คำ�นำ�

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
พลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น
เพื่อให้เกิดองค์กรก�ำกับดูแลกิจการพลังงาน
อันได้แก่ กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ
หรื อ กิ จ การระบบโครงข่ า ยพลั ง งาน โดยมี
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
ผ่ า นทางการอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การ
พลังงานประเภทต่าง ๆ และการออกระเบียบ
ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยมี
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ กิ จ การ
พลังงาน หรือ ส�ำนักงาน กกพ. ท�ำหน้าที่เป็น
หน่ ว ยธุ ร การสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของ
กกพ.
ภายใต้ ภ ารกิ จ การก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ประกอบกิจการพลังงานของ กกพ. มีกลไกการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน คือ คณะกรรมการผู้ใช้
พลังงานประจ�ำเขต หรือ คพข. ที่ กกพ. แต่งตั้ง

ขึน้ จากผูแ้ ทนผูใ้ ช้พลังงานทีม่ าจากเขตพืน้ ทีผ่ ใู้ ช้
พลังงานที่ประกาศ รวม 13 เขต ครอบคลุมทุก
จังหวัดทั่วประเทศ โดย คพข. ท�ำหน้าที่ด�ำเนิน
การเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้พลังงานตาม
ทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา เสนอแนะมาตรการ
ในด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ ใ ช้ พ ลั ง งานและแก้ ไ ข
ปรับปรุงการให้บริการพลังงาน
การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ “บทบาท คพข.
กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” ก็เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พลังงานได้รู้จักกลไกการ
ท�ำหน้าทีข่ อง คพข. ชุดปัจจุบนั ทีม่ าจากผูแ้ ทน
ผูใ้ ช้พลังงานทัง้ 13 เขต เขตละ 11 คน (รวม 143 คน)
ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในวาระ 4 ปี (พ.ศ. 2561พ.ศ. 2565) และที่ส�ำคัญ ประโยชน์ของหนังสือนี้
จะเป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ช ่ อ งทางในการ
คุม้ ครองผูใ้ ช้พลังงานโดยเสนอเรือ่ งร้องเรียนต่อ
คพข. เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การประกอบกิจการพลังงาน ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คพข. ได้ทาง www.erc.or.th
หรือสอบถาม ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงาน กกพ. โทร 02-207-3599
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กิจการพลังงาน

การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
โดย คพข.

การร้องเรียนต่อ
คพข.

ข้อเสนอแนะ
ของ คพข.

รายชื่อ คพข.
และสถานที่ติดต่อ
สำ�นักงาน กกพ.
ประจำ�เขต 13 เขต

ภาพผนวก
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กกพ. กับการกำ�กับกิจการพลังงาน
กิจการพลังงาน มีความส�ำคัญต่อโครงสร้างทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ จึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแยกงานนโยบาย งานก�ำกับ
ดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อให้มีองค์กรก�ำกับดูแลกิจการพลังงาน
เข้ามาท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการพลังงานโดยเฉพาะ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 ก�ำหนด
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นี้ นอกจากจะมีเจตนารมณ์
ส�ำคัญเพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
เสริมสร้างความมั่นคงในระบบพลังงาน ภายใต้การก�ำหนดหลักเกณฑ์ราคา และมาตรฐานการ
ให้บริการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับแล้ว พระราชบัญญัตนิ ยี้ งั เปิดโอกาสให้ ท้องถิน่ ชุมชน ประชาชน ผูใ้ ช้พลังงาน
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมและ
มีบทบาท ที่ส�ำคัญคือได้รับการคุ้มครองในมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานต่าง ๆ ด้วย
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ทัง้ นี้ ภารกิจทีส่ ำ� คัญของ กกพ. ในการก�ำกับดูแลกิจการพลังงาน ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ คือ การก�ำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าไฟฟ้า การประกาศมาตรฐานคุณภาพ
บริการ การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ตามประเภทใบอนุญาตที่ก�ำหนด)
การก�ำกับดูแลการใช้จา่ ยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติ การใช้ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อด�ำเนินงานระบบโครงข่ายพลังงาน การอุทธรณ์
ในกิจการพลังงาน และมาตรการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดย คพข.
ในการด�ำเนินงานของ กกพ. ดังกล่าว จะมีส�ำนักงาน กกพ. ซึ่งมีสถานภาพ
เป็นหน่วยงานของรัฐ (มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) และเป็นนิติบุคคลท�ำหน้าที่
ด�ำเนินงานสนับสนุนด้านธุรการให้กับ กกพ. ซึ่งปัจจุบันมี นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
เป็นเลขาธิการส�ำนักงาน กกพ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กกพ. และส�ำนักงาน กกพ. ได้ทาง www.erc.or.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงาน กกพ. โทร 02-207-3599
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การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดย คพข.
รู้จัก คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ�ำเขต หรือ คพข. :
คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ�ำเขตที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 98
ของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.ฯ) โดยแต่งตัง้ จากผูแ้ ทนผูใ้ ช้พลังงาน
(ผู้ใช้ไฟฟ้า) เพื่อมาเป็นกลไกของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยท�ำหน้าที่ (ตามมาตรา 99)
คือ ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้ค�ำปรึกษาแก่ กกพ. ในด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงาน เสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน เป็นต้น
จ�ำนวน คพข. และเขตพื้นที่ :
ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 98 ก�ำหนดให้มี คพข. จ�ำนวนเขตละ 11 คน (มีประธาน 1 คน และ
กรรมการไม่เกิน 10 คน) ตามเขตพืน้ ทีผ่ ใู้ ช้พลังงานที่ กกพ. ประกาศ โดย กกพ. ได้ประกาศก�ำหนด
เขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน รวม 13 เขต ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
เขต 1
มี 6 จังหวัด

คือ เชียงราย พะเยา ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เขต 2
มี 8 จังหวัด

คือ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำ�แพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก

เขต 3
มี 6 จังหวัด

คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

เขต 4
มี 8 จังหวัด

คือ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู เลย และขอนแก่น
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

เขต 5
มี 8 จังหวัด

คือ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำ�นาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

เขต 6
มี 4 จังหวัด

คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

เขต 7
มี 7 จังหวัด

คือ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดสระบุรี

เขต 8
มี 5 จังหวัด

คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดชลบุรี

เขต 9
มี 4 จังหวัด

คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

เขต 10
มี 6 จังหวัด

คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดราชบุรี

เขต 11
มี 6 จังหวัด

คือ สุราษฎ์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และตรัง
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เขต 12
มี 6 จังหวัด

คือ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดสงขลา

เขต 13
มี 3 จังหวัด

คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
โดยมีที่ตั้ง สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
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เขต 4
ขอนแก่น

เขต 1
เชียงใหม่

เขต 5
อุบลราชธานี

เขต 6
นครราชสีมา

เขต 2
พิษณุโลก
เขต 3
นครสวรรค์
เขต 7
สระบุรี
เขต 9
กาญจนบุรี

เขต 13
นนทบุรี
เขต 8
ชลบุรี
เขต 10
ราชบุรี

สำ�นักงาน กกพ. ส่วนกลาง
อาคารจัตุรัสจามจุรี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เขต 11
สุราษฎ์ธานี
เขต 12
สงขลา

จังหวัดที่ตั้ง
สำ�นักงาน กกพ.
ประจำ�เขต และ
ส่วนกลาง
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วาระการทำ�หน้าที่ :

จากเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานดังกล่าว แต่ละเขตจะมี คพข. เขตละ 11 คน (แบ่งไปตามสัดส่วน
จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัดในเขตจ�ำนวน 9 คน และเป็นผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 คน และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1 คน รวมเป็น 11 คน)
โดย คพข. มีวาระ 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้ง

คุณสมบัติ :

ทัง้ นี้ หลักการส�ำคัญของการได้มาซึง่ คพข. ตามที่ พ.ร.บ.ฯ ก�ำหนดไว้ คือ จะเป็นผูใ้ ช้พลังงาน
ในเขตจังหวัดตามที่มีการประกาศ ดังนั้นคุณสมบัติของ คพข. จึงถูกก�ำหนดอย่างเปิดกว้าง โดยมี
คุณสมบัติเบื้องต้น คือ อายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
จบการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ในเขต
จังหวัดนัน้ ๆ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันรับสมัคร ตลอดจนไม่เป็น คพข. ติดต่อกันเกิน 2 วาระ

ประเภทเรื่องร้องเรียนที่สามารถร้องต่อ คพข. :

ในส่วนการท�ำหน้าที่ของ คพข. ทั้ง 13 เขต เมื่อได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. ก็จะปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตโดยมี ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขตพืน้ ที่ เป็นฝ่ายเลขานุการในการกลัน่ กรองการรับเรือ่ งร้องเรียน
จากผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ก็ได้ก�ำหนดประเภทเรื่องร้องเรียนที่จะเสนอต่อ คพข. ไว้ใน 2
ประเภท คือ

เรื่องตาม
มาตรา 100

เรื่องตาม
มาตรา 103

การที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการประกอบ
กิจการพลังงานของ
ผู้รับใบอนุญาต
(การไฟฟ้าฯ)

เรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจ
ถูกเรียกเก็บค่าบริการ
ที่ไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรม

ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวจะน�ำมาสู่การไกล่เกลี่ย และพิจารณาเพื่อหาข้อยุติตามเวลาที่ก�ำหนด
(60 วัน) ต่อไป
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นอกจากไกล่เกลี่ยและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว คพข. ก็สามารถให้ค�ำปรึกษาและ
เสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการด้าน
พลังงาน ได้ตามที่ พ.ร.บ.ฯ ก�ำหนด ซึง่ ทีผ่ า่ นมา คพข. ทัง้ 13 เขต ก็ได้พจิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนต่าง ๆ
และส่งข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์นำ� ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิผใู้ ช้พลังงาน
ในหลายประการ ที่ส�ำคัญคือ มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 12 ประเด็นที่
กกพ. ประกาศใช้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของ คพข. เป็นการช่วยยกระดับการคุ้มครอง
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดได้ที่ www.erc.or.th)

ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง :

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของ คพข. นั้น ส�ำนักงาน กกพ. ได้ออกระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ โดยมีฝ่ายส�ำนักงาน กกพ.
ประจ�ำเขต ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการภายใต้ระเบียบประกาศฯ ประกอบด้วย
ระเบี ย บ กกพ. ว่ า ด้ ว ยหลั ก
เกณฑ์การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน การ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และวิ ธี
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้
พลังงาน เกี่ยวกับความเดือดร้อนเสีย
หายและข้ อ พิ พ าทระหว่ า งผู ้ ใ ช้
พลังงานกับผูร้ บั ใบอนุญาต พ.ศ. 2553
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ร ะ เ บี ย บ ก ก พ . ว ่ า ด ้ ว ย
คุ ณ สมบั ติ วาระการด� ำ รง
ต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง
และวิธีปฏิบัติงานของ คพข.
พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการประชุมของ คพข. พ.ศ.
2553
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยค่าตอบแทน
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ของ คพข. พ.ศ. 2555 ที่ แ ก้ ไ ข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์
แ ล ะ ก า ร พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ ์
การคั ด ค้ า นและการพิ จ ารณา
ค�ำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คพข. ได้ทาง www.erc.or.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงาน กกพ. โทร 02-207-3599
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การร้องเรียนต่อ คพข.
ขั้นตอนเสนอเรื่องและระเบียบปฏิบัติ :

ผูร้ อ้ งสามารถเสนอเรือ่ งร้องเรียน (ค�ำร้องเกีย่ วกับความเดือดร้อนเสียหายอันเนือ่ งมาจากการให้บริการ
หรือการเรียกเก็บค่าบริการ ไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม หรือเกีย่ วกับข้อพิพาทกับผูร้ บั ใบอนุญาต) โดยร้องเป็น
หนังสือ หรือด้วยวาจา (ท�ำด้วยตนเอง หรือมอบอ�ำนาจเป็นหนังสือ) ต่อส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขตทีม่ เี ขต
อ�ำนาจในท้องทีท่ เี่ กิดเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ คพข. ต้องพิจารณาและวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลา 60 วัน นับแต่วนั ทีร่ บั เรือ่ งฯ (ตาม ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน การรับเรือ่ ง
ร้องเรียน และวิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้พลังงาน เกีย่ วกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่าง
ผูใ้ ช้พลังงานกับผูร้ บั ใบอนุญาต พ.ศ. 2553 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เสนอเรือ่ งร้องเรียน

หลักเกณฑ์และวิธพี จิ ารณา
เรือ่ งร้องเรียน เป็นไปตาม
“ระเบียบ กกพ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
การรับเรือ่ งร้องเรียน
และวิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียน
ของผูใ้ ช้พลังงานฯ พ.ศ. 2553
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558”
ผูใ้ ช้พลังงานทีไ่ ม่เห็นด้วย
กับค�ำวินจิ ฉัยของ คพข.
มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ กกพ.
ได้ตาม
“ระเบียบคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไข การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์
การคัดค้านและการพิจารณา
ค�ำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552”
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
“ฝ่ายคุม้ ครองสิทธิประโยชน์”
ส�ำนักงาน กกพ. โทร 02-207-3599

เจ้าหน้าที่

ผูร้ อ้ งเรียน

ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริง

ข้อมูลเพียงพอ (รับเรือ่ ง)

ผูป้ ระกอบการ
ส�ำเร็จ

ข้อมูลไม่เพียงพอ (ประสานขอเพิม่ )

คพข.

ผูร้ อ้ งเรียน

“ด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ”

สนง. กกพ. ประจ�ำเขต
ไม่สำ� เร็จ ประสานนัดหมาย
ด�ำเนินการไกล่เกลีย่

กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยโดย คพข.

แจ้งค�ำวินจิ ฉัย ให้ผรู้ อ้ งเรียนและ
ผูป้ ระกอบการพลังงานทราบ

บันทึกข้อมูล
รายงานผลต่อ กกพ.
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ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของ คพข. วาระละ 4 ปี นั้น ส�ำนักงาน กกพ.
ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ คพข. โดยด�ำเนินงานภายใต้โครงการ “คพข.
แลกเปลีย่ นเรียนรู”้ หลักสูตรต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง คพข. อาทิ ความรูด้ า้ น
งานก�ำกับกิจการพลังงาน การเจรจาไกล่เกลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับระบบพลังงาน กระบวนคิดเชิงระบบ
รวมถึงการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนในประเทศเพือ่ นบ้าน
ในห้วงทีผ่ า่ นมา ตัง้ แต่ปี 2553 คพข. ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกลไกในการสนับสนุนงานก�ำกับ
กิจการพลังงานของ กกพ. ในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้านการคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้พลังงาน ซึง่ การท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนผูใ้ ช้พลังงานในแต่ละพืน้ ทีใ่ นทุกจังหวัด ท�ำให้ คพข.
รับทราบปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ เกีย่ วกับการให้บริการด้านพลังงานอย่างใกล้ชดิ ซึง่ นอกจาก
การรับ และพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ เป็นหน้าทีข่ อง คพข. ตามกฎหมายการประกอบกิจการ
พลังงานแล้ว คพข. ยังสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการ
ด้านพลังงานมายัง กกพ. เพือ่ น�ำไปพิจารณาและออกเป็นหลักเกณฑ์เชิงนโยบายในการคุม้ ครอง
ผูใ้ ช้พลังงาน ทีส่ ำ� คัญคือ การออกประกาศ กกพ. ว่าด้วยเรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ทีเ่ ป็นการยกระดับมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าเพือ่ ประโยชน์ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
รายย่อยกว่า 20 ล้านราย ให้ได้รบั การคุม้ ครองและความเป็นธรรมในฐานะผูบ้ ริโภคด้านพลังงาน
เพิม่ มากขึน้

“คพข. คุม้ ครองผูใ้ ช้ เข้าใจผูป้ ระกอบการ พลังงานไทยยัง่ ยืน”
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ข้อเสนอแนะของ คพข.

ที่นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน
มาตรฐานสัญญาบริการไฟฟ้า มิติใหม่ของการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
กกพ. ออกประกาศเรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึง่ ก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ�ำหน่าย 3 ราย คือ กฟภ. กฟน. และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (พืน้ ที่ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุร)ี ต้องจัดท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าฉบับใหม่ตามแบบสัญญาที่ กกพ. เห็นชอบ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 21
มีนาคม 2559 ยกระดับการคุม้ ครองผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายย่อย (ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย และประเภทที่ 2 กิจการ
ขนาดเล็ก) กว่า 22 ล้านรายทัว่ ประเทศ (ผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายเดิมจะได้รบั การคุม้ ครองตามประกาศฯ และสัญญาดัง
กล่าว โดยไม่ตอ้ งจัดท�ำสัญญาฉบับใหม่) โดยมีสาระส�ำคัญ 12 ประเด็น ดังนี้

1

การไฟฟ้าจัดให้มขี อ้ ผูกพันในสัญญาให้บริการไฟฟ้า และเผยแพร่สญ
ั ญาเพือ่ ให้
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทราบ
การไฟฟ้ามีหน้าทีต่ รวจสอบมิเตอร์ให้แสดงค่าเทีย่ งตรงทุก 3 ปี ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารตรวจสอบทีก่ ำ� หนด (สัญญาเดิมมิได้มกี ารก�ำหนดเรือ่ งดังกล่าวไว้)

3

การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียม ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
(สัญญาเดิมมิได้มกี ารก�ำหนดเรือ่ งดังกล่าวไว้)
การจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า ผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งให้สง่ ณ สถานทีอ่ นื่ ๆ เพิม่ เติม
ตามทีต่ กลงได้ นอกเหนือจากส่งไปยังสถานทีใ่ ช้ไฟฟ้า (สัญญาเดิมก�ำหนดให้
ส่งเฉพาะสถานทีใ่ ช้ไฟฟ้าเท่านัน้ )

5

2
4

การไฟฟ้าต้องเก็บข้อมูลประวัตกิ ารใช้ไฟฟ้าย้อนหลังไว้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี เพือ่ ให้ผู้
ใช้ไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ (สัญญาเดิมมิได้มีการก�ำหนดเรื่องดัง
กล่าวไว้)
ก�ำหนดระยะเวลาช�ำระค่าไฟฟ้า ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน นับจากวันทีล่ งในใบแจ้งค่า
ไฟฟ้า โดยหลังจากนัน้ หากยังไม่มกี ารช�ำระ การไฟฟ้าต้องมีหนังสือแจ้งเตือน
อย่างน้อย 5 วัน จึงจะงดจ่ายไฟฟ้าได้ (สัญญาเดิมมิได้มกี ารก�ำหนดรายละเอียด
เกีย่ วกับการแจ้งเตือนไว้)

6
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7

ขัน้ ตอนการงดจ่ายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กกพ. ก�ำหนด
(ประมาณ 5 - 6 วัน) โดยผูใ้ ช้ไฟฟ้าจะเสียค่าธรรมเนียมตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าต่อ
เมือ่ มีการงดจ่ายไฟฟ้าแล้วเท่านัน้ ส�ำหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้าหรือผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีม่ บี คุ คลอยู่
ในความดูแล หรือมีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งใช้ไฟฟ้าในการเดินเครือ่ งมือทางการแพทย์เพือ่
การรักษาพยาบาล สามารถลงทะเบียนขอใช้สทิ ธิการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า โดย
มีเอกสารหลักฐานตามทีก่ ำ� หนด (สัญญาเดิมมิได้มกี ารก�ำหนดเกีย่ วกับเรือ่ งการ
ขอยกเว้นการใช้สทิ ธิการงดจ่ายไฟฟ้าไว้)
กรณีมเิ ตอร์มคี วามผิดพลาดคลาดเคลือ่ น เป็นเหตุให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าต�ำ่ กว่าจริง
จะปรับปรุงยอดเพือ่ เรียกเก็บย้อนหลังได้ตามเวลาทีต่ รวจพบแต่ไม่ให้เกิน 3 ปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด (สัญญาเดิมก�ำหนดให้เรียกเก็บได้ตามจริง เช่น
หากมีการตรวจพบว่า มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต�ำ่ กว่าจริง 5 ปี ก็จะเรียกเก็บ
ย้อนหลัง 5 ปี)

9

การไฟฟ้าต้องจ่ายดอกผลทีเ่ กิดจากการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทุกรอบระยะ
เวลา 5 ปี ในรูปแบบของการหักลดค่าไฟฟ้า โดยเริม่ คิดดอกผลให้ตงั้ แต่ปี 2558
ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์เฉลีย่ ทัง้ ปีของธนาคารกรุงไทย ประเภทรัฐวิสาหกิจ
และจะเริม่ จ่ายคืนครัง้ แรกในรอบบิลไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สัญญาเดิม
มิได้มกี ำ� หนดให้คนื ดอกผลทีเ่ กิดจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า)
การต่อไฟฟ้าคืนหลังจากงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ต้องด�ำเนินการทันที (ภายใน 24
ชัว่ โมง) (สัญญาเดิมมิได้กำ� หนดไว้)

11

10

การไฟฟ้าต้องให้บริการทัว่ ไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ที่ กกพ. ก�ำหนด
(สัญญาเดิมมิได้กำ� หนดไว้)
หากมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องจัดการแก้ไขฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ซึ่งต้องประกาศก�ำหนดเวลาและขั้นตอนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ (สัญญาเดิมมิได้
ก�ำหนดไว้)

**ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ งมาตรฐานสัญญาบริการไฟฟ้าได้ที่ www.erc.or.th
หรือสอบถามทีฝ่ า่ ยคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงาน กกพ. โทร. 022073599
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01

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 1 (เชียงใหม่)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู				
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 1

ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน
เชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน
เลขที่ 90 อาคารแอร์พอร์ตบิซเิ นตพาร์ก ชัน้ 2
ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-203-433-4
053-271-719 ต่อ 102
นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนลิ

คพข. เขต 1

นายยงยุทธ ชอบทำ�ดี
(ประธาน)
086-911-4946
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
081-883-3663
(สภาหอการค้าฯ)

นายสามารถ จันทาพูน
086-860-9728
(เชียงราย)

นายสฐิรพงษ์ เครือวงค์
090-891-2510
(เชียงราย)

นายวรพจน์ ปรีชารัตน์
064-242-8743
(เชียงใหม่)

นายกฤษฎา มูลเรือนแก้ว
081-681-2298
(เชียงใหม่)

นายเจตจำ�ลอง เลาวพงค์
086-670-6220
(เชียงใหม่)

นายชัชพงศ์ เชื้อเมืองพาน
089-430-0687
(พะเยา)

นางวิไล คำ�คุณ
087-183-0748
(แม่ฮ่องสอน)

นางสาวชีวกาณร์ คำ�สุทธะ
081-993-4076
(ลำ�ปาง)

นายสมชาย แจ่มทวีกุล
081-595-2954
(ลำ�พูน)
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02

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 2 (พิษณุโลก)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 8 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู			
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 2

ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก
ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจติ ร
เลขที่ 59/1 อาคารไทยศิวารัตน์ ชัน้ 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-252-924
055-252-925
นายเรืองชัย สงส�ำเภา

คพข. เขต 2
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นายธีรวัจน ปึงวงศานุรักษ์
(ประธาน)
095-357-9559
(สภาหอการค้าฯ)

นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท
092-929-6179
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นางสาวสุดารัตน์ ศิริพงษ์
083-952-9589
(กำ�แพงเพชร)

นางสุวรรณี วิเศษสุมน
087-838-5753
(ตาก)

นายเวชกร เทพอาจ
093-151-6779
(น่าน)

นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์
087-847-0936
(พิจิตร)

นายสุริยา ทิพย์โภชนา
081-604-7112
(พิษณุโลก)

นางรุ่งทิวา ฆ้องแสง
081-688-4768
(พิษณุโลก)

นายวิทูรย์ สุรจิตต์
088-403-9768
(แพร่)

ว่าที่ร้อยตรีวรเดช จิโน
081-886-3324
(สุโขทัย)

นายพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่
089-532-1921
(อุตรดิตถ์)

03

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 3 (นครสวรรค์)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู			
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 3

ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยั ธานี
ชัยนาท สิงห์บรุ ี และลพบุรี
เลขที่ 1045/2 หมู่ 10 ชัน้ 3 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-221-991-2
056-221-991-2 ต่อ 105
นายนฤมิตร สว่างผล

คพข. เขต 3

นายเสถียร เม่นบางผึ้ง
(ประธาน)
081-750-4721
(เพชรบูรณ์)

นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
081-605-5732
092-829-9653
(สภาอุตสาหกรรมฯ)
(สภาหอการค้าฯ)

นางสุชาดา อ้นสุวรรณ์
081-971-2998
(นครสวรรค์)

นายอดิศักดิ์ กองทรง
081-474-3417
(นครสวรรค์)

นางเยาวนิจ สวัสดิ์ชัย
081-971-4030
(เพชรบูรณ์)

นายวุฒิสาร พนารี
090-994-8536
(ลพบุรี)

นายเมธา ญาดี
085-431-3189,
093-263-9119
(สิงห์บุรี)

นายอรรถสิทธิ์ ปั้นงา
081-604-4552
(อุทัยธานี)

นายไพศาล เสือทับ
081-395-9473
(ชัยนาท)

นายนพวิทย์ รุ่งรวีอัครนนท์์
085-999-1541
(ลพบุรี)
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04

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 4 (ขอนแก่น)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 8 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู				
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 4

ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล�ำภู เลย และขอนแก่น
เลขที่ 11 อาคารขอนแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ชัน้ 3
ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-228-338-9
043-228-336
นายวินจิ ศรีอบุ ล

คพข. เขต 4
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นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
(ประธาน)
081-871-9999
(สภาหอการค้าฯ)

นายสุริยัน เหล่าสุอาภา
081-545-1009
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายชาลี พงษ์นุ่มกูล
085-852-7336,
086-455-2749
(ขอนแก่น)

นายสมพร ศรีวงษ์
081-661-4030
(ขอนแก่น)

นายเข็มพร เชื้อตาหมื่น
084-513-7086
(นครพนม)

นายนัฐวุฒิ พินิจภาณุมาศ
087-235-9191
(บึงกาฬ)

นายสมยศ วิปัสสา
093-772-7078
(เลย)

นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
092-141-5536
(สกลนคร)

นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา
093-319-3816
(หนองคาย)

นายโชคอำ�นวย พลมนตรี
063-903-6828
(หนองบัวลำ�ภู)

นายไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต
081-965-1622
(อุดรธานี)

05

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 5 (อุบลราชธานี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 8 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู				
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร		
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 5

ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
เลขที่ 130 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
045-312-280-1
045-312-280-1
นายปฏิภาณ แก้วรินขวา

คพข. เขต 5

นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข
(ประธาน)
086-878-6044
(อำ�นาจเจริญ)

นายชาญณรงค์ เจียรกุล
081-977-4921
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
081-876-7599
(สภาหอการค้าฯ)

นายประพันธ์ พบูประภาพ
081-975-0694
(กาฬสินธุ์)

นางเวียงงาม อินทะวงษ์
084-685-9691
(มหาสารคาม)

นายคำ�มูล วาปีกุลเศรษฐ์
081-739-7274
(มุกดาหาร)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ
081-791-7734
(ยโสธร)

นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ
081-729-8477
(ร้อยเอ็ด)

นางมัลลิกาฐินี คูรานา
095-605-7639
(ศรีสะเกษ)

นายเมริน สายดวง
081-877-5157
(อุบลราชธานี)

นายธรรมรัฐ บุญเฉลียว
095-761-7328
(อุบลราชธานี)
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06

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 6 (นครราชสีมา)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ทีอ่ ยู			
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 6

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์
เลขที่ 1318/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
044-257-888-9
044-257-892
นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช

คพข. เขต 6
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นายสุภาพ ศรีภา
(ประธาน)
087-878-7212
(บุรีรัมย์)

นางสาวอุบลรัตน์
บุญประสาทสุข
086-469-5082
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
081-6606610
(สภาหอการค้าฯ)

นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง
081-072-4191
(ชัยภูมิ)

นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา
081-669-3558
(นครราชสีมา)

นายบรรเจิด แก้วกำ�เนิด
089-845-8461
(นครราชสีมา)

นางสาวชรินทร์ทิพย์ สัมภวะผล
096-154-1563
(นครราชสีมา)

นางสภคยา เมฆขุนทด
062-195-9662
(นครราชสีมา)

นางสาววยุรี ศรีสูงเนิน
098-607-5749
(บุรีรัมย์)

นายศิริวัตร บุญประสพ
081-393-9733
(สุรินทร์)

นางสุจินดา สินโพธิ์
094-285-9512
(สุรินทร์)

07

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 7 (สระบุรี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 7 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู				
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 7

ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
เลขที่ 12/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
036-223-048-9
036-223-019
นายเมฆา ชัยมานะการ

คพข. เขต 7

นายเสริมศักดิ์ นาคะปักษิณ
(ประธาน)
081-375-8431
(อ่างทอง)

นายนเรศ สุดประเสริฐ
089-803-9988
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายชาย ชินธนภัทร
081-965-6198
(สภาหอการค้าฯ)

นายดำ�รงค์ ยังมี
061-414-5459
(นครนายก)

พันโทสิทธิชัย แสงพันธุ์
086-570-2348
(ปทุมธานี)

นายสุนชัย เฑียรบุญเลิศรัตน์์
081-467-5262
(ปทุมธานี)

นางวรรณา จันทร์รักษา
089-200-7250
(ปทุมธานี)

นายธวัชชัย พรหมจันทร์
085-698-7747
(ปราจีนบุรี)

นางสาวชลดา บุญเกษม
081-851-2003
(พระนครศรีอยุธยา)

นางละมุล แก้วตาล
087-819-8691
(สระแก้ว)

นายบุญจันทร์ เชื้อกล้า
081-365-2870
(สระบุรี)
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08

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 8 (ชลบุรี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 5 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู			
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 8

ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด
เลขที่ 139 หมู่ 1 อาคารสโมสรเดอะคลับ ชัน้ 3
ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-113-487-9
038-113-486
นายสงกรานต์ กฤตลักษณ์

คพข. เขต 8

20

นายสมบัติ เตมียสถิต
(ประธาน)
081-805-6716
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นางอนุชิดา ชินศิรประภา
081-821-4216
(สภาหอการค้าฯ)

พันตำ�รวจโทศาสตราวัต
สกุลนาธรรม
081-899-8940
(จันทบุรี)

นายวัชระ ประเสริฐสรรค์
081429-9975
(ฉะเชิงเทรา)

พันเอกบรรลือ ไววรกิจ
089-206-4148
(ชลบุรี)

นายประพณธ์ ประชาสัมพันธ์
063-496-4539
(ชลบุรี)

นางศิวพร หล้ารินทร์
081-861-4809
(ชลบุรี)

นางกัลยกร ทองธนากุลชัย
087-616-0087
(ชลบุรี)

นายสุภัคกิจ ทองแตง
061-949-5329
(ตราด)

นายเฉลิมพล ปันยารชุน
089-933-6002
(ระยอง)

นายธวัชชัย สิงห์หา
086-144-9100
(ระยอง)

09

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 9 (กาญจนบุรี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
				
และสมุทรสาคร
ทีอ่ ยู				
่
เลขที่ 284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
				
จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์			
034-517-505-7
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 9		

คพข. เขต 9

นายสุภชัย งามสม
(ประธาน)
081-995-5522
(สมุทรสาคร)

นายสรรเพชญ
ศลิษฏ์อรรถกร
094-465-9999
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์
081-940-0748
(สภาหอการค้าฯ)

นายณรงค์ กาวิน
093-225-5932
(กาญจนบุรี)

นายสามารถ เย็นนิกรณ์
087-002-7547
(กาญจนบุรี)

นายบุญให้ หวังเศรษฐกุล
081-433-5211
(นครปฐม)

นายพิทักษ์ชัย จันทร์สมวงษ์
092-767-0995
(นครปฐม)

นางสาววิภารัตน์
พิพัฒน์เตชากร
094-556-2059
(นครปฐม)

นางอรุณรัตน์ น้อมนพ
089-986-8587
(สมุทรสาคร)

นายพิเชษฐ์ จำ�นงค์วัฒน์
088-754-5899
(สุพรรณบุรี)

นายทรงวิทย์ แซ่ปัง
089-921-1779
(สุพรรณบุรี)
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10

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 10 (ราชบุรี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี
				
ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และระนอง
ทีอ่ ยู			
่
เลขที่ 49/4 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง
			
จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์		
032-328-503-5
โทรสาร			
032-328-505
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
นายคมศร พรโสภณ
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 10		

คพข. เขต 10
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นายโกมล ตันติวรนุกูล
(ประธาน)
090-459-5919
(สภาหอการค้าฯ)

นายศุภชัย สายบัว
081-880-4579
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายภวภพ นาคอุบล
081-606-6103
(ชุมพร)

จ่าเอกเสกสรรค์ จันทร
081-587-8482
(ประจวบคีรีขันธ์)

นายดำ�ริ ทองยม
081-909-0470
(ประจวบคีรีขันธ์)

นางสาวอำ�ไพ เอี๊ยะแหวด
094-034-2155
(เพชรบุรี)

นายกรัณย์ สุทธารมณ์
082-888-8099
(เพชรบุรี)

นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช
081-788-7096
(ระนอง)

นายพิศณุพงศ์ บันลือวงศ์
081-432-8948
(ราชบุรี)

นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ
081-943-6707
(ราชบุรี)

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
081-434-8242
(สมุทรสงคราม)

11

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 11 (สุราษฎ์ธานี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่
				
นครศรีธรรมราช และตรัง
ทีอ่ ยู				
่
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคารส�ำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ชัน้ 2
				
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์			
077-285-312-3
โทรสาร			
077-285-312-3
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
นายมีศกั ดิ์ เดชรัตนวิไชย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 11		

คพข. เขต 11

นายอดิศักดิ์ อัคสินธวังกูร
(ประธาน)
080-420-9963
(ภูเก็ต)

นายสุทิน พรชัยสุรีย์
081-893-4747
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์
081-691-6421
(สภาหอการค้าฯ)

นายศุภกร ลิ้มตระกูล
081-677-3453
(กระบี่)

นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
085-077-6365
(ตรัง)

นายสมหมาย คชนูด
081-797-3575
(นครศรีธรรมราช)

นายวิสูตร อะหลี
081-963-2495
(นครศรีธรรมราช)

นางสาวจิตติมา สินมา
088-399-1410
(นครศรีธรรมราช)

นายสมบูรณ์ จินดาพล
087-274-0217
(พังงา)

นายไพฑูรย์ ทองปาน
083-032-1542
(สุราษฎร์ธานี)

ว่าที่ร้อยเอกวิสูตร
ดิษฐ์แสวง
081-693-6621
(สุราษฎร์ธานี)
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12

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 12 (สงขลา)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด
				
ทีอ่ ยู			
่
				
โทรศัพท์			
โทรสาร			
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 12

ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส
เลขที่ 888 อาคารหอประวัตศิ าสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
074-330-309
074-330-310 ต่อ 18
นายวีระพันธ์ มานะศิรพิ นั ธุ์

คพข. เขต 12

24

นายศักดา เหล็มหลี
(ประธาน)
089-657-0558
(สงขลา)

นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล
081-897-6680
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
061-384-7777
(สภาหอการค้าฯ)

นางอรัญญา วิริยสกุล
087-595-2960
(นราธิวาส)

นางสาวศทิชา รัตนเดช
086-107-1028
(ปัตตานี)

นางรจนา ชนะสิทธิ์
081-388-5338
(พัทลุง)

นายสาการียา เซ็งและ
090-369-4273
(ยะลา)

นายจรัส พรหมโณ
062-936-2826
(สงขลา)

นายนวุธ ถาวรจิตต์
081-276-5647
(สงขลา)

นายชาญวิทูร สุขสว่าง
088-786-2379
(สงขลา)

นายสุรักษ์ ติ้นสกุล
081-969-2818
(สตูล)

13

สำ�นักงาน กกพ. ประจำ�เขต 13 (นนทบุรี)
ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ทีอ่ ยู่ 			
				
โทรศัพท์ 		
โทรสาร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ส�ำนักงาน กกพ. ประจ�ำเขต 13

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
เลขที่ 18/23 หมู่ 10 อาคาร วิช เฮ้าส์ ชัน้ 1
ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-525-2544-5
02-525-2504
นายไพฑูรย์ สกุลช่างเสนาะ

คพข. เขต 13

นายพิเศษ เลิศวิไล
(ประธาน)
081-833-2395
(สภาอุตสาหกรรมฯ)

นายชาญศิลป์ ปานแก้ว
081-614-0115,
089-776-4477
(สภาหอการค้าฯ)

นางสุภาพร ภคสิริกุล
089-994-0001
(กรุงเทพมหานคร)

นายสมพจน์ หวลมานพ
081-754-7063
(กรุงเทพมหานคร)

นายพรชัย เวศย์วิบุล
081-312-3050
(กรุงเทพมหานคร)

นายรพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ์
089-493-7874
(กรุงเทพมหานคร)

นายอณวัชร์ ชำ�นาญโชติ
064-954-7426
(กรุงเทพมหานคร)

นายสันติพงศ์ เนื้อนวล
065-725-5172
(กรุงเทพมหานคร)

นายอมร รัชตังกูร
081-658-8485
(กรุงเทพมหานคร)

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน
098-224-2449
(นนทบุรี)

นางสาวอมลวรรณ
โชติสุขพยัคฆ์
063-994-4295
(สมุทรปราการ)

หมายเหตุ : การแบ่งเขตพืน้ ที่
ผูใ้ ช้พลังงาน แบ่งตามเขตพืน้ ที่
บริ ก ารของการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมภิ าค (กฟภ.) 12 เขต และเขต
พื้นที่บริการของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) อีก 1 เขต
รวม 13 เขต
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ภาคผนวก
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28
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน การรับเรือ่ งร้องเรียน และวิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้พลังงาน
เกีย่ วกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้พลังงานกับผูร้ บั ใบอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
การรับเรือ่ งร้องเรียน และวิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้พลังงานเกีย่ วกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาท
ระหว่างผูใ้ ช้พลังงานกับผูร้ บั ใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เรือ่ งร้องเรียน” หมายความว่า ค�ำร้องเรียนของผูใ้ ช้พลังงานเกีย่ วกับเรือ่ งความเดือดร้อนเสียหายอันเนือ่ งมา
จากการให้บริการ หรือการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรมของผูร้ บั ใบอนุญาต หรือค�ำร้องเรียนของผูใ้ ช้
พลังงานเกีย่ วกับข้อพิพาทกับผูร้ บั ใบอนุญาต
“ผูร้ อ้ ง” หมายความว่า ผูใ้ ช้ไฟฟ้าหรือผูใ้ ช้กา๊ ซธรรมชาติซงึ่ ไม่ใช่ผรู้ บั ใบอนุญาตและให้หมายความรวมถึงผู้
ประสงค์ใช้ไฟฟ้าหรือใช้กา๊ ซธรรมชาติทไี่ ด้ยนื่ ค�ำขอกับผูร้ บั ใบอนุญาตไว้แล้ว ซึง่ ยืน่ เรือ่ งร้องเรียนตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบ
นี้ และให้หมายความรวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจจากผูร้ อ้ งให้ดำ� เนินการแทนด้วย
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้เถียงหรือข้อโต้แย้งระหว่างผูใ้ ช้พลังงานกับผูร้ บั ใบอนุญาต
“คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขต” หมายความว่า คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
ในท้องทีท่ เี่ กิดเรือ่ งร้องเรียน
“ส�ำนักงานประจ�ำเขต” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานประจ�ำเขตทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
ในท้องทีท่ เี่ กิดเรือ่ งร้องเรียน
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ระเบียบนีไ้ ม่ให้ใช้บงั คับในกรณีทผี่ รู้ อ้ งและผูร้ บั ใบอนุญาตมีขอ้ ตกลงเป็นสัญญาก�ำหนดให้มกี ารระงับข้อ
พิพาทเป็นอย่างอืน่
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หมวด ๑
การยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
ข้อ ๖ ผูร้ อ้ งทีป่ ระสงค์จะร้องเรียนให้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือร้องเรียนด้วยวาจต่อคณะกรรมการผูใ้ ช้
พลังงานประจ�ำเขตตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในระเบียบนี้
ข้อ ๗ การร้องเรียนจะกระท�ำด้วยตนเอง หรือจะมอบอ�ำนาจเป็นหนังสือให้ผอู้ นื่ กระท�ำกาแทนก็ได้
ข้อ ๘ การร้องเรียนเป็นหนังสือให้ลงลายมือชือ่ ผูร้ อ้ งและระบุ
		 (๑) วัน เดือน ปี ทีย่ นื่ เรือ่ งร้องเรียน
		 (๒) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ งทีส่ ามารถติดต่อได้
		 (๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงของเรือ่ งร้องเรียนทีช่ ดั เจน และพยานหลักฐานเอกสารที			
่
เกีย่ วข้อง (หากมี) ประกอบด้วย
		 (๔) ความประสงค์ หรือเหตุผลในการร้องเรียน
ข้อ ๙ กรณีรอ้ งเรียนด้วยวาจาให้ผรู้ อ้ งไปร้องเรียนต่อส�ำนักงานประจ�ำเขต แล้วให้สำ� นักงานประจ�ำเขตจัดท�ำ
หนังสือร้องเรียนตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๘
หมวด ๒
การรับเรือ่ งร้องเรียน
ข้อ ๑๐ เมือ่ ส�ำนักงานประจ�ำเขตได้รบั หนังสือร้องเรียน ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตด�ำเนินการตรวจสอบหนังสือ
ร้องเรียน หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ม่ถกู ต้องครบถ้วนหรือขาดรายละเอียดข้อเท็จจริงทีค่ วรมี ให้สำ� นักงานประจ�ำ
เขตมีหนังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งมาชีแ้ จง หรือให้ผรู้ อ้ งแก้ไขหนังสือร้องเรียนและส่งกลับมายังส�ำนักงานประจ�ำเขต หากผูร้ อ้ ง
เพิกเฉยไม่ดำ� เนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากส�ำนักงานประจ�ำเขต ให้ถอื ว่าผูร้ อ้ งไม่ประสงค์จะด�ำเนิน
การตามเรือ่ งร้องเรียนต่อไป และให้สำ� นักงานประจ�ำเขตยุตเิ รือ่ ง และมีหนังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๑๑ เพือ่ ประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน ในกรณีทหี่ นังสือร้องเรียนมีรายการ
ครบตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๘ ให้ถอื ว่าวันทีย่ นื่ เรือ่ งร้องเรียนต่อส�ำนักงานประจ�ำเขตหรือวันทีท่ ำ� การไปรษณียต์ น้ ทาง
ประทับตรารับทีซ่ องเรือ่ งร้องเรียน แล้วแต่กรณี เป็นวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียน
ในกรณีทหี่ นังสือร้องเรียนมีรายการไม่ครบตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๘ และผูร้ อ้ งด�ำเนินการตามทีส่ ำ� นักงานประจ�ำ
เขตแจ้งให้ทราบในก�ำหนด ให้ถอื วันทีผ่ รู้ อ้ งด�ำเนินการครบตามทีส่ ำ� นักงานประจ�ำเขตแจ้งให้ทราบเป็นวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
ร้องเรียน
ข้อ ๑๒ เมือ่ ปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนมีรายการครบตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๘ ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตลงทะเบียน
รับเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ไว้ และออกใบรับหรือมีหนังสือแจ้งการรับเรือ่ งร้องเรียนให้ผรู้ อ้ งทราบ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ กรณีทมี่ กี ารยืน่ เรือ่ งร้องเรียนต่อส�ำนักงานประจ�ำเขตอืน่ ทีม่ ไิ ด้มเี ขตอ�ำนาจในท้องทีท่ เี่ กิด
เรือ่ งร้องเรียน ให้สำ� นักงานนัน้ ด�ำเนินการตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๑๐ แล้วส่งเรือ่ งร้องเรียนไปยังส�ำนักงาน
ประจ�ำเขตทีม่ เี ขตอ�ำนาจโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีนเี้ พือ่ ประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน ให้
ถือว่าวันทีส่ ำ� นักงานประจ�ำเขตทีม่ เี ขตอ�ำนาจได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเป็นวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียน
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ข้อ ๑๔ ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตมีหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั ใบอนุญาตซึง่ เป็นคูก่ รณีทราบ เพือ่ ให้ทำ� ค�ำชีแ้ จงพร้อมยืน่
หลักฐานเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ข้อ ๑๕ ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตรวบรวมและจัดท�ำบันทึกสรุปข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเอกสารและความ
ประสงค์ หรือเหตุผลในการร้องเรียน รวมทัง้ ค�ำชีแ้ จงของผูร้ บั ใบอนุญาตซึง่ เป็นคูก่ รณีเสนอต่อคณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงาน
ประจ�ำเขตเพือ่ พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
หมวด ๓
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
ข้อ ๑๖ เมือ่ ส�ำนักงานประจ�ำเขตรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตแจ้งกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำ
เขตในจังหวัดทีเ่ กิดเรือ่ งร้องเรียนด�ำเนินการไกล่เกลีย่ เพือ่ ระงับเรือ่ งร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน หากคูก่ รณีสามารถตกลงและยุตปิ ญ
ั หาตามเรือ่ งร้องเรียนได้ ให้กรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขต
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงให้คกู่ รณีลงนามโดยให้กำ� หนดเวลาทีจ่ ะด�ำเนินการแก้ไขเยียวยาปัญหาตามเรือ่ งร้องเรียนตามที่
จ�ำเป็นไว้ดว้ ย
		 หากไม่สามารถไกล่เกลีย่ ได้ ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตด�ำเนินการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
ต่อไป
ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน หากคณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานยังไม่เพียงพอแก่การวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงตามเรือ่ งร้องเรียน คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตอาจขอให้คู่
กรณี หรือพยานมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติม หรือขอให้สำ� นักงานประจ�ำเขตไปหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นการ
เพิม่ เติม รวมทัง้ จะออกไปตรวจสถานทีด่ ว้ ยก็ได้
ข้อ ๑๘ กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับมาตรฐานหรือคุณภาพการให้บริการ ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงาน
ประจ�ำเขตพิจารณาวินจิ ฉัยตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
หากมีกรณีทตี่ อ้ งจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผรู้ อ้ งอันเนือ่ งมาจากผูร้ บั ใบอนุญาตไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน
ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินชดเชยให้แก่ผรู้ อ้ งตาม
ระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด หากคูก่ รณีเห็นด้วยกับการก�ำหนดจ�ำนวนเงินชดเชย ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงาน
ประจ�ำเขตจัดท�ำบันทึกข้อตกลงให้คกู่ รณีลงนาม โดยให้กำ� หนดเวลาในการจ่ายเงินชดเชยไว้ดว้ ย
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตพิจารณาและวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาหกสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียน หากไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้
ส�ำนักงานประจ�ำเขตท�ำหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้านัน้ ให้ผรู้ อ้ งทราบ
ข้อ ๒๐ เมือ่ คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำ เขตได้พจิ ารณาและมีคำ� วินจิ ฉัยหรือความเห็นในเรือ่ งร้องเรียน
เป็นประการใดแล้ว ให้สำ� นักงานประจ�ำเขตมีหนังสือแจ้งค�ำวินจิ ฉัยหรือความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผรู้ อ้ งและผูร้ บั ใบ
อนุญาตซึง่ เป็นคูก่ รณีทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัยหรือความเห็น พร้อมทัง้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้
ผูร้ อ้ งทราบด้วย
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ข้อ ๒๑ กรณีทคี่ ณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตมีคำ� วินจิ ฉัย หรือมีความเห็นให้ผรู้ บั ใบอนุญาตซึง่ เป็นคู่
กรณีตอ้ งด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือแก้ไขความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม หรือต้องชดใช้ความเสีย
หายอย่างหนึง่ อย่างใด ให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตก�ำหนดเวลาส�ำหรับการด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม
หากผูร้ บั ใบอนุญาตซึง่ เป็นคูก่ รณีไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยหรือความเห็นของคณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำ
เขต ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขตทราบและให้คณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงานประจ�ำเขต
รายงานผลการพิจารณาพร้อมค�ำวินจิ ฉัยหรือคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาสัง่ การต่อไป
ข้อ ๒๒ ในการประชุมพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจะต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือทุกครัง้
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บนั ทึกความเห็นแย้งพร้อมทัง้ เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการผูใ้ ช้พลังงาน
ประจ�ำเขตฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บนั ทึกความเห็นแย้งนัน้ ไว้ดว้ ย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ดิเรก ลาวัณย์ศริ ิ
ประธานกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
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จัดทำ�โดย
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำ�นักงาน กกพ.
โทร 02-207-3599
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