฏิบตั ิ
ดังเช่ นการปฏิ บตั ิ งานของกระทรวงแรงงานที่ มีการออกระเบี ยบว่าด้วยการดําเนิ นคดี อาญาของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานแทนลูกจ้าง เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิที่ช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เกิด
ความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นการประหยัดเวลาผูบ้ ริ โภคในการยื่นฟ้องศาลเองที่ตามปกติจะต้องไปพบ
ตํารวจเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ และรอพนักงานสอบสวนดังกล่าวทําสํานวน ทํามติว่าจะส่ งฟ้ องหรื อไม่ส่ง
ฟ้ อ งอัยการ ส่ งจะมี ห ลายขั้นตอน ทําให้เสี ย เวลากว่า มาก อี กทั้งการดํา เนิ น คดี แทนนี้ จะเป็ นการเข้า ถึ ง
เจตนารมณ์ที่แท้จริ งของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคในเชิงรุ กและเป็ นการ
ช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริ ง
3) กรณี ตามมาตรา 39 นั้น ที่มีการระบุให้อาํ นาจเจ้าหน้าที่ในสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคดําเนิ นได้ท้ งั คดีแพ่งและคดีอาญา แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่ามีการดําเนิ นคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา เพื่อ
เป็ นการไม่สับสนในตัวมาตรา ผูเ้ ขียนจึงเสนอให้มีการตัดคดีอาญาออกจากมาตรา 39 และบัญญัติเรื่ องการ
ดําเนิ นคดี อาญาขึ้ นใหม่ว่าให้เป็ นอํานาจหน้าที่ ของใคร หรื อจะให้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาทั้งหมด
4) นอกจากนี้ ตามปรากฏในพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เป็ นการมอบอํานาจให้กบั เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญฯ จะมีการระบุไว้ว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายนั้น มีอาํ นาจหน้าที่อย่างไรบ้าง เช่น ให้มีอาํ นาจตั้งแต่การรับเรื่ องร้องเรี ยน การ
สื บสวนหรื อไต่ สวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ ขาดปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง การ
ดําเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรื อพรรคการเมืองรวมทั้งมีอาํ นาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อ
ดําเนิ นการสอบสวนและให้มีอาํ นาจฟ้ องคดี ต่อศาล ไม่ว่าในเรื่ องทางแพ่ง หรื ออาญา หรื อทางปกครอง
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ควรมี ก ารเขี ยนให้อ าํ นาจพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ใ นการ
ดําเนินคดีแทนผูบ้ ริ โภคเช่นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวด้วย
5) ในส่ วนของคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค มีอาํ นาจในการเปรี ยบเที ยบปรั บ ซึ่ งบัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 ที่ มีการกําหนดโทษทางอาญาเป็ น
มาตรการในการลงโทษแก่ผทู ้ ี่กระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย ซึ่ งจะเป็ นบทที่กาํ หนดโทษโดยมีการกระทําที่เป็ น
ความผิดต่าง ๆ ได้แก่
1) การขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวก ไม่ให้ถอ้ ยคํา หรื อไม่ส่งเอกสาร หรื อหลักฐาน
แก่เจ้าพนักงาน
2) การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามคํา สั่ งของคณะกรรมการในเรื่ อ งการส่ ง มอบเอกสารหรื อ ข้อ มู ล
ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่ร้องทุกข์หรื อเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3) การก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิ ด สภาพ คุณภาพ ปริ มาณ หรื อสาระสําคัญ
ประการอื่นเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
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4) การโฆษณาหรื อใช้ฉลากที่มีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรื อโฆษณาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
รวมไปถึงการไม่แก้ไขหรื อหยุดโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อคณะกรรมการมีคาํ สั่ง
5) การกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก
6) การขายสิ นค้าที่คณะกรรมการสัง่ ห้ามขายเพราะสิ นค้านั้นอาจเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภค
7) การไม่ส่งมอบสัญญาหรื อหลักฐานการรับเงินให้แก่ผบู ้ ริ โภค
การกระทําที่เป็ นความผิดข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขโดย
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กาํ หนดโทษทางอาญาไว้ท้ งั โทษปรับ และโทษ
จําคุก ซึ่งมีอตั ราโทษตั้งแต่จาํ คุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ จนไปถึง
จําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกิ นห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ จะเห็นได้ว่าอัตราโทษดังกล่าวโดยส่ วน
ใหญ่แล้วไม่สามารถเปรี ยบเที ยบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3711 (1) – (3)
อันจะทําให้สิทธิ นาํ คดีอาญามาฟ้องระงับไปได้ เนื่องจากไม่ใช่กรณี ที่มีโทษปรับสถานเดียว และเป็ นกรณี ที่
มีอตั ราโทษสู งกว่าความผิดลหุ โทษ แต่อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37 (4)
เปิ ดช่องให้มีการเปรี ยบเทียบปรับตามกฎหมายอื่นได้ ซึ่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้ให้อาํ นาจใน
การเปรี ยบเทียบปรับไว้แก่คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการเปรี ยบเทียบปรับ และเมื่อคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดําเนิ นการเปรี ยบเทียบปรับแล้วจะถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา12

มาตรา 37 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา่
คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
(1) ใ นคดี มีโ ทษปรั บ สถานเดี ยว เมื่ อ ผูก้ ระทํา ผิดยิน ยอมเสี ยค่ าปรั บ ใ นอัตราอย่า งสู งสํา หรั บ ความผิ ดนั้น แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา
(2) ในคดีความผิดที่เป็ นลหุโ ทษหรื อความผิดที่มีอตั ราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโ ทษ หรื อคดีอื่นที่มีโ ทษปรับ
สถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโ ทษปรับอย่างสู งไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท เมื่อผูต้ อ้ งหาชําระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรี ยบเทียบแล้ว
(3) ในคดีความผิดที่เป็ นลหุโ ทษหรื อความผิดที่มีอตั ราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโ ทษ หรื อคดีที่มีโ ทษปรับสถาน
เดียวอย่างสู งไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่ งเกิดในกรุ งเทพมหานครเมื่อผูต้ อ้ งหาชําระค่าปรับตามที่นายตํารวจประจําท้องที่ต้ งั แต่
ตําแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรื อนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูท้ าํ การในตําแหน่งนั้น ๆ ได้เปรี ยบเทียบแล้ว
(4) ในคดีซ่ ึงเปรี ยบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระค่าปรับตามคําเปรี ยบเทียบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว
12
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 มาตรา 62 บัญญัติว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
คณะกรรมการมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้ และในการนี้ใ ห้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง หรื อ
คณะอนุ ก รรมการพนัก งานสอบสวนหรื อพนัก งานเจ้าหน้าที่ ดาํ เนิ นการเปรี ยบเที ยบได้โ ดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ใ นการ
เปรี ยบเทียบหรื อเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผไู ้ ด้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ไ ด้
11
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5) พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งองค์กรพิเศษ นัน่ คือ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อผูท้ ี่
คณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคมอบหมายเพื่ อ คุ ้ม ครอง ดู แลและดํา เนิ น คดี แ ก่ ผูก้ ระทํา ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีต่างหากแยกจากพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นคดีอาญา
ทั่ว ๆ ไป คณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคจึ ง มี อ าํ นาจดํา เนิ นคดี อ าญาได้โ ดยไม่ ต ้อ งผ่า นขั้นตอนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ งอํานาจในการดําเนิ นคดี
อาญานั้นย่อมมีความหมายถึง อํานาจเปรี ยบเทียบปรับตามมาตรา 62 ด้วย
6) การกําหนดโทษทางอาญาเป็ นนโยบายของกฎหมายที่ตอ้ งการให้ผูก้ ระทําความผิดหลาบจํา
จากการถู ก ลงโทษ และเป็ นการป้ อ งปรามไม่ ใ ห้ มี ก ารกระทํา ความผิ ด การกํา หนดโทษทางอาญาใน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ในการลงโทษผูป้ ระกอบธุรกิจที่กระทําการละเมิดสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคต้องได้รับการชดใช้เยียวยา
ในทางแพ่งต่างหาก
7) การเปรี ยบเทียบปรับในคดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจซึ่งกระทําความผิด
ยินยอมเสี ยค่าปรับในอัตราอย่างสู งสําหรับความผิดนั้นแก่เจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจเปรี ยบเทียบปรับ สําหรับเจ้า
พนักงานผูม้ ีอาํ นาจดังกล่าวซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในส่ วนกลาง ปั ญหาที่
เกิ ดจากการนํามาตรการเปรี ยบเที ยบปรั บมาใช้ในคดี คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คือ การที่ผูป้ ระกอบธุ รกิจทําการ
ละเมิดสิ ทธิผบู ้ ริ โภค และยินยอมให้เจ้าพนักงานเปรี ยบเทียบปรับไปโดยยอมเสี ยค่าปรับในอัตราอย่างสู ง ซึ่ง
จะมี ผลทําให้คดี อาญาเลิ กกัน ปั ญหาจึ งเกิ ดขึ้ นว่าผูป้ ระกอบธุ ร กิ จจะยอมเสี ยค่ า ปรั บ ดังกล่ าวเพื่ อทําให้
คดีอาญาเลิกกัน คดีก็จะไม่ข้ ึนสู่ ศาล ผูป้ ระกอบธุรกิจก็จะไม่ถูกดําเนิ นคดี และยังคงดําเนิ นการละเมิดสิ ทธิ
ของผูบ้ ริ โ ภคต่ อ ไปเรื่ อ ย ๆ ได้ เนื่ อ งจากจํา นวนเงิ นค่ า ปรั บ ที่ ต ้อ งเสี ย เป็ นจํา นวนเงิ นเล็ก น้อ ยมากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจะได้รับจากการกระทําละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค และการถูก
ดําเนินคดีทางศาลที่อาจนํามาซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดีมากกว่าจํานวนเงินค่าปรับ ผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ วน
ใหญ่ จึ ง ยิ น ยอมที่ จ ะเสี ยค่ า ปรั บ เป็ นครั้ งคราวไป และยัง คงกระทํา ความผิ ด ซํ้ าซากไม่ เ ข็ ด หลาบ
กับการลงโทษตามกฎหมาย และการที่ผูป้ ระกอบธุ รกิจยอมเสี ยค่าปรับก็จะทําให้การดําเนิ นคดีอาญาแก่ผู ้
ประกอบธุรกิจสิ้ นสุ ดลง ผูป้ ระกอบธุรกิจจึงไม่ได้รับผลกระทบจากบทลงโทษของกฎหมายมากนัก กรณี จึง
เป็ นการที่ กฎหมายไม่ สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ในการป้ องปรามไม่ ให้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จกระทําผิ ดได้
ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรี ยบเที ยบ ให้พนัก งานสอบสวนส่ งเรื่ อ งมายังคณะกรรมการหรื อ ผูซ้ ่ ึ ง
คณะกรรมการมอบหมายใ ห้มีอ าํ นาจเปรี ยบเที ยบตามวรรคหนึ่ งภายใ นเจ็ดวัน นับ แต่ วนั ที่ ผูน้ ้ ันแสดงความยินยอมใ ห้
เปรี ยบเทียบ
เมื่อผูก้ ระทําความผิดได้เสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
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นอกจากนี้การยอมเสี ยค่าปรับแล้วทําให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดยังไม่อาจเรี ยกได้ว่า
เป็ นการให้ความเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคได้จึงสมควรมีการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการเพิ่มจํานวนเงินค่าปรับให้มี
อัตราสู งขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยพิจารณาจาก
ขนาดของธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าปรับ โดยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจที่มีขนาดใหญ่
ต้องระวางโทษปรับเป็ นจํานวนเงินมากกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อจํานวนเงินค่าปรับน้อยผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะก่อความผิดซํ้าซากมากกว่า และนอกจากนี้การคิดค่าปรับตามขนาด
ธุ รกิ จ ยัง ไม่ เป็ นการกํา หนดโทษตามกฎหมายที่ รุ นแรงเกิ น ไปด้วย นอกจากนี้ มาตรการที่ จะเข้า มาเป็ น
มาตรการเสริ มในการเปรี ยบเทียบปรับแทนที่จะให้คดีอาญาเลิกกันโดยไม่มีผลร้ายใด ๆ แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
แล้ว ยังมีอีกหนึ่งมาตรการคือควรใช้ระบบบัญชีดาํ โดยให้มีการลงชื่อผูป้ ระกอบธุรกิจที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับ
ไว้ใ นบัญ ชี ด าํ ซึ่ ง จะมี ผ ลทํา ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นบัญ ชี ดัง กล่ า วจะไม่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุนหรื อการช่วยเหลือใด ๆ ในการประกอบธุรกิจจากรัฐบาล
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