
การร้องเรียน ส.ค.บ. ผ่านเว็บไซต ์
 

 

 

คุยผู้บริโภคทั้งหลายเคยหรือไม่ ในการซ้ือของหรือใช้บรกิารใดๆ แลว้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ ทว่านานวันเข้าปญัหาน้ันย่ิงหนักขึ้นๆ จนถึง
เวลาที่คุณต้องออกมาหาทางแก้ไข เพื่อทวงคืนสิทธิที่คุณจะได้รับ และในวนัน้ีปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา เพราะ นอกจากสายด่วน 
สคบ.แลว้ ตอนน้ีทาง  สคบ. มีช่องทางการรอ้งทุกข์ใหม่แสนสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยคณุสามารถร้อง



ทุกข์ในฐานะผูบ้ริโภคซ่ึงไม่ได้รบัความเป็นธรรม ถกูเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงจากผูป้ระกอบการได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ วันน้ีเราเลยจะมาแนะวธิีการใช้งาน
เว็บไซต์เพื่อร้องทุกขก์ันแบบง่ายๆ เลย 

ข้อควรรู ้

 การร้องทกุข์ออนไลน์จ าเป็นจะใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ร้องทุกข ์เพือ่เขา้ระบบ 

 ควรเตรียมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้ส าเนาเอกสารในการร้องทุกข์ใหพ้ร้อม เช่น ส าเนากรมธรรม์ , รูปภาพ , ส าเนาใบเสร็จ ส าเนาใบแจ้งความบนัทึก
ประจ าวัน เป็นต้น สแกนเอกสารเป็นไฟล์รปูภาพ ,  แปลงเป็น pdf หรือ ถ่ายรูปส าเนาน้ันโดยให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน 

 ข้อมูลทุกอย่างต้องไม่เป็นเท็จ ควรมีเอกสารกับรปูภาพประกอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีหลกัฐานแน่นหนามากที่สุด 

เอกสารประกอบการร้องทุกข์ที่ส าคัญ 

รวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งให้ได้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ าหนักให้แก่การร้องทุกขข์องด้วย อย่าลืมถ่ายเป็นไฟล์รูปภาพให้
ชัดเจน ตัวอย่างของเอกสารมีดังน้ี 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

 หลักฐานแจ้งความประจ าวัน 

 เอกสารการโฆษณา 

 ภาพถ่าย, ส าเนาสัญญาต่างๆ 

 ส าเนากรมธรรม์ 

 ส าเนาบัญชีธนาคาร/statement 

 ส าเนาคู่มือทะเบียนรถ 

 ส าเนาใบแจ้งหน้ี, ใบรับซ่อม เป็นต้น 

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วให้เข้าเว็บไซต ์http://www.ocpb.go.th/ เลือกไปที ่ à  ร้องเรียน online ß 

วิธีสมัครสมาชิก *จ าเป็นต้องสมัคร 

 กดที่ Register เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณก็กรอกขอ้มูลต่างๆลงไปตามความจรงิ 

 ถ้าหากคุณเป็นสมาชิกอยู่แลว้ เพียงใส่ Username และ Password ก็สามารถ Log-in เข้าระบบได้เลย 

 เม่ืออ่านและท าความเข้าใจ ขอ้ควรทราบ เรียบร้อยแล้ว ให้กาเคร่ืองหมายถกูทั้ง 2 ช่อง จากน้ันกด ยอมรับเงื่อนไข 

  

วิธีร้องทุกข์ออนไลน์ 

 หลังจากLog-in เข้าระบบแลว้ ให้กดเลือกไปที่ ร้องทุกข์ออนไลน์ 

 จะมีเมนูย่อย 3 รายการ ได้แก ่อสังหาริมทรพัย์ , เครื่องส าอาง ,  เครื่องใช้ไฟฟ้าฯและบริการ 

 หน้าของการใส่รายละเอียด เริ่มต้น คอื หวัข้อเรือ่งรอ้งทกุข์ ให้ใส่เฉพาะข้อความส าคัญ คือ กระชับแต่ได้ใจความ 

 หน้าถัดมา ใหคุ้ณเลือกข้อมูลตามความเป็นจรงิ 

 เม่ือเจอช่องใส่รายละเอียดการร้องทุกข์ แนะน าว่าคุณควรเขียนเป็นฉบับร่างใน Notepad หรือใน Microsoft Word ก่อน และอย่าลืมใส่
ข้อมูลส าคัญ เช่น ช่ือผู้รอ้งทกุข์ ช่ือผู้ที่เราต้องการจะร้องทุกข ์วัน เวลา สถานที่ของเหตุการณ์ เขียนเป็นข้อๆ เพื่อไม่ให้มึน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ปรบัแกจ้นม่ันใจค่อยกดส่ง 



ขั้นตอนการขอ ร้องทุกข์กับ ส.ค.บ. ง่ายกว่าเดิม  

ส.ค.บ. หรือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก่อนเวลาท่ีเราจะท าการเดินเรือ่งร้องทุกข์อะไรต่างๆ แต่ละครั้ง
มันช่างยากเย็นในการเดินทางไปยังส านักงานเสียเหลือเกิน ยิ่งเป็นคนต่างจังหวัดด้วยแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการร้องทุกข์ 
แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนามากขึ้นท าให้ช่องทางการร้องทุกข์กับ ส.ค.บ. รวมไปถึงขั้นตอนการขอรอ้งทุกข์เป็นเรื่องง่ายมาก
ขึ้นกว่าเดิมเยอะ หากใครท่ีมีปัญหาและต้องการเข้ามารอ้งทุกข์ก็สามารถท าได้ง่ายๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือกัน
แล้ว เรียกว่า การรอ้งทุกข์ออนไลน์ 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนท าการร้องทุกข์ออนไลน์กับ ส.ค.บ. 

1. หากใครก็ตามคิดจะท าการร้องทุกข์ออนไลน์กับ ส.ค.บ. ต้องใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร้องทุกข์ท าการ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

2. ต้องมีการเตรียมส าเนาบัตรประชาชน พร้อมส าเนาเอกสารต่างๆ ท่ีต้องการใช้ร้องทุกข์ให้ครบถ้วน เช่น ส าเนา
ใบเสร็จ ส าเนาใบแจ้งความลงบันทึกประจ าวัน ส าเนากรมธรรม์ รูปภาพ ส าเนาสัญญา ฉลากสินค้า เอกสารโฆษณา 
ส าเนาใบแจ้งหนี ใบรับซ่อม เป็นต้น ให้ท าการสแกนไฟล์ดังกล่าวโดยท าเป็นไฟล์ หรือไฟล์รูปภาพ ไม่ก็ถ่ายรูป
ส าเนาเอกสารดังกล่าวใหเ้ห็นรายละเอียดต่างๆ ชัดเจน 

3. การกรอกข้อมูลส าหรับการร้องทุกข์ต้องเป็นความจริงทุกประการ หากยีนยันให้ม่ันใจก็ควรมีเอกสารหรือภาพ
ประกอบด้วย พูดง่ายๆ พยายามลดข้อผิดพลาดต่างๆ ใหน้้อยท่ีสุด 

4. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ท่ีสายด่วน ส.ค.บ. 1166 

ขั้นตอนการร้องทุกข์ออนไลน์กับ ส.ค.บ. 

1. ให้ทุกคนเข้าไปยังเว็บไซต์ ocpb.go.th 

2. เม่ือเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของ ส.ค.บ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปท่ีเมนู “ร้องเรียน Online” 

3. แต่ถ้าหากใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ท าการสมัครสมาชิกเสียก่อนเพียงกดไปยังปุ่ม Register เพ่ือท าการ
ลงทะเบียน ระบบจะพามายังหน้าช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้อ่านพร้อมท าความเข้าใจข้อควรทราบต่างๆ หากเขา้ใจ
หมดแล้วให้กดท าเครื่องหมายถูก 2 ช่อง แล้วกด “ยอมรับเงื่อนไข” 

4. จากนั้นก็กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีเว็บต้องการ แต่ถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถใส่ 
Username กับ Password เพ่ือท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ ส.ค.บ. ไดเ้ลย 

5. พอท าการล็อกอินให้เข้าไปตามเมนู “ร้องเรียน Online” แล้วจะมีเมนูแบ่งย่อยส าหรับร้องทุกข์ประกอบไปด้วย 
อสังหาริมทรัพย์, สินค้า, บริการ ให้เลือกรายการตามตอ้งการ 

6. พอเลือกแล้วจะมาท่ีหน้าใส่รายละเอียด ตรงหวัข้อให้ใสแ่ค่คีย์เวิร์ดแบบกระชับ เข้าใจง่าย ตรงช่ือผู้ร้องทุกข์ให้ใส่
ช่ือตัว ร้านค้า บริษัท องคก์ร ท่ีต้องการรอ้งทุก ตรงท่ีอยูข่องผู้ร้องทุกข์ ให้ใส่ท่ีอยู่พร้อมเบอร์โทร แล้วกดต่อไป 

7. จะมีให้กดเลือกขอ้มูลตามจริงแล้วเลือ่นลงมาจะเจอช่องให้กรอบรายละเอียดเพ่ือรอ้งเรียน เขียนเสร็จก็แนบไฟล์ท่ี
เตรียมไว้ ครบถ้วนกดตกลง ข้อมูลต่างๆ จะถกูส่งมายัง ส.ค.บ. 



ขั้นตอนการร้องเรียน 

 

 


