
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบติั 
การรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภคและการเจรจาไกล่เกล่ีย 
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํเทศบาล 

และ 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สาํนักนายกรัฐมนตรี 
สาํนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

โทรศพัท ์0-2141-3425-27 โทรสาร 0-2143-9765 
(คู่มือที่ จังหวัดต้องส่งให้เทศบาล สคบ. กาํลังจัดพิมพ์) 
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คําสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ท่ี  ๓/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจําเทศบาล 
-------------------------- 

 

  ด้วยแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ และแผนปฏบิัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่  ๒) 

กาํหนดให้ดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ดังน้ัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสทิธภิาพยิ่ งขึ้น อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒  และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  เ ม่ือวันที่   

๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๒ และคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคประจาํเทศบาล ประกอบด้วย 

 ๑. นายกเทศมนตรี ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน อนุกรรมการ 
     ที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  
 ๓. ผู้แทนจากภาคประชาชน ๓ คนที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  อนุกรรมการ 
     (โดยให้เลือกจากผู้ที่ มีความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
     อาสาสมัครสาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน (อสม.) หรือ 
     ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน) 
 ๔. ปลัดเทศบาล อนุกรรมการและ 
  เลขานุการ 
 ๕. นิติกร ๑ คน ที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง    อนุกรรมการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการตามข้อ ๓ ให้อยู่ในตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตาํแหน่งก่อนวาระ 

อาจแต่งตั้ ง ผู้อื่ นเป็นอนุกรรมการแทนได้ และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของ 

อนุกรรมการซ่ึงตนแทน  
 
 

/ให้คณะอนุกรรมการ... 
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ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํเทศบาล มีอาํนาจและหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
๑. รับและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่  ที่ ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทาํของผู้ประกอบธุรกิจ ในเร่ืองเกี่ ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือสินค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการที่ มีการซ้ือขายกัน 

ในท้องตลาด 
 ๒. เจรจาไกล่เกล่ียปัญหาข้อพิพาทเพ่ือหาข้อยุติในเบื้ องต้น หากคู่กรณีไม่สามารถ 

ตกลงกนัได้ ให้สอบสวนหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการ

ไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผู้บริโภคประจาํจังหวัดพิจารณาดาํเนินการ 
๓. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทาํการใดๆ อันมี

ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ 

ตามที่ เหน็สมควรและจาํเป็น เพ่ือคุ้มครองสทิธขิองผู้บริโภค  
๔. สั่งให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่ เกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีผู้ร้องทุกข์หรือ

เร่ืองอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้  จะเรียกบุคคลที่ เกี่ ยวข้องมาช้ีแจง

ด้วยกไ็ด้ 
๕. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีอาํนาจและหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
๖. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเข้มแขง็ของประชาชน 

เพ่ือป้องกนัการละเมิดสทิธขิองผู้บริโภค 
๗. ดาํเนินการอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคประจาํจังหวัดมอบหมาย 
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประจาํจังหวัดทราบ 
 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่    ๒๐   เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

      (นายสาทติย์  วงศ์หนองเตย) 
           รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี 

      ประธานกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 



 4

 
 
 
 

คําสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจําองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
-------------------------- 

 

  ด้วยแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ และแผนปฏบิัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่  ๒) 

กาํหนดให้ดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ดังน้ัน 

เพ่ือให้การปฏบิัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสทิธิภาพยิ่ งขึ้น อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่   

๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๒ และคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคประจาํองค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบด้วย 

 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. หัวหน้าส่วนราชการ  ๑ คน อนุกรรมการ 
      ที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตั้ง  
 ๓. กาํนันท้องที่  อนุกรรมการ 
 ๔. ผู้แทนจากภาคประชาชน ๓ คนที่ นายกองค์การบริหาร อนุกรรมการ 
     ส่วนตาํบลแต่งตั้ง (โดยให้เลือกจากผู้ที่ มีความรู้ ด้าน 
     การคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน(อสม.)  
      หรือผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน) 
 ๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล  อนุกรรมการและ 
  เลขานุการ 
 ๖. นิติกร หรือ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ๑ คน อนุกรรมการและ  
     ที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการตามข้อ ๔ ให้อยู่ในตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตาํแหน่งก่อนวาระ 

อาจแต่งตั้ ง ผู้อื่ นเป็นอนุกรรมการแทนได้ และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของ 

อนุกรรมการซ่ึงตนแทน  

 

/ให้คณะอนุกรรมการ... 
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ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําองค์การบริหารส่วนตําบล มีอาํนาจ 

และหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. รับและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่  ที่ ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของผู้ประกอบธุรกิจ ในเร่ืองเกี่ ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือสนิค้า เคร่ืองอปุโภคบริโภค หรือบริการที่ มีการซ้ือขายกนัในท้องตลาด  
 ๒. เจรจาไกล่เกล่ียปัญหาข้อพิพาทเพ่ือหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู่กรณีไม่สามารถตกลง

กันได้ ให้สอบสวนหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการไกล่

เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผู้บริโภคประจาํจังหวัดพิจารณาดาํเนินการ 
๓. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทาํการใดๆ อันมี

ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ 

ตามที่ เหน็สมควรและจาํเป็น เพ่ือคุ้มครองสทิธขิองผู้บริโภค  
๔. สั่งให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่ เกี่ ยวกับเร่ืองที่ มีผู้ร้องทุกข์หรือ

เร่ืองอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้  จะเรียกบุคคลที่ เกี่ ยวข้องมาช้ีแจง

ด้วยกไ็ด้ 
๕. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีอาํนาจและหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง

กบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
๖. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเข้มแขง็ของประชาชน 

เพ่ือป้องกนัการละเมิดสทิธขิองผู้บริโภค 
๗. ดาํเนินการอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคประจาํจังหวัดมอบหมาย 

๘. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประจาํจังหวัดทราบ 
 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่    ๒๐   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

    (นายสาทติย์  วงศ์หนองเตย) 
         รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี 

                               ประธานกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 



 6

แนวทางการปฏิบติัในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภคและการเจรจาไกล่เกล่ีย 
 

การปฏิบติังานรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภค 
 

๑. ช่องทางในการรอ้งเรียน 
  ๑) ย่ืนเร่ืองราวร้องทุกขด้์วยตนเอง  
  ๒) ร้องเรียนทางจดหมาย  
  ๓) รับเร่ืองร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ 

๔) ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่ นๆ ที่ กาํหนด เช่น website, e-mail  เป็นต้น 

 

๒. แบบคํารอ้งเรียน 
  ๑) แบบคาํร้องเรียนทั่วไป เป็นการใช้ร้องเรียนกรณีผู้บริโภคที่ ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสยีหายจากการซ้ือสนิค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกจิ รวมถึงการย่ืนคาํร้องขอให้ตรวจสอบการ

ดาํเนินธุรกจิของผู้ประกอบธุรกจิ ที่ ผู้บริโภคขอทราบคาํช้ีแจง คาํอธบิายตามที่ มีข้อสงสยัต่างๆ  

๒) แบบคาํร้องเรียนเกี่ ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ (ที่ ดิน บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ฯลฯ) 

ได้แก่  การไม่ดาํเนินการก่อสร้าง การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เป็นไปตามที่

โฆษณา การไม่โอนกรรมสทิธิ์  หรือการที่ อสงัหาริมทรัพย์ชาํรุดบกพร่อง และกรณีที่ ต้องการตรวจสอบ

หรือขอทราบรายละเอยีดข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกบัการดาํเนินธุรกจิ  

       

 คาํอธบิายการเขยีนคาํร้องเรียน 

  เม่ือผู้บริโภคประสบปัญหาเกี่ ยวกับสินค้าหรือบริการทั่วไป หรือเกี่ ยวกับที่ ดิน  

บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด หรือการขอให้ผู้ประกอบธุรกจิหรือส่วนราชการช้ีแจงข้อเทจ็จริง ให้เขียนคาํ

ร้องตามแบบคาํร้องทัว่ไป หรือแบบคาํร้องเกี่ ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณ ีได้แก่ 

(๑) ช่ือ – นามสกุล ที่ อยู่ เลขประจาํตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน ผู้เสียหาย กรณี

ผู้บริโภคเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองรายการทะเบียนนิติบุคคลที่ นาย

ทะเบียนออกให้ภายใน ๑ เดือน และกรณทีี่ ผู้บริโภคมอบหมายให้บุคคลอื่ นเป็นผู้

มาดาํเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอาํนาจ พร้อมทั้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือสาํเนาบัตรประจาํตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และสาํเนาทะเบียนบ้านของ

ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอาํนาจ 

(๒) ช่ือ ที่ อยู่ บริษัท ห้างร้าน ของผู้ประกอบธุรกจิ ที่ กระทาํการละเมิดสทิธผู้ิบริโภค 

(๓) ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน หรือความเสียหายที่ เกิดจากการซ้ือสินค้าหรือใช้

บริการ กรณีเป็นปัญหาเกี่ ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ให้ระบุรายละเอยีดช่ือโครงการ 

สถานที่ ตั้ง แบบแปลน ผงัราคา ตลอดทั้งรายละเอยีดการชาํระเงินของผู้บริโภคว่า

ได้มีการชาํระเงินค่าอะไรไปบ้าง เช่น การชาํระเงินจอง เงินทาํสัญญา เงินค่างวด 

เงินค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือเงินค่าต่อเติม  รายการความชํารุดบกพร่อง  เป็นต้น  
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(จํานวนเงินที่ ได้ชําระไปแล้วทั้งหมดจะต้องตรงกับการชําระไปแล้วจริงตาม

ใบเสรจ็รับเงิน) 

(๔) ความประสงค์ของผู้ร้องเรียนที่ จะให้ตรวจสอบ หรือเรียกร้องให้พิจารณาและ

ชดเชยความเสยีหาย 

(๕) หลักฐานและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องในการซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ ได้แก่ สาํเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเอกสารหลักฐานอื่ น ๆ 

(สาํเนาใบเสรจ็รับเงิน สาํเนาการทาํสัญญากับคู่กรณี สาํเนาเอกสารการโฆษณา 

สาํเนาใบเสรจ็รับเงินการซ้ือสินค้าหรือบริการ และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

การร้องเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
 

๓. การตรวจสอบคํารอ้งเรียนของเจา้หนา้ท่ี 

 (๑)  ตรวจสอบคาํร้องเรียนว่าได้กรอกรายละเอยีดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องของผู้ร้องเรียน เช่น ช่ือ ที่ อยู่ เลขประจาํตัวประชาชน สถานที่ ติดต่อ และ

ของผู้ประกอบธุรกจิที่ ได้กระทาํการละเมิดสทิธผู้ิบริโภคคือใคร สถานที่ ตั้ง รวมทั้งมีหลักฐานหรือพยาน

หรือไม่อย่างไร เช่น หลักฐานการซ้ือขายสนิค้า ใบเสรจ็รับเงิน ฯลฯ 

  (๒)  ตรวจสอบสิทธิของผู้บริโภคที่ ร้องเรียนน้ันว่าเป็นไปตามความหมายของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ และทั้งน้ีต้องปฏบิัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขว่า

ด้วยความสามารถของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอม

ของ ผู้แทนโดยชอบธรรม  คนไ ร้คว ามสามารถ ต้อง ใ ห้ ผู้ อ นุบาล เ ป็น ผู้ กระทํา กา รแทน  

คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทกัษ์ นิติบุคคลต้องมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ทาํ

การแทน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถดาํเนินการย่ืนคาํร้องเรียนด้วยตนเอง ให้มอบอาํนาจเป็นหนังสอืให้

บุคคลอื่ นกระทาํการแทนได้ เป็นต้น 

 (๓)   ตรวจสอบคํา ร้อง เ รียนของ ผู้บ ริ โภค ว่า เ ป็นการ ร้อง เ รียนเกี่ ย วกับ 

เร่ืองอะไร  หากเป็นการทาํนิติกรรมสัญญาให้ตรวจสอบว่าเกี่ ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาในเร่ืองอะไร  

โดยพิจารณาจากรายละเอยีด เน้ือหา ความประสงค์ของผู้ร้องที่ ได้รับความเดือดร้อนและขอความเป็น

ธรรมเป็นสาํคัญ  

(๔) กรณีที่ คาํร้องเรียนเกี่ ยวข้องกับการทาํนิติกรรมสัญญาให้พิจารณาว่าสิทธิตาม        

นิติกรรมสญัญาของคู่สัญญาที่ จะพึงปฏบิัติและสามารถบังคับต่อกันได้น้ันมีอะไรบ้าง เช่น กรณีสญัญา

จะซ้ือจะขายต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกจิได้ปฏบิัติตามสญัญาหรือไม่ หากเป็นการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย์ ผู้

ประกอบธุรกจิได้ดาํเนินการก่อสร้างหรือจัดสร้างสิ่ งสาธารณปูโภคเสรจ็สิ้นสมบูรณ์และครบถ้วนตามข้อ

สัญญาหรือตามแบบแปลน แผนผัง แนบท้ายสัญญาหรือตามคาํโฆษณาทุกประการหรือไม่ ตลอดจน

การดาํเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ดาํเนินการตามสัญญาหรือไม่ ผู้บริโภคอยู่ในฐานะที่ จะบังคับให้คู่สัญญา
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อีกฝ่ายหน่ึงปฏบิัติตามสัญญาในการก่อสร้างหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือจะใช้สิทธิในการบอก

เลิกสัญญาเพ่ือเรียกเงินที่ ชําระไปแล้วทั้งหมดคืนได้หรือไม่ ทั้งน้ี ควรสอบถามผู้บริโภคให้แน่ชัดว่า

ผู้บริโภคต้องการจะให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงปฏบิัติตามสญัญาต่อไปหรือจะใช้สทิธใินการบอกเลิกสญัญา 

(๕) หากเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ให้ตรวจสอบ 

       - หลักฐานเกี่ ยวกับสัญญาจะซ้ือจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง สาํเนาหนังสือ

สญัญาจะซ้ือจะขาย สาํเนาหนังสอืสญัญาขายที่ ดิน สาํเนาหนังสอืรับรองการทาํประโยชน์ในที่ ดิน สาํเนา

โฉนดที่ ดิน สาํเนาหนังสอืจาํนอง สาํเนาหนังสอืสาํคัญการจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น  

       - หลักฐานการย่ืนขออนุญาตให้กระทาํการต่าง ๆ เช่น สาํเนาหนังสอือนุญาตทาํ

การค้าที่ ดิน สาํเนาคาํขออนุญาตทาํการจัดสรรที่ ดิน สาํเนาใบอนุญาตให้ทาํการจัดสรรที่ ดิน สาํเนาการ

จัดทาํแผนผงั โครงการ และวิธกีารจัดสรรที่ ดิน โดยตรวจสอบจากสาํนักงานที่ ดินอาํเภอ สาํนักงานที่ ดิน

จังหวัด สาํนักงานที่ ดินสาขา หรือจากกรมที่ ดิน  

        - สาํเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เป็นต้น  

โดยตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้ทาํการตรวจสอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาํบล)  

        - ตรวจสอบการให้สนิเช่ือ หรือการสนับสนุนในการดาํเนินโครงการจากสถาบัน

การเงิน หรือจากธนาคารพาณชิย์ โดยขอทราบข้อเทจ็จริงจากสถาบันการเงิน 

        - ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ณ ที่ ตั้งโครงการ 

        - ตรวจสอบข้อความโฆษณาจากเอกสารการโฆษณา 

ฯลฯ 

 ๔. ขั้นตอนการดําเนนิงานของเจา้หนา้ท่ี  
๑) กรณเีร่ืองที่ ผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ หรือขอทราบข้อเทจ็จริง  
(๑) ให้ทาํหนังสอืถึงผู้ประกอบธุรกจิที่ ถูกร้องเรียนโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับเพ่ือให้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงตามที่ ผู้ร้องมีความประสงค์  โดยให้สรุปเน้ือหาข้อเทจ็จริงเกี่ ยวกบัเร่ือง

ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาตรวจสอบและช้ีแจงข้อเทจ็จริงโดยอาจแนบคาํร้องของผู้

ร้องเรียนไปให้ผู้ประกอบธุรกจิเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด้ (ในกรณีที่ ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่ จะ

ให้เปิดเผยช่ือ ที่ อยู่ ของผู้ร้องเรียน อาจมีการจัดส่งสาํเนาคาํร้องของผู้ร้องเรียนไปให้ผู้ประกอบธุรกจิได้ 

แต่ให้ลบช่ือ ที่ อยู่ของผู้ร้องเรียนออกให้หมด) ทั้งน้ี ให้กาํหนดระยะเวลาการช้ีแจงข้อเทจ็จริงให้จังหวัด

และผู้ร้องทราบ ภายใน  ๑๕  วัน 
(๒) ในกรณีที่ คาํร้องเรียนเกี่ ยวข้องกบับทบาทและอาํนาจหน้าที่ ของส่วนราชการอื่ นๆ 

ให้จัดทาํหนังสอืส่งสาํเนาหนังสอืร้องเรียนดังกล่าวไปให้หน่วยงานน้ันพิจารณาแล้วขอทราบผล โดยให้

แจ้งผลการดาํเนินการให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํจังหวัดและผู้ร้องทราบด้วย  
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(๓) ให้ทําหนังสือแจ้งผู้ ร้องเรียนให้ทราบในเบ้ืองต้นว่า ได้มีหนังสือแจ้งให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ ถูกกล่าวหา หรือได้ส่งเร่ืองดังกล่าวให้ส่วนราชการใดช้ีแจงข้อเทจ็จริงแล้ว ภายใน

ระยะเวลาใด ผลเป็นประการใด จักแจ้งให้ทราบต่อไป 
(๔) เม่ือผู้ประกอบธุรกิจ มีหนังสือช้ีแจงข้อเทจ็จริงแล้วให้แจ้งผู้ร้องทราบหากผู้ร้อง

พอใจการช้ีแจงให้ยุติเร่ือง แล้วรายงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํจังหวัดทราบ 
(๕) กรณีผู้ร้องไม่พอใจในการช้ีแจงของผู้ประกอบธุรกิจให้ดําเนินการตามข้อ ๒)

ต่อไป 
  ๒) กรณีเร่ืองที่ ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ขอให้ผู้ประกอบธุรกจิแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสนิค้าหรือบริการ หรือชดเชยความเสยีหายที่ เกดิขึ้น 
(๑)  ให้จัดทาํหนังสอืถึงผู้ประกอบธุรกจิที่ ถูกร้องเรียนโดยจัดส่งไปยังภมิูลาํเนาของผู้

ประกอบธุรกิจ  เ ชิญให้มาพบเจ้าหน้าที่ เ พ่ือ ช้ีแจง ข้อเท็จจ ริง  และแสดงเอกสารหลักฐาน 

แก้คาํร้องเรียน และให้คู่กรณทีั้งสองฝ่ายทาํการเจรจาไกล่เกล่ียเพ่ือระงับข้อพิพาท 
(๒) ในกรณทีี่ ทาํหนังสอืเชิญผู้ประกอบธุรกจิ แต่ผู้ประกอบธุรกจิไม่ให้ความร่วมมือมา

ทาํการช้ีแจงข้อเทจ็จริง หรือทาํการเจรจาไกลเกล่ียกบัผู้ร้องเรียน หรือมาพบเจ้าหน้าที่ แต่ไมสามารถตก

ลงกนัได้ให้ดาํเนินการให้คู่กรณีได้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานโดยจัดทาํบันทกึถ้อยคาํ 

เป็นหนังสือไว้(ตัวอย่างภาคผนวก)โดย เจ้าหน้าที่ จะต้องสืบสวนหาข้อเทจ็จริงและเอกสารหลักฐาน

ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองที่ ร้องเรียนเพ่ิมเติม และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดาํเนินการ

และเจรจาไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทกับผู้บริโภคให้คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกข์จาก

ผู้บริโภคประจาํจังหวัด และแจ้งผู้ร้องทราบ  

(๓) ในกรณีมีการเจรจาไกล่เกล่ีย ถ้าผู้ประกอบธุรกจิและผู้ร้องเรียนสามารถตกลงกนั

ได้ ให้จัดทาํสญัญาประนีประนอมยอมความและยุติเร่ืองพร้อมทั้งรายงานให้คณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจาํจังหวัดทราบ  

 (๔) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบสทิธขิองผู้บริโภคว่า  
- ผู้ร้องเรียนมีสิทธิดาํเนินคดีแพ่งต่อศาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ผู้ร้องเรียนมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาํเนินคดีแพ่ง

และอาญาต่อศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

กรณีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะไปดาํเนินคดีทางศาลด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนแจ้ง

ขอยุติเร่ืองร้องเรียนเป็นหนังสือ หากกรณีที่ ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคดาํเนินคดีต่อไป ให้รวบรวมข้อเทจ็จริงทั้งหมดนาํเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประจาํจังหวัดต่อไป 
 

 

________________________________________________ 
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ขั้นตอนการรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภคและการเจรจาไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจําเทศบาลและองคก์ารบริการส่วนตําบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริโภค 
ที่ ต้องการ 
ร้องเรียน 

ช่องทาง

- จดหมาย 
- Email 
- ด้วยตนเอง 
- หน่วยงาน

อื่ นแจ้งมา 

เทศบาล/อบต.

ลงทะเบียนรับ

เรื่องและ

พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน 

กรณเีรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกบั

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แจ้งให้ผู้ประกอบ

ธุรกจิชี้แจงเป็น

หนังสอื 

แจ้งผู้ร้อง

ทราบ 
ผู้ร้อง

พอใจ

การชี้แจง 

 
ยุติเรื่อง 

ผู้ร้อง

ไม่ 
พอใจ 

เชิญ ๒ ฝ่าย

เจรจาไกล่เกลี่ย 

กรณเีรื่องร้องเรียน

ตามกฎหมายอื่ น 

ส่งหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น อย. , 

กรมการค้าภายใน ฯลฯ 

 
แจ้งผู้ร้อง 
ทราบ 

กรณตีกลงกนัได้ 

ทาํบันทกึข้อตกลง

๒ ฝ่าย 

ยุติเรื่อง 

รายงาน

คณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ประจาํจังหวัด 

กรณตีกลงกนัไม่ได้

หรือผู้ประกอบธุรกจิไม่ให้ความร่วมมือ 

สอบสวนหาข้อเทจ็จริงรวบรวม

พยานหลักฐาน 

ส่งให้คณะอนุกรรมการ

ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้อง

ทุกขจ์ากผู้บริโภคประจาํ

จังหวัด 

แจ้งผู้ร้อง

ทราบ 



 

 
บนัทึกคํารอ้งเรียน 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

     วันที่ ...............เดือน.................................พ.ศ....................... 
๑ .  ช่ือผู้ ร้องเรียน..........................................................อายุ............ปี อาชีพ..................................      
  โดย......................................................................ผู้รับมอบอาํนาจ (  ) เปิดเผย (  ) ไม่เปิดเผย  
    สถานที่ อยู่เลขที่ .....................หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................................ 
    แขวง/ตาํบล..........................................เขต/อาํเภอ........................................จังหวัด............................................. 
  รหัสไปรษณย์ี............................โทรศัพท.์................................................................................................................ 
๒. ช่ือผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้ให้บริการ........................................................................................................................ 
    สถานที่ อยู่เลขที่ .....................หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย................................ถนน.................................................. 
    แขวง/ตาํบล.....................................เขต/อาํเภอ....................................จังหวัด...................................................... 
  รหัสไปรษณย์ี............................โทรศัพท.์............................................................................................................... 
๓. ร้องเรียนว่า---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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๔.  ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้ดาํเนินการ 
 [  ] ให้ผู้ประกอบธุรกจิช้ีแจงข้อเทจ็จริง 
 [  ] ให้เชิญผู้ประกอบธุรกจิมาเจรจาตกลงกบัผู้ร้อง 
 [  ] ขอเรียกค่าเสยีหาย จาํนวน ...............................บาท (....................................................) 
      เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
      .................................................................................................................................... 
 [  ] อื่ นๆ............................................................................................................................. 
 

๕.  ในกรณทีี่ มีความจาํเป็นต้องดาํเนินคดีกบัผู้ประกอบธุรกจิ 
 [  ] ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาํเนินคดีแทน 
 [  ] ผู้ร้องมีความประสงค์จะดาํเนินคดีด้วยตนเอง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเทจ็จริงที่ ได้ย่ืนร้องเรียนเป็นความจริงทุกประการและขอรับผิดชอบต่อข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนําข้อเทจ็จริงร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่  ซ่ึงทาํให้ผู้อื่ นได้รับความ

เสยีหาย เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเทจ็ต่อเจ้าพนักงาน 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ร้องเรียน                  
         (                                                                  ) 

   ลงช่ือ....................................................................... ผู้รับคาํร้อง/ผู้รับคาํร้องเรียน 
(                                                                     ) 

 
 

หลกัฐานท่ีไดย่ื้นประกอบคํารอ้งเรียนมีดงัน้ี 
(  ) ๑. สาํเนาสญัญาจะซ้ือจะขาย  ลงวันที่  ................................................................จาํนวน ......... แผ่น 
(  ) ๒. สาํเนาใบเสรจ็รับเงิน  ลงวันที่  ................................................................จาํนวน ......... แผ่น 
(  ) ๓. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือข้าราชการ             จาํนวน ......... แผ่น  

(  ) ๔. สาํเนาทะเบียนบ้าน                จาํนวน ......... แผ่น  
(  ) ๕. สาํเนาเอกสารโฆษณา                จาํนวน ......... แผ่น 
(  ) ๖. สาํเนาบันทกึข้อตกลง      ลงวันที่  ................................................................จาํนวน ......... แผ่น 
(  ) ๗. หลักฐานอื่ นๆ เช่น    
           ๗.๑..............................................................................................................จาํนวน ......... แผ่น 
  ๗.๒..............................................................................................................จาํนวน ......... แผ่น 
 
 

    ลงช่ือ........................................................................ ผู้ย่ืนหลักฐาน                 
              (                                                                    ) 
 

         ลงช่ือ....................................................................... ผู้รับหลักฐาน 
                 (                                                                    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๒- 
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ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้ริโภคไดร้บัทราบขณะรอ้งทุกขห์รือรอ้งเรียนแลว้ว่า 
 ๑. การร้องทุกข์หรือร้องเรียนไม่ทาํให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลง 
 ๒. การร้องทุกข์หรือร้องเรียนไม่เป็นการตัดสิทธิของข้าพเจ้าที่ จะนาํเร่ืองร้องทุกข์หรือร้องเรียนดังกล่าวไป

ดาํเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง 
 ๓. กรณีข้าพเจ้าได้ไปใช้สทิธดิาํเนินคดีต่อศาลด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจะดาํเนินการมีหนังสอืแจ้งยุติเร่ือง

ร้องเรียนต่อไป 
 ๔. ข้าพเจ้ามีหน้าที่ ในการตรวจสอบคาํสั่งฟ้ืนฟูกจิการและสถานะบุคคลล้มละลายจากกรมบังคับคดีโดยตรง 
 ๕. ภายหลังจากการร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน หากข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ข้าพเจ้าจะ

ดาํเนินการติดตามเร่ืองที่ ร้องเรียนและจะติดตามเร่ืองร้องเรียนเป็นระยะๆ ทุกเดือน 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบว่าเร่ืองรอ้งทุกขห์รือรอ้งเรียนท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่

รบัพจิารณาดาํเนนิการหรือใหย้ติุการพจิารณาไดมี้กรณีดงัต่อไปนี้  

 ๑. เร่ืองร้องเรียนที่ ข้าพเจ้าได้ไปใช้สทิธดิาํเนินคดีทางศาลด้วยตนเอง 
 ๒. เร่ืองที่ มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเสรจ็เดด็ขาดแล้ว 
 ๓. เร่ืองที่ ข้าพเจ้าได้ใช้สทิธทิางศาลด้วยตนเอง แต่จะให้ดาํเนินการบังคับคดีตามคาํพิพากษาให้ 
 ๔. เร่ืองที่ อยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 
 ๕. เร่ืองที่ อายุความในการดาํเนินคดีสิ้นสดุแล้ว 
 ๖. เร่ืองร้องเรียนที่ ข้าพเจ้าได้ย่ืนไว้ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถทาํความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่ ร้องเรียน ไม่มี

การลงลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการร้องเรียน หรือไม่มีการติดหรือชาํระค่า

อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาํหนด 
 ๗. เร่ืองร้องทุกข์ที่ ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
 ๘. เร่ืองร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่ เจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสอืแจ้งให้ข้าพเจ้ามาพบหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติม แต่

ข้าพเจ้าไม่มาพบ ไมส่งเอกสารหรือให้ข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 
 

   ลงช่ือ........................................................................ผู้ร้องเรียน              
                          (                                                                     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๓- 
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บนัทึกคํารอ้งเรียน 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เร่ือง  ท่ีดิน บา้นจดัสรร หรืออาคารชดุ 
โครงการ................................................................... 

 

-------------------- 
 

วันที่ ........เดือน.............พ.ศ........... 
 
1. ช่ือผู้ร้องเรียน........................................................................................ ( ) เปิดเผย   ( ) ไม่เปิดเผย 
   สถานที่ อยู่เลขที่ ...................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย............................ถนน........................................ 
   แขวง/ตาํบล.....................................................เขต/อาํเภอ.............................................................. 
   จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี................โทรศัพท.์.......................................... 
 
2. (1) ช่ือผู้ประกอบธุรกจิ.................................................................................................................. 
   สถานที่ อยู่เลขที่ ...................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................... 
   แขวง/ตาํบล........................................................เขต/อาํเภอ........................................................... 
   จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี................โทรศัพท.์.......................................... 
 
    (2) ช่ือผู้ประกอบธุรกจิ.................................................................................................................. 
   สถานที่ อยู่เลขที่ ...................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................... 
   แขวง/ตาํบล.....................................................เขต/อาํเภอ.............................................................. 
   จังหวัด.................................................รหัสไปรษณย์ี................โทรศัพท.์.......................................... 
 
3. ร้องเรียนว่า 
    3.1 ผู้ร้องได้พบข้อความโฆษณา...............................................ทางสื่ อ.............................................. 
    ฉบับวันที่ ........................ของ(ผู้ประกอบธุรกจิ)...............................โดยมีข้อความว่า........................... 

  .................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
 
    3.2 ผู้ร้องได้ทาํสญัญากบั............................................................................................................... 
    (  ) สญัญาจอง ลงวันที่ ....................................................................................จาํนวน...............แผ่น 
    (  ) สญัญาซ้ือขายที่ ดิน ลงวันที่ ..........................................................................จาํนวน..............แผ่น 
    (  ) สญัญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร ลงวันที่ ..............................................................จาํนวน..............แผ่น 
    (  ) สญัญาจะซ้ือจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ลงวันที่ ..........................................จาํนวน..............แผ่น 
    (  ) สญัญาจะซ้ือจะขายกรรมกรรมสทิธิ์ ห้องชุด ลงวันที่ ...........................................จาํนวน..............แผ่น 
    (  ) อื่ นๆ .................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................ 
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    3.3 รายละเอียด 
         ช่ือโครงการ................................................................................................................... 
         ที่ ต้ังโครงการ โฉนดที่ ดินเลขที่ ........................................................................................... 
         ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต...............................จังหวัด............................. 
         แบบบ้าน................................แปลงที่/ห้องชุดเลขที่ ...............................เน้ือที่ ................... 
         ราคา.......................................บาท(............................................................................) 

 
3.4 ผูร้อ้งไดชํ้าระเงินไปแลว้โดย 

 
   (1) ชาํระให้แก่.................................................     (2) ชาํระให้แก่.............................................. 

        เป็นค่า...................................ดังรายละเอยีดดังน้ี    เป็นค่า.................................ดังรายละเอยีดดังน้ี 
        ( ) วันจอง จาํนวน.......................................บาท    ( ) วันจอง จาํนวน....................................บาท 
            (...............................................................)        (............................................................) 
            ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน.................................แผ่น        ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 
            ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น       ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน...........................แผ่น 

        ( ) วันทาํสญัญา จาํนวน.................................บาท       ( ) วันทาํสญัญา จาํนวน........................บาท 
            (............................................................)                (......................................................) 
            ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน.................................แผ่น        ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 
            ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น        ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..........................แผ่น 

        ( ) ค่างวด......................งวดละ.........................    ( ) ค่างวด...................งวดละ......................... 
             จาํนวน............เป็นเงิน...........................บาท         จาํนวน............เป็นเงิน........................บาท 
            (...............................................................)        (............................................................) 
            ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน.................................แผ่น        ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 
            ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น       ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 

        ( ) ค่างวด......................งวดละ.........................    ( ) ค่างวด......................งวดละ...................... 
             จาํนวน............เป็นเงิน...........................บาท         จาํนวน............เป็นเงิน........................บาท 
            (............................................................)            (.......................................................) 
            ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน.................................แผ่น        ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 
            ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น        ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..........................แผ่น 

        ( ) อื่ นๆ .........................................................     ( ) อื่ นๆ......................................................                    
            เป็นเงิน..............บาท(..................................)        เป็นเงิน..............บาท(............................) 
            ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน.................................แผ่น        ( ) มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น 
            ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน..............................แผ่น       ( ) ไม่มีใบเสรจ็รับเงิน...........................แผ่น 

    รวมเป็นเงิน......................................................บาท     รวมเป็นเงิน...........................................บาท        

     (..................................................................... )       (...............................................................) 
    ตามใบเสรจ็รับเงินรวมทั้งสิ้น..............................แผ่น      ตามใบเสรจ็รับเงินรวมทั้งสิ้น....................แผ่น 
    รวมเป็นเงินที่ ผู้ร้องได้ชาํระไปแล้วทั้งสิ้นจาํนวน.............................................................................บาท 
    (...............................................................................................................................................) 
 
 

 
-๒- 
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     3.5 ในการทาํสญัญา.......................................ได้มี นาย/นางสาว/นาง/บริษัท.................................... 
          ..............................................ลงช่ือในฐานะผู้จะขาย ( ) ประทบัตราบริษัท ( ) ไม่ประทบัตราบริษัท 
          ในการทาํสญัญา.................................... ...ได้มี นาย/นางสาว/นาง/บริษัท.................................... 
          ..............................................ลงช่ือในฐานะผู้จะขาย ( ) ประทบัตราบริษัท ( ) ไม่ประทบัตราบริษัท 
 
     3.6 ( ) ผู้ร้องได้ชาํระเงินดาวน์ให้แก่ผู้จะขายครบถ้วนตามสญัญาซ่ึงกาํหนดไว้..................................งวด 
            ( ) ผู้ร้องไม่ได้ชาํระเงินดาวน์ให้แก่ผู้จะขายจาํนวน...............งวด คืองวดที่ ..................................... 
                เน่ืองจาก......................................................................................................................... 
 
    3.7  ตั้งแต่วันทาํสญัญา จนถงึปัจจุบันเป็นเวลา.......................ปี .....................เดือน  ปรากฏว่า 
 ( ) ไม่มีการก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด 
 ( ) มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสรจ็ 
 ( ) การก่อสร้างแล้วเสรจ็  แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณา คือ................................................................ 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ( ) การก่อสร้างแล้วเสรจ็ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์ ได้ 
 ( ) อื่ นๆ ............................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
      3.8 ผู้ร้อง 
 ( ) ได้มีหนังสอืทวงถามต่อผู้ประกอบธุรกจิ เม่ือวันที่ ........................................จาํนวน............แผ่น 
      ปรากฏว่า....................................................................................................................... 
 ( ) ไม่ได้ทวงถามเป็นหนังสอื 
 ( ) ได้มีหนังสอืบอกเลิกสญัญากบัผู้ประกอบธุรกจิ เม่ือวันที่ ...............................จาํนวน............แผ่น 
 ( ) ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสญัญากบัผู้ประกอบธุรกจิ 

 
       3.9 ผู้ประกอบธุรกจิ 
 ( ) ได้มีหนังสอืติดต่อผู้ร้อง เม่ือวันที่ .............................................................จาํนวน............แผ่น 
       แจ้งว่า........................................................................................................................... 
 ( ) ได้มีหนังสอืบอกเลิกสญัญากบัผู้ร้อง เม่ือวันที่ .............................................จาํนวน............แผ่น 

 
       3.10  ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้ดาํเนินการ 
   ( ) ให้เชิญผู้ประกอบธุรกจิมาเจรจาไกล่เกล่ียกบัผู้ร้อง 
   ( ) ให้ผู้ประกอบธุรกจิก่อสร้างให้แล้วเสรจ็และโอนกรรมสทิธิ์ตามสญัญา 

 
-๓- 
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   ( ) ให้ผู้ประกอบธุรกจิปฏบัิติให้เป็นไปตามที่ โฆษณา 
   ( ) ขอยกเลิกสญัญา และขอเงิน จาํนวน...........................บาท (.............................................) 
        คืนพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมาย นับแต่วันที่ ผู้ร้องได้ชาํระเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิคร้ังสดุท้าย 
        เม่ือวันที่ ........................................... 
   ( ) ขอเรียกค่าเสยีหาย จาํนวน.................................บาท (..................................................) 

       เน่ืองจาก...................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................... 
   ( ) อื่ นๆ ...................................................................................................................... 
 
       3.11 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นตอ้งดําเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
   ( ) ผู้ร้องมีความประสงค์ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาํเนินคดีแทน 
   ( ) ผู้ร้องมีความประสงค์จะดาํเนินคดีด้วยตนเอง 
 
 หลกัฐานท่ีไดย่ื้นประกอบคํารอ้งเรียนดงัน้ี 
 ( ) 1. สาํเนาสญัญาจอง ลงวันที่ ................................................................จาํนวน...............แผ่น 
 ( ) 2. สาํเนาสญัญา...........................................ลงวันที่ ...........................จาํนวน...............แผ่น 
 ( ) 3. สาํเนาสญัญา...............................................ลงวันที่ .......................จาํนวน...............แผ่น 

 ( ) 4. สาํเนาสญัญา..............................................ลงวันที่ ........................จาํนวน...............แผ่น 
 ( ) 5. สาํเนาใบเสรจ็รับเงิน                จาํนวน...............แผ่น 
 ( ) 6. สาํเนาเอกสารโฆษณา              จาํนวน...............แผ่น 
 ( ) 7. สาํเนาโฉนดที่ ดิน               จาํนวน..............แผ่น 
 ( ) 8. สาํเนาบันทกึข้อตกลง ลงวันที่ ...........................................................จาํนวน..............แผ่น 
 ( ) 9. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ................................จาํนวน..............แผ่น 
 ( ) 10. สาํเนาทะเบียนบ้าน              จาํนวน..............แผ่น 
 ( ) 11. หลักฐานอื่ นๆ    
 11.1...............................................................................จาํนวน..............แผ่น 
 11.2...............................................................................จาํนวน..............แผ่น 
 11.3...............................................................................จาํนวน..............แผ่น 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเทจ็จริงที่ ได้ย่ืนร้องเรียนเป็นความจริงทุกประการและขอรับผิดชอบ 

ต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนาํข้อเทจ็จริงร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่  ซ่ึงทาํให้ผู้อื่ น

ได้รับความเสยีหาย เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเทจ็ต่อเจ้าพนักงาน 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ร้องเรียน 
        (                                                                     ) 

   ลงช่ือ....................................................................... ผู้รับคาํร้อง/ผู้รับคาํร้องเรียน 
                                          (                                                                    ) 
 
 
 
 
 

 
-๔- 
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สาํนกังาน ............................................................................................................................................................. .............. 
       โทร...................................................................................................................... 
 

วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................. 
 

บนัทึกถอ้ยคําและหรือคําใหก้ารของผูร้อ้งเรียน 
 

ข้าพเจ้า...................................................................อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่..............

ตรอก/ซอย..............................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต..........................................

จังหวัด................................โทรศัพทห์มายเลข..............................................อายุ.................................

อาชีพ.................................บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่ .......................................................................ออก

ให้โดย............................................... 
ขอให้ถ้อยคาํและหรือคาํให้การต่อเจ้าหน้าที่  เร่ือง........................................................... 

ตามหนังสอืจังหวัด................. ที่  ................./................ลงวันที่ ...................................ด้วยความสตัย์จริงและ

ถ้อยคาํที่ ข้าพเจ้าให้ไว้ในช้ันน้ีสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาของศาลได้ ดังต่อไปน้ี  
    

 ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

เอกสารประกอบคาํช้ีแจง 
(   )  1. สาํเนาบัตรประจาํตัว 
(   )  2. สาํเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  3. หนังสอืมอบอาํนาจ 
(   )  4. อื่ นๆ   (1) ..........................................................  

        (2) ...........................................................  
 (3) ..........................................................  
 (4) ...........................................................  
 (5) ..........................................................  

             (6) ...........................................................  
 

ข้าพเจ้ารับรองว่าถ้อยคาํ/คาํให้การดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ให้ถ้อยคาํ/ผู้ให้การ 
         (..............................................................)  
 

           ลงช่ือ.................................................................เจ้าหน้าที่  
         (..............................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................พยาน  ลงช่ือ............................................พยาน 
       (............................................)                          (............................................)       
 
 
 
 
 
 
 

 
-๒- 
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สาํนกังาน...................................................................................................................................................... ....................... 
     โทร...................................................................................................................... 

 
วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................. 

 
บนัทึกถอ้ยคําและหรือคําใหก้ารของผูป้ระกอบธุรกิจ 

 
  ข้าพเจ้า....................................................................ตาํแหน่ง...................................

ตั้งอยู่เลขที่ .........................................................................................โทรศัพท.์.................................. โดย

มอบอาํนาจให้.............................................................................................................................. 
ที่ อยู่..................................................................................................โทรศัพท.์.................................. 
ให้เป็นผู้มาให้ถ้อยคาํและหรือคาํให้การต่อเจ้าหน้าที่  เร่ือง.......................................................................... 

ตามหนังสอืจังหวัด................. ที่  ................./................ลงวันที่ ...................................ด้วยความสตัย์จริงและ

ถ้อยคาํที่ ข้าพเจ้าให้ไว้ในช้ันน้ีสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาของศาลได้ ดังต่อไปน้ี  
    

 ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

เอกสารประกอบคาํช้ีแจง 
(   )  1. สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจาํกดั) 
(   )  2. สาํเนาบัตรประจาํตัวกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจาํกดั) 
(   )  3. หนังสอืมอบอาํนาจ…………………………………………………………… 
(   )  4. สาํเนาบัตรประจาํตัวผู้มอบอาํนาจ/สาํเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  5. สาํเนาบัตรประจาํตัวผู้รับมอบอาํนาจ/สาํเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  6. อื่ นๆ   (1) ..........................................................  

        (2) ...........................................................  
 (3) ..........................................................  
 (4) ...........................................................  
 (5) ..........................................................  

             (6) ...........................................................  
 

ข้าพเจ้ารับรองว่าถ้อยคาํ/คาํให้การดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ให้ถ้อยคาํ/ผู้ให้การ 
         (..............................................................)  
 

           ลงช่ือ.................................................................เจ้าหน้าที่  
         (..............................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................พยาน   ลงช่ือ............................................พยาน 
       (............................................)                               (............................................)       
 
 
 
 
 

 
-๒- 
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         บันทกึเพิม่เตมิ 
 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 

 
ข้าพเจ้ารับรองว่าถ้อยคาํ/คาํให้การดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ให้ถ้อยคาํ/ผู้ให้การ 

         (..............................................................)  
 

           ลงช่ือ.................................................................เจ้าหน้าที่  
         (..............................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................พยาน   ลงช่ือ............................................พยาน 
       (............................................)                               (............................................)      
 

 
-๓- 
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   แบบหนังสอืเชิญผู้ร้องเรียน 
 

 

 
 

 

ที่ ...............        สาํนักงาน................................                             

วันที่ .................................................... 
  

เร่ือง ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  

 

เรียน …………………………….. 

อ้างถงึ บันทกึคาํร้องเรียนของท่าน ลงวันที่………………………………… 

 

  ตามที่ ท่านได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณี..................................... 

ความแจ้งอยู่แล้ว  น้ัน 

 
  สาํนักงาน.......พิจารณาแล้ว เหน็ว่าเพ่ือให้การดาํเนินการเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย 

ดังน้ัน จึงขอเชิญท่านไปพบเจ้าหน้าที่ เพ่ือช้ีแจงข้อเทจ็จริงและ/หรือเจรจาไกล่เกล่ียเร่ืองดังกล่าว  

ในวันที่ .....เวลา...............ณ......................................................................ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการ 
   

     ขอแสดงความนับถอื 
              

(.....................................)  

ช่ือหน่วยงานที่ ออกหนังสอื 

โทร................................ (ช่ือเจ้าหน้าที่) 
โทรสาร........................ 
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แบบหนังสอืเชิญผู้ประกอบธุรกจิ 
 

 

 
 

 

ที่ ...............        สาํนักงาน................................                             

วันที่ .................................................... 
  

เร่ือง ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่  

 
เรียน กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท.......................... 
 ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจาํกดั............................. 

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย สาํเนาบนัทกึคาํร้องเรียน ลงวันที่………………………………… 

  ด้วยสาํนักงาน......ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก.................................................. 

ว่า................................................................................................................................ 

จึงประสงค์..................................................................รายละเอยีดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 
 

  สาํนักงาน.......พิจารณาแล้ว เหน็ว่าเพ่ือให้การดาํเนินการเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย 

ดังน้ัน จึงขอเชิญท่านไปพบเจ้าหน้าที่ เพ่ือช้ีแจงข้อเทจ็จริงและ/หรือเจรจาไกล่เกล่ียเร่ืองดังกล่าว ใน

วันที่ .......เวลา...............ณ.........................................................................  

 
อน่ึง ในกรณีที่ มอบอาํนาจให้บุคคลอื่ นดาํเนินการแทนให้นาํหนังสอืมอบอาํนาจที่ ระบุ

ว่าให้ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที่  เจรจาไกล่เกล่ีย และทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกับผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งนาํสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอาํนาจ

และผู้รับมอบอาํนาจ รวมทั้งสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไปมอบให้แก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ ด้วย จักขอบคุณย่ิง  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการ 
   

     ขอแสดงความนับถอื 
              

(.....................................)  

ช่ือหน่วยงานที่ ออกหนังสอื 

โทร................................ (ช่ือเจ้าหน้าที่) 
โทรสาร........................ 
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สญัญาข้อตกลง 

ทาํที่ ......................................................... 

วันที่ ..........เดือน...................พ.ศ. ............. 

  สญัญาข้อตกลงฉบับน้ีทาํขึ้นระหว่าง................................................................... 
โดย...........................................................ในฐานะ..........................................สาํนักงานตั้งอยู่ 
เลขที่ .................ถนน..........................ตาํบล/แขวง...........................อาํเภอ/เขต..................... 
จังหวัด...........................ซ่ึงต่อไปในบนัทกึน้ีเรียกว่า “ผูใ้หส้ญัญา” ฝ่ายหน่ึง และ........................ 
ในฐานะผู้คํา้ประกนัซ่ึงผูกพันตนคํา้ประกนัหน้ีที่ ผู้ให้สญัญามีต่อผู้รับสญัญาตามสญัญาน้ี โดยตกลง 
จะร่วมชาํระหน้ีแทนผู้ให้สญัญา หากผู้ให้สญัญาผดินัดตามสญัญาน้ี กบั........................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ..............ถนน......................ตาํบล/แขวง......................อาํเภอ/เขต....................... 
จังหวัด.........................................ซ่ึงต่อไปในบนัทกึน้ีเรียกว่า “ผูร้บัสญัญา” อกีฝ่ายหน่ึง 

  โดยเหตุที่ ผู้รับสญัญา และผู้ให้สญัญาได้ตกลงทาํสญัญา......................................... 
แปลงเลขที่ ................จาํนวน............แปลง ตั้งอยู่ที่ ตาํบล/แขวง.................อาํเภอ/เขต................. 
จังหวัด.............................ตามสญัญาฉบับลงวันที่ .............เดือน.......................พ.ศ. ................. 
ดังน้ัน ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญาข้อตกลงฉบับน้ี โดยมีข้อความต่อไปน้ี 

  ข้อ 1. ผู้รับสญัญาและผู้ให้สญัญาตกลงระงับข้อพิพาทที่ เกดิขึ้นตามสญัญา................ 
ฉบับลงวันที่ ..............เดือน...........................พ.ศ. .................ต่อวัน 
  ข้อ 2. ผู้ให้สญัญาตกลงคืนเงินจอง เงินค่าทาํสญัญา และเงินค่างวด ที่ ผู้รับสญัญาได้

ชาํระมาแล้วทั้งสิ้นจาํนวน......................บาท (................................................) ให้แก่ผู้รับสญัญา 

โดยแบ่งชาํระออกเป็น..........................งวด ดังน้ี 
   2.1 งวดที่ .............จาํนวนเงิน....................บาท (................................) 

ชาํระวันที่ ................................... 
   2.2 งวดที่ .............จาํนวนเงิน....................บาท (................................) 

ชาํระวันที่ ................................... 
   2.3 งวดที่ .............จาํนวนเงิน....................บาท (................................) 

ชาํระวันที่ ................................... 
   2.4 งวดที่ .............จาํนวนเงิน....................บาท (................................) 

ชาํระวันที่ ................................... 
ฯลฯ 

/ข้อ 3... 
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  ข้อ 3. หากผู้ให้สญัญาปฏบิตัิตามสญัญาข้อตกลงฉบับน้ี ผู้รับสญัญาจะไม่เรียกร้อง 
ค่าเสยีหาย และ/หรือเงินอื่ นใดจากผู้ให้สญัญาอกีต่อไปทั้งสิ้น 
  ข้อ 4. ในกรณีที่ ผู้ให้สญัญาไม่ปฏบิัติการชาํระหน้ีตามข้อ 2. แม้แต่เพียงงวดหน่ึงงวดใด 

ถอืว่าผู้ให้สญัญาผดินัดทั้งหมด ผู้รับสญัญามีสทิธฟ้ิองร้องผู้ให้สญัญาและผู้คํา้ประกนัต่อศาลได้ทนัท ี 
พร้อมเรียกดอกเบี้ยและค่าเสยีหายตามกฎหมายต่อไป 

  สญัญาข้อตกลงน้ีทาํขึ้นเป็นสามฉบบั ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วเหน็ว่า

ถูกต้องตรงกนั จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น 

 

 

      ลงช่ือ..............................................ผู้ให้สญัญา 

            (.............................................) 

      ลงช่ือ..............................................ผู้รับสญัญา 

            (.............................................) 

      ลงช่ือ..............................................ผู้คํา้ประกนั 

            (.............................................) 

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

            (.............................................) 

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

            (.............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 
-๒- 



รายงานผลการปฏิบตัิงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจําเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตําบล........................... 
อําเภอ......................................จงัหวดั...................................... 
ประจําเดือน...............................................พ.ศ......................... 

๑. การรบัเรื่องราวรอ้งทุกขจ์ากผูบ้ริโภค                
                  

การรบัเรื่องรอ้งทุกขจ์ากผูบ้ริโภค การแกป้ัญหาใหผู้บ้ริโภค อื่นๆ 

เรื่อง จํานวน 

ส่ง

หน่วยงาน ยตุิเรื่อง ส่งคณะอนุฯ

อยู่ระหว่าง 
ให้

คําปรึกษา 
ที่

เกี่ยวขอ้ง เจรจาไกล่เกลี่ย เจรจา 
ผู้ประกอบธุรกจิ

ชี้แจง 
ไกล่เกลี่ย 

ดําเนนิการ 

    
โดยเรียกเงินชดเชยให้ผู้ร้อง ไกล่เกลี่ย และผู้ ร้องพอใจ 

ประจํา

จงัหวดั     
เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย จาํนวนเงิน (บาท) เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย 

ร้องทุกขเ์กี่ ยวกบัโฆษณา ๐ ๐                               
ร้องทุกขเ์กี่ ยวกบัสนิค้าและบริการ ๐ ๐                               
ร้องทุกขเ์กี่ ยวกบัสญัญา ๐ ๐                               
ร้องทุกขเ์กี่ ยวกบัขายตรงและตลาดแบบตรง ๐ ๐                               

ร้องทุกขเ์รียนเกี่ ยวกบัฉลาก ๐ ๐                               
รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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      ๒. การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและการสรา้งเครือข่ายความเขม้แข็งของประชาชน 

 ๒.๑ เผยแพร่ประชาสมัพันธง์านด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่ อต่างๆ  ดังนี้  
              (๑)  สื่ อวิทยุ จาํนวน.................................. ครั้ง 
              (๒)  สื่ อโทรทศัน์ จาํนวน.................................. ครั้ง 
              (๓)  หนังสอืพิมพ์ จาํนวน.................................. ครั้ง 
              (๔)  จัดนิทรรศการ จาํนวน.................................. ครั้ง 
              (๕)  อื่ นๆ.................................................................................. 
 ๒.๒ ได้มีการขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด  ดังนี้ 
         (๑)  จัดตั้งชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จาํนวน ....................................... ชมรม/องค์กร 
         (๒)  จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา จาํนวน ....................................... ชมรม/องค์กร 

ชื่อชมรม/ สมาคม/ องค์กร จัดตั้งในปีงบประมาณ สถานที่ ตั้งชมรม/ สมาคม/ องค์กรและเบอร์ติดต่อ 
      
      
 ๒.๓ จัดประชุมสมัมนา     จาํนวน ....................ครั้ง ดังนี้  
          (๑) ประชุมสมัมนา  เรื่อง ..................................................................................................... 
          (๒) ประชุมสมัมนา  เรื่อง ..................................................................................................... 
 ๒.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  จาํนวน...............................ครั้ง

         (๑)  เมื่อวันที่  ........... เดือน .................. พ.ศ. ..............      
         (๒)  เมื่อวันที่  ........... เดือน .................. พ.ศ. ..............      
 ๒.๕ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขจ์ากผู้บริโภคประจาํเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาํบล (ใส่เครื่องหมาย √ ลงใน □) 
                   □   จัดตั้งแล้ว □   ยังไม่มีการจัดตั้งแล้ว 

 
-๒- 



คําอธิบายตาราง 
  ตารางที่  ๑ แสดงรายละเอยีดงานรับเร่ืองร้องทุกข์จากผู้บริโภคโดยรายละเอยีดดังกล่าวใน 

ตารางจะบันทกึเป็นค่าสถติิตามจาํนวนการรับเร่ืองร้องทุกข์ผู้บริโภคจาํนวนการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคและอื่ น ๆ 

ในแต่ละเดือน ซ่ึงแบ่งเป็น 
  ๑. เร่ืองร้องทุกข์เกี่ ยวกบัโฆษณา 

  ๒. เร่ืองร้องทุกข์เกี่ ยวกบัสนิค้าและบริการ 
  ๓. เร่ืองร้องทุกข์เกี่ ยวกบัสญัญา 
  ๔. เร่ืองร้องทุกข์เกี่ ยวกบัธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรง 
                        ๕. เร่ืองร้องทุกข์เกี่ ยวกบัฉลาก 

  การลงรายละเอียดในตารางท่ี ๑ 
  (๑) การรับเร่ืองร้องทุกข์จากผู้บริโภคให้ใส่จาํนวนเร่ืองร้องทุกข์ (เร่ือง) และจาํนวนผู้ร้องทุกข์(ราย) โดยแยก

เป็นกรณตีามรายละเอยีดข้างต้นแล้วจึงรวมจาํนวนเร่ืองร้องทุกข์ (เร่ือง) และจาํนวนผู้ร้องทุกข์ (ราย) 

ทุกกรณใีนช่องสดุท้ายของตารางที่  ๑ 
  (๒) การแก้ปัญหาเ ร่ืองร้องทุกข์ใ ห้ ผู้บริโภคให้ใส่จํานวนเ ร่ืองร้องทุกข์  ( เ ร่ือง) และจํานวน 

ผู้ร้องทุกข์ (ราย) โดยแยกเป็นกรณกีารแก้ปัญหาดังน้ี 
         ๒.๑ ส่งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยจาํนวนตัวเลขที่ ใส่เป็นรายละเอยีดในหัวข้อดังกล่าว หมายถึง เร่ือง

ร้องทุกข์ที่ ไม่อยู่ในอาํนาจหน้าที่ ของสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้จัดส่งเร่ืองดังกล่าวให้หน่วยงาน 

ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือดาํเนินการต่อไป 
         ๒.๒ ยุติเร่ืองโดยจาํนวนตัวเลขที่ ใส่เป็นรายละเอยีดในหัวข้อดังกล่าวจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 

       ส่วนที่  ๑ ยุติเร่ืองโดยการเรียกเงินชดเชยให้ผู้ร้อง หมายถึง เร่ืองร้องทุกข์ที่ มีการเจรจาไกล่

เกล่ียและเรียกเงินชดเชยให้ผู้ร้องแล้วเสรจ็ 
       ส่วนที่  ๒ ยุติเร่ืองโดยการเจรจาไกล่เกล่ีย หมายถึง เร่ืองร้องทุกข์ที่ มีการเจรจาไกล่เกล่ียแล้ว

เสรจ็โดยไม่มีการเรียกเงินชดเชยให้ผู้ร้อง 
         ส่วนที่  ๓ ยุติเร่ืองโดยการให้ผู้ประกอบธุรกจิช้ีแจงเป็นหนังสอืและผู้ร้องพอใจการช้ีแจง 

         ๒.๓ ส่งคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกข์ประจําจังหวัด โดยจํานวนตัวเลขที่ ใส่ 

เป็นรายละเอยีดในหัวข้อดังกล่าว หมายถงึ เร่ืองร้องทุกข์ที่ มีการเจรจาไกล่เกล่ียแล้วไม่สามารถตกลงกนัได้ 
  (๓) อื่ น ๆ ให้ทาํการใส่จาํนวนเร่ืองร้องทุกข์ (เร่ือง) และจาํนวนผู้ร้องทุกข์ (ราย) โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
        ส่วนที่  ๑ อยู่ระหว่างดาํเนินการ หมายถงึ เร่ืองร้องทุกข์ที่ ยังอยู่ในระหว่างดาํเนินการหรือให้ผู้ประกอบ

ธุรกจิช้ีแจงข้อเทจ็จริง 
                 ส่วนที่  ๒ ให้คาํปรึกษา หมายถงึ เร่ืองร้องทุกข์ที่ เจ้าหน้าให้คาํปรึกษาแก่ผู้บริโภค 

หมายเหตุ  เร่ืองรอ้งทุกขทุ์กเร่ืองจะตอ้งนาํหลกัฐานสําเนาบนัทึกคํารอ้งทุกข ์ส่งแนบมาพรอ้มแบบรายงานผลฯ เพื่อใหท้าง

จงัหวดั จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูล 


