กระบวนการสร้างคุณค่า
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผูป้ ระกอบธุรกิจ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 งานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ (การดาเนินงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบ
ธุรกิจ ด้านสัญญา)
1.1 การด าเนิ น งานตรวจสอบพฤติ ก รรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในด้ า นสั ญ ญา
กรณีได้รับการร้องเรียน
1.1.1 รับเรื่องร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ธุรการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจากธุรการกลาง และส่ง เรื่องต่อให้
ผู้อานวยการกองดาเนินการพิจารณา
1.1.2 ส่งเรื่องให้ดาเนินการ : ผู้อานวยการกองรับเรื่องและคัดเลือกเรื่อง
ร้องเรียนพร้อมกับมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
1.1.3 ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร/ หลักฐาน เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายท าการตรวจสอบและพิ จ ารณาเอกสาร/หลั ก ฐานท า
ความเห็นเบื้องต้น
1.1.4 สรุปเรื่องเพื่อนาเสนอ : เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องพร้อมทาความเห็นเพื่อ
นาเสนอกับคณะอนุกรรมการตรวจแบบสัญ ญาหรือแบบหลักฐาน
การรับเงิน
1.1.5 พิจารณาแบบสัญ ญาหรือแบบหลักฐาน : คณะอนุกรรมการตรวจ
แบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน พิจารณาสัญญาหรือ
หลักฐานการรับเงิน
1.1.6 ทาความเห็นเพื่อนาเสนอ คณะอนุกรรมการตรวจแบบสัญญาหรือ
แบบหลักฐานการรับเงิน สรุปความเห็นเพื่อนาเสนอ คคส.
1.1.7 พิจารณาและมีมติ : คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาสัญญาหรือ
หลักฐานการรับเงิน ประกอบด้วยความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา และมีมติได้ 2
2.1.7.1 กรณีเป็นไปตามประกาศ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 80
2.1.7.2 กรณีไม่เป็นไปตามประกาศ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 90
1.1.8 แจ้งมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ : กรณีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญามีมติส่ง เรื่องให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้า น
สัญญา แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.1.9 พิจารณาและมีมติ : กรณีไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค มีมติได้ 2 กรณีกรณีเห็นด้วยและกรณีไม่เห็นด้วย
2.1.9.1 กรณีไม่เห็นด้วย ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 100
2.1.9.2 กรณีเห็นด้วย ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 110
1.1.10 ส่งเรื่องคืนเพื่อทบทวนมติ : กรณี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค จะส่งเรื่องคืน คคส. เพื่อทบทวนมติ และพิจารณา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

15
20
30
840
200
200
180

20
20

20

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

1.2

ตามขั้นตอนที่ 70 ต่อไป
1.1.11 ดาเนินการตามมติ คคบ. : กรณีเห็นด้วย ตามความเห็นของ คคส.
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้ านสัญ ญา ดาเนิ นการรวบรวมเอกสารหลั กฐานต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวกับสัญญาหรือหลักฐานการรับเงินที่ไม่เป็นตามประกาศ และ
ส่งให้สานักกฎหมายและคดีดาเนินการ
การดาเนินงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจในด้านสัญญา
กรณีตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน
1.2.1 จัดทาและนาเสนอแผนการปฏิบัติง าน : เจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญาจัดทารายชื่อและสถานที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
ท าการตรวจสอบ และแผนการปฏิ บั ติ ง าน เสนอ ผอ. กองกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
1.2.2 ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา พิจารณาแผนงาน
การตรวจสอบที่นาเสนอ
2.2.2.1 กรณีไม่อนุมัติ ส่งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขใหม่
2.2.2.2 กรณีอนุมัติดาเนินการตามขั้นตอนที่ 30
1.2.3 ดาเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ : กรณีอนุมัติ เจ้าหน้าที่กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
1.2.4 เจ้ า หน้ า ที่ ก องคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสั ญ ญา จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง
ผู้ประกอบการ
1.2.5 ผู้ป ระกอบธุร กิ จ รั บ ทราบและดาเนิ นการจั ด เตรี ย มสถานที่ ห รื อ
เอกสารตามที่แจ้ง แล้วแต่กรณี 2 กรณี คือ
1.2.5.1 กรณีออกตรวจโดยเจ้าหน้าที่จะทาหนังสือแจ้งวันที่ขอเข้า
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 60
1.2.5.2 กรณีตรวจจากเอกสาร จะทาหนังสือแจ้ง ให้ส่ง เอกสาร
เพิ่มเติมดาเนินการตามขั้นตอนที่ 70
1.2.6 ออกตรวจ : กรณีเป็นการออกตรวจ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้า นสั ญญา ออกตรวจสถานที่ข องผู้ ประกอบธุ ร กิจ ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
1.2.7 ส่งเอกสาร/ หลักฐาน : กรณีตรวจจากเอกสาร ผู้ประกอบธุรกิจ
รั บ ทราบและด าเนิ น การจั ด เตรี ย มเอกสารตามที่ แ จ้ ง พร้ อ มส่ ง
เอกสาร/ หลักฐานให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
1.2.8 เจ้ า หน้ า ที่ ก องคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสั ญ ญา พิ จ ารณาเอกสาร/
หลักฐาน
1.2.9 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สรุปเรื่องเพื่อนาเสนอกับ
คณะอนุกรรมการตรวจแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน
1.2.10 คณะอนุกรรมการตรวจแบบสัญ ญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิ น

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
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ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
พิจารณาสัญญาหรือหลักฐานการรับเงิน
1.2.11 ทาความเห็นเพื่อนาเสนอ : คณะอนุกรรมการตรวจแบบสัญญาหรือ
แบบหลักฐานการรับเงิน สรุปความเห็นเพื่อนาเสนอ คคส.
1.2.12 พิจารณาและมีมติ : คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาสัญญา ห รื อ
หลักฐานการรั บเงิน ประกอบด้วยความเห็ นของคณะอนุกรรมการฯ
และมีมติได้ 2 กรณี
1.2.12.1 กรณีเป็นไปตามประกาศ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 120
1.2.12.2 กรณีไม่เป็นไปตามประกาศดาเนินการตามขั้นตอนที่130
1.2.13 แจ้งมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ : กรณีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญามีมติ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญา แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.14 พิจารณาและมี มติ : กรณีไ ม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค มีมติได้ 2 กรณี คือ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
1.2.14.1 กรณีไม่เห็นด้วย ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 140
1.2.14.2 กรณีเห็นด้วย ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 150
1.2.15 ส่งเรื่องคืนเพื่อทบทวนมติ : กรณีไม่เห็นด้วย คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จะส่งเรื่องคืน คส. เพื่อทบทวนมติ และพิจารณาตาม
ขั้นตอนที่ 110 ต่อไป
1.2.16 ดาเนินการตามมติ คคบ. : กรณีเห็นด้วยตามความเห็นของ คส.
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้ านสัญ ญา ดาเนิ นการรวบรวมเอกสารหลั กฐานต่า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาหรื อ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตามประกาศ
และส่งให้สานักกฎหมายและคดีดาเนินการ
1.2.17 ดาเนินการตามมติ : สานักกฎหมายและคดี รับเรื่องและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามมติ คคบ.

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
20

20

กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผูป้ ระกอบธุรกิจ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
2 งานตรวจสอบพฤติ ก รรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ (การด าเนิ น งานตรวจสอบพฤติ ก รรม
ผู้ประกอบธุรกิจด้านฉลาก)
2.1 การดาเนินงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ ด้านฉลากกรณีไ ด้รับ
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
2.1.1 รับเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
2.1.2 พิจารณาเรื่องฉลากสินค้า
2.1.3 ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับฉลาก
2.1.4 ดาเนินการออกตรวจฉลาก
2.1.5 ได้รับการตรวจสอบ
2.1.6 กรณีตรวจสอบพบว่าดาเนินการถูกต้อง
2.1.7 ยุติเรื่อง
2.1.8 กรณีตรวจสอบพบว่าจัดทาฉลากไม่ถูกต้อง/ไม่จัดทา
2.1.9 มีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2.1.10 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเสนอ คฉ.
2.1.11 นาเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิด
2.1.12 ทาหนังสือเชิญผู้ประกอบการมาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ
2.1.13 คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดและมีมติ
2.1.14 เจ้าหน้าที่ทาคาสั่งแก้ไข เสนอต่อเลขาธิการฯ
2.1.15 ทาคาสั่งให้ประธานคณะกรรมการลงนาม
2.1.16 ทาบันทึกส่งกองกฎหมายและคดีเพื่อเปรียบเทียบความผิด
2.1.17 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
2.2 การดาเนินงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ ด้านฉลากออกตรวจ
ตามแผนการปฏิบัติงาน
2.2.1 จัดทาและนาเสนอแผนการปฏิบัติงาน
2.2.2 พิจารณาแผน
2.2.3 ดาเนินการออกตรวจ
2.2.4 ได้รับการตรวจสอบ
2.2.5 กรณีตรวจสอบพบว่าดาเนินการถูกต้อง
2.2.6 เสนอเพื่อทราบ
2.2.7 กรณีตรวจสอบพบว่าจัดทาฉลากไม่ถูกต้อง/ ไม่จัดทา
2.2.8 มีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2.2.9 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเสนอ คฉ.
2.2.10 นาเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิด
2.2.11 ทาหนังสือเชิญผู้ประกอบการมาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ
2.2.12 คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดและมีมติ

เวลาที่ใช้
วัน
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1
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1
1
1
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ลาดับ
ที่

3

งาน (Work Flow)
2.2.13 เจ้าหน้าที่ทาคาสั่งแก้ไข เสนอต่อเลขาธิการฯ
2.2.14 ทาคาสั่งให้ประธานคณะกรรมการลงนาม
2.2.15 ทาบันทึกส่งกองกฎหมายและคดีเพื่อเปรียบเทียบความผิด
2.2.16 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
งานเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ
3.1 ด้านการทดสอบและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3.1.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
3.1.2 รวบรวมข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3.1.3 จัดลาดับความสาคัญโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3.1.4 วางแผน/กรอบแนวการดาเนินการทดสอบพิสูจน์สินค้า ประจาปี
3.1.5 ทบทวนแผนการทดสอบสิ น ค้ า /หารื อ /ประชุ ม กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
หรือนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.6 ดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าตามแผนงาน
3.1.7 ตรวจเช็ค/ตรวจสอบข้อมูลสินค้า (ฉลาก)/บันทึกผล
3.1.8 ประสานหน่วยงานที่จะส่งสินค้าทดสอบ
3.1.9 จัดส่งสินค้าทดสอบตามแผนงาน
3.1.10 สังเคราะห์/วิเคราะห์ผลทดสอบสินค้า
3.1.11 นาเสนอผลงาน และจัดทาเล่มรายงานโดยละเอียด
3.1.12 ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาแผนการทดสอบสินค้าในปีถัดไป
3.1.13 จัดทาแผนการทดสอบสินค้าในปีถัดไป อย่างน้อย ๑๐ รายการสินค้า
3.2 งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3.2.1 สืบค้น/ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
3.2.2 ประสาน ผชช./ผู้ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 จั ด ท าบั น ทึ ก /จดหมายประสานผู้ เ ชี่ ย วชาญในหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุม
3.2.4 อานวยการจัดประชุม
3.2.5 สรุปและจัดทาวาระการประชุม/ppt เพื่อพิจารณา
3.2.6 จัดทารายงานการประชุมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
15
15
10
7
7
10
4
20
1
2
2
2
4
10
7
1
1
2
2
2
4

กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผูป้ ระกอบธุรกิจ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
4 งานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ (กรณีตรวจสอบตามอานาจหน้าที่)
4.1 การด าเนิ น งานตรวจสอบพฤติ ก รรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในด้ า นโฆษณา
กรณีตรวจสอบตามอานาจหน้าที่
4.1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาทางสื่อต่างๆ บันทึกผล
การตรวจสอบว่ า ฝ่า ฝืนตามกฎหมายใด มี รายละเอี ยดอย่ างไร
และสรุปผล สถิติการตรวจสอบการโฆษณาดังกล่าว
4.1.2 ส่งเรื่องให้ดาเนินการ ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
แจ้งเรื่องที่รับมาไปยังหัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาเพื่อ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
4.1.3 ตรวจสอบและพิจารณา หัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณา
มอบหมายเรื่องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาเอกสาร/ หลักฐาน/ ข้อกฎหมาย
- ฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ส่งหน่วยงานตามกฎหมาย
- ฝ่าฝืน พรบ. คุ้มครองฯ ทาหนังสือเชิญ/เรียก/ชี้แจงข้อเท็จจริง
4.1.4 รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง เสนอ ผอ.กคฆ. พิ จ ารณาว่ า การโฆษณา
ดังกล่าว ฝ่าฝืน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่
- ไม่เห็นชอบ เสนอ ลคบ. ยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องทราบ
- เห็นชอบ เสนอ คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องฯ
4.1.5 เสนอคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องฯ พิจารณาข้อเท็จจริงจาก
เอกสารหลักฐานและคาชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ และเชิญผู้ประกอบ
ธุรกิจ มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขา คณะอนุกรรมการ
ติดตามสอดส่องฯ สรุปมติพร้อมรายละเอียดของเรื่องเพื่อทาบันทึก
คาวินิจฉัยฯ เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
4.1.6 เสนอคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณา พิ จ ารณาการโฆษณา
ดังกล่าว มีความเห็นดังนี้
4.1.6.1 กรณีเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีกฎหมายอื่นควบคุม
4.1.6.2 กรณีที่เห็นว่าไม่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
กรณีเห็นว่าฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
- มีก ฎหมายอื่น ควบคุม มีห นัง สือส่ ง เรื่องดัง กล่า วให้หน่ วยงาน
เจ้าของเรื่องดาเนินการ ตามกฎหมายนั้นๆ ต่อไป
- ไม่ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณามีหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
- ฝ่าฝืน แจ้งคาสั่งและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ
4.1.7 ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งความประสงค์ รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการ
ว่ า ด้ ว ยการโฆษณา และแจ้ ง รายชื่ อ กรรมการผู้ จั ด การหรื อ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

360
300
360

360

720

720

30

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
ผู้รับผิดชอบ และแจ้งว่า จะอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวหรือไม่
- ไม่อุทธรณ์ กรณีไ ม่อุ ทธรณ์ ให้ เสนอ ลคบ. พิจารณาเห็นชอบ
เปรี ย บเที ย บความผิ ด ถ้ า เห็ น ชอบ ให้ ส่ ง กกค. ด าเนิ น การ
เปรียบเทียบความผิด ถ้าไม่เห็นชอบ ให้ยุติการดาเนินการ
- อุ ท ธรณ์ ส่ ง กกค. เพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมาย
พิจารณาคาอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
4.1.8 เสนอ คคบ. พิจารณาความเห็นคณะอนุกฎหมายฯ
- ไม่เห็นตามคาสั่งฯ กกค. แจ้งผลให้ กคฆ. ทราบ และกคฆ. แจ้งมติ
คคบ. ดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ
- เห็นตามคาสั่ง ฯ กกค. แจ้งผลให้ กคฆ. ทราบ และกคฆ. เสนอ
ลคบ. พิจารณาเปรียบเทียบความผิด
4.1.9 ลคบ. พิจารณา เปรียบเทียบความผิด
- เห็นชอบ ส่งเรื่อง กกค.ดาเนินการเปรียบเทียบความผิด
- ไม่เห็นชอบ ดาเนินการยุติเรื่อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

30

60

กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผูป้ ระกอบธุรกิจ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
5 งานตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
5.1 จัดทาโครงการสัมมนาตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจประจาปีงบประมาณ
5.2 เจ้าหน้าที่จัดทาโครงการฯ เสนอหัวหน้างาน พิจารณา
5.2.1 พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่พบปัญหาบ่อยครั้ง
5.2.2 พิจารณาจากการแจ้งเบาะแส/พฤติการณ์ความร้ายแรงของคดี
5.3 หัวหน้างานพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการกองฯ พิจารณาต่อไป
5.4 ผู้อานวยการกองฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อเลขา สคบ. พิจารณาต่อไป
5.5 เลขา สคบ. พิจารณาอนุมัติโครงการ
5.6 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการออกตรวจสอบผู้ประกอบการตามที่เลขา สคบ.
อนุมัติ
** เจ้าหน้าที่ยังมีการตรวจสอบร่วมกับกองอื่น ตามนโยบายของเลขา สคบ. อีกด้วย

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กระบวนงานสร้าง และพัฒนาเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และรับรองสมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 สร้างเครือข่าย
1.1 รวบรวมข้อมูล
1.2 ประสานงาน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
1.3 ประชุม (หาข้อสรุปความร่วมมือ)
1.4 ยกร่าง MOU
1.5 เสนอ (กกค.) พิจารณาร่าง
1.6 เสนอ (ลคบ.) ให้ความเห็นชอบ
1.7 เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
1.8 กาหนดวัน MOU
1.9 พิธีมอบ MOU
2 สนับสนุนเครือข่าย
2.1 รวบรวมข้อมูล
2.2 ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูล
2.3 ประชุมร่วมเพื่อจัดทาแผนสนับสนุน
2.4 จัดทารายละเอียดโครงการ
2.5 ขออนุมัติจัดทาโครงการ
2.6 ดาเนินโครงการ
2.7 ประเมินผล โครงการ
2.8 สรุปผลเสนอ (ลคบ.)
3 อบรมเครือข่าย
3.1 ทบทวนวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
3.2 ร่างหลักสูตร
3.3 พิจารณาหลักสูตร
3.4 ขออนุมัติอบรม
3.5 ดาเนินการอบรม
3.6 ประเมินผล
3.7 สรุปผลโครงการ
4 ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
4.1 เว็บเพจ (กิจกรรม/ความรู้)
4.1.1 อัพเดทข้อมูลเครือข่าย สคบ.
4.1.2 เช็คกระทู้
4.1.3 หาข้อมูลเพื่อตอบคาถาม
4.1.4 สรุปผลการดาเนินงานของเว็บเพจ
4.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาคประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน/สานักงานเขตฯ
4.2.1 ประชุมร่วมกับเครือข่ายในการลงพื้นที่

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
14
28
7
7
14
7
28
4
7
7
21
7
14
28
7
14
14
7
7
14
28
7
3
28
28
60
1
7

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

จัดทาแผนการลงพื้นที่
ลงพื้นที่/ประชุมร่วมกับ สานักงานเขตฯ
ประเมินผล
สรุปผล

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
14
56
7
3

กระบวนงานสร้าง และพัฒนาเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และรับรองสมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กองกฎหมายและคดี
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
5 การรับรองสมาคมและมูลนิธิ
5.1 เจ้าหน้าที่รับคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารถ้าไม่ครบให้แก้ไขภายใน
15 วัน
5.3 เสนอ ลคบ. พิจารณาเสนอ คคบ.
5.4 คคบ. พิจารณา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
7
15
37

กระบวนงานสร้าง และพัฒนาเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และรับรองสมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
6 งานวิเคราะห์วางแผนเพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
6.1 รวบรวมข้ อมูลด้านต่างๆ นโยบายรัฐบาล อานาจหน้าที่ของ สคบ. ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
6.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
6.3 กาหนดวัตถุประสงค์และแผนงานประจาปี
6.4 กาหนดโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
6.5 นาเสนอแผนเพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
6.6 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
6.7 จัดทารายละเอียดเพื่อจัดจ้างและคัดเลือกผู้รับจ้าง
6.8 ดาเนินงานผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (กรณีจัดจ้าง)
6.9 ควบคุ ม /ตรวจสอบการผลิ ตและเผยแพร่ ใ ห้ ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์
6.10 สรุปผลการประเมินผลและเสนอรายงานผู้บริหาร
7 จัดนิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษร่วมกับประชาชน
7.1 ผู้ทาบัตรกรอกข้อมูลรายละเอียด
7.2 ถ่ายภาพผู้ทาบัตร
7.3 จัดพิมพ์ข้อมูลลงในบัตร
7.4 ผลิตชิ้นงาน
7.5 จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ พร้อมที่อยู่ที่จะจัดส่ง
7.6 จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บริหารลงนามเพื่อจัดส่งเอกสาร
7.7 บรรจุเอกสารเผยแพร่ลงใสซอง
7.8 จัดส่งไปรษณีย์
8 จัดทาบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
8.1 จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ พร้อมที่อยู่ที่จะจัดส่ง
8.2 จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บริหารลงนามเพื่อจัดส่งเอกสาร
8.3 บรรจุเอกสารเผยแพร่ลงใสซอง
8.4 จัดส่งไปรษณีย์

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
2
1
1
60
3
1
60
3
60
20
5
20
10
180
60
180
30
180
60
180
30

กระบวนงานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
กองกฎหมายและคดี
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 งานออกกฎระเบียบ
1.1 ระดับพระราชบัญญัติ
1.1.1 ขอทราบข้อมูลจากสานัก/กองต่าง ๆ เพื่อจัดทาร่างกฎหมาย แ ล ะ
การแก้ไขกฎหมาย
1.1.2 จัดประชุมคณะทางานยกร่างฯ/คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
1.1.3 เสนอร่างกฎหมายต่อเลขาธิการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
1.1.4 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการทาประชาพิจารณ์
1.1.5 จัดสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
1.1.6 สรุ ป ผลการรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น จากการทาประชาพิ จ ารณ์ เสนอ
เลขาธิการฯ
1.1.7 สรุ ป ผลการรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น จากการทาประชาพิ จ ารณ์ เสนอ
เลขาธิการฯ นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1.8 จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
1.1.9 จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
1.1.10 จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ของ
สภาผู้แทนราษฎร
1.1.11 จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ของ
วุฒิสภา
1.1.12 เตรียมการเพื่อรองรับการประกาศใช้กฎหมาย
1.2 กฎหมายลาดับรอง
1.2.1 ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจัดทาร่างกฎหมายและการแก้ไขกฎหมาย
1.2.2 เข้าร่วมประชุมคณะทางานยกร่างฯ/คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
เพื่อจัดทาร่างกฎหมาย
1.2.3 เสนอร่า งกฎหมายต่อ เลขาธิ ก ารฯ เพื่อ ขอความเห็ น ชอบ(กรณี
กฎกระทรวง) /เสนอร่า งกฎหมายต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง
(กรณีระเบียบ/ประกาศ)
1.2.4 เข้าร่วมการทาประชาพิจารณ์
1.2.5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180

180

ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
2 การให้ความเห็นร่างกฎหมาย/ชี้แจงร่างกฎหมาย
2.1 คณะรั ฐ มนตรี / หน่ ว ยงานภายนอกส่ ง ร่ า งกฎหมายยั ง สคบ. กกค.
เพื่อขอความเห็น
2.2 ผอ.กกค. มอบหมายและส่งเรื่องให้ผอ.สกม.
2.3 ผอ.สกม. มอบหมายและส่งเรื่องให้นิติกรผู้รับผิดชอบ
2.4 นิ ติ ก รผู้ รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และศึ ก ษาข้ อ กฎหมายเพื่ อ จั ด ท า
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
15

กระบวนงานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
3 งานออกกฎระเบียบ ด้านสัญญา
3.1 การออกประกาศควบคุมธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญา และควบคุมรายการใน
หลักฐานการรับเงิน
3.1.1 ร้องเรียนต่อ สคบ. : ผู้บริโภคเข้าร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
อาทิ เข้ า มาร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเอง ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบ Internet
ผ่านทางจดหมาย หรือร้าน 7-11
3.1.2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และคัดแยก
เรื่องส่งให้กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 ส่งเรื่องให้กองสัญญาในกรณีเรื่องที่จะต้องควบคุมสัญญา/หลักฐาน
การรับเงิน : กองต่าง ๆ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องควบคุม
สัญญา หรือหลักฐานการรับเงิน จะส่งเรื่องให้กองสัญญา
3.1.4 พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการฯ : ผู้อานวยการ
กองคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสั ญ ญาพิ จ ารณามอบหมายให้ ฝ่ า ย
เลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ดาเนินการต่อไป
3.1.5 พิจารณาข้อร้องเรียนและจัดทาเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการฯ :
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา พิจารณาข้อร้องเรียน
และจัดทาเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
3.1.6 พิจารณาข้อเท็จจริงคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาข้อเท็จจริง
3.1.6.1 กรณีมีมติไม่เห็นชอบให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่70
3.1.6.2 กรณีเห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 80
3.1.6.3 กรณีมีมติเห็นชอบ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 90
3.1.7 ยุติเรื่อง : กรณีมีมติไม่เห็นชอบ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีคาสั่ง
ให้ยุติการดาเนินเรื่อง
3.1.8 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม : กรณีเห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญามีมติให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและส่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาพิจารณาอีกครั้ง
3.1.9 รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ : เสนอคณะอนุกรรมการฯ
กรณี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญามี ม ติ เ ห็ น ชอบ
จะดาเนินการส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและ
พิจารณาข้อสัญญาและหลักฐานการรับเงินเป็นผู้รวบรวมความเห็น
ของคณะกรรมการว่า ด้วยสัญ ญา เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและหลักฐานการรับเงิน
3.1.10 ศึกษาวิเคราะห์ข้อสัญญาหรือหลักฐานการรับเงิน :คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพิจ ารณาข้ อสัญ ญาและหลักฐานการรับเงินศึ กษาและ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

20

15
15
15
200

25
120

120

180

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
วิเคราะห์ข้อสัญญาหรือหลักฐานการรับเงิน จากนั้นส่งเรื่องให้ฝ่าย
เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาและพิ จ ารณาข้ อ สั ญ ญาและ
หลักฐานการรับเงิน จัดทาร่างประกาศฯ
3.1.11 จัดทาร่างประกาศฯ : ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและ
พิจารณาข้อสัญญาและหลักฐานการรับเงิน จัดทาร่างประกาศฯ
3.1.12 เสนอร่างประกาศฯ และข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะ
กรรมการฯ : ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณา
ข้ อ สั ญ ญาและหลั ก ฐานการรั บ เงิ น น าเสนอร่ า งประกาศฯ และ
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและ
หลักฐานการรับเงิน ต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
3.1.13 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.1.14 เชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น :
เจ้าหน้าที่ กองคุ้มครองผู้ บริโ ภคด้ านสั ญ ญากองสั ญ ญาตรวจสอบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและออกหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็น
3.1.15 รับทราบและเข้ าร่ว มสัมมนา : ผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ประกอบด้ว ย
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกาศฯ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชน รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็นในร่างประกาศฯ
3.1.16 จัดสัมมนา : เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาดาเนินการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
3.1.17 รวบรวมข้ อคิ ดเห็ นเพื่ อเสนอคณะกรรมการฯ : ฝ่ ายเลขานุ การ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา
3.1.18 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับ
3.1.18.1 กรณีมีการแก้ไข ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 190
3.1.18.2 กรณีไม่มีการแก้ไข หรือได้ทาการแก้ไขแล้วนั้น ให้ดาเนิน
การตามขั้นตอนที่ 200
3.1.19 กรณีมีการแก้ไข ให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ดาเนินการแก้ไข
ตามมติ
3.1.20 กรณีไม่มีการแก้ไขหรือได้ทาการแก้ไขแล้วนั้นคณะกรรมการ ว่าด้วย
สัญญานาเสนอต่อประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อลงนามใน
ประกาศ ฯ
3.1.21 เสนอ คคบ. ทราบ : เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดทา
หนังสือแจ้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบการออประกาศฯ
3.1.22 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับทราบการออกประกาศฯ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

2,100
300

20
20

20

720
3,000

120

120
10
20
20

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

3.2

3.1.23 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดทาหนังสือส่งประกาศฯ
เสนอ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ส่ ง ให้
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
3.1.24 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงนามในหนังสือนาส่ง
3.1.25 เผยแพร่ออกประกาศ : สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลง
ประกาศฯ ในราชกิจจา-นุเบกษา
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา
3.2.1 ร้องเรียนต่อ สคบ. : ผู้บริโภคเข้าร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
อาทิ เข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านระบบ Internet ผ่าน
ทางจดหมาย หรือร้านเซเว่น
3.2.2 รับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้กองสัญญา : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและคัดแยกเรื่องให้กองสัญญา
3.2.3 พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ : ผู้อานวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาพิจารณามอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดาเนินการต่อไป
3.2.4 เสนอคณะกรรมการฯพิ จ ารณาปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ป ระกาศฯ :
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เสนอคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา พิจารณาปัญหาจากการบังคับใช้ประกาศฯ
3.2.5 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
ประกาศฯ
3.2.5.1 กรณีกฎหมายไม่ซับซ้อนหรือไม่จาเป็นต้องจัด
ประชุม ให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 60
3.2.5.2 กรณีกฎหมายมีหลายประเด็นปัญหาที่ต้อง
พิจารณาให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 70
3.2.5.3 กรณีมีความจาเป็นต้องจัดประชุมให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 100
3.2.6 จัดทาร่าง : กรณีกฎหมายไม่ซับซ้อนหรือไม่จาเป็นต้องจัดประชุม
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะจัดทาร่างประกาศ ฯ
และเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
3.2.7 จัดเตรียมข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ:
กรณีกฎหมายมีหลายประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาและพิ จ ารณาข้ อ สั ญ ญาและหลั ก ฐาน
การรับเงินจะจัดเตรียมข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและ
หลักฐานการรับเงินพิจารณา
3.2.8 จั ด ท าร่ า งประกาศฯ เพื่ อ แก้ ไ ข/เพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก ประกาศ :

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
20
20

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาและพิ จ ารณาข้ อ สั ญ ญาและหลั ก ฐาน
การรับเงินจัดทาร่างประกาศ ฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
ประกาศ ฯ
3.2.9 สรุปความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างประกาศฯ เพื่อแก้ไข/ เพิ่มเติม
หรือยกเลิกเสนอคณะกรรมการฯ : ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพิจารณาฯ สรุปความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างประกาศฯ
เพื่ อแก้ ไข/ เพิ่ มเติ มหรื อยกเลิ ก ประกาศฯเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาต่อไป
3.2.10 จัด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ วมประชุ ม : กรณี ที่ มี
ความจาเป็น ต้องจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจะจัดทาหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ผู้บ ริ โ ภค หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานภาคเอกชน เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นกับร่างประกาศฯ
3.2.11 รับทราบผู้บ ริโ ภค ผู้ ประกอบธุ รกิ จ และผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งกั บการ
ดาเนินธุรกิจรับทราบการเชิญเข้าประชุมสัมมนา
3.2.12 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น
3.2.13 สรุ ป ความเห็ น เพื่ อ เสนอคณะกรรมการฯ : ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสรุปความเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
3.2.14 พิจารณาการจัดทาร่างประกาศฯ เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม หรือยกเลิก :
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาการจัดทาร่างประกาศฯ
เพื่อแก้ไข/ เพิ่มเติม หรือยกเลิก
1.2.14.1 กรณีกฎหมายมีหลายประเด็นปัญหาดาเนินการ
ตามที่ 150
1.2.14.2 กรณีไม่มีการแก้ไข หรือได้มีการแก้ไขเรียบร้อย
ตามมติแล้วนั้นดาเนินการตามขั้นตอนที่ 200
3.2.15 เชิ ญผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งเข้ าร่ ว มประชุ ม : กรณี ก ฎหมายมี หลาย
ประเด็ นปัญหา เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บ ริโภคด้ านสัญ ญาจะจั ด
ทาหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น
3.2.16 ผู้บริโภค/ ผู้ประกอบธุรกิจ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
รับทราบการเชิญเข้าประชุมสัมมนา
3.2.17 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น
3.2.18 พิ จ ารณา : คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาพิ จ ารณาข้ อ มู ล และ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
3.2.18.1 กรณีไม่เห็นชอบดาเนินการตามขั้นตอนที่ 190
3.2.18.2 กรณีไม่มีการแก้ไข หรือได้มีการแก้ไขเรียบร้อย
ตามมติแล้วนั้นดาเนินการตามขั้นตอนที่ 200
3.2.19 กรณีมีการแก้ไขให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดาเนินการแก้ไขตามมติ
3.2.20 ลงนาม : กรณีไม่มีการแก้ไขหรือได้มีการแก้ไขเรียบร้อยตามมติแล้วนั้น
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญานาเสนอประกาศ ฯ ต่อประธานกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาเพื่อลงนาม
3.2.21 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดทาหนังสือแจ้ง คคบ.
ทราบการออกประกาศฯ
3.2.22 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับทราบการออกประกาศฯ
3.2.23 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจัดทาหนังสือส่งประกาศฯ
เสนอ ลคบ. เพื่อส่งให้ สลค. ดาเนินการ
3.2.24 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงนามในหนังสือนาส่ง
3.2.25 ออกประกาศเผยแพร่ : สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศฯ
ในราชกิจจานุเบกษา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กระบวนงานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
4 งานออกกฎระเบียบด้านฉลาก
4.1 ส่งหนังสือแจ้งต่อ สคบ.
4.2 พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายฯหรื อ เป็ น สิ น ค้ า
ที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจาฯ
4.3 ร้องขอต่อ สคบ.
4.4 รวบรวมข้อมูลจัดทาเอกสารเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
4.5 พิจารณาข้อมูลจากเอกสาร
4.6 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบการมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
4.7 ประชุ ม คฉ. เพื่ อ พิ จ ารณาเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบในหลั ก การเพื่ อ ให้ เ ป็ น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก
4.8 ยกร่างประกาศฯ และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
4.9 พิจารณาร่างประกาศ ฯ
4.10 เชิญผู้ประกอบธุรกิจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
4.11 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ ฯ ต่อคณะกรรมการฯ
4.12 พิจารณาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ
4.13 แก้ไขร่างประกาศ ฯ
4.14 ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ
4.15 ทาบันทึกเสนอ ลคบ. ทราบ
4.16 ทาบันทึกส่ง กกค. เพื่อแจ้งเวียน WTO
4.17 ทาบันทึกร่างประกาศให้ ส่วนต่างประเทศฯ แปลร่างประกาศ
4.18 ครบกาหนดการแจ้งเวียน WTO นาเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ
4.19 กรรมการพิจารณาไม่มีประเทศสมาชิกคั ดค้านมีมติให้ส่งร่างประกาศลงนาม
ในราชกิจจานุเบกษา
4.20 จัดทาหนังสือเสนอประธานกรรมการ ฯ ลงนาม
4.21 ลงนาม
4.22 แจ้ง คคบ. ทราบ
4.23 รับทราบ
4.24 จัดทาหนังสือส่งประกาศฯให้หน่วยงานราชการ/คณะอนุกรรมการประจา
จังหวัด (75 จังหวัด) และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4.25 จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.26 รับทราบประกาศและปฎิบัติตาม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
15
60
30
30
1
15
60
240
60
60
60
240
240
15
15
15
90
15
7
30
15
60
1

กระบวนงานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
5 งานออกกฎระเบียบ ด้านการโฆษณา พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณา
5.1 ศึก ษาวิ เ คราะห์ สภาพปั ญ หา ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และรวบรวมปั ญ หา ของ
การขายสินค้าหรือบริการใดๆ ที่สามารถควบคุมการโฆษณาด้วยการออก
กฎกระทรวง
5.2 มีนโยบายให้ออกกฎฯ จัดทาบันทึกข้อความพร้อมแสดงถึงปัญหาและอานาจ
ในการควบคุมการโฆษณา เสนอ ลคบ. เห็นชอบให้ออกกฎกระทรวงควบคุม
การโฆษณาดังกล่าว
5.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ คณะกรรมการยกร่างกฎกระทรวงฯและสรรหา
คณะทางานอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อเสนอ ลคบ. เห็นชอบ
5.4 เสนอขอแต่งตั้งคณะทางาน/ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องประกอบ
ด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาลงนามอนุมัติ หรือแต่งตั้งอนุกรรมการ
5.5 ลงนามอนุมัติ กรณีเห็นชอบในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการ
ลคบ. ลงนามอนุมัติในคาสั่งฯ
5.6 ประชุ ม คณะท างาน/คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ
5.7 พิจารณาร่างฯ
- กรณี เห็ น ชอบ จะเสนอให้ คณะกรรมการว่ า คุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคพิจ ารณา
ดาเนินการ
- กรณี ไ ม่ เ ห็ น ชอบ จะให้ ค ณะท างาน หรื อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
ทบทวนอีกครั้ง
5.8 ประชุมรับฟังความคิดเห็น
5.9 สรุปผลและยกร่างกฎฯ
5.10 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณานาร่างกฎกระทรวงส่งให้สานักกฎหมายและคดี
เพื่อดาเนินการเสนอ ครม.ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.11 ครม. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการออกกฎกระทรวงเพื่ อ ควบคุ ม
ด้านการโฆษณา
5.12 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาส่งกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบ จาก
ครม. ให้ สลค. เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5.13 สลค. ลงประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กระบวนงานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
6 งานออกกฎ ระเบียบ ประกาศ แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
6.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ พรบ.ขายตรงฯ
6.2 จัดประชุมหารือผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
กฎหมายรวบรวมข้อมูล ความเห็นต่าง ๆ
6.3 จัด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาร่ า ง กฎ ระเบี ย บ ประกาศ พรบ.
ขายตรงฯ เพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล ความเห็นต่างๆ
6.4 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่ อ พิ จ ารณามี
ความเห็นในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ รวบรวมความเห็นต่าง ๆ
6.5 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ความเห็นต่างๆ เสนอหัวหน้างาน เพื่อมีหนังสือแจ้ง
ให้ก องกฎหมายและคดีพิ จารณาดาเนิ นการยกร่ างกฎหมายต่ างๆ ต่ อไป
6.6 หัวหน้างานพิจารณาตรวจสอบ เสนอผู้อานวยการกองฯ เพื่อมีหนังสือแจ้งให้
กองกฎหมายและคดีพิจารณาดาเนินการยกร่างกฎหมายต่าง ๆ ต่อไป
6.7 ผู้อานวยการกองฯ พิจารณาตรวจสอบ เสนอเลขา สคบ. ขอความเห็นชอบ
เพื่อมีหนังสือแจ้งให้กองกฎหมายและคดีพิจารณาดาเนินการยกร่างกฎหมาย
ต่าง ๆ ต่อไป
6.8 เลขา สคบ. พิจ ารณาเห็น ชอบให้ มีห นัง สื อแจ้ง ให้ ก องกฎหมายและคดี
พิจารณาดาเนินการยกร่างกฎหมายต่อไป
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กระบวนงานจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 การพิจารณาคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
1.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จานวน 19 รายการ
1.2.1 กรณีเอกสารครบถ้วน : เจ้าหน้าที่รับคาขอจดทะเบียนขายตรง
1.2.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบธุรกิจให้แก้ไข
จัดส่งเอกสาร และจัดทาบันทึกถ้อยคา รวมถึงไม่รับคาขอ คืน
เรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจ
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/เสนอหัวหน้ากลุ่ม
จดทะเบียน
1.3.1 ตรวจสอบแบบ ขต. ๑, แบบเอกสารประกอบการพิจารณา ขต. ๑
1.3.2
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา/ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
1.3.3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อตั้ง นิติบุค คล, ตรวจสอบบัญ ชีผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๔๒
1.3.4 ตรวจสอบหนัง สือ มอบอานาจให้ ยื่นคาขอจดทะเบียน/รับรอง/
แก้ไขเอกสาร/ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้าที่
1.3.5 ตรวจสอบสัญญาเช่า,หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ/
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการ
1.3.6 ตรวจสอบแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ , ภาพถ่ายภายนอก/ภายใน
สานักงานแห่งใหญ่
1.3.7 ตรวจสอบตารางรายการสินค้า, ฉลากสินค้า, ภาพถ่ายสินค้า
1.3.8 เอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องยื่นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานรัฐ เช่น
(1) ใบอนุญาตนา/สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ. 7)
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2)
(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ. 18)
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ. 3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. 5)
(6) แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.)
1.3.9 ตรวจสอบหนังสือสัญญาต่างๆ ที่แสดงที่มาของสินค้าหรือบริการ
1.3.10 ตรวจสอบตัวอย่างใบสมัครสมาชิก , ตัวอย่างสัญญาเข้าร่วมธุรกิจ,
ตัวอย่างบัตรสมาชิก
1.3.11 ตรวจสอบเอกสารการซื้อขาย, คู่มือดาเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตาม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1

16

ลาดับ
ที่

2

งาน (Work Flow)
กฎหมาย
1.3.12 ตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ต้ องไม่ กาหนดให้ สมาชิ กได้ รับรายได้ หลักจากการรับ สมั ค ร
บุคคลหรือแนะนาบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบ
ธุรกิจขายตรง (มาตรา ๒๑ (๑))
(2) ต้องกาหนดให้สมาชิกได้รับรายได้หลักขึ้นอยู่กับการขายสินค้า
หรือบริการ แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือ
บริโภคเอง (มาตรา ๒๑ (๒))
(3) ต้องไม่บังคับให้สมาชิกซื้อสินค้า (มาตรา ๒๑ (๓))
(4) ต้องไม่ชักจูง ให้สมาชิกซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่
สมเหตุผล (มาตรา ๒๑ (๔))
(5) ต้องแสดงวิธีคิดคานวณการจ่ายผลตอบแทนที่ ตรงต่อความ
เป็นจริง หรือ เป็นไปได้จริ ง และอย่า งเปิด เผยชัดเจน (มาตรา
๒๑ (๕))
(6) กาหนดรอบคิดคานวณราย ๑๕ วัน (ขอความร่วมมือ) เป็นต้ น
1.3.13 ตรวจสอบเอกสารการรับรองพฤติกรรมการประกอบธุรกิจและ
สินค้าต่างๆ
1.4 หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/เสนอผู้อานวยการฯ
1.5 ผู้อานวยการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
1.6 นายทะเบียนพิจารณาคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ๔๕ วัน
ทาการและมีคาสั่งรับจดทะเบียน/คาสั่งไม่รับจดทะเบียน
1.7 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงทราบผลการพิจารณา
การพิจารณาคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
2.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จานวน 16 รายการ
2.2.1 กรณีเอกสารครบถ้วน : เจ้าหน้าที่รับคาขอจดทะเบียนตลาดแบบตรง
2.2.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบธุรกิจให้แก้ไข
จัดส่งเอกสาร และจัดทาบันทึกถ้อยคา รวมถึงไม่รับคาขอ คืนเรื่อง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/เสนอหัวหน้ากลุ่ม
จดทะเบียน
2.3.1 ตรวจสอบแบบ ขต. ๒, แบบเอกสารประกอบการพิจารณา ขต. ๒
2.3.2
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา/ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
2.3.3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อตั้งนิติบุคคล,ตรวจสอบบัญชีผู้ถือหุ้นตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔
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2.3.4

3

ตรวจสอบหนังสือมอบอานาจให้ยื่นคาขอจดทะเบียน/รับรอง/
แก้ไขเอกสาร/ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้าที่
2.3.5 ตรวจสอบสัญญาเช่า,หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ/
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการ
2.3.6 ตรวจสอบแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ , ภาพถ่ายภายนอก/ภายใน
สานักงานแห่งใหญ่
2.3.7 ตรวจสอบตารางรายการสินค้า, ฉลากสินค้า, ภาพถ่ายสินค้า
2.3.8
เอกสารเกี่ยวกับสิน ค้าที่ต้องยื่นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกั บ
หน่วยงานรัฐ เช่น
(1) ใบอนุญาตนา/สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ. 7)
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2)
(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ. 18)
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ. 3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. 5)
(6) แบบแจ้ง การผลิต เพื่อขายหรือน าเข้ าเพื่อ ขายเครื่ องส าอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.)
(7) ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ใบ ฆอ.)
2.3.9 ตรวจสอบหนังสือสัญญาต่างๆ ที่ แสดงที่มาของสินค้าหรือบริการ
2.3.10 ตรวจสอบใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.3.11 ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.3.12 ตรวจสอบคาอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ
2.3.13 ตรวจสอบเอกสารการรับรองพฤติกรรมการประกอบธุรกิจและ
สินค้าต่าง ๆ
2.4 หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/เสนอผู้อานวยการฯ
2.5 ผู้อานวยการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
2.6 นายทะเบียนพิจารณาคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
๔๕ วันทาการและมีคาสั่งรับจดทะเบียน/คาสั่งไม่รับจดทะเบียน
2.7 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงทราบผลการพิจารณา
การพิจารณาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรง
3.1 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรง
3.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จานวน 12 รายการ
3.2.1
กรณีเอกสารครบถ้วน : เจ้าหน้าที่รับคาขอจดทะเบียนแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงขายตรง
3.2.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบธุรกิจให้แก้ไข

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

3
3
45
7

1

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

3.3

จัดส่งเอกสารและจัดทาบันทึกถ้อยคา รวมถึงไม่รับคาขอ คืนเรื่อง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/เสนอหัวหน้ากลุ่ม
จดทะเบียน
3.3.1 ตรวจสอบแบบ ขต. ๑/๑, แบบเอกสารประกอบการพิจารณา
ขต. ๑/๑
3.3.2 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา/ข้อมูลนิติบุคคลของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
3.3.3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อตั้ง นิติบุคคล, ตรวจสอบบัญ ชีผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
3.3.4
ตรวจสอบหนังสือมอบอานาจให้ยื่นคาขอจดทะเบียน/รับรอง/
แก้ไขเอกสาร/ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้าที่
3.3.5 ตรวจสอบสัญญาเช่า,หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ/
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้ง สานักงานแห่ง ใหญ่ของผู้ประกอบกา
3.3.6 ตรวจสอบแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ , ภาพถ่ายภายนอก/ภายใน
สานักงานแห่งใหญ่
3.3.6 ตรวจสอบตารางรายการสินค้า, ฉลากสินค้า, ภาพถ่ายสินค้า
3.3.7
เอกสารเกี่ยวกับสิน ค้าที่ต้องยื่นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกั บ
หน่วยงานรัฐ เช่น
(1) ใบอนุญาตนา/สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ( แบบ อ. 7)
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2)
(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ. 18)
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ. 3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. 5)
(6) แบบแจ้ง การผลิต เพื่อขายหรือน าเข้ าเพื่อ ขายเครื่ องส าอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.)
3.3.8 ตรวจสอบหนังสือสัญญาต่างๆ ที่แสดงที่มาของสินค้าหรือบริการ
3.3.9 ตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ต้ องไม่ กาหนดให้ สมาชิ กได้ รับรายได้ หลักจากการรับ สมัค ร
บุคคลหรือ แนะนาบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบ
ธุรกิจขายตรง (มาตรา ๒๑ (๑))
(2) ต้องกาหนดให้สมาชิกได้รับรายได้หลักขึ้นอยู่กับการขายสินค้า
หรือบริการแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือ
บริโภคเอง (มาตรา ๒๑ (๒))
(3) ต้องไม่บังคับให้สมาชิกซื้อสินค้า (มาตรา ๒๑ (๓))
(4) ต้องไม่ชักจูง ให้สมาชิกซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่
สมเหตุผล (มาตรา ๒๑ (๔))
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(5) ต้องแสดงวิธีคิดคานวณการจ่ ายผลตอบแทนที่ ตรงต่อความ
เป็ น จริ ง หรื อ เป็ น ไ ปไ ด้ จ ริ ง และ อ ย่ า ง เปิ ด เผยชั ด เจน
(มาตรา ๒๑ (๕))
(6) กาหนดรอบคิดคานวณราย ๑๕ วัน (ขอความร่วมมือ) เป็นต้น
3.4 หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/เสนอผู้อานวยการฯ
3.5 ผู้อานวยการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
3.6 นายทะเบียนพิจารณาคาขอแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจขายตรง
๔๕ วันทาการและมีคาสั่งรับทราบการแก้ไข/คาสั่งไม่รับทราบการแก้ไข
3.7 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงทราบผลการพิจารณา
การพิจารณาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง
4.1 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
4.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ จานวน 12 รายการ
4.2.1 กรณีเอกสารครบถ้วน : เจ้าหน้าที่รับคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตลาดแบบตรง
4.2.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้ งผู้ประกอบธุรกิจให้แก้ไ ข
จัดส่งเอกสาร และจัดทาบันทึกถ้อยคา รวมถึงไม่รับคาขอ คืนเรื่อง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
4.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/เสนอหัวหน้ากลุ่ม
จดทะเบียน
4.3.1 ตรวจสอบแบบ ขต. ๒/๑, แบบเอกสารประกอบการพิจารณา
ขต. ๒/๑
4.3.2 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา/ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจ
4.3.3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อตั้งนิติบุคคล, ตรวจสอบบัญชีผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
4.3.4 ตรวจสอบหนังสือมอบอานาจให้ยื่นคาขอจดทะเบียน/รับรอง/
แก้ไขเอกสาร/ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้าที่
4.3.5 ตรวจสอบสัญญาเช่า,หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ/
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการ
4.3.6 ตรวจสอบแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ , ภาพถ่ายภายนอก/ภายใน
สานักงานแห่งใหญ่
4.3.7 ตรวจสอบตารางรายการสินค้า, ฉลากสินค้า, ภาพถ่ายสินค้า
4.3.8
เอกสารเกี่ยวกับสิน ค้าที่ต้องยื่นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกั บ
หน่วยงานรัฐ เช่น
(1) ใบอนุญาตนา/สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ. 7)
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2)
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(3) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ. 18)
(4) คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ. 3)
(5) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. 5)
(6) แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง
ควบคุม (แบบ จ.ค.)
(7) ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ใบ ฆอ.)
4.3.9 ตรวจสอบหนังสือสัญญาต่างๆ ที่แสดงที่มาของสินค้าหรือบริการ
4.3.10 ตรวจสอบใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.3.11 ตรวจสอบคาอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ
4.4 หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/เสนอผู้อานวยการฯ
4.5 ผู้อานวยการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
4.6 นายทะเบียนพิจารณาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงและมีคาสั่งรับทราบการแก้ไข/คาสั่งไม่รับการแก้ไข
4.7 ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงทราบผลการพิจารณา
การดาเนินการเกี่ยวกับงานเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
5.1 เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ได้พบการกระทาความผิดกฎหมาย
5.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง ดาเนินการต่างๆเพื่อค้นหา
พยานหลักฐานต่างๆ พิสูจน์ข้อเท็จจริง พิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการ ดังนี้
5.2.1 ตรวจสอบ แสวงหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.2 ทาหนังสือขออนุมัตินายทะเบียน (เลขา สคบ.) ออกตรวจสถาน
ประกอบการของ ผู้ป ระกอบการ /ทาหนั ง สือ ขอความอนุ เคราะห์
เจ้าหน้าที่ตารวจ ปคบ. ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สคบ. ออกตรวจ
5.2.3
จัดทาหนังสือขอยืมเงินเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง /
ค่าห้องพัก ฯลฯ
5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาบันทึกรายงานผลการตรวจให้นายทะเบียน
(เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
5.4 กรณีการดาเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเจ้าหน้าที่
นาเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกากับดูและธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
พิจารณามีความเห็นประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน
5.4.1 จัดทาหนังสือเชิญ ประชุม/หนัง สือยืมเงินประชุม/ระเบียบวาระ
การประชุม /จองห้อ งประชุม /จั ด ใบขอรถเพื่ อรั บ อนุ กรรมการฯ
5.4.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
5.4.3 จั ด ท าหนั ง สื อ คื น เงิ น ประชุ ม /จั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ
5.5 เจ้าหน้าที่พิจารณา รวบรวมพยานหลัก ฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ต่าง ๆ
เพื่ อ ท าบั น ทึ ก /เสนอความเห็ น ต่ อ หั ว หน้ า งานพิ จ ารณามี ค าสั่ ง เพิ ก ถอน
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5.6
5.7
5.8
5.9

การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ/ยุติการสืบสวนหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
หั ว หน้ า งานพิ จ ารณาตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้อานวยการกองฯ มีคาสั่ง เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ/ยุติ
การสืบสวนหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
ผู้อานวยการกองฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียน (เลขา สคบ.) มีคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ/
ยุติการสืบสวนหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
นายทะเบียน (เลขา สคบ.) พิจารณามีคาสั่ง เพิ กถอนการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจ/มีคาสั่งยุติการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
มีหนังสือแจ้งคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนไปยัง ผู้ประกอบการทราบและ
มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินคดีอาญาเพิ่มเติม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
7
7
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กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 จัดการปัญหาผู้บริโภค (การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา)
1.1 ลงระบบรับเรื่องร้องทุกข์เข้ากอง
1.1.1 กรณีผู้บริโภคร้องเรียนด้วยตนเอง ต้องมีการตรวจสอบ เอกสาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรอกแบบฟอร์มคาร้องเรียน
1.1.2 กรณีผู้บริโภคไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเอง สามารถส่งเรื่องผ่านทาง
เว็บไซต์ สคบ. หรือส่งจดหมายร้องเรียนมาตามที่อยู่ สคบ. และ
จนท. ตรวจเอกสารประกอบคาร้องเรียน
1.2 ดาเนินการพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน
1.3 ตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายใด เพื่อดาเนินการตามประเด็นร้องเรียน
1.4 มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจให้ชี้แจง/เรียก/เชิญ (15 วัน) : จนท. กคส.
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณาเรื่องร้องเรียน
1.4.1 กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ภายนอกจะจัด
ทาหนังสือส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
1.4.2 กรณี เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาโดยตรง จะจั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง
ผู้ประกอบธุรกิจให้ชี้แจงข้อเท็จจริง/เรียกหรือเชิญ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
1.5 ดาเนินการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหน้าที่ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง : มีหนัง สือเชิญ /
เรียก หรื อแจ้ง คู่กรณีเพื่อ ชี้แจงข้อเท็จจริง และ/หรือเจรจาไกล่ เกลี่ ยโดย
เจ้าหน้าที่
1.6 มีคาสั่งยุติเรื่อง : กรณีที่ตกลงได้ในชั้นเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกเสนอ ลคบ.
มีคาสั่งยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
1.7 ดาเนินการไกล่เกลี่ยโดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ฯ
1.7.1 กรณีที่ตกลงไม่ได้ในชั้นเจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือเชิญ/เรียก หรือแจ้ง
คู่กรณีเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และ/หรือ เจรจาไกล่เกลี่ย หากตกลง
ได้ในชั้นของอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ฯ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่60
1.8 พิจารณาฟ้องคดี/ยุติเรื่อง : กรณีที่ตกลงไม่ได้ในชั้น จนท. กคส. และ/หรือ
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ฯ จนท.สรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องนาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ
พิจารณา ให้ความเห็นว่าควรฟ้องคดี หรือยุติเรื่อง
1.9 พิจารณาและมีม ติ : คคบ. พิจ ารณาความเห็น ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ฯ เพื่อมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด
1.10 ส่งเรื่องคืนเพื่อทบทวนมติ : หาก คคบ. พิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ต่ า ง
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1.11

1.12
1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ พิจารณาทบทวนความเห็นตาม
มติของ คคบ. (ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 80)
ดาเนินการตามมติ คคบ. : จนท. กคส. ดาเนินการตามมติของ คคบ.
1.11.1 กรณีพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้ทา หนังสือ
แจ้งผู้ร้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อส่งให้สานัก กฎหมายและคดี
ดาเนินการต่อไป
1.11.2 กรณีพิจารณาว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคให้ทาหนังสือ
แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบมติยุติเรื่อง
ส่งสานักกฎหมายและคดีดาเนินการตามมติ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เรื่องตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญาหรือหลักฐานการรับเงิน
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน กคส.จัดให้มีการให้ความรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัง คับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการว่า
ด้ว ยสั ญญา เพื่ อ ให้ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ปฏิ บั ติต ามกฎหมายและในกรณี ที่ มี
ผู้บริโภคร้องเรียนให้ตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญาหรือ
หลักฐานการรับเงิน จนท. กคส. ตรวจสอบสัญญา หรือหลักฐานการรับเงินที่
ผู้บริโภคมาร้องเรียน (ดาเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 30)
ทาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตรวจสอบสัญญาหรือหลักฐานการรับเงินเบื้องต้น
พิจารณาแบบสัญญา หรือรายการหลักฐานการรับเงิน : อตบ. พิจารณาแบบ
สัญญา และรายการในหลักฐานการรับเงินเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา
พิจารณาและมีมติ : คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาความเห็นของ
อตบ. ว่าข้อสัญญา หรือ รายการหลักฐานการรับเงินว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหรือไม่ และมีมติ
เป็นไปตามประกาศ : กรณีพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อสัญญา หรือ รายการใน
หลั ก ฐานการรั บ เงิ น เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา
จะดาเนินการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
พิจารณาและมีมติ : คคบ. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาเพื่อมีมติตามมาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ส่งเรื่องคืนเพื่อทบทวนมติ : หาก คคบ. มีความเห็นต่างจากมติของ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญา มติจะถูกส่ง กลับเพื่อพิจารณาทบทวนต่อไป
(ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 160)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
2 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
2.1 รับเรื่องร้องทุกข์จากธุรการ
2.2 วิ เ คราะห์ เ รื่ องควร ชี้ แ จง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เชิ ญ เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ใน
ชั้นเจ้าหน้าที่
2.3 ทาหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจชี้แจงและเชิญเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่
2.4 แจ้งผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
2.5 ท าหนั ง สื อ เชิ ญ คู่ ก รณี ม าเจรจาไกล่ เ กลี่ ย โดยคณะอนุ ก รรมการไกล่
เรื่องราวร้องทุกข์ ชุด 3 ,4 และด้านยานยนต์ พิจารณา
2.6 รวบรวมข้ อ มู ล เสนอคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งราว
ร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
2.7 เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2.8 แจ้งมติให้ผู้ร้องทราบ
2.9 ขอเอกสารเพิ่มเติม
2.10 ส่งเรื่องให้กองกฎหมายและคดี

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
120
1
1
3
7
3
1
1
1

กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
3 งานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ (กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน)
3.1 การดาเนินงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจในด้านโฆษณา
กรณีได้รับการร้องเรียน
3.1.1 รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อความโฆษณา
สินค้าหรือบริการ
3.1.2 ส่งเรื่องให้ดาเนินการ ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
แจ้งเรื่องที่รับมาไปยังหัวหน้าฝ่ายฝ่ายควบคุม เพื่อมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3.1.3 ตรวจสอบและพิจารณา หัวหน้าฝ่ายควบคุม มอบหมายเรื่องแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาเอกสาร/
หลักฐาน/ ข้อกฎหมาย
- ไม่ฝ่าฝืน ส่งหน่วยงานตามกฎหมาย
- ฝ่าฝืน ทาหนังสือเชิญ/ เรียก/ ชี้แจงข้อเท็จจริง
3.1.4 รวบรวบข้อเท็จจริงเสนอ ผอ.กคฆ. พิจารณาว่า การโฆษณาดังกล่าว
ฝ่าฝืน พรบ. คุ้ มครองผู้บ ริโภค หรื อไม่ - ไม่เ ห็นชอบ ผอ. กคฆ.
ไม่เห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่า ไม่ฝ่าฝืนพรบ.คุ้มครองฯ ให้เสนอ ลคบ.
ยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องทราบ- เห็นชอบ เสนอ คณะอนุกรรมการ
ติดตามสอดส่องฯ
3.1.5 คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องฯพิจารณาข้อเท็จจริงจากเอกสาร
หลักฐานและคาชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ และเชิญผู้ประกอบธุรกิจมา
ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการ
ติดตามสอดส่องฯ สรุปมติพร้อมรายละเอียดของเรื่องเพื่อทาบันทึก
คาวินิจฉัยฯ เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
3.1.6 คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา พิจารณาการโฆษณาดังกล่าว
มีความเห็นดังนี้
2.1.6.1 กรณีเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีกฎหมายอื่นควบคุม
2.1.6.2 กรณีที่เห็นว่าไม่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
2.1.6.3 กรณีเห็นว่าฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
- มีกฎหมายอื่นควบคุม มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องดาเนินการ ตามกฎหมายนั้นๆ ต่อไป
- ไม่ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณามีหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
- ฝ่าฝืน แจ้งคาสั่งและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ
3.1.7 ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ถูกร้อง) รับทราบคาสั่งของคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณา และแจ้งรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

60
60
720

720

720

720

300

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
และแจ้งว่า จะอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวหรือไม่
- ไม่อุทธรณ์ กรณีไ ม่อุ ทธรณ์ ให้ เสนอ ลคบ. พิจารณาเห็นชอบ
เปรียบเทียบความผิด ถ้าเห็นชอบ ให้ส่ง กกค. ดาเนินการเปรียบเทียบ
ความผิด ถ้าไม่เห็นชอบ ให้ยุติการดาเนินการ
- อุ ท ธรณ์ ส่ ง กกค. เพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมาย
พิจารณาคาอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
3.1.8 เ ส น อ ค ค บ . พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห็ น ค ณ ะ อ นุ ก ฎ ห ม า ย ฯ
- ไม่ เ ห็ น ตามค าสั่ ง ฯ กกค. แจ้ ง ผลให้ กคฆ. ทราบ และกคฆ.
แจ้งมติคคบ. ดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ
- เห็นตามคาสั่ง ฯ กกค. แจ้งผลให้ กคฆ. ทราบ และกคฆ. เสนอ
ลคบ. พิจารณาเปรียบเทียบความผิด
3.1.9 ลคบ. พิ จารณาเปรีย บเทีย บความผิด - เห็น ชอบ ส่ ง เรื่อ ง กกค.
ดาเนินการเปรียบเทียบความผิด- ไม่เห็นชอบ ดาเนินการยุติเรื่อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

300

300

กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
4 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
4.1 ดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค/พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค/กาหนดประเด็นร้องเรียน/ตรวจสอบกฎหมาย/ขอเอกสารเพิ่มเติม
4.2 ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญ/เรียกผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคมาให้
ถ้อยคา ชี้แจงข้อเท็จจริง จัดส่ง เอกสาร และเจรจาไกล่เกลี่ยต่อเจ้าหน้า ที่
รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค
4.3 ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรงกับผู้บริโภคในชั้นเจ้าหน้าที่
4.4 ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ต่างๆ จัดทาเอกสารหลั กฐาน พร้อมจัดท า
หนังสือแจ้งคู่กรณีทราบ เสนอต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง
4.5 ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ต่างๆ จัดทาเอกสารหลั กฐาน พร้อมจัดท า
หนังสือแจ้งคู่กรณีทราบ พิจารณาข้อกฎหมาย เสนอต่อคณะอนุกรรมการก
ลั่นกรองเรื่ องราวร้อ งทุกข์ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงพิจารณา
ดาเนินคดี/ยุติเรื่อง
4.6 ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ข้อกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาดาเนินคดี/จัดทาเอกสารประกอบการประชุม/ยุติ
เรื่อง/แจ้งมติให้ผู้ร้องทราบ
4.7 ดาเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกองกฎหมายและคดีเพื่อดาเนินการฟ้องคดี

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
3
240
7
7

7
1

กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
5 กระบวนงานจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
5.1 แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะนามาจัดทา SLA
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
5.3 ประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณากระบวนงานที่จะนามาประกาศเป็น SLA
และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.4 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ป้ายประกาศ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายใน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2
30
1
1

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 การจัดทาข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.1 รวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ
1.2 จัดทารูปแบบประกอบข่าว
1.3 เรียบเรียงข้อความข่าว
1.4 อัพโหลดข่าวและข้อความข่าว
2 การจัดทาข้อมูลวิชาการ
2.1 ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
2.2 เรียบเรียงข้อมูล และออกแบบลิ้งค์ที่ต้องการจะใส่ข้อมูล
2.3 อัพโหลดข้อมูลทางวิชาการ
3 งานสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ สคบ. ด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ต มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- หน้า Into
- Banner ข่าวประชาสัมพันธ์และ Banner ลิงค์ต่างๆ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวสมัครงาน บทความ และอื่นๆ
3.1 รับแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานภายใน สคบ. และรวบรวมข้อมูล
การประชาสัมพันธ์
3.2 เสนอ ผอ.สผพ./ผอ.ศทส. พิจารณาและเห็นชอบให้ดาเนินการ
3.3 ประสานรวบรวมข้อมูลและหาภาพประกอบข่าวต่างๆ
3.4 วิเคราะห์ออกแบบการจัดวาง จัดทา Art work (Photoshop Illustrator)
จัดทา Banner และหน้า Intro
3.5 กาหนดรู ป แบบ เพิ่ม Link เขี ยน Code ทดสอบการวาง Layout ใน
Webpage (Dreamwearer)
3.6 นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
3.7 แจ้งกลับเจ้าของเรื่อง
4 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ด้วยระบบอินทราเน็ต
59.1 รับหนังสือแจ้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายใน
59.2 เสนอ ผอ.สผพ./ผอ.ศทส. พิ จ ารณาเห็ น ชอบ มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการ
5 การดาเนินการจัดทาวิดีโอ Streaming on web
5.1 รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
5.2 โหลดไฟล์ที่จัดทา
5.3 ทาการตัดต่อ/แปลงไฟล์ที่ตัดต่อ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
30
5
30
30
5

30
30
30
45
90
30
20
30
30
10
45
60

ลาดับ
ที่

6

งาน (Work Flow)
5.4 วิเคราะห์การแปลงไฟล์รูปแบบและขนาดไฟล์ ตกแต่งไฟล์
5.5 อัพโหลดไฟล์ไปที่ server
5.6 สร้างหน้าเว็บเพจ อัพโหลดหน้าเว็บเพจไปที่ server
5.7 บันทึกไฟล์วีดิโอ
การถ่ายทอดสดวีดีโอกิจกรรมของ สคบ.
6.1 รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
6.2 จัดทาสคลิปการถ่ายทา
6.3 เตรียมอุปกรณ์หรือห้องสาหรับออกอากาศ
6.4 ดาเนินการถ่ายทอดสัญญาณ
6.5 แปลงไฟล์ที่ตัดต่อ ทาการตัดต่อ
6.6 วิเคราะห์ไฟล์ที่ตัดต่อ กาหนดขนาด
6.7 สร้างหน้าเว็บเพจ
6.8 อัพโหลดหน้าเว็บเพจไปที่ server

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
45
15
60
30
20
30
30
30
45
15
60
30

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
7 งานด้านบริหารจัดการเว็บไซต์ของฝ่ายฯ
7.1 ตรวจสอบและเช็คระบบการใช้งานในฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม
7.2 ศึกษาและตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซด์ฝ่ายฯ
7.3 ศึกษา/สืบค้นข้อมูลในและต่างประเทศของสินค้าไม่ปลอดภัย
7.4 update ข้อมูลลงในฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งฐานใหม่และเก่า ทุกสัปดาห์
7.5 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์ข้อมูล
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภค
7.6 ติดตามผลการดาเนินงานและดูแลระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
โดยละเอียดเป็นประจาทุกสัปดาห์
7.7 จัดทาสรุปรายงานผลการใช้งานเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์
8 งานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8.1 จัดทาและวางแผน/กรอบแผนการประชาสัมพันธ์
8.2 จัดทาแผ่นพับเชิงวิชาการ
8.3 จัดทาบทความเชิงวิชาการ
8.4 ประสานกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
8.5 เผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
การจัดงานแถลงข่าว/การสัมภาษณ์รายการสื่อต่างๆ เป็นต้น
9 การจัดประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการ
9.1 ศึ ก ษาและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ รวบรวมประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
9.2 จัดทาข้อมูลในรูปแบบการประชุมสัมมนา ได้แก่ จัดทารายงานการประชุม/
จัดทาเนื้อวาระ/กาหนดการ/press release
9.3 ประสานและจั ด ท าบั น ทึ ก /จดหมายเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในหน่ ว ยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
9.4 อานวยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
9.5 สรุปและรายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
10
20
12
7
12
10
4
20
10
1
10
4
4
2
2
2

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
10 งานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
10.1 จัดทาโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ
10.2 เจ้าหน้าที่จัดทาโครงการฯ เสนอหัวหน้างาน พิจารณา
10.3 หัวหน้างานพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการกองฯ พิจารณาต่อไป
10.4 ผู้อานวยการกองฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อเลขา สคบ. พิจารณาต่อไป
10.5 เลขา สคบ. พิจารณาอนุมัติโครงการ
10.6 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการโครงการตามที่เลขา สคบ. อนุมัติ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
11 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/สื่อออนไลน์/หนังสือพิมพ์
11.1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตงานอานาจหน้าที่/ภารกิจภายในสคบ.ซึ่งแต่ละ
กองจะมี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเพิ่มเติม
11.2 วางแผนการผลิตข่าว/บทความ (ใช้หลัก 5W1H)
11.3 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของหน่วยงาน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
11.4 จัดทางบประมาณ (กรณีจัดจ้าง) เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
11.5 ก าหนดโครงการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สื่ อ และ
กลุ่มเป้าหมาย
11.6 นาเสนอแผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประจาปีและงบประมาณเพื่อ
ขออนุมัติ
11.7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณตามลาดับการบังคับบัญชา
11.8 จั ด ท ารายละเอี ย ดเนื้ อ หาเพื่ อ จั ด ท าต้ น ฉบั บ และคั ด เลื อ กผู้ ผ ลิ ต สาร/
ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
11.9 ผู้ผลิตสาร/ผู้ป ระกอบธุรกิจโฆษณาด าเนินการผลิต สื่อและเผยแพร่ผ่านสื่ อ
ที่กาหนด
11.10 ควบคุม/ตรวจสอบการผลิตและเผยแพร่ให้ความถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
11.11 สารวจและประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
11.12 หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ทราบ
ข่ า ว สาร ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นก ลั บ และ คว ามคิ ด เห็ น ต่ อ ก ารเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
11.13 สรุปผลการประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหาร
11.14 ผอ.กอง รับทราบรายงานและให้ความเห็นในการปรับปรุง การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป
11.15 น าข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มากยิ่งขึ้น
12 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อสิ่งพิมพ์ของ สคบ.
12.1 ติ ด ต่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
12.2 ให้คาแนะนาในการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
12.3 กรอกรายการเอกสารที่ขอรับและส่งให้เจ้าหน้าที่
12.4 ขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้จัดทาหนังสือขอรับ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
120
30
360
120
360
120
120
360
120
120
10800
10800
120
30
120
10
10
5
30

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

การสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ส่งมาที่ สคบ.
12.5 ทาหนัง สือแจ้ งตอบพร้อมทั้ง จัด ส่ง เอกสารต่ างๆตามคาขอให้ แก่หน่ วยงาน
ดังกล่าว
12.6 ขอสมั ค รสมาชิ ก เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
กรอกใบสมัครใส่รายละเอียดต่างๆ
12.7 ตรวจสอบใบสมัครและลงเลขรหัสสมาชิกในฐานข้อมูล
12.8 ส่ ง มอบข้ อ มู ล ข่ า วสาร และเอกสารเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคให้ แ ก่
ประชาชน หน่วยงานที่ร้องขอ และสมาชิกของ สคบ. สาร
12.9 ส่งมอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง
12.10 จัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทางไปรษณีย์
12.11 กรณี ส ารวจความคิ ด เห็ น จะกรอกแบบตอบรั บ ส่ ง ให้ สคบ.เพื่ อ รวบรวม
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ
12.12 ได้รับข้อมูลข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และนาไป
เผยแพร่สู่สาธารณะ
12.13 ประมวลผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานผู้บริหาร
12.14 รับทราบรายงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและการเผยแพร่
แก่เจ้าหน้าที่
13 การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
13.1 หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนจากแหล่งต่างๆ
13.2 นาข้อมูลมาประกอบการวางโครงเรื่องของบทความ
13.3 ดาเนินการเขียนบทความตามความเหมาะสมกับสื่อและกลุ่มเป้าหมาย
13.4 ส่งร่างบทความให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาเนื้อหาตามลาดับ
13.5 ส่งบทความเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
13.6 ดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อด้านต่างๆ
13.7 ได้รับข้อมูล/ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
13.8 ติดตามการเผยแพร่และสารวจการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
13.9 ประเมิ น ผลการด าเนิ น การเพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และ
การเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
13.10 รวบรวมเป็นข้อมูลแล้วนาไปเผยแพร่ซ้าตามสถานการณ์
13.11 รับทราบรายงาน
13.12 นาข้อมูลไปปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
14 การเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆ
14.1 ติดตามสถานการณ์ ประมวลผลข้อมูลและวางแผนการเขียนข่าว
14.2 เขียนข่าว โดยใช้หลัก 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How)
14.3 หัวหน้าฝ่า ยเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์และผู้อ านวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ พิจารณาเนื้อหา
14.4 เผยแพร่ข่าวที่ผ่านการอนุมัติต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
60
5
10
60
10
30
5
5
180
15
360
15
60
30
30
30
1440
120
30

15
30
10
60

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
14.5
14.6
14.7
14.8

ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติม
ดาเนินการเผยแพร่ข่าวเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสาร
ได้รับข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แก่
ผู้อื่นได้
14.9 ติดตามการเผยแพร่และสารวจการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
14.10 ตรวจสอบการเผยแพร่และรายงานผลต่อผู้บริหาร
14.11 รับทราบรายงานและให้ข้อเสนอแนะ
15 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
15.1 กาหนดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
15.2 นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
15.3 หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการกอง – เลขานุการกรม และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บ ริโภค พิจารณาอนุ มัติแ ผนงานและงบประมาณตามล าดับ การ
บังคับบัญชา
15.4 ดาเนินการตามแผน
15.5 สรุปผลการประเมินผลและเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
15.6 ผอ.กอง รับทราบรายงานและให้ความเห็นในการปรับปรุงการเผยแพร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป
15.7 นาข้อมูลไปปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
16 งานการตรวจข่าวประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ สคบ.
16.1 ตรวจและหาข่ า วจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทุ ก ฉบั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและข่าวเตือน
ภัยผู้บริโภค
16.2 ตัดข่าวลงแบบฟอร์มเสนอข่าว จัดเรียงข่าว พร้อมจัดทาสาเนา
16.3 เสนอข่าวแก่ผู้บริหารรับทราบข่าวตามลาดับ ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
16.4 ผู้บริหารรับทราบข่าวตามลาดับ
16.5 จัดทาหนังสื อเวีย นให้ห น่วยงานภายในสานัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคเพื่อทราบ
16.6 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
16.7 เก็บสาเนาข่าวลงแฟ้ม สาหรับใช้ในการอ้างอิงและสืบค้นในภายหลัง
16.8 คัด เลื อกข่ า วที่ ส าคัญ มาเขี ย นบทความ/ประกอบการผลิ ต ข่ าวของ สคบ.
เพื่อนาไปเผยแพร่ตามสถานการณ์
17 งานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
17.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
17.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของแบบฟอร์ม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
60
60
1440
120
30
60
60
60
240
60
30
120

60
30

30

10
10

ลาดับ
ที่
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งาน (Work Flow)
17.3 พิจารณาข้อมูลที่ขอ
17.4 กรณีเป็นเอกสารที่สามารถเปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลและให้เอกสารแก่ประชาชน/บุคคลภายนอกผู้ขอรับ
บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
17.5 กรณี เ ป็ น เอกสารที่ ไ ม่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องเผยแพร่ แ ละ
ประชาสั ม พั นธ์ น าเข้ าที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารข้ อ มู ลข่ า วสารของ
ราชการ สคบ.
17.6 พิจารณาอนุมัติ
17.7 แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชน/บุ ค คลภายนอก
ผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร สคบ. สาร
18.1 จัดทารายละเอียดเพื่อจัดจ้างและคัดเลือกผู้รับจ้าง
18.2 จั ด ประชุ ม กองบรรณาธิ ก าร รวบรวม วิ เ คราะห์ ก าหนดเนื้ อ หาก าหนด
ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ ดาเนินการเสนอ/สรุปรายชื่อ Them ประจา
ฉบับ
18.3 ปฏิ บั ติ งานโดย หาข้ อ มู ล จากเอกสาร เว็ บ ไซต์ สั มภาษณ์ ข่ า วกิ จ กรรม
การดาเนินงานของ สคบ.ฯลฯ
18.4 น าต้ น ฉบั บ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาไปจั ด ท าเป็ น ให้ ถู ก ต้ อ งส่ ง ต่ อ ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง
นาไปออกแบบART WORK
18.5 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับซึ่งออกแบบ ART WORKครั้งที่ 1
18.6 ส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
18.7 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับซึ่งออกแบบ ART WORK ครั้งที่ 2
18.8 ส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
18.9 จั ด ส่ ง ต้ น ฉบั บ ก่ อ นจั ด พิ มพ์ เสนอผู้ บ ริ หาร ตรวจสอบเนื้ อ หา กอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของ Digital Proof เมื่ อถู กต้องก็
ดาเนินการสั่งพิมพ์
18.10 ตรวจนับ สคบ สาร ให้เป็นไปตามข้อกาหนดการจ้าง ซึ่งจะต้องมีการจัดส่ ง
ไปรษณีย์แก่สมาชิก
18.11 ดาเนินการเผยแพร่วารสารทางเว็บไซต์ โดยจาทาบั นทึกถึง ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ สคบ.
18.12 จัดทาทะเบียนสมาชิก โดยคัดแยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ
18.13 ขอสมั ค รเป็ น สมาชิ ก เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค จะต้องกรอกใบสมัครโดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
18.14 ตรวจสอบความถู กต้ องและครบถ้ วนของใบสมั ครและลงเลขรหั สสมาชิ ก
ในฐานข้อมูล
18.15 จั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ทางไปรษณี ย์ และเมื่ อ มี ก ารตี ก ลั บ ก็ จ ะด าเนิ น การ
ปรับปรุงรายชื่อสมาชิกเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
420
120
120
4
3
2
7
3
2
5
120
1
240
120
120
5
10
30

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
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งานสร้างสรรค์ออกแบบสื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
19.1 กาหนดประเด็นเนื้อหา/แนวคิด ในการนนาเสนอให้เหมาะสมกับสื่อ
19.2 ออกแบบโดยใช้โปรแกรมการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ต่างๆให้สอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของสื่อ
19.3 ตรวจสอบคาสะกด องค์ประกอบด้านต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล
19.4 พิจารณาเผยแพร่ตามความเหมาะสมและช่องทางเผยแพร่สื่อที่มี
เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ
20.1 จัดเตรียมสื่อที่จะเผยแพร่ เช่น บทความ ข่าว infographic ฯลฯ
20.2 เข้าสู่www. ocpb.go.th/facebook/สื่อออนไลน์อื่นๆ และใส่username
และ password
20.3 เพิ่มรายละเอียดชื่อกิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ และภาพ
20.4 บันทึกข้อมูลและเผยแพร่ www. ocpb.go.th และอื่นๆ
จัดนิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษร่วมกับประชาชน
21.1 กาหนดเรื่อง/หัวข้อ และรูปแบบ
21.2 ประสาน (หน่วยงาน/ สถานที่/พื้นที่)
21.3 จัดเตรียมชุดนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่
21.4 เข้าพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ
รับข้อมูล
22.1 วางกรอบแนวคิด
22.2 รวบรวมเนื้อหาที่จะนามาผลิตสื่อ
22.3 เลือกภาพประกอบเรื่อง
22.4 ร่าง ออกแบบ
22.5 ผลิตสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม ครบถ้วนถูกต้อง
22.6 ตรวจความถูกต้องอีกครั้ง ให้ครบถ้วน
22.7 นาไปประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
ออกแบบ backdrop/ชุดนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ
23.1 วางกรอบแนวคิด
23.2 รวบรวมเนื้อหาที่จะนามาผลิตสื่อ
23.3 เลือกภาพประกอบเรื่อง
23.4 ร่าง ออกแบบ
23.5 ผลิตสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม ครบถ้วนถูกต้อง
23.6 ตรวจความถูกต้องอีกครั้ง ให้ครบถ้วน
23.7 นาไปประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
จัดบอร์ด ผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรและภายนอกองค์ก ร ผลิตบอร์ดภาพ
กิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการภายในและภายนอกองค์กร
24.1 นาภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมคาบรรยาย
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2
5
1
1
10
10
10
5
60
30
60
180
3600

5040

720

ลาดับ
ที่

25

งาน (Work Flow)
24.2 จัดวางรูปแบบ
24.3 นาภาพกิจกรรมพร้อมคาบรรยายมาจัดวางตามรูปแบบที่ได้จัดวางไว้
24.4 ตรวจความถูกต้องให้ครบถ้วน
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ ป้ า ยเวที / แถลงข่ า ว ป้ า ยแบนเนอร์ ช าร์ ท ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ป้ายต้อนรับ/ ป้ายแสดงความยินดี/ ประกาศ ป้ายบอกทาง/ ป้ายต่างๆ ฯลฯ
25.1 ออกแบบกาหนดวางรูปแบบป้าย
25.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
25.3 วางรูปแบบ ลงมือปฏิบัติตามที่ออกแบบไว้
25.4 นาไปประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่างๆ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

2880

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
26 กระบวนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพัฒนาองค์กร
26.1 รวบรวม และจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
26.2 จัดทารูปแบบการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
1

กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
27 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
27.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมการจัดทาแผนงาน โครงการ
27.2 จัดทารายละเอียดโครงการ
27.2.1 บันทึกอนุมัติจัดโครงการ
27.2.2 โครงการประชุม
27.2.3 กาหนดการโครงการ
27.2.4 หนังสือเชิญวิทยากร
27.2.5 คากล่าวต้อนรับ
27.1.2.6 คากล่าวรายงาน
27.1.2.7 คากล่าวปิด
27.1.2.8 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
27.1.2.9 ใบตอบรับ
27.1.2.10 แบบประเมิน
27.3 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและทาบันทึกอนุมัติขอเชิญวิทยากรเข้าร่วม
โครงการ กรณีวิทยากรมีค่าพาหนะ ทาอนุมัติเบิกค่าพาหนะวิทยากรด้วย
27.4 ติดต่อขอจองสถานที่จัดโครงการ
27.4.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
27.4.2 ระยะเวลาการจัดโครงการ
27.4.3 จานวนห้องพักของผู้เข้าร่วมโครงการ
27.4.4 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
27.5 ทาหนังสือขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ
27.6 บันทึกขออนุมัติใช้รถรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการ
27.7 กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร จัดทาตารางการเดินทาง
27.7.1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
27.7.2 ชื่อ – สกุล (ไทย - อังกฤษ)
27.8 จัดทาค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีมีค่าเดินทางแบบบก 111
27.9 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
27.9.1 กรณี มี เ อกสารจ านวนมาก ต้ อ งท าบั น ทึ ก ขอจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ
ฝ่ายคลังและพัสดุ
27.9.2 กรณี มี จ านวนมาก ต้ อ งท าบั น ทึ ก ขอจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ ฝ่ า ยคลั ง
และพัสดุ
27.10 ทาบันทึกอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมสัมมนา
27.11 จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ จ้ า งเหมาบริ ก ารรถเอกชนกั บ ฝ่ า ยคลั ง และพั ส ดุ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
7
15
7

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
ประสานงานกับรถเอกชน
27.11.1 จัดทาใบเสนอราคา
27.11.2 จัดทาใบเสร็จรับเงิน
27.12 สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาฯ
27.13 ทาบันทึกส่งคืนเงินทดรองจ่าย พร้อมเอกสารรายละเอีย ดค่าใช้จ่ายใบสาคัญ
รับเงินต่างๆ
27.13.1 กรณีต่างจังหวัด
27.13.2 กรณีภายในกรุงเทพมหานคร

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
7
5
15
30

กระบวนงานดาเนินคดี บังคับคดี พิจารณาอุทธรณ์ และเปรียบเทียบความผิด
กองกฎหมายและคดี
ลาดับ
ที่
1 การดาเนินคดี
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

งาน (Work Flow)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
37

ส่งสานวนคดี
รับสานวนคดี
พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายงาน คคบ. , อนุกลั่นกรอง
ตรวจสอบความประสงค์ของผู้ร้องเรียนข้อกฎหมาย , อายุความ
ตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบธุรกิจ
1.6.1 ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการหรือไม่
1.6.2 ผู้ประกอบธุรกิจ ตาย เลิกกิจการ ขีดชื่อร้าง หรือไม่
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารของผู้ บ ริ โ ภค บั น ทึ ก ค าร้ อ งเรี ย น
หนังสือมอบอานาจ
ตรวจสอบพยานหลักฐานของผู้บริโภค เช่น ใบจอง สัญญา ใบเสร็จ ภาพถ่าย
เอกสาร การโฆษณา แบบแปลน หนังสือโต้ตอบ บัญชีค่าเสียหาย
ตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือชี้แจง บันทึกการเจรจา
ไกล่ เ กลี่ ย ตรวจสอบเอกสารในชั้ น การด าเนิ น การของ สคบ.และ
พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
กรณี เ อกสารไม่ ค รบถ้ ว น ขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม จากผู้ บ ริ โ ภคขอให้ แ ก้ ไ ข
เอกสาร ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจ
ขอคัดเอกสารจากหน่วยงานอื่น เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนราษฎรและ
ขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่น ๆ
กรณีเอกสารครบถ้วน จัดทาตารางรายละเอียดผู้บริโภค
จัดทาสรุปข้อเท็จจริงในการดาเนินคดี
จัดทาหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
15
รวบรวมพยานเอกสารทั้งหมด เพื่อจัดทา เอกสารท้ายฟ้อง
5
จัดทาหนังสือส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดาเนินคดี
ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม
สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
กรณีเจ้าหน้าที่ คุ้มครองผู้บริโ ภคเห็นต่างกับ มติ คคบ. และส่ง เรื่องคืนให้
ดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน ทาความเห็นของกฎหมายเพื่อ เสนอเข้า
ประชุมอนุกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ และ คคบ. เพื่อทบทวนมติ
ทาหนังสือแจ้งมติ คคบ. ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคทราบ
จัดทาตารางคานวณดอกเบี้ย ขอคัดเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นฟ้อง
การดาเนินการในชั้นการพิจารณาคดีของศาลเบิกความเดินเผชิญสืบ เจรจา ขึ้นอยู่กับ

ลาดับ
ที่

2

งาน (Work Flow)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
ไกล่ เ กลี่ ย กรณี ค าพิ พ ากษาไม่ เ ป็ น ไปตามมติ คคบ. ต้ อ งน าเรื่ อ งเสนอ การ
คณะอนุกลั่นกรอง และ คคบ. พิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม่
พิจารณา
1.22 ตรวจสอบว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษาหรื อ ไม่ ใ นกรณี ของศาล
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล ให้จัดทาหนังสือขอให้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดาเนินการขอออกคาบังคับและหมายบังคับคดี
1.23 รวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดส่งให้งานบังคับคดี
การดาเนินคดีปกครอง
2.1 กรณีว่าต่าง (การฟ้องคดีปกครอง)
150
2.1.1 รับสานวนคดีปกครองลงทะเบียนรับสานวนคดีจากกองต้นเรื่อง
2.1.2 พิจารณาสานวนและมอบหมายสานวนคดีให้นิติกรผู้รับผิดชอบ
2.1.3 ศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคดี ตรวจสอบความถูก
ต้องแท้จริงของเอกสาร และเอกสารสานวนคดีปกครอง ได้แก่
มติ คคบ.อนุกลั่ นกรองฯ ที่จะดาเนินการฟ้องเป็นคดี ปกครอง
2.1.4 ศึ ก ษาและตรวจสอบข้ อ กฎหมายได้ แ ก่ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับทางราชการ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และหลักการ
พื้ น ฐานในการออกเกี่ ยวกั บการใช้ อ านาจทา งปกครอง
การด าเนินการตามกฎหมาย การใช้ ดุ ลพิ นิจใน การปฏิบั ติง าน
ทางปกครอง กาหนดระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง
2.1.5 จั ด ท าสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น คดี ป กครองตั้ ง แต่
กระบวนการพิจารณาออกคาสั่งทางปกครองจนถึงการออกคาสั่ง
ทางปกครอง หรือกฎ พิจารณาทาความเห็นประกอบข้อกฎหมาย
แสวงหาข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมสอบปากคา
ขอคัดเอกสารจากผู้ครอบครองเอกสาร สรุ ปพยานหลักฐานที่ใช้
ในการฟ้องคดี เพื่อจัดทาเป็นเอกสารท้ายคาฟ้อง จัดทาประเด็น
แห่งการฟ้องคดีพร้อมข้อกฎหมาย จัดทาคาขอท้ายฟ้อง
2.1.6 ท าหนั ง สื อ มอบอ านาจของ ลคบ.และคณะ กรรมการฯ
อนุกรรมการฯ ในการฟ้องคดี
2.1.7 จัดทาหนังสือส่งพนักงานอัยการเพื่อดาเนินคดีแทน
2.1.8 กรณี พนั ก งานอั ยการฟ้อ งคดีป กครองเพื่ อ ด าเนิ นคดี แ ทนเมื่ อ
พนักงานอัยการจัดทาร่างคาฟ้องแล้วจะส่งร่างคาฟ้องมาให้ สคบ.
พิจารณาหาก สคบ. เห็นชอบ พนักงานอัยการก็จะยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางต่อไป
2.1.9 ส่งสานวนฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง กรณีเจ้าหน้าที่ สคบ.
ฟ้องคดีปกครองเองต่อศาลปกครองที่มีเขตอานาจ
2.1.10 กรณี ฟ้ อ งคดี เ องศาลปกครองมี ค าสั่ ง ให้ แ ก้ ไ ขค าฟ้ อ งได้ แ ละ
เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขคาฟ้องตามที่ศาลสั่งแก้ไข
2.1.11 ส่งคาฟ้องฉบับแก้ไขให้ศาลปกครองต่อไป
2.1.12 จั ด ท าแถลงการณ์ แ ละยื่ น ค าแถลงการณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ศาล

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

2.2

ปกครองก่อนวัน/หรือระหว่างนั่งพิจารณา
2.1.13 ไปศาลปกครองเพื่อนั่ง ฟั ง คาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้ น
2.1.14 จัดทาคาอุทธรณ์คาสั่ง /คาพิพากษาศึกษาคาพิพากษาของศาล
ปก คร อง ชั้ น ต้ น ทั้ ง ใน ส่ ว นข้ อ เท็ จ จริ ง และ ข้ อ กฎหมาย
ตลอดจนประเด็นที่ศาลปกครองวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีทั้งหมด และ
ยื่นอุทธรณ์ต่อ ศาลปกครองสูง สุ ด (กรณีที่อ าจจะต้องอุ ทธรณ์ )
2.1.15 จัดทาคาให้การชั้นอุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด
2.1.16 คัดถ่ายสานวนการสืบพยานในชั้นศาลและคาพิพากษา
2.1.17 ทาบันทึกแจ้งผลคดี และคาสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครอง
สูงสุด ต่อ ลคบ. คคบ. และคณะอนุกรรมการฯ
กรณี แ ก้ ต่ า ง (การแก้ ค ดี ป กครองกรณี ห น่ ว ยงานคณะกรรมการฯและ
เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง)
2.2.1 รับคาฟ้องและสานวนคดีปกครองจากสานักหรือกองเจ้าของ เรื่อ ง
ที่ถูกฟ้องคดี
2.2.2 ลงทะเบียนรับคาฟ้องและสานวนคดีจากกองต้นเรื่อง
2.2.3 พิจารณาสานวนและมอบหมายสานวนคดีให้นิติกร
2.2.4 ศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดี ที่ ถู ก
ฟ้องคดี
2.2.5 จัดทาสรุปข้อเท็จจริง
2.2.6 รวบรวมพยานหลั กฐานต่า ง ๆ เพื่ อประกอบการทาคาให้ การ
2.2.7 จัดทาหนังสือมอบอานาจของ ลคบ.คณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ สคบ.
2.2.8 จัดทาหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นคาให้การ (กรณีไม่อาจทา
คาให้การได้ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด)
2.2.9 กรณีจัดทาคาให้แก้คดีเอง นิติกรจัดทาคาให้การแก้คดีปกครองเอง
2.2.10 กรณีส่ งสานวนให้พนั กงานอัยการท าคาให้การแก้ค ดีปกครอง
ทาหนังสือนาส่งให้พนักงานอัยการสูงสุดทาคาให้การ
2.2.11 จัดทาคาให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง
2.2.11.1 จัดทาคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การของ
ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลปกครองกลาง
2.2.11.2 ศึกษาประเด็นข้ออ้างและข้อเถียงตลอดจนพยานหลักฐาน
ที่ผู้ฟ้องคดีใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
ของศาลปกครอง
2.2.11.3 ศึกษาประเด็นข้ออ้างและข้อเถียงของผู้ฟ้องคดี ที่ ยื่ น
คาคัดค้าน คาให้การเพิ่มเติมที่ยื่นต่อศาล
2.2.11.4 จัดทาคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การเพิ่มเติม
ของผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลปกครองกลาง
2.2.12 ยื่น คาร้ อง คาแถลงต่อ ศาลปกครองเป็น หนัง สื อก่ อ นวั น /หรื อ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

150

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
2.2.13

2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17

2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
3

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

ระหว่างนั่งพิจารณา
สืบพยานในศาลปกครองกลาง/ศาลปกครองสูงสุด
2.2.13.1 ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่ตุลาการเจ้าของ
สานวนสรุปข้ อเท็จจริง ที่ ไ ด้จากการแสวงหาพยาน
หลักฐานของศาลปกครอง
2.2.13.2 เตรียมพยานบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่
เกี่ยวเนื่องกับกฎหรือคาสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)
2.2.13.3 จัดทาคาแถลงการณ์ปิดคดีเพื่อยื่นต่อศาลปกครอง
กลางในวันที่ศาลปกครองกลางกาหนดนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรก
2.2.13.4 ทาการซักซ้อมพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คดีทุกคน
เพื่อให้การต่อศาลตามข้อต่ อสู้ที่ ผู้ถูกฟ้ องคดี ไ ด้ยื่ น
คาให้การต่อสู้คดีไว้ต่อศาล
ไปศาลปกครองเพื่อฟังคาพิพากษาของศาลตามกาหนดนัด
ดาเนินการยื่นคาแถลงขอคัดถ่ายสาเนาคาพิพากษาตลอดจนคาแถลง
การณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีตลอดจนเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในคดีนั้น
ศึกษาคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่ว นข้อเท็จจริงและ
ข้ อ กฎหมาย ตลอดจนประเด็ น ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต้ น วิ นิ จ ฉั ย
เกี่ยวกับคดีทั้งหมด
จัดทาคาอุทธรณ์ คาสั่ง/คาพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีเพื่อยื่นต่อ ศ า ล
ปกครองสูงสุด ผ่านศาลปกครองชั้นต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น ตาม พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 73
ไปศาลปกครองสูงสุดในวันนัดพิจารณาคดีครั้ง แรกตามที่ศาลมี
หมายนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ไปศาลปกครองสูงสุดเพื่อฟังคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามกาหนดนัดของศาล
จัดทาคาแถลงเพื่อขอคัดถ่ายคาพิพากษา หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับคดี
ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด
ทาบันทึกแจ้งผลคดี และคาสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครอง
สูงสุด ต่อ ลคบ. คคบ. และคณะ อนุกรรมการฯ

เปรียบเทียบความผิด
๓.๑ งานสารบั ญรับสานวนเปรีย บเทียบความผิดจากกองต้ นเรื่อง/สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๓.๒ ผอ. กกค. มอบหมาย
๓.๓ นิติกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
๓.๔ กรณีเอกสารครบถ้วน จัดทาหนัง สือแจ้ ง ผู้ประกอบธุรกิจมาชาระค่าปรับ

30

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
๓.๕

4

5

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จัดทาหนังสือส่งเรื่องคืนกองต้นเรื่อง/สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๓.๖ จัดทาหนังสือแจ้งชาระค่าปรับ
๓.๗ กรณีไม่มาชาระค่าปรับ ตามพรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดทาหนังสือ
ส่งให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๘ ไปกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๙ กรณีมาชาระค่าปรับ ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ จัดทาเอกสาร
คคบ. 2 ,คคบ. 4
๓.๑๐ แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ และพาไปการเงินเพื่อชาระค่าปรับ
๓.๑๑ จัดทาเอกสาร คคบ. 1 , คคบ. 5 และ คคบ. 4เสนอ ลคบ. เพื่อลงนาม
๓.๑๒ กรณีไม่มาชาระค่าปรับ ตามพรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
จัดทาหนังสือส่งให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๑๓ ไปกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๑๔ กรณีมาชาระค่ าปรับ ตามพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. ๒๕๔๕
จัดทาเอกสาร ขต. 4 ขต. 6
๓.๑๕ แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ และนาตัวผู้ต้องหาไปการเงินเพื่อชาระค่าปรับ
๓.๑๖ จัดทาเอกสาร ขต .3 ขต.4 และ ขต.6 เสนอ ลคบ. เพื่อลงนาม
การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
4.1 ผอ.กกค. มอบหมายและส่งเรื่องให้ ผอ. สกม.
60
4.2 ผอ.สกม. มอบหมายและส่งเรื่องให้ นิติกรผู้รับผิดชอบ
1
4.3 นิติกรผู้รับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งจัดทาความเห็น และจัดทาเอกสาร
1
ประกอบเพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย พิจารณา
4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
7
4.5 นิติกรผู้รับผิดชอบจัดทาบันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ภายใน
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 45 วัน)
พิจารณา
4.6 นิติกรผู้รับผิดชอบจัดทาคาวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
2
ลงนาม
4.7 นิติกรผู้รับผิดชอบแจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปยังผู้
3
อุทธรณ์ทราบ
4.8 นิติกรผู้รับผิดชอบส่งเอกสารคืน กคฆ.
1
การบังคับคดี
5.๑ จัดทาหนังสือเชิญผู้บริโภคมาประชุมชี้แจงขั้นตอนการบังคับคดี
30
5.๒ จัดทาบันทึกการประชุม
30
5.๓ ทาหนังสือมอบอานาจยึดทรัพย์
30
5.๔ จัดทาหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปยั ง สานักงาน 60
ที่ดินเพื่อประกอบการบังคับคดี
5.๕ จัดทาหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารต่าง ๆ
60

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
5.๖
5.๗
5.๘
5.๙
5.๑๐
5.๑๑
5.๑๒
5.๑๓
5.๑๔
5.๑๕
5.๑๖
5.๑๗
5.๑๘
5.๑๙
5.๒๐
5.๒๑
5.๒๒
5.๒๓

จัดทาหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ไปยังกรมการขนส่ง
ทางบก
จัดทาคาขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทาการประกอบการบังคับคดี
จัดทาคาขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด
คัดถ่ายสาเนาโฉนดที่ดิน
คัดถ่ายราคาประเมินที่ดิน
จัดทาหนังสือมอบอานาจยึดทรัพย์ประกอบการบังคับคดี
จัดทาแผนที่เดินทางไปที่ตั้งทรัพย์ที่จะทาการยึด
จัดทาภาพถ่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทาการยึด
คัดถ่ายคาสั่งที่จาเป็นต้องใช้ในการยึดทรัพย์
ไปยื่นคาร้องขอยึดทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการยื่นคาร้องขออายัดทรัพย์สิน
ทาหนังสือขอคัดถ่ายรายงานการยึดทรัพย์
จัดทาหนังสือถึงพนักงานอัยการขอให้ยื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
จัดทาเอกสารคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
ทาหนังสือมอบฉันทะให้ไปตรวจรับรองบัญชีแสดงรายรับ-จ่าย
ทาเอกสารประกอบการตรวจรับรองบัญชี
จัดทาบันทึกเสนอ ลคบ. ลงนาม ส่งเช็คให้ สลก. สั่งจ่ายเงินให้ผู้บริโภค
จัดทาเอกสารประกอบการรับเงิน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
15
20
20
30
30
20
30

กระบวนงานดาเนินคดี บังคับคดี พิจารณาอุทธรณ์ และเปรียบเทียบความผิด
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
6 งานดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายขายตรง
6.1 เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ได้พบการกระทาความผิดกฎหมาย
6.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง ดาเนินการต่างๆเพื่อค้นหา
พยานหลักฐานต่างๆ พิสูจน์ข้อเท็จจริง พิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการ
ดังนี้
6.2.1 ตรวจสอบ แสวงหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
6.2.2 ทาหนังสือขออนุมัตินายทะเบียน (เลขา สคบ.) ออกตรวจสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการ /ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่ตารวจ ปคบ. ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สคบ. ออกตรวจ
6.2.3 จัดทาหนังสือขอยืมเงินเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง /
ค่าห้องพัก ฯลฯ
6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาบันทึกรายงานผลการตรวจให้นายทะเบียน
(เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
6.4 กรณีการดาเนินการดาเนินคดีอาญามีความยุ่งยาก ซับซ้อน เจ้าหน้าที่นาเสนอ
เรื่องต่อคณะอนุกรรมการกากับดูและธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
พิจารณามีความเห็นประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน
6.4.1 จัดทาหนังสือเชิญ ประชุม/หนัง สือยืมเงินประชุม/ระเบียบวาระ
การประชุม/จองห้องประชุม/จัดใบขอรถเพื่อรับอนุกรรมการฯ
6.4.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
6.4.3 จั ด ท าหนั ง สื อ คื น เงิ น ประชุ ม /จั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ
6.5 เจ้าหน้าที่พิจารณา รวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่าง ๆ
เพื่อทาบันทึก/เสนอความเห็นต่อหั วหน้างานพิจารณาเปรียบเทียบปรับ/
ส่งหน่วยงานอื่นดาเนินคดี
6.6 หั ว หน้ า งานพิ จ ารณาตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน เสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้อานวยการกองฯ เปรียบเทียบปรับ/ส่งหน่วยงานอื่นดาเนินคดี
6.7 ผู้อานวยการกองฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เสนอความเห็นต่อ
นายทะเบียน (เลขา สคบ.) เปรีย บเทียบปรับ/มีหนัง สือส่ง หน่วยงานอื่ น
ดาเนินคดี
6.8 นายทะเบียน (เลขา สคบ.) พิจารณาเปรียบเทียบปรับ/เห็นชอบส่งหน่วยงาน
อื่นดาเนินคดี
6.9 มีหนังสือส่งเรื่องให้กองกฎหมายและคดีดาเนินการเปรียบเทียบปรับตามที่
เลขา สคบ. พิจารณาเปรียบเทียบ/มีหนังสือถึงหน่วยงานอื่นดาเนินคดี
7 งานพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
7.1 ผู้ประกอบการอุทธรณ์คาสั่งคณะกรรมการฯ ต่อ สคบ.
7.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์เบื้องต้น พร้อมทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
15

90

3
15

15
7
7
7
7
1
7

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)

7.3
7.4
7.5
7.6

7.2.1 พิจารณาข้อเท็จจริง
7.2.3 พิจารณากฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ
นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พิจารณาอุทธรณ์
7.5.1 คณะกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบคาวินิจฉัย

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
15
30
15

