
บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของตน และ
ได้รับควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมจำกกำรซื้อขำยและกำรท ำสัญญำกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง 
ได้รับกำรพิจำรณำและชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดตำมกฎหมำย โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขำยตรงและ 
ตลำดแบบตรง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) เสนอแนะกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมกำรขำยตรง
และตลำดแบบตรง คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และคณะอนุกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน หรือตำมที่

นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
(๒) กองกฎหมำยและคดี 
(๓) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ 
(๔) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฉลำก 
(๕) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
(๖) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำ 
(๗) กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
(๘) ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

๑. ส านักงานเลขานุการกรม มีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปของส ำนักงำนและรำชกำรอ่ืน
ที่มิได้แยกให้เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ อ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำน 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำรและงำนแผนงำนของส ำนักงำน 
(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำร สถำนที่และยำนพำหนะ 

   ของส ำนักงำน 
(๔) จดัระบบงำนและบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน 
(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมกำรที่ 
   คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภคแต่งตั้ ง เว้นแต่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกฎหมำยและ   
   คณะอนุกรรมกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

//๒. กองกฎหมำย... 
  



-๒- 
 
๒. กองกฎหมายและคดี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยตรง 
   และตลำดแบบตรง และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำงำนคดี 
   ปกครอง และงำนคดีอ่ืนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
   ขำยตรงและตลำดแบบตรง 
(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกฎหมำย 
(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับรองสมำคมและมูลนิธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

๓. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนกำรโฆษณำสินค้ำและบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
   กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำ และคณะอนุกรรมกำร 

   ที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำแต่งตั้ง 
(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับกำรโฆษณำสินค้ำและบริกำร 
(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรในสื่อโฆษณำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 

   คุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

๔. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนฉลำกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก และคณะอนุกรรมกำรที่  

   คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำกแต่งตั้ง 
(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับฉลำกสินค้ำ 
(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อควำมของฉลำกสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

๕. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและก ำกับธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

   กำรขำยตรงและตลำดแบบตรง 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง และ 

   คณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรงแต่งตั้ง 
(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและ 

   ตลำดแบบตรง 
(๔) ด ำเนินกำรติดตำมและสอดส่องพฤติกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง  

   ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
//๖. กองคุ้มครอง...  



-๓- 
 
๖. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนสัญญำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ และคณะอนุกรรมกำรที่ 

   คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำแต่งตั้ง 
(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญำ หลักฐำนกำรรับเงิน 

   สัญญำรับประกันหรือสัญญำค้ ำประกัน 
(๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อควำมในสัญญำ หลักฐำนกำรรับเงิน สัญญำรับประกันหรือสัญญำค้ ำประกัน 

   ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

๗. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพร่วิชำกำรและกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

   เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึง 
(๒) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของส ำนักงำน 
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๔) เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ำย รวมทั้ง ติดตำม 

   ประสำนควำมช่วยเหลือและร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ 
(๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

๘. ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงำนด้ำนนโยบำยและกำรประสำนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ  

   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และแผนยุทธศำสตร์  
   ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภค องค์กรเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจได้เข้ำมำมีส่วนร่วมหรือ 
   มีบทบำทในกำรพัฒนำงำนคุ้มครองผู้บริโภค 

(๒) จัดท ำและประสำนแผนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำร 
   ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบำล รวมทั้งเร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งใน 
   ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

(๓) ศึกษำวิจัยปัญหำด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค จัดระบบในกำรส ำรวจ เก็บรักษำและใช้ประโยชน์ 
   ข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำน  
   กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

(๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 


