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ระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการร้องเรียน 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่มาตรา  13  (3)  แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  พ.ศ.  2558   
ได้กําหนดให้กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกํากับ
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  มีหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียอ้างว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  เพื่อเสนออธิบดี  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับ  
การร้องเรียนให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อให้การรับเร่ืองร้องเรียน  และการดําเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  พ.ศ.  2558  เป็นไปอย่างมีระบบและคล่องตัว  อาศัยอํานาจตามความใน  
มาตรา  13  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  พ .ศ .  2558   
อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการค้าภายใน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกระทําที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   

ว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  มีสิทธิร้องเรียนเรื่องดังกล่าวได้ 
กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ซึ่งรับรองความถูกต้อง  หรือกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนพร้อมหนังสือรับรอง   
นิติบุคคลที่นายทะเบียนให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือนและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ  
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้อง   

หากผู้ร้องเรียนตามวรรคสองประสงค์จะมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืนเร่ืองร้องเรียนแทน   
ให้ผู้รับมอบอํานาจย่ืนเร่ืองร้องเรียนพร้อมหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
ซึ่งรับรองความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

ข้อ 4 การร้องเรียนให้กระทําโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ร้องเรียนเป็นหนังสือ 
(2) ร้องเรียนด้วยตนเองโดยวาจา 
(3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
(4) ร้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 5 การย่ืนเร่ืองร้องเรียนให้กระทําโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(1) ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานกัตรวจสอบและปฏิบัติการ  กรมการค้าภายใน 
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(2) ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการกระทําฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 

(3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
แห่งท้องที่ที่มีการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 

(4) ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (compro@dit.go.th)  หรือทางเว็บไซต์  (www.dit.go.th)  ของกรมการค้าภายใน 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ  กรมการค้าภายใน  ซึ่งได้รับเร่ืองร้องเรียน
ตามวรรคหน่ึง  เห็นว่าข้อเท็จจริงในเร่ืองที่ร้องเรียนมีการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  เกิดขึ้นในท้องที่จงัหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ส่งเร่ืองร้องเรียน
พร้อมเอกสารหลักฐาน  (ถ้ามี)  ไปยังสํานักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่นั้น  โดยไม่ชักช้า  เพื่อดําเนินการ 
ตามข้อ  9  ต่อไป   

ข้อ 6 การย่ืนเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  4  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและมีสาระสําคัญอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้   

(1) วัน  เดือน  ปี  ที่ร้องเรียน 
(2) ชื่อ  ที่อยู่ตามภูมิลําเนาหรือที่ทํางาน  และหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ของ   

ผู้ร้องเรียน 
(3) ชื่อ  ที่อยู่ตามภูมิลําเนาหรือที่ทํางาน  และหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ของ   

ผู้ถูกร้องเรียน  (ถ้ามี)   
(4) วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ซึ่งพบการกระทําอันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  

คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น   
(5) รายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งเร่ืองร้องเรียนที่ชัดเจน  และครบถ้วน  

พร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
(6) ความประสงค์  หรือเหตุผลในการร้องเรียน 
การร้องเรียนด้วยตนเองโดยวาจาหรือร้องเรียนทางโทรศัพท์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียน

สอบถามและบันทึกสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงในบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน  ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ตามแบบท้ายระเบียบนี้  กรณีการร้องเรียนทางโทรศัพท์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนมาแสดงตน  พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  3  และวรรคหนึ่ง  ภายในเจ็ดวันทําการนับ 
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กรณีที่การร้องเรียนมีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งหรือไม่ชัดเจน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการ  ดังนี้ 
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(1) กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือโดยผู้ ร้องเรียนมาย่ืนหนังสือด้วยตนเอง  ให้สอบถาม   
ผู้ร้องเรียนเพิ่มเติม  แล้วบันทึกสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งในบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน  ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้   

(2) กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือโดยทางไปรษณีย์  ให้แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับให้ผู้ร้องเรียนส่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  3  
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(3) กรณีร้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้แจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้ร้องเรียนส่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามวรรคหน่ึง  พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  3  ภายใน  
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หากครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ผู้ร้องเรียนไม่นําส่ง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือไม่มาแสดงตนและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนไม่สามารถติดต่อ   
ผู้ร้องเรียนได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
และดําเนินการตามข้อ  8  ต่อไป 

ข้อ 7 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  5  พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ  3  และข้อ  6  วรรคหน่ึง  ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  หรือผู้ร้องเรียนมาแสดงตนตาม
ข้อ  6  วรรคสองแล้ว  ให้บันทึกการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  โดยระบุชื่อหน่วยงาน 
ที่รับเร่ืองร้องเรียน  ลําดับเร่ืองร้องเรียน  คําร้องเรียนเลขท่ี  วัน  เดือน  ปีที่รับเร่ืองร้องเรียน  ชื่อผู้ร้องเรียน  
และรายละเอียดเรื่องร้องเรียนโดยย่อ  พร้อมลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนและ   
ผู้ร้องเรียนในบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียนและสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  หากผู้ร้องเรียน 
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  เป็นหลักฐาน   
แล้วออกใบรับเร่ืองร้องเรียน  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  มอบให้ผู้ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือโดยทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสาระสําคัญ
และเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ  3  และข้อ  6  วรรคหน่ึง  แล้ว  และผู้ร้องเรียน 
ไม่ต้องมาแสดงตน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการรับเร่ืองร้องเรียนตามวรรคหน่ึงและหมายเหต ุ
เหตุดังกล่าวไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียนโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนแล้วออกใบรับเร่ืองร้องเรียน 
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางอิเล็กทรอนิกส์  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 8 กรณีเร่ืองร้องเรียนมีสาระสําคัญและเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ  3  
และข้อ  6  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาเร่ืองร้องเรียนในเบื้องต้น  โดยให้เก็บ
สําเนาบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน  ใบรับเร่ืองร้องเรียน  และเอกสารหลักฐานตามข้อ  3  และข้อ  6   
ไว้  ณ  สํานักงาน  และจัดส่งต้นฉบับและเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
พิจารณาดําเนินการตามข้อ  11  ต่อไป 
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ข้อ 9 กรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งเป็นผู้รับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการตามข้อ  6   
ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  10  ข้อ  11  วรรคสอง  และข้อ  13  โดยอนุโลม  พร้อมสรุปข้อเท็จจริงและ
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาของกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดต่อไป   

ข้อ 10 บันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน  หากมีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบด้วยปากกาลบคําผิดหรือ   
วิธีอื่นใด  ให้แก้ไขด้วยการขีดฆ่าที่ผิดนั้นโดยยังคงให้สามารถอ่านข้อความเดิมได้  แล้วบันทึกใหม่   
ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนกํากับไว้  
ที่ด้านข้างกระดาษแนวเดียวกับบรรทัดที่แก้ไข   

ข้อ 11 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  กรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย์  ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  8  หรือข้อ  9  
แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  แล้วดําเนินการจัดทําสรุป 
เร่ืองร้องเรียนและความเห็นประกอบเหตุผลเสนออธิบดีกรมการค้าภายใน  เพื่อวินิจฉัยหรือสั่งการ 
เร่ืองร้องเรียนต่อไป 

ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประการใด  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ร้องเรียนทราบ  และแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับเร่ืองร้องเรียน   
ตามข้อ  5  ทราบ  ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่อธิบดีกรมการค้าภายในพิจารณาแล้วเสร็จ  และให้
หน่วยงานซ่ึงเป็นผู้รับเร่ืองร้องเรียนบันทึกในสารบบและหมายเหตุไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้ง
แนบผลการพิจารณาวินิจฉัยนั้นไว้กับสําเนาเร่ืองร้องเรียนด้วย 

กรณีเ ร่ืองร้องเรียนใดที่ ไ ม่มีมูลและนําเสนอให้อธิบดีกรมการค้าภายในพิจารณาแล้ว   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสอง 
โดยอนุโลม 

ข้อ 12 กรณีที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามข้อ  11  วรรคสองหรือวรรคสาม  แล้วแต่กรณี  
ไม่มีผู้ รับและพนักงานเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้   
ให้หมายเหตุไว้ในสมุดรับเร่ืองร้องเรียน  แล้วเก็บไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนั้นไว้กับต้นเร่ืองร้องเรียน  
ไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ 13 ในกรณีที่การร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียน
ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อเท็จจริงที่กล่าวหามีเบาะแสหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบหาเพิ่มเติมได้  และ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและวินิจฉัยเร่ืองร้องเรียน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ืองร้องเรียน
ดําเนินการตามข้อ  8  โดยอนุโลม 
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ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดีกรมการค้าภายในถือเป็นที่สุด 

ข้อ 15 ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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