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ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
๑. แนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เห็นชอบให้ออกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจ
การรับเรื่องร้องทุกข์
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัด
ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
พ.ศ.๒๕๖๒

การด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์
กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นการด�ำเนินคดี
ละเมิดสิทธิตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่อง
จ�ำนวน ๑๒ ข้อ

๑.๑) ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์
๑.๑.๑ จัดให้มีศูนย์หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยด�ำเนินการดังนี้
(๑) การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี
ให้ค�ำแนะน�ำ แจ้งสิทธิและหน้าที่ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ดังต่อไปนี้
- การร้องทุกข์ไม่ท�ำให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลง
- การร้องทุกข์ไม่เป็นการตัดสิทธิของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะน�ำเรือ่ งร้องทุกข์ไปด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้วยตนเอง และหากผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด�ำเนินคดีในศาลด้วยตนเองแล้ว ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบ
หรือหากคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบพบว่าผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด�ำเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว ให้ถือว่าผู้บริโภค
ไม่ประสงค์ให้คณะอนุกรรมการด�ำเนินการอีกต่อไป
- ผู้ร้องทุกข์มีหน้าที่ในการตรวจสอบค�ำสั่งฟื้นฟูกิจการและสถานะบุคคลล้มละลายจาก
กรมบังคับคดี
- ให้แนะน�ำช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าของเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด�ำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
(๓) กรณีที่เรื่องร้องทุกข์ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามูลคดีเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเกี่ยวเนื่องกัน
ให้คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัดทีร่ บั เรือ่ งร้องทุกข์กอ่ นเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งร้องทุกข์
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๑.๑.๒ เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบส�ำนวนเรือ่ งร้องทุกข์แล้วให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน หากไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการให้แจ้งผู้ร้องทุกข์เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือส่งพยานหลักฐานเพิม่ เติมภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเมือ่ ได้รบั ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน
เพียงพอแล้ว ให้ด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นแห่งการร้องทุกข์ ความประสงค์ของผู้ร้องทุกข์ที่จะให้
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการ และเอกสารพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจสอบข้อกฎหมาย
(๓) หารือหรือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีหนังสือถึงคูก่ รณีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอทราบข้อเท็จจริง หรือเชิญมาให้ถอ้ ยค�ำ และ
ส่งเอกสารพยานหลักฐาน
(๕) จัดให้มีการไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมข้อพิพาท
(๖) ส่ ง ประเด็ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไ ปยั ง คณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคประจ� ำ จั ง หวั ด อื่ น
เพือ่ สืบสวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติม หรือให้สง่ เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
(๗) วิธกี ารอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วข้องกับการร้องทุกข์เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตใิ นประเด็นแห่งการร้องทุกข์
๑.๑.๓ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน ปรากฏว่าเรื่องร้องทุกข์เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา  ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วไปยั ง หน่ ว ยงาน
ของรั ฐ หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ พร้ อ มทั้ ง มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ร ้ อ งทุ ก ข์ ท ราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒) ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคและได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริง หรือเอกสารหลักฐานจากผูบ้ ริโภคครบถ้วนแล้ว ว่าอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบมีหนังสือเชิญผูบ้ ริโภค และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ มาพบเพือ่ ให้ถอ้ ยค�ำ และเจรจาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๒.๑) การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่
(๑) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นแห่งการร้องเรียน ตลอดจนรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญ หรือหนังสือเรียกภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้คู่กรณีจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้มาพบเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ถ้อยค�ำและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
(๒) ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถามคูก่ รณีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องว่าประสงค์ทจี่ ะเจรจาไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทหรือไม่ และถ้าคูก่ รณีให้ถอ้ ยค�ำอย่างไร
ก็ให้บันทึกถ้อยค�ำตามนั้น
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