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๑.๑.๒ เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบส�ำนวนเรือ่ งร้องทุกข์แล้วให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน หากไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการให้แจ้งผู้ร้องทุกข์เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือส่งพยานหลักฐานเพิม่ เติมภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเมือ่ ได้รบั ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน
เพียงพอแล้ว ให้ด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นแห่งการร้องทุกข์ ความประสงค์ของผู้ร้องทุกข์ที่จะให้
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการ และเอกสารพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจสอบข้อกฎหมาย
(๓) หารือหรือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีหนังสือถึงคูก่ รณีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอทราบข้อเท็จจริง หรือเชิญมาให้ถอ้ ยค�ำ และ
ส่งเอกสารพยานหลักฐาน
(๕) จัดให้มีการไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมข้อพิพาท
(๖) ส่ ง ประเด็ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไ ปยั ง คณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคประจ� ำ จั ง หวั ด อื่ น
เพือ่ สืบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติม หรือให้สง่ เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
(๗) วิธกี ารอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วข้องกับการร้องทุกข์เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตใิ นประเด็นแห่งการร้องทุกข์
๑.๑.๓ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน ปรากฏว่าเรื่องร้องทุกข์เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา  ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วไปยั ง หน่ ว ยงาน
ของรั ฐ หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ พร้ อ มทั้ ง มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ร ้ อ งทุ ก ข์ ท ราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒) ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคและได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริง หรือเอกสารหลักฐานจากผูบ้ ริโภคครบถ้วนแล้ว ว่าอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบมีหนังสือเชิญผูบ้ ริโภค และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ มาพบเพือ่ ให้ถอ้ ยค�ำ และเจรจาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๒.๑) การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่
(๑) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นแห่งการร้องเรียน ตลอดจนรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญ หรือหนังสือเรียกภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้คู่กรณีจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้มาพบเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ถ้อยค�ำและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
(๒) ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถามคูก่ รณีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องว่าประสงค์ทจี่ ะเจรจาไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทหรือไม่ และถ้าคูก่ รณีให้ถอ้ ยค�ำอย่างไร
ก็ให้บันทึกถ้อยค�ำตามนั้น
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		 (๓) ในกรณีที่คู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท หรือในกรณีอื่นใดที่ถือได้ว่า 
คูก่ รณีไม่ประสงค์ไกล่เกลีย่ รวมทัง้ กรณีทไี่ ม่สามารถติดต่อคูก่ รณีได้ ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาและให้ดำ� เนินการตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภคว่าด้วยการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประชาชน
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
(๔) ในกรณีทคี่ กู่ รณีสามารถตกลงยอมความกันได้ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจัดท�ำบันทึกข้อตกลงหรือ
สัญญาประนีประนอมยอมความ และรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
(๕) การไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กระท�ำได้ไม่เกินสองครั้ง และมีระยะเวลารวมกัน
ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท�ำการไกล่เกลี่ยครั้งแรก
(๖) ในการเจรจาไกล่เกลี่ยในครั้งแรก หากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท�ำสรุปผลการไกล่เกลี่ยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่อง
(๗) ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ และคู่กรณียังมีความประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการไกล่เกลี่ยในครั้งที่สอง และหากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท�ำสรุปผลการไกล่เกลี่ยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่อง
(๘) ในกรณี ที่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ในชั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ และคู ่ ก รณี
ยังมีความประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน�ำเสนอข้อพิพาทนั้นต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
			๑.๒.๒) การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการ
(๑) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นแห่งการร้องเรียน ตลอดจนรวบรวม
พยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเบือ้ งต้นและน�ำเสนอผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญ หรือหนังสือเรียก เพื่อให้คู่กรณี
มาพบคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ เรือ่ งราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัด เจรจาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยก�ำหนด วัน เวลา 
และสถานที่ให้ชัดเจน
(๒) การไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
ให้กระท�ำได้ไม่เกินสองครัง้ และมีระยะเวลารวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วนั ท�ำการไกล่เกลีย่ ครัง้ แรก เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็น
และคู่กรณียินยอมให้ผู้ไกล่เกลี่ยขยายระยะเวลาการไกล่เกลี่ยได้อีกครั้งหนึ่ง
(๓) ในการเจรจาไกล่เกลีย่ ชัน้ คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ เรือ่ งราวร้องทุกข์จากผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัด
หากได้ข้อยุติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท�ำสรุปผลการไกล่เกลี่ย รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่อง
(๔) ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยในชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจ�ำ
จังหวัด ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากผู้บริโภคดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดต่อไป
(๕) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ร้องทุกข์หรือประเด็นข้อพิพาททีร่ อ้ งทุกข์เสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสรุปส�ำนวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมความเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
(๕.๑) ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาเห็นควรยุตเิ รือ่ งตามข้อ ๑๔ ของระเบียบฉบับนี้ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ยุติเรื่องร้องทุกข์ และสรุปส�ำนวนสืบสวนสอบสวนให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ เพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบต่อไป
(๕.๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสรุปส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเสนอคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัดพิจารณา 
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การรับเรื่องร้องทุกข์
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

เจ้าหน้าที่รบ
ั เรื่องร้องทุกข์จากผูบ
้ ริโภค
ให้ค้าแนะนําและแจ้งสิทธิใ์ ห้ผรู้ อ
้ งทุกข์ทราบ

งานธุรการจังหวัด

เจ้าหน้าที่ผรู้ บ
ั ผิดชอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
กรณีข้อเท็จจริงและ
เอกสารพยานหลักฐานเพียงพอ

กรณีปรากฏว่าเรื่องร้องทุกข์เป็น
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ให้สง่ เรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐ
หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการและแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๒๐ วัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับ มอบหมาย

กรณีข้อเท็จจริงและ
เอกสารพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
แจ้งผู้ร้องทุกข์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบข้อเท็จจริงความประสงค์/
ข้อกฎหมาย/มีหนังสือถึงคู่กรณี/
จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ๆ

เมื่อข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงความประสงค์/ข้อกฎหมาย/
มีหนังสือถึงคู่กรณี/จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ฯ

ไม่สามารถหาข้อยุติได้

เจ้าหน้าที่ด้าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งความเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว

กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่อง ให้เสนอผู้บังคับบัญชา
ยุติเรื่องตามข้อ ๑๔ (มีเหตุแห่งการยุติเรื่อง จํานวน ๑๒ ข้อ)

กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นควรดําเนินคดีละเมิดสิทธิแทน
ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๒๒

ผู้บังคับบัญชารายงานให้สํานักงานทราบ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่ยุติเรื่องร้องทุกข์ สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทราบ

สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

คู่มือการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
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ส�ำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีผบ
ู้ งั คับบัญชาเห็นควรยุติเรื่อง
จํานวน ๑๒ ข้อ

เหตุแห่งการยุติเรื่องร้องทุกข์

๑

เรื่องร้องทุกข์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

๒

เรื่องร้องทุกข์ที่อายุความคดีสิ้นสุดแล้ว

๓

๔

เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลหรืออยู่ระหว่าง
กระบวนการพิ จ ารณาของศาลขึ้ น ในเรื่ อ งเดี ย วกั น แล้ ว
ผู้ร้องทุกข์ได้ใช้สิทธิ์เพื่อ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในการดําเนิน
คดี แ บบกลุ ่ ม ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
มาตรา  ๒๒/๑๔ ศาลมี คําพิ พ ากษาหรื อ คําสั่ ง เสร็ จ เด็ ด ขาด
แล้วผู้ร้องทุกข์ขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาให้ ผู้ร้องทุกข์ได้
ดําเนินคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแก่ผู้ประกอบธุรกิจแล้ว
ผูป้ ระกอบธุรกิจอยูใ่ น กระบวนการล้มละลายหรือการฟืน้ ฟูกจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เป็น

เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นไว้ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถทํา 
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ร้องทุกข์ ไม่ลงลายมือชื่อ ไม่ปรากฏ
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ประกอบการร้องทุกข์ หรือไม่มีการคิด
หรือช่าระค่าอากร แสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ผู้ร้องทุกข์
ได้รบั หนังสือแจ้งให้มาพบหรือ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมแต่ไม่มาพบ
ไม่ส่งเอกสาร หรือไม่ให้ข้อเท็จจริง เพิ่มเดิมภายในสิบห้าวัน

๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
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เรื่องร้องทุกข์ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนว่า 
ผูร้ อ้ งทุกข์ เป็นฝ่ายผิดสัญญา เรียกร้องค่าเสียหายเกินความเป็นจริง
เรียกร้องความเสียหายเกินกว่า  กฎหมายกําหนด เรียกร้องค่าเสียหาย
ทีไ่ ม่สามารถชีแ้ จงรายละเอียดแห่งความเสียหายได้ หรือผูร้ อ้ งทุกข์
ไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ์

เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์เรียกร้องค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ ที่ผิดกฎหมาย
เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ว่าจ้างทนายความให้ดําเนินคดี
แต่ทนายความ มาร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการดําเนินคดีแทน

เรื่องร้องทุกข์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า  ผู้ร้องทุกข์กับ
ผู้ประกอบ ธุรกิจสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้

เรือ่ งร้องทุกข์ทมี่ ขี อ้ เท็จจริงทํานองเดียวกับเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคได้ เ คยมี ม ติ ห รื อ มี คําวิ นิ จ ฉั ย ให้ ยุ ติ เรื่ อ ง
เป็นแนวบรรทัดฐานไว้แล้ว
เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นไว้ต่อผู้บังคับบัญชาจึงได้มีการดํา
เนินการตาม ขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ หากผู้ร้องทุกข์ได้มาร้อง ทุกข์ใหม่ โดยอาศัยข้อเท็จ
จริงและประเด็นเดียวกันอีก
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู ้ ร ้ อ งทุ ก ข์ มี สิ ท ธิ
ได้รับการพิจารณา  และชดเชยความเสียหายตามกฎหมายอื่น
เป็นการเฉพาะแล้ว

เรื่องร้องทุกข์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดําเนินคดีละเมิดสิทธิ
ของผู้ร้อง ทุกข์นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

