คําสัง่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ที่ ๔/๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจํ าองค์การบริหารส่วนตําบล
-------------------------ด้ ว ยแผนการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น (ฉบับที่ ๒)
กําหนดให้ ดาํ เนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ดังนั้น
เพื่ อให้ การปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
และมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจําองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้ วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้ าส่วนราชการ ๑ คน
อนุกรรมการ
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
๓. กํานันท้ องที่
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนจากภาคประชาชน ๓ คนที่ นายกองค์การบริหาร
อนุกรรมการ
ส่วนตําบลแต่งตั้ง (โดยให้ เลือกจากผู้ทมี่ คี วามรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)
หรือผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน)
๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๖. นิติกร หรือ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ๑ คน
อนุกรรมการและ
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการตามข้ อ ๔ ให้ อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ
อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ อื่ นเป็ นอนุ ก รรมการแทนได้ และให้ อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เหลื อ อยู่ ข อง
อนุกรรมการซึ่ งตนแทน
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ให้ ค ณะอนุ ก รรมการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคประจํา องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บล มี อาํ นาจ
และหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รับและพิจารณาเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ ที่ ได้ รับความเดือดร้ อน
หรือเสียหายอันเนื่ องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่ องเกี่ ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมในการซื้อสินค้ า เครื่ องอุปโภคบริโภค หรือบริการที่ มีการซื้อขายกันในท้ องตลาด
๒. เจรจาไกล่เกลี่ ยปัญหาข้ อพิพาทเพื่ อหาข้ อยุตใิ นเบื้องต้ น หากคู่กรณีไม่สามารถตกลง
กันได้ ให้ สอบสวนหาข้ อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่ อเสนอเรื่ องต่อคณะอนุกรรมการไกล่
เกลี่ ยเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริโภคประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการ
๓. ติ ด ตามและสอดส่ อ งพฤติ การณ์ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ซึ่ งกระทํา การใดๆ อัน มี
ลักษณะเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้ มีการทดสอบหรือพิสจู น์สินค้ าหรือบริการใดๆ
ตามที่ เห็นสมควรและจําเป็ น เพื่ อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
๔. สั่งให้ บุคคลหนึ่ งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับเรื่ องที่ มีผ้ ูร้องทุกข์หรือ
เรื่ องอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องมาชี้แจง
ด้ วยก็ได้
๕. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีอาํ นาจและหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค
๖. ให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ประชาชน และสร้ างเครือข่ายความเข้ มแข็งของประชาชน
เพื่ อป้ องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
๗. ดําเนินการอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริ โภค หรือคณะอนุ กรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดมอบหมาย
๘. รายงานผลการปฏิบั ติ ง านในรอบเดือ นให้ ค ณะอนุ ก รรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ประจําจังหวัดทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้ นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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