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ค�ำน�ำ

 “สคบ. เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ”

	 ด้วยชื่อของหน่วยงานที่บ่งบอกถึงภารกิจหลักได้อย่างชัดเจน	คือ	การคุ้มครองผู้บริโภค	

ท�าให้ในแต่ละวันนั้นพวกเราทุกคนที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 หรือที่รู้จักกัน

ทั่วไปในชื่อ	สคบ.	ท�างานกันอย่างหนัก	เต็มความสามารถเท่าที่บุคลากรเพียง	๒๐๐	กว่าคนจะ

ท�าได้เพ่ือคุม้ครองดแูลประชาชนท้ังประเทศ	ท้ังฝ่ายผูบ้รโิภคและผู้ประกอบธรุกจิ	ให้อยูใ่นสงัคม

การบริโภคที่ได้ชื่อว่าเป็น	“กลุ่มสังคมที่ใหญ่ที่สุด”	ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข	

	 สคบ.	ได้จัดท�าหนังสือ	“รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐”เพื่อรวบรวมผลการด�าเนินงาน

ภายในปีช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(เดือนตุลาคม	๒๕๕๙	–	กันยายน	๒๕๖๐)	ทั้งในส่วน

ของการด�าเนินงานตามภารกิจหลักที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	การด�าเนินงานตามนโยบายด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล	 และการด�าเนินงานอื่นๆ	 เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมี

ประสิทธิภาพสูงสุด	อาทิ	การพัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์	การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคให้ครอบคลมุทกุภาคส่วนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื	การสร้างนวตักรรมและ

พัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์	เป็นต้น

	 รายงานประจ�าปีนั้น	 ไม่เพียงแต่เป็นการรวบรวมผลการด�าเนินงานในช่วงเวลาผ่านมา

เท่านั้น	 แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการกระท�าของกลุ่มคนในองค์กรหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสังคม 

โดยรวม	ซึง่เราสามารถประมวลผลและน�าไปใช้ในการวางแผนก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในปี

ต่อไป	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้บริโภค	 อันจะส่งผลถึงคุณภาพของประเทศ 

ในองค์รวม	ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า

 “ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองอยำ่งทั่วถึง เป็นธรรม มีควำมเข้มแข็ง 

และยั่งยืน”

	 	 	 	 	 พลต�ำรวจตร	ี

	 	 	 	 	 	 						(ประสิทธิ์		เฉลิมวุฒิศักดิ์)

	 	 	 	 	 							เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
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พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ธันวาคม	๒๕๕๙	-	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี

ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการจ�านวน	๓	หน่วยงาน	ประกอบด้วย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงสาธารณสุข 

และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ทำาเนียบผู้บริหาร สคบ.

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการ

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ 
รองเลขาธิการ

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
ผู้อ�านวยการส�านักแผน

และการพัฒนา
การคุ้มครองผู้บริโภค

นายเดชาวัต แจ้งชื่น
ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์

นายดนัย หงสุรพันธ์
เลขานุการกรม

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อ�านวยการกองคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านสัญญา

นางสาวทรงศิริ จุมพล
ผู้อ�านวยการ

กองกฎหมายและคดี

พันตำารวจเอก
ประทีป เจริญกัลป์

ผู้อ�านวยการกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง

และตลาดแบบตรง

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อ�านวยการกองคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านโฆษณา

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา

ระบบราชการ

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
(รักษาการ)	

ผู้อ�านวยการกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลาก

นางสุรีรัตน์ กระตุปัญญา
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

พลตำารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ส่วนที่	๑	 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน	ได้แก่	ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน	 ๙

	 และแผนยุทธศำสตร์	
	 ๑.	บทบาทและภารกิจ	 ๙

	 ๒.	อ�านาจหน้าที่	 ๑๐

	 ๓.	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	 ๑๒

	 ๔.	แผนภูมิองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค	 ๔๑

ส่วนที่	2	 ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 ๔5
	 ๑.	ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

	 ๒.	ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

	 ๓.	ผลการด�าเนินงานด้านอื่นๆ 

ส่วนที่	3	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	256๐	 ๑3๑
	 ๑.	งบแสดงฐานะการเงิน	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	 ๑๓๒	

	 ๒.	งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	 ๑๓๔	

 

สารบัญ
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บทบาทและภารกิจของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและสังคมเศรษฐกิจ	ส่งผลให้การบริโภคของประชาชนขยายตัว												

ตามไปด้วย	ผู้ประกอบการมีการลงทุนผลิตสินค้าและบริการออกมาสนองความต้องการอย่างมากมายเป็นทวีคูณ							
มกีารกระตุ้นจงูใจโดยใช้วิธทีางการตลาด	เช่น	การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพือ่จงูใจให้ผูบ้รโิภคตดัสินใจเลือก
ซื้อสินค้าของตนและมักพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจนกลายเป็น				
ความเดือดร้อนท่ีปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ	 ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อคุ้มครองสิทธิ										
ในฐานะผู้บริโภคของตนเองอย่างเข้มแข็งเพียงพอ	 รัฐจึงจ�าเป็นต้องหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัด									
เอาเปรียบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคสินค้าบางประเภทที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน									
ดังนั้น	จึงมีการตรากฎหมายหลายฉบับที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้บริโภค	 ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตาม						
หน่วยงานต่างๆ	ส�าหรับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานอยู่	๓	ฉบับ	ได้แก่	

๑.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๔๑		และฉบับที่	
๓	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค	ด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากผู้ประกอบธุรกิจ	 ได้แก่	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	
การคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านสัญญา	 การคุ ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ 
ผู้บริโภค	และการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาแทนผู้บริโภค	รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นในการป้องปรามการกระท�าการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

๒.	 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๕๐		
ซึง่เป็นกฎหมายทีก่�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ด�าเนนิการเพือ่ก�ากับดแูล
ผูป้ระกอบธรุกจิขายตรงและผู้ประกอบธุรกจิตลาดแบบตรง	โดยห้ามมใิห้ด�าเนนิกจิการในลกัษณะ
ท่ีเป็นการชักชวนให้บคุคลเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการประกอบธุรกจิขายตรงหรอืในการประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง	 โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่าย									
ดังกล่าว	ซึ่งก�าหนดจากจ�านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ปัญหาแชร์ลูกโซ่	เป็นต้น

๓.	 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่ง
เป็นกฎหมายทีก่�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค	รบัเร่ืองร้องทุกข์เพือ่น�าเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา	๑๐	ด�าเนินคดีแทน									
ผู้บริโภคโดยต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ	และการใช้
หรือการเก็บรักษาสินค้าน้ันเป็นไปตามปกติธรรมดา	แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท�าของผู้ประกอบการผู้ใด	 ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกล่าว	 ได้มีเจตนารมณ์ในการก�าหนด				
ความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า
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อำานาจหน้าที่
๑. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2552	และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค					

ฉบับที	่2	พ.ศ.	25๔๑	และฉบับที่	3	พ.ศ.	2556
						(ตามมาตรา	๑๐)

๑.	 พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน	หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�า					
ของผู้ประกอบธุรกิจ

๒.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา	๓๖

๓.	 แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	หรือเสื่อมเสียแก่สิทธ	ิ					
ของผู้บริโภค	ในกรณีนี้อาจระบุชื่อสินค้าหรือบริการ	หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

๔.	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ค�าสั่ง																					
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

๕.	 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	และคณะอนุกรรมการ

๖.	 สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่	 ส่วนราชการ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ี													
ทีก่ฎหมายก�าหนด	ตลอดจนเร่งรดัพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ด�าเนนิคดใีนความผดิเกีย่วกบัการละเมดิสทิธผิูบ้รโิภค

๗.	 ด�าเนนิคดเีก่ียวกบัการละเมิดสทิธขิองผูบ้ริโภคท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร	หรือมผู้ีร้องขอตามมาตรา	๓๙

๘.	 รับรองสมาคมตามมาตรา	๔๐

๙.	 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคและพิจารณา										
ให้ความเห็นในเรื่องใดๆ	ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

๑๐.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค													
เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปได้
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2. พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง	 พ.ศ.	 25๔5	 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
ขำยตรงและตลำดแบบตรง	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	256๐	
(ตามมาตรา	๑๓)

๑.	 พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน	หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�า						
ของผู้จ�าหน่ายอิสระ	ตัวแทนขายตรง	ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง	หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

๒.	 แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	หรือเสื่อมเสียแก่สิทธ	ิ					
ของผูบ้รโิภค	ในกรณีนี	้จะระบุชือ่สนิค้าหรอืบรกิาร	หรอืชือ่ของจ�าหน่ายอสิระ	ตวัแทนขายตรง	ผูป้ระกอบธรุกจิ
ขายตรง	หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด้วยก็ได้

๓.	 ก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง	รวมทั้งติดตามสอดส่องพฤติการณ์
ในการประกอบธุรกิจขายตรง	และตลาดแบบตรง	

๔.	 วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

๕.	 พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน

๖.	 เสนอความคดิเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายและมาตรการในการก�ากบัดูแล	รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุ
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

๗.	 สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่	 ส่วนราชการ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ี 
ที่กฎหมายก�าหนด	ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด�าเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๘.	 เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง	ตามพระราชบัญญัตินี้

๙.	 เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค								
เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปได้

3.		อ�ำนำจหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัคิวำมรบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกสนิค้ำทีไ่ม่ปลอดภยั	พ.ศ.	255๑

ให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในฐานะผูม้สีทิธฟ้ิองคดแีทนผูบ้รโิภคโดยต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ	และ
การใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา	แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระท�าของ
ผู้ประกอบการผู้ใด	ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว	ได้มีเจตนารมณ์ในการก�าหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
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วิสัยทัศน์ของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 “เป็นองค์กรกลำงกำรคุ้มครองผู้บริโภคของชำติในระดับสำกล”

พันธกิจ 

๑.	 บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

๒.	 พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์  

๓.		สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

๔.		 เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
	 ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์	๗	ยุทธศาสตร	์ได้แก่

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๑.		การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๒.		การพัฒนากลไก	และมาตรฐานการตรวจสอบ	เฝ้าระวัง	และเตือนภัยผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๓.		การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๔.		การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๕.		การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๖.		การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		๗.		การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
๑.	 กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียนมีประสิทธิภาพ

๒.	 ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	

๓.	 ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ

๔.	 กฎหมายมีความทันสมัย	

๕.	 กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ
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๖.	 มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ

๗.	 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค

๘.	 เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค

๙.	 กลไกการด�าเนนิงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผูบ้รโิภคแห่งชาตมิคีวามต่อเนือ่งเกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ
แก่ประชาชน

๑๐.	การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด	และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

๑๑.	องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

๑๒.	บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
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สภำพแวดล้อมภำยใน
•	 จุดแข็ง	จุดอ่อน
•	 ทรัพยากร/	ลักษณะเฉพาะ
•	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	 ผลการด�าเนินงาน	 สถิติ						

ผลส�ารวจ

สภำพแวดล้อมภำยนอก
•	 นวัตกรรมเทคโนโลยี
•	 การพยากรณ์สถานการณ	์						

ทางการเมือง	สังคม		
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์หลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

โครงการ/	กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ประเทศ

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ผู้รับบริการ

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายรัฐบาล

อ�านาจหน้าที่	สคบ.

น�าแผนไปปฏิบัติ
Plan Implementation

กรอบแนวทางการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สคบ. 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

การก�าหนดยุทธศาสตร์

การติดตามประเมินผล

KPI

KPI
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วสิยัทศัน์ของสำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามประเดน็ยทุธศาสตร์
และกลยุทธ์ ของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์ที่	๑ การพัฒนากลไก
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ์ที่	๑	ก�าหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	
กลยุทธ์ที่	2	บูรณาการความร่วมมือให้สอดคล้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค			
ในระดับสากล

ยุทธศำสตร์ที่	2	การพัฒนากลไก
และมาตรฐานการตรวจสอบ						
เฝ้าระวัง	และเตือนภัยผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่	3	ตรวจสอบ	ก�ากับ	และติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ		
พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่	๔	ตรวจสอบสินค้าและบริการที่สุ่มเสี่ยงและอาจไม่ปลอดภัย	
พร้อมทั้งด�าเนินการเฝ้าระวัง	เตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่	5	จัดท�าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ปลอดภัยให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลประกอบการซื้อสินค้าและบริการ

ยุทธศำสตร์ที่	3	การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครอง					
ผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

กลยุทธ์ที่	6	ทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	ยกเลิก	และจัดท�ากฎหมายคุ้มครอง				
ผู้บริโภคให้มีความทันสมัยเหมาะสม	และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ยุทธศำสตร์ที่	๔	การพัฒนากลไก
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ของ	สคบ.

กลยุทธ์ที่	7 ทบทวน	พัฒนา	และจัดท�ากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราว					
ร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน

ยุทธศำสตร์ที่	5		การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค	และเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่	8	พัฒนาช่องทางสื่อสาร	และเนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	และสอดคล้องกับปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่	๙	ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศำสตร์ที่	6	การบูรณาการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

กลยุทธ์ที่	๑๐	ผลักดันการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้แผนแม่บท		
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่	๑๑	พัฒนากลไกการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค		
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่	7	การพัฒนา	
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่	๑2	พัฒนาสมรรถนะองค์กรตามหลักการบริหารงานภาครัฐ			
แนวใหม่
กลยุทธ์ที่	๑3	พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์

ส่งเสรมิกลไกการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	และการรวมกลุม่ระหว่างอาเซียน	และยกระดบัองค์กรผู้บริโภค	
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สื่อสารมวลชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ	ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
คุ้มครองผู ้บริโภค	 โดยส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในต่างประเทศ	และสามารถจัดการชดเชย	ฟื้นฟู	และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า	และบริการ

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนกลไก/	มำตรกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคสู่อำเซียน

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวนกลไก* ๑ ๒ ๓ ๔

*หมายเหตุ:	ก�าหนดกลไก/	มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียน	เช่น	๑.	แนวทางเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	๒.	มาตรการประกัน

ความเสียหาย	๓.	มาตรการค�้าประกันความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	๔.	มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ	์๕.	แนวทางการเฝ้าระวัง/	

เตือนภัยที่รวดเร็วส�าหรับสินค้าไม่ปลอดภัย	๖.	แผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน	ของ	สคบ.

กลยุทธ์ กำาหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนให้เป็นรูปธรรม	 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค							
ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นอันจะเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
และสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค	 เช่น	ระบบประกันความเสียหาย	
แก่ผู้บริโภค	ระบบค�้าประกันความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ	ระบบรับรองผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรเยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๑ ๒ ๓ ๔

*หมายเหตุ:	ระดับความส�าเร็จในการก�าหนดแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	หมายถึง ระดับที่	๑	มีการจัดตั้งคณะท�างาน									

ขับเคลื่อนด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	ระดับท่ี	๒	จัดท�า	ร่างแผนการปฏิบัติงานด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	 เสนอต่อ						

ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา	ระดับที่	๓	ด�าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้บริหาร	และแผนการปฏิบัติงานด้านการเยียวยาผู้บริโภค

ข้ามแดน	ฉบับสมบูรณ์	เสนอต่อ	คคบ.	พิจารณา	ระดับที่	๔	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ	์แผนการปฏิบัติงานด้านการเยียวยาผู้บริโภค		

ข้ามแดน	ฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ	ระดับที่	๕	ติดตาม	ประเมินผล	และจัดท�าบทวิเคราะห์จากการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน

ด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน	เสนอต่อ	คคบ.	เพื่อให้ข้อคิดเห็น	และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อใช้ด�าเนินการในปีต่อไป		
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มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	การศกึษาแนวทางมาตรการเยียวยาผูบ้รโิภคข้ามแดน		และก�าหนดแนวทางปฏบิติัตามมาตรการดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม			

๒)	การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับต่างประเทศ	และแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบ
และด�าเนินงาน

๓)	จัดมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค

กลยุทธ์ บูรณาการความร่วมมือให้สอดคล้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากล

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

มเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัระหว่างประเทศ	
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สื่อสารมวลชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค	โดยมุ่งให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความเข้มแข็งในการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนกิจกรรมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศดำ้นกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวนกิจกรรม* ๑ ๒ ๓ ๔

*หมายเหตุ:	จ�านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 

๑) จดัท�าแผนปฏบิติัการคุม้ครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน	ของ	สคบ.	พร้อมตดิตามประเมนิผล	และทบทวน
เพื่อปรับปรุงให้แนวทางมาตรการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๒)	ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ	ได้รวมกลุ่ม	และด�าเนินกิจกรรมในการ
ปกป้อง	คุ้มครองสทิธผิูบ้รโิภคร่วมกบัผูบ้รโิภคในประเทศ รวมถงึคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคระหว่าง
ประเทศ

๓)	การส่งเสรมิให้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคส่ือสารมวลชน	ภาควชิาการ	กลุม่วชิาชพี	และเครอืข่ายทางสงัคม
ต่างๆ	ในต่างประเทศ	รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	

๔)	การส่งเสรมิ	และให้ข่าวสารโดยการบรูณาการข้อมลูกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพือ่กระตุ้นให้ผูบ้รโิภค	
และผู้ผลิตให้ความสนใจในการรักษาสิทธิผู้บริโภคของตน
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๕)	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านท่ีตรงตามความต้องการ	และความจ�าเป็นให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม	องค์กร	 เช่น	ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ	การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย								
การเก็บและรวบรวมข้อมูล	

๖)	การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม	องค์กร	และเครือข่ายผู้บริโภคระหว่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในทุกระดับ

๗)	การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา	ในรูปแบบ
ของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชาพ้ืนฐาน	และสนับสนุนให้มีการ		
แลกเปล่ียนเรียนรูเ้ทคนคิการสอน	ข้อมลูความรู	้สือ่การสอน	และนวตักรรมในการเรยีนการสอน	โดยใช้ภาษาองักฤษ	
หรือภาษาประจ�าชาตินั้นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค	 (เข้าใจ	 เข้าถึง								
พึ่งได)้	ในระดับท้องถิ่น	ระดับจงัหวัด	ระดับภาค	ระดับประเทศ	และระหว่างประเทศ	เพือ่ป้องกันอันตรายจากสินค้า
และบริการที่ไม่ปลอดภัย	การเรียกคืนสินค้า	การยกเลิกการใช้	

ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตำมกฎหมำย

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๓ ๔ ๔ ๕

*หมายเหตุ:	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย	หมายถึง	ระดับที่	๑	ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้

รับการด�าเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	๘๕	ระดับที่	๒	ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด�าเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	๙๐	ระดับที่	๓	

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด�าเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	๙๕	ระดับที่	๔	ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด�าเนินการตามกฎหมาย					

ร้อยละ	๑๐๐	ระดับที่	๕	ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด�าเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	๑๐๐ และเมื่อด�าเนินการตรวจสอบซ�า้รายเดิม

ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๕๐
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ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อมำตรฐำนกำรตรวจสอบ	เฝ้ำระวัง	และเตือนภัยผู้บริโภคของ	
สคบ.

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ* ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐

กลยุทธ์ ตรวจสอบ กำากับ และติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพ   
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำาหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

เพือ่พฒันามาตรฐานการตรวจสอบ	ก�ากับ	และติดตามพฤติการณ์ผูป้ระกอบธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพ		มีความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจมีข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต	หรือข้อบกพร่องจากการให้บริการ	และส่งเสริม			
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	และมีควำม						
รับผิดชอบต่อสังคม	

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวนกิจกรรม* ๑ ๒ ๓ ๔

*หมายเหตุ:	จ�านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	 จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ	ก�ากับ	และติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ	พร้อมทั้งด�าเนินการ
ทบทวนกลไกดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

๒)	 ก�าหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง	และครอบคลุมทุกพื้นที	่
พร้อมทั้งการตรวจสอบตามเทศกาล	หรือกรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนแก่ผู้บริโภค	และสังคม

๓)	 มีการก�าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจ	โดยอิงหลักเกณฑ์	ISO		๒๖๐๐๐	
(ISO	๒๖๐๐๐	Social	Responsibility	 เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและ														
สิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม)		

๔)	 พฒันากลไกในการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบธรุกจิมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และรบัผดิชอบต่อการประกอบธรุกจิ
ทุกประเภท
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กลยทุธ์ ตรวจสอบสนิค้า และบรกิารทีสุ่ม่เส่ียงและอาจไม่ปลอดภัย พร้อมทัง้ดำาเนินการเฝ้าระวงั 
เตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพโดยให้มีกลไกการเฝ้าระวัง	 การ					
เตือนภัย	และตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบริการ	พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการป้องกัน	
แก้ไขปัญหารวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค		

ตัวชี้วัด	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสินค้ำ	และบริกำรที่ได้รับตรวจสอบ	ทดสอบ	พิสูจน์

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น* ๒ ๓ ๔ ๕

*หมายเหตุ:	ข้อมูลเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง	๓	ปี

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	 จัดให้มีกลไกการเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบริการในบริบทของกฎหมายที่อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตาม	และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า									
หรือบริการใดๆ	ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

๒)	 ก�าหนดแผนการทดสอบ	และพิสูจน์สินค้า	หรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง	
พร้อมทั้งการตรวจสอบสินค้า	บริการที่เป็นปัญหาในกรณีเร่งด่วนของสังคม	

๓)	 ผลักดัน	 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการป้องกัน	 แก้ไขปัญหารวมถึง															
การส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้รโิภค	และผลกัดนัการแสวงหาช่องทางสนบัสนนุงบประมาณเพือ่น�ามาใช้ด�าเนนิการ	เช่น	
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก	วช.	สกอ.	สสส.	เป็นต้น

๔)	 ผลักดันงานด้านการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศ	และบูรณาการร่วมกับประเทศต่างๆ						
เพื่อให้การเตือนภัยมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

๕)	 ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศ	และระหว่างประเทศในเร่ือง
ของการพิสูจน	์ทดสอบ	สินค้า	และบริการ
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กลยทุธ์ จดัทำาฐานข้อมลูสนิค้าและบรกิารทีป่ลอดภัยให้เป็นศนูย์กลางข้อมลูประกอบการซือ้สนิค้า  
และบริการ

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

มเีป้าหมายเพือ่พฒันาระบบ	ICT	ในการบรูณาการท�างาน	โดยรวบรวมข้อมลู	และวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่น�ามา
ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ	รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์	พยากรณ์
ความน่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ	เพื่อใช้ในการวางแผนทั้งในด้านของ	Prevention	และ	Protection

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนเร่ืองจำกสำรบบเรื่องรำวร้องทุกข์ที่จัดท�ำเป็น	Warning	 Information	Center	 เผยแพร่ 
สู่สำธำรณะ

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวน ๕ ๗ ๙ ๑๑

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทันต่อเหตุการณ์	และเผยแพร่ข้อมูลให	้						
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที	 โดยมีการแยกหมวดหมู่ท่ีชัดเจนซ่ึงจะท�าให้การน�าข้อมูล						
ไปใช้มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

๒)	การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สามารถเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล	และ
สามารถน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ในการวางแผน	ก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา	พฒันา	และปรบัปรงุมาตรการ	
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ตลอดจนน�าข้อมูลไปจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	วางแผนพัฒนาองค์ความรู้
และเสริมศักยภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	และ
ระหว่างภาคส่วนในการท�างาน	เป็นต้น

๓)	การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการติดตาม	ตรวจสอบ	
และประเมนิผลการป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคของหน่วยงาน	และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง	โดยการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล	ได้แก่	ผลการด�าเนินงานของรัฐบาล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน	เฝ้าระวัง	และแก้ไขปัญหา
ของผู้บริโภค	การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการปฏิบัติงาน	การใช้งบประมาณ	และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย	

๔)	ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ	และส่ือสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการที่ถูกต้อง
ตามความจริง

๕)	การสนบัสนนุการถอดบทเรยีนของหน่วยงานหรอืองค์กรด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธภิาพ	บรรจุ
ไว้ในสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	โดยการก�าหนดหมวดหมู่ที่เหมาะสม	เพื่อให้ภาคีเครือข่ายผู้บริโภคสามารถ
น�าบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค	 (เข้าใจ	 เข้าถึง								
พึ่งได้)	ในระดับท้องถิ่น	ระดับจังหวัด	ระดับภาค	ระดับประเทศ	และระหว่างประเทศ	ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุง
นโยบาย	มาตรการ	และกฎหมายที่เป็นเครื่องมือ	ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ	โดยอาศัยกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมสี�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาตเิป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนิน
งานการคุ้มครองแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดท�ำ	ทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	และยกเลิก	

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวน* ๗ ๗ ๗ ๗

*หมายเหตุ:	สถิติผลการด�าเนินงานเฉลี่ย	๓	ปี

กลยุทธ์ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดทำากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัย
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

เพือ่ศกึษา	พฒันา	และปรบัปรงุนโยบายกฎหมาย	มาตรฐาน	มาตรการ	ระเบยีบข้อบงัคับต่างๆ	ในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น	ระดับจังหวัด	ระดับภาค	ระดับประเทศ	และระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรทบทวนกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำปี 

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๔ ๔ ๔ ๔

*หมายเหตุ:	ระดับความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าป	ีหมายถึง	ระดับที่	๑	มีการประชุมเพื่อ

พิจารณาก�าหนดกฎหมาย	ระเบียบ	ค�าสั่ง	ประกาศที่จะทบทวน	แก้ไข	ปรับปรุง	ยกเลิก	รวมถึงที่จัดท�าขึ้นใหม่ประจ�าปีงบประมาณ 

ระดับที่	๒	จัดท�า	ร่างแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าปี	 เสนอต่อ	ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา	ระดับที่	๓	

ด�าเนินการแก้ไขตามมติท่ีประชุมผู้บริหาร	และจัดท�าแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าปี	 เสนอต่อ	ลคบ.	

พจิารณา	ระดับที	่๔	เผยแพร่	ประชาสัมพนัธ์	แผนปฏิบตักิารทบทวนกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคประจ�าปี	ระดับที	่๕	ตดิตาม	ประเมนิผล	

และ	รายงานผล	เสนอต่อ	ที่ประชุมผู้บริหาร	เพื่อให้ข้อคิดเห็น	และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อใช้ด�าเนินการในปีต่อไป	
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มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	การศกึษา	ทบทวนสถานการณ์	และเฝ้าระวงัปัญหาการคุม้ครองผู้บริโภคในระดับท้องถ่ิน	ระดับประเทศ	
และระหว่างประเทศในประเด็นด้านกฎหมาย	มาตรการ	และข้อบังคับต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบ	หรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภค และจัดท�าแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าปี

๒)	การผลักดันให้มีการปรับปรุง	และพัฒนานโยบาย	กฎหมาย	มาตรฐานมาตรการ	ระเบียบ	ข้อบังคับ									
ต่างๆ	ที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค

๓)	การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา	และการปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม	 เช่น	 ฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพ								
เวทีสาธารณะ	การเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย	เป็นต้น	

๔)	การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับ	หรือข้อบัญญัติเพื่อเป็นกติกาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง

๕)	ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้			
ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภค

๖)	การให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	ภาคประชาชน	องค์กรผู้บริโภค	และภาคผู้ประกอบการ	
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	ระเบียบหลักเกณฑ์	และข้อตกลงต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.

มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	 เพื่อให้การด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาเกดิประสทิธภิาพ	และประสิทธผิลเพิม่ขึน้	พร้อมทัง้พฒันาฐานข้อมูลเรือ่งราวร้องทกุข์	และสร้างกลไก
การคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์	และระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์	 ให้เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
งานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนมำตรฐำน/	กลไก/	กิจกรรมพัฒนำกลไกกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของ	สคบ.

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวน* ๑ ๒ ๓ ๔

*หมายเหตุ:	มาตรฐาน/	กลไก/	กิจกรรมพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	ได้แก่	๑.	มาตรฐานกระบวนการ

แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	๒.	กลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์	๓.	กลไกการติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข	์															

๔.	การพัฒนาช่องทางการร้องเรียน	๕.	พัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	
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ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรบบเรื่องรำวร้องทุกข์ของ	สคบ.

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐

กลยทุธ์ ทบทวน พฒันา และจดัทำากลไกการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทกุข์ให้มคีวามเหมาะสมกบั
การดำาเนนิงานในปัจจบุนั รวมท้ังพฒันาสารบบเรือ่งราวร้องทกุข์ให้เป็นปัจจบุนั สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกเหมาะสมกับการใช้งาน

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

เพื่อให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ.	มีมาตรฐานท่ีชัดเจน	มีกลไกการคัดกรองเร่ืองราวร้องทุกข์	การ
ก�าหนดแนวทางในการเจรจาไกล่เกลีย่	การสร้างระบบตดิตามสถานะเรือ่งราวร้องทกุข์	รวมถงึพฒันาสารบบเรือ่งราว
ร้องทุกข์ของ	สคบ.	ให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ	และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำมำตรฐำนกระบวนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ 

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๕ ๕ ๕ ๕

*หมายเหตุ:	ระดับความส�าเรจ็ของการจดัท�ามาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทกุข์	หมายถงึ	ระดบัที	่๑	มกีารจดัตัง้คณะ

กรรมการ/	คณะท�างานในการก�าหนดมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทุกข์	ระดบัที	่๒	จดัท�า	ร่างมาตรฐานกระบวนการ

แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	เสนอต่อ	ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา	ระดับที่	๓	ด�าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้บริหาร	และจัดท�า

มาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ฉบับสมบูรณ์	 เสนอต่อ	ลคบ.	พิจารณา	ระดับที่	๔	 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	

มาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ฉบับสมบูรณ์	ระดับที่	๕	ติดตาม	ประเมินผล	และรายงานผล	เสนอต่อ	ที่ประชุม

ผู้บริหาร	เพื่อให้ข้อคิดเห็น	และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อใช้ด�าเนินการในปีต่อไป

ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จของกลไกกำรคัดกรองเรื่องรำวร้องทุกข	์

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๔ ๕ ๕ ๕

*หมายเหต:ุ	ระดบัความส�าเรจ็ของกลไกการคดักรองเร่ืองราวร้องทกุข์	หมายถงึ	ระดบัที	่๑	มกีารประชมุเพือ่พจิารณาก�าหนดรปูแบบ

กลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับที่	๒	 จัดท�า	ร่างแนวทางการด�าเนินการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์	 เสนอต่อ	ที่ประชุม																		

ผู้บริหารพิจารณา	ระดับที	่๓	ด�าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้บริหาร	และจัดท�าแนวทางการด�าเนินการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์	

ฉบับสมบูรณ์	เสนอต่อ	ลคบ.	พิจารณา	ระดับที่	๔	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และปฏิบัติตามแนวทาง	ระดับที่	๕	ด�าเนินการคัดกรอง

เรื่องราวร้องทุกข์ได้ตามเวลาที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	
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ตัวชี้วัด	ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำกลไกกำรติดตำมสถำนะเรื่องรำวร้องทุกข์	

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๕ ๕ ๕ ๕

*หมายเหต:ุ	ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัท�ากลไกการตดิตามสถานะเรือ่งราวร้องทกุข์	หมายถึง	ระดบัที	่๑	มกีารประชุมเพือ่พจิารณา

ก�าหนดรูปแบบระบบการติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์	 ระดับท่ี	๒	จัดท�าระบบการติดตามสถานะเร่ืองราวร้องทุกข์	 ระดับที่	๓	

อบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการใช้ระบบ	และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบสู่สาธารณชน	ระดับที่	๔	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ตั้งแต่ร้อยละ	๖๐-๗๐	ระดับที	่๕	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ	๗๐	ขึ้นไป

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	ทบทวน	และพัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สคบ. ให้เป็นปัจจุบัน	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
เหมาะสมกับการใช้งาน

๒)	ก�าหนดมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทกุข์อย่างเป็นรปูธรรม	และมกีารทบทวนมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน

๓)	สร้างระบบการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์	และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกิดผลสัมฤทธิ์ได้รวดเร็วขึ้น	

๔)	สร้างระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์	และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ			
เจ้าหน้าที	่และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้บริการ

๕)	การศกึษาแนวทางการพฒันาช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็/	มอืถอื	เพือ่ง่ายต่อการเข้าถงึ
การให้บริการที่รวดเร็ว	ประหยัดเวลา	และค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม	และยกระดับองค์กรผู้บริโภค	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สื่อสาร
มวลชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ	มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	โดยมุ่งให้หน่วยงาน/
ภาคเีครือข่ายมคีวามเข้มแขง็ในการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	และส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคได้รบั
การยอมรบัจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในประเทศ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารทีห่ลากหลาย	
สะดวกรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	



รายงานประจำาปี  ๒๕๖๐28

ตัวชี้วัด	ระดับกำรรับรู้สิทธิผู้บริโภคของประชำชน	

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔

*หมายเหตุ:	ระดับการรับรู้สิทธิผู้บริโภคของประชาชน	หมายถึง	ระดับที่	๑	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ผู้บริโภค	๕	ประการตามที่กฎหมายก�าหนดอยู่ในระดับน้อย	ระดับที่	๒	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ								

ผู้บริโภค	๕	ประการตามที่กฎหมายก�าหนดอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย	ระดับที่	๓	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ

สิทธิผู้บริโภค	๕	ประการตามที่กฎหมายก�าหนดอยู่ในระดับปานกลาง	ระดับที่	๔	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้										

เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค	๕	ประการตามที่กฎหมายก�าหนดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	ระดับที่	๕	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับ									

การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค	๕	ประการตามที่กฎหมายก�าหนดอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเครือขำ่ยคุ้มครองผู้บริโภคที่มีกำรด�ำเนินกำรต่อเนื่อง

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ* ๘๘.๙๗ ๙๑.๙๗ ๙๔.๙๗ ๙๗.๙๗

*หมายเหตุ:	สถิติย้อนหลัง	๓	ปี

กลยุทธ์ พัฒนาช่องทางสื่อสาร และเนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย และสอดคล้องกับปัจจุบัน

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

เพือ่ส่งเสริมให้ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีห่ลากหลาย	สะดวกรวดเรว็	มปีระสทิธภิาพ	ได้รบัข้อมลู
ข่าวสารทีถ่กูต้องครบถ้วน	เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ท่ี	และกลุม่เป้าหมาย	เช่น	ในกลุม่เดก็	เยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษา	
คนท�างาน	ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	เป็นต้น	

ตัวชี้วัด	ระดับกำรรับรู้สื่อจำก	สคบ.	ในแต่ละช่องทำงของประชำชน

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔

*หมายเหตุ:	ระดับการรับรู้สื่อในแต่ละช่องทางของประชาชน	หมายถึง	ระดับที่	๑	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อใน

ทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย	ระดับที่	๒	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้าง

น้อย	ระดบัที	่๓	จากผลการส�ารวจประชาชนมรีะดบัการรบัรูส่ื้อในทกุช่องทางเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง	ระดบัที	่๔	จากผลการส�ารวจ

ประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	ระดับที่	๕	จากผลการส�ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อ		

ในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
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ตัวชี้วัด	ระดับควำมเหมำะสมของเนื้อหำสื่อที่เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	โดย	สคบ.

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔

*หมายเหต:ุ	ระดบัความเหมาะสมของเนือ้หาสือ่ทีเ่ผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	โดย	สคบ.	หมายถงึ	ระดบัที	่๑	จากผลการส�ารวจประชาชน

มีความเห็นว่าสื่อที่	 สคบ.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย	 ระดับที่	 ๒	จากผลการส�ารวจประชาชน																					

มีความเห็นว่าสื่อที่	สคบ.	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย	ระดับที่	๓	จากผลการส�ารวจประชาชน

มีความเห็นว่าสื่อท่ี	สคบ.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง	ระดับที่	๔	จากผลการส�ารวจประชาชน										

มีความเห็นว่าสื่อท่ี	สคบ.	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 ระดับที่	๕	จากผลการส�ารวจประชาชน							

มีความเห็นว่าสื่อที	่สคบ.	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง 

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความน่าสนใจ	และเท่าทันกับ
สถานการณ์การคุ้มครองบริโภคทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับจังหวัด	ระดับภาค	ระดับประเทศ	และต่างประเทศ

๒)	พัฒนารูปแบบการให้ความรู้	การรณรงค	์เผยแพร่ประชาสัมพันธ	์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	เหมาะสม
กับบริบทของพื้นท่ี	และกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	การส่ือสารในสื่อกระแสหลัก	เช่น	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	และวิทยุ,			
การส่ือสารในสื่อท้องถิ่น	 เช่น	 โทรทัศน์ท้องถิ่น	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	วิทยุชุมชน,	การสื่อสารในสื่อชุมชน	 เช่น															
หอกระจายข่าว	และเสียงตามสาย,	การสื่อสารโดยสื่อบุคคล	 เช่น	 เจ้าหน้าที่รัฐ	แกนน�า	และอาสาสมัคร	ตลอดจน					
การสื่อสารโดยสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ	 เช่น	หนังสือ	 เอกสาร	แผ่นพับ	ป้ายประชาสัมพันธ์	และบอร์ดนิทรรศการรวมถึง								
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	และสังคมออนไลน์	(Social	Media)	การจัดฝึกอบรม	ศึกษาดูงาน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เป็นต้น

๓)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภค	และหน่วยงานต่างๆ	มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค	 ท้ังใน
ระดบัท้องถ่ิน	ระดบัจงัหวัด	ระดบัภาค	ระดับประเทศ	และมส่ีวนร่วมในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	รวมทัง้การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย	

๔)	ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ	และส่ือสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการที่ถูกต้อง
ตามความจริง

๕)	ส่งเสริมให้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเข้ามาใช้ในการให้บรกิารประชาชน	(e-Service)	
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น	รวมทั้งพัฒนารูปแบบ	การบริการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือก
รูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง	(Government	You	Design)	

๖)	ส่งเสริมช่องทางของบริการภาครัฐทุกประเภท	 โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์											
ทุกหน่วยงานของภาครัฐ	รวมถึงข้อมูล	ข่าวสาร	องค์ความรู้	ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้

๗)	การสร้าง	และพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้	ทักษะ	
และประสบการณ์การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ	องค์กรผู้บริโภค	เครือข่ายผู้ประกอบการ	
และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ
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กลยุทธ์ ส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

เพือ่สร้าง	และขยายเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค	ทัง้จากภาครฐั	ภาควชิาการ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และ
ภาคสื่อสารมวลชน	ในส่วนกลาง	ภูมิภาค	จังหวัด	และท้องถิ่น	ให้มีความครอบคลุมโดยเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืน		
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคค�านึงถึงการบริโภคสินค้า	บริการที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และการเฝ้าระวัง
สินค้า	บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายพร้อมทั้งรณรงค์เพื่อป้องกันในฐานะเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนกิจกรรมที่	สคบ.	บูรณำกำรร่วมกับเครือขำ่ยคุ้มครองผู้บริโภค	

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวนกิจกรรม* ๒ ๓ ๔ ๕

*หมายเหตุ:	จ�านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูบ้รโิภคได้รวมกลุม่	และด�าเนนิกิจกรรมในการปกป้อง	คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค	
และด�าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความสนใจ	ตลอดจนขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุม				
มากขึ้น

๒)	การส่งเสรมิให้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคสือ่สารมวลชน	ภาควชิาการ	กลุม่วชิาชพี	และเครอืข่ายทางสังคม
ต่างๆ	 ในส่วนกลาง	ภูมิภาค	จังหวัด	และท้องถิ่น	รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	และก�าหนด
แผนการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายประจ�าปี

๓)	การส่งเสริมและให้ข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความใส่ใจต่อผลกระทบของการผลิตท่ีใช้ทรัพยากร
ฟุ่มเฟือย	และการผลิตที่ไม่ยั่งยืน	ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในการบริหารสิ่งแวดล้อม

๔)	การส่งเสริมและพัฒนาความรู	้ด้านกฎหมาย	ระเบียบวิธีการปฏิบัต	ิข้อมูลข่าวสาร	สถานการณ์ปัญหา			
ให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม	 เพ่ือกระตุ้นและ									
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจในชีวิตประจ�าวันของ
ผู้บริโภค	(Ecological	Intelligence)	และหันมาใส่ใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

๕)	สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค	ด้วยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน	และการจัดเวทีเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรผู้บริโภค	องค์กรสิ่งแวดล้อม	และภาคธุรกิจ	เป็นการเปิดประเด็นถกเถียงแนวทางการ
บริโภคที่เหมาะสมกับสังคม	หรือแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืน	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มคนในวงกว้าง		

๖)	การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ	ด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	การติดตามตรวจสอบ	การสื่อสาร	การรับเรื่อง
ร้องเรียน	การเจรจาไกล่เกลี่ย	การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	
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๗)	 การส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ	คุณธรรม	จริยธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายผู้ประกอบ
การ	และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

๘)	 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านท่ีตรงตามความต้องการ	และความจ�าเป็นให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม	องค์กร	หรือพ้ืนท่ี	 เช่น	ศักยภาพด้านภาษา	การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย												
การเก็บและรวบรวมข้อมูล	

๙)	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม	องค์กร	และเครือข่ายผู้บริโภคในส่วนกลาง	ภูมิภาค	และท้องถิ่น							
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ในทุกระดับ

๑๐)	การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา	ในรูปแบบ
ของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชาพ้ืนฐาน	และสนับสนุนให้มีการ			
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน	ข้อมูลความรู้	สื่อการสอน	และนวัตกรรมในการเรียนการสอน

๑๑)	การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้	ทักษะ	และ
ประสบการณ์การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ	องค์กรผู้บริโภค	 เครือข่ายผู้ประกอบการ								
และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

มีเป้าหมายเพ่ือก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ	และสามารถบูรณาการ
งานด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคท่ีเกีย่วข้องกบัหลายภาคส่วน		โดยมรีะบบการท�างานแบบเชือ่มโยงและจดัการเรือ่งร้อง
ทกุข์แบบองค์รวม	(Gate	Way	Integration)	โดยมสี�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
กลางในการด�าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกิจกรรมที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติกำรคุ้มครอง			
ผู้บริโภคแห่งชำติ

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕
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กลยทุธ์ ผลกัดันการดำาเนนิงานคุ้มครองผูบ้รโิภคภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บรโิภคแห่งชาติ

เป้ำหมำยของกลยุทธ์	

เพื่อบรูณาการยทุธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค	ซึง่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
เฉพาะเรือ่งทีก่ระจายกนัอยูใ่นหลาย	กรม	กระทรวง	เช่น	การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านราคาสนิค้าและบรกิาร	อยูใ่นความ			
รับผดิชอบของกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	ด้านอาหารและยา	อยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ	ด้านมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	อยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นต้น	ให้ปฏบิตังิานสอดคล้องกันไม่ท�างานซ�า้ซ้อนกนั	มคีวามเป็นเอกภาพ	
และช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัท่วงททีัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค

ตัวชี้วัด	ร้อยละของจ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ
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ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	ก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นแผนแม่บทการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต	ิ	ด้วยการจัดตัง้ศนูย์คุม้ครองผูบ้รโิภค
แห่งชาต	ิโดยศนูย์คุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต	ิท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานนโยบายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศไทย		
ตามยทุธศาสตร์หลกั	๕	ยุทธศาสตร์โดยด�าเนนิการบูรณาการยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณ	ของหน่วย
งานทีท่�าหน้าทีคุ้่มครองผูบ้รโิภคทีก่ระจดักระจายอยูต่าม	กรม	กระทรวง	ต่างๆ	ให้มีการขบัเคล่ือนกลไกการท�างานให้เป็น
ไปในทศิทางเดียวกนั	โดยการด�าเนนิงานนีอ้ยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของ	“คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคแห่งชาต”ิ	ซึง่มนีายกรัฐมนตร	ีเป็นประธานคณะกรรมการ	และกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ	
เช่น	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงพาณชิย์	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงคมนาคม	กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิส�านกังาน	กสทช.	ส�านกังาน	คปภ.	เป็นต้น	
หน้าทีข่องคณะกรรมการ	คอื	การก�าหนดนโยบาย	มาตรการ	แผนงาน	รวมถงึงบประมาณ	ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั	และบรูณาการเพือ่ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผูบ้รโิภค	ทัง้ในเชงิของการป้องปราม	และ
ปราบปราม	ศกึษาปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายท่ีซ�า้ซ้อนและจดุบกพร่อง	โดยส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคจะเป็น
หน่วยงานหลกัท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารในการจดัท�าแนวทางการปฏบิตัติามแผนแม่บทการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต	ิและ
ผลกัดนัสูก่ารปฏบิตั	ิพร้อมทัง้ก�าหนดกลยทุธ์	วธีิการ	และตัวชีวั้ดผลสัมฤทธิท่ี์ชดัเจน

๒)	ศูนย์คุม้ครองผูบ้ริโภคแห่งชาต	ิจะเป็นศนูย์คลงัข้อมลูกลางเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคของชาติ	โดยมข้ีอมูล
การประกอบธรุกจิ	 ข้อมลูการร้องเรยีน	ข้อมลูจากการศกึษาวจิยั	 ข่าวสาร	และองค์ความรู้ต่างๆ	และน�ามาวเิคราะห์	
สังเคราะห์	 เสนอข้อมลูต่อคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต	ิ เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดเป็น
มาตรการ	แนวทางการพฒันากฎหมาย	การบังคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะด้านนัน้ๆ	รวมถงึ
ในรปูแบบของการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตอืนระวงัภยัให้แก่ผูบ้รโิภคผ่านสือ่ต่างๆ	ตามพระราชบัญญติัข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ท้ังนี	้ศนูย์คุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทฯ	จะมกีารเชือ่มโยงข้อมูลด้านการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคจากทุกหน่วยงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
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๓)	สร้าง	และพัฒนาระบบการท�างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม	 (Gate	Way			
Integration)	และสามารถแก้ปัญหา	ตรวจสอบและติดตามเร่ืองร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยร่วมกับส�านักงาน									
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา	กรมการค้าภายใน	ต�ารวจท่องเที่ยว	ส�านักกฎหมายสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรมการ											
ท่องเที่ยว	ส�านักงานศาลยุติธรรม	ส�านักงานอัยการสูงสุด	และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อจัดท�ากลไกการท�างาน
แบบบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด	(เข้าใจ	เข้าถึง	พึ่งได้)

๔)	สร้าง	และพัฒนาระบบการท�างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม	(Gate	Way	 
Integration)	และสามารถแก้ปัญหา	พิสูจน์	ทดสอบ	ตรวจสอบติดตาม	และเปรียบเทียบปรับ	

กลยทุธ์ พฒันากลไกการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมิูภาคให้มีประสทิธิภาพ

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

เพือ่หาแนวทางการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค	(เข้าใจ	เข้าถงึ	พึง่ได้)	และสามารถบรูณาการ
งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน	โดยมีระบบการท�างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่อง					
ร้องทกุข์	และสามารถแก้ปัญหา	พสิจูน์	ทดสอบ	ตรวจสอบติดตาม	และเปรียบเทยีบปรบัจากเรือ่งร้องเรยีนแบบเบด็เสรจ็		

ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ในส่วนภูมิภำค

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ* ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕

*หมายเหตุ:	สถิติเฉลี่ยย้อนหลัง	๓	ปี

ตัวชี้วัด	ร้อยละของจ�ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส่วนภูมิภำคมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจกำรด�ำเนินงำนคุ้มครอง							
ผู้บริโภค

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ* ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

*หมายเหตุ:	ก�าหนดเกณฑ์ความรู้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๗๐

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ

๑)	สร้าง	และพัฒนาระบบการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการด�าเนินงานส่วน
ภูมิภาคเพ่ือรองรับการท�างานแบบเช่ือมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม	 (Gate	Way	 Integration)	และ
สามารถแก้ปัญหา	พิสูจน์	ทดสอบ	ตรวจสอบติดตาม	และเปรียบเทียบปรับจากเร่ืองร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ	โดยมี
การด�าเนินการน�าร่องในระดับจังหวัด	 เพื่อน�าผลการด�าเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางของส�านักงาน										
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	(เข้าใจ	เข้าถึง	พึ่งได้)
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๒)	การให้ความรู้การปฏิบัติงาน	นโยบายการปฏิบัติงานแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ในการด�าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	เพื่อให้การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

๓)	ผลักดันการท�างานแบบเช่ือมโยงและเบ็ดเสร็จในพื้นที่	 เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
ภายในพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลา	หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	

๔)	ปรับปรุงโครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และผลักดันการจัดสรรอัตราต�าแหน่งของ
บุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

๕)	จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้บริโภคที่ได้
รับความเสียหายจากสินค้าและบริการ	โดยการพัฒนาระบบการท�างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบ
องค์รวม	(Gate	Way	Integration)	และสามารถแก้ปัญหา	พิสูจน	์ทดสอบ	ตรวจสอบติดตาม	และเปรียบเทียบปรับ
จากเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ	 ให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสุขภาพกาย	และจิตใจ 
ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

๖)	พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	และวิเคราะห์ผลพร้อมทั้ง		
น�าเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ	และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน				
ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

มเีป้าหมายเพือ่พฒันาระบบงานในองค์กร	ให้สามารถสนองตอบต่อภารกิจขององค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล	และสามารถผลักดันนโยบายของการด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามเป้าหมายของ								
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	นโยบายของรัฐบาล	และนโยบายของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

ตัวชี้วัด	จ�ำนวนรำงวัลที่องค์กรได้รับต่อปี

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า						
๑	รางวัล

ไม่น้อยกว่า						
๑	รางวัล

ไม่น้อยกว่า						
๑	รางวัล

ไม่น้อยกว่า						
๑	รางวัล

ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรพัฒนำสมรรถนะรำยบุคคล

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
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กลยทุธ์ พฒันาสมรรถนะองค์กรตามหลกัการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

เพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่	(New	Public	Management)	คือ	การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยน�าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ	 โดยการน�าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ	
เช่น	การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	การบริหารงานแบบมืออาชีพ	การค�านึงถึงหลักความคุ้มค่า	การจัดการ
โครงสร้างทีก่ะทดัรัดและแนวราบ	การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขนัการให้บริการสาธารณะ	การให้ความส�าคัญ
ต่อค่านยิม	จรรยาบรรณวชิาชพี	คณุธรรมและจริยธรรม	ตลอดทัง้การมุง่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค�านงึถงึ
คุณภาพเป็นส�าคัญ

ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ	(แนวทำงตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย	พ.ศ.	2556-256๑)

๑)	 พัฒนางานบริการของส่วนราชการสู่ความเป็นเลิศ	 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการ	 โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อ			
ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ	 เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
ภาครฐัและประชาชน	การให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็อย่างแท้จรงิ	พัฒนาระบบการจดัการข้อร้องเรยีนให้มีประสทิธภิาพ	
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ	เช่น

	 -	 ส่งเสริมพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน	และวางรูปแบบการให้บริการประชาชน			
ที่สามารถขอรับบริการ	 โดยไม่ค�านึงว่าผู้รับบริการจะมาขอรับบริการ	ณ	 ท่ีใด	 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การให้บริการประชาชน

	 -	 ส่งเสรมิให้หน่วยงานมกีารปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์	ค่านยิม	และหล่อหลอมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีม่จีติใจทีเ่อือ้ต่อการให้บรกิารทีด่	ีรวมถงึ	เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปรบัปรุง
คุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น

	 -	 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนโดยการจ�าแนกกลุ่มผู้รับบริการ	การส�ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการเพื่อให้สามารถน�ามาปรับปรุง	และพัฒนา	คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง	 เน้นการส�ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน	ณ	จุดบริการ	หลังจากได้รับการบริการ	และน�าผลส�ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห	์
ศึกษาเปรียบเทียบ	เพื่อ	ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	และเผยแพร่ผลการส�ารวจให้ประชาชนทราบ	
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๒)	 พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	 โดยเน้นการจัดโครงสร้าง	องค์กร				
ท่ีมีความทันสมัย	กะทัดรัด	มีรูปแบบเรียบง่าย	 (Simplicity)	มีระบบการท�างานที่คล่องตัว	รวดเร็ว	ปรับเปลี่ยน			
กระบวนทัศน์ในการท�างาน	เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	(Creativity)	เช่น

	 -	 ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ	ลดความซ�้าซ้อน	มีความยืดหยุ่น							
คล่องตวัสงู	สามารถปรบัตวัได้อย่างต่อเนือ่ง	ตอบสนองต่อบทบาทภารกจิหรอืบรบิทในสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

	 -		ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นประสบการณ์	และจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ	เพือ่ก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

	 -		ยกระดบัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการสูค่วามเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล	โดยมุง่เน้น	ให้การ
น�าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	การวางแผนยุทธศาสตร	์และผลักดันสู่การปฏิบัต	ิการ
ให้ความส�าคญักับประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	การปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการให้มคีวามยดืหยุน่
คล่องตัว	การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง	มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศอย่างแท้จริง	และท�างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส�าคัญ

	 -		น�าเทคโนโลยมีาใช้ภายในองค์กร	เพ่ือปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการภาครฐั	ให้มปีระสทิธภิาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น	ยกระดับคุณภาพ	การให้บริการประชาชน	สร้างความโปร่งใสในการด�าเนินงานและให้บริการ	

	 -		ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	 (Government	
Website	Standard)	และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ	 (Connected	Government)	ที่สมบูรณ์
แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

	 -		ส่งเสรมิให้ส่วนราชการมแีผนการบรหิารความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงาน	(Business	Continuity	Plan)	
เพ่ือให้สามารถเตรยีมความพร้อมรบัมอืต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทนัท่วงท	ีโดยก�าหนดแนวทาง	ขัน้ตอนการช่วยเหลอื	
การซกัซ้อม	และการประชาสมัพนัธ์	รวมท้ังก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั	และสนับสนนุให้มีการจดัต้ังศนูย์ปฏิบตัิ
การฉุกเฉิน	(Crisis	Management	Center)	ในการบริหาร	จัดการสภาวะวิกฤติแต่ละประเภท	

	 -		ส่งเสริมให้มีการน�ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน	 (Shared	Services)	 เพื่อประหยัดทรัพยากร	ลด						
ค่าใช้จ่าย	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานของรัฐ	 โดยรวมกิจกรรมหรือ
กระบวนงานลักษณะ/	ประเภทเดียวกัน	 (Common	Process)	ซึ่งเดิมต่างหน่วยงานต่างด�าเนินงานเองเข้ามาไว้ใน
ศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน	 (Back	Office)	ได้แก่	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบการเงินการคลัง	
และระบบบุคลากร	เป็นต้น

	 -		ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Responsibility)	เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	ความสงบ	และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม	รวมทั้งสนับสนุน	 เสริมสร้าง	
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง	ให้แก่สังคมและชุมชน	เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

๓)	 ส่งเสรมิ	และวางกลไกให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ	
รวมทัง้ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	การท�างานของทางราชการ	ตลอดจนการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
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กลยทุธ์ พฒันาบคุลากรครอบคลุมทกุระดับ

เปำ้หมำยของกลยุทธ์	

เพือ่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทีป่ฏบิติังานคุม้ครองผูบ้รโิภคให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และได้ผลสมัฤทธิใ์นงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	เพ่ือเสริมสร้างให้บคุลากรทุกระดับมคีณุภาพ	มคีณุธรรมจริยธรรม	คณุภาพ
ชีวิต	และมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

ปี	พ.ศ. 255๙ 256๐ 256๑ 2562

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ	

๑)	วางแผนก�าลังคนเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Workforce	Plan)	ให้มีความเหมาะสม	พัฒนาและบริหาร
ก�าลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร	และประสิทธิภาพของระบบราชการ	สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ	
(Career	Path)	สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ	

๒)	ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร	 เช่น	แผนการสืบทอดต�าแหน่ง										
(Succession	Plan)	เป็นต้น	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	และเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการ
ได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ	

๓)	ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ	(Productivity)	 ในการปฏิบัติราชการ	 โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงาน						
ในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานและ/	หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	รวมถึงปรับปรุงการท�างาน					
โดยน�าเทคนิคต่างๆ	เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพมาใช้	เพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน	

๔)	 ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ	ส่งเสรมิความก้าวหน้าในสายงานอาชพี	และความสมดลุระหว่างชวีติกบัการท�างาน	
เช่น	การจัดให้มีสวัสดิการ	หรือกิจกรรมอื่นๆ	ที่เพิ่มคุณภาพชีวิต		

๕)	ทบทวน	และปรบัปรงุแผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่ตอบสนองยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต		

๖)	ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารผลการปฏบิตังิานท่ีมคีวามชดัเจน	ถกูต้อง	ครบถ้วน	และเป็นไปตาม
แนวทางที	่ก.พ.	ก�าหนด		

๗)	ก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการท�างานของบุคลากรสอดคล้อง	และสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของส่วนราชการ	และสามารถจ�าแนกความแตกต่าง	และจัดล�าดับผลการปฏบิติังานของบคุลากรได้อย่างชดัเจนและ
มีประสิทธิภาพ		

๘)	พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด	ีมีความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมจริยธรรม	และมีวินัย
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โครงสร้างคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(นายกรัฐมนตรี)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

นายอัมพร	เหลียงน้อย

นายทรงฤทธิ์	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต

พลต�ารวจเอก	วิระชัย	ทรงเมตตา

นายสัมมนา	คีตสิน

นายโฆสิต	สุวินิจจิต

พลอากาศตรี	อิทธพร	คณะเจริญ

นางชูเนตร	ศรีเสาวชาติ

นายสมชาย	อัศวเศรณี

หัวหน้าส่วนราชการ ๘ หน่วยงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ปลัดกระทรวงคมนาคม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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แผนภูมิองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

โครงสร้างคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการขายตรงและการตลาดแบบตรง

เป็นประธานกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
(ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง         
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน ๔ ท่าน

นายศานิต	ศรีสังข	์(ลาออก)
รศ.ดร.จิราพร	ลิ้มปานานนท์

นายพิศิษฐ์	แทนทิว
รศ.วิทวัส	รุ่งเรืองผล

(คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง													
เมื่อวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๔๙

ครบวาระในวันท่ี	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๒)
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง					

คณะกรรมการชุดใหม่)

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้แทนสมาคม   
ท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับธุรกิจ     

ขายตรง ๑ คน 

นายคมศักดิ์ธนา	อ�าพันยุทธ์							
(ถึงแก่กรรม)	 

(สมาคมการขายตรงไทย)

ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์   
เก่ียวกับธุรกิจตลาดแบบตรง ๑ คน 

นายทรงพล	ชัญมาตรกิจ									
(สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย)

ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค ๒ คน

นายบรรจง	บุญรัตน์
(สมาคมส่งเสริมและคุ้มครอง									

สิทธิผู้บริโภค)
นายวิโรจน์	ณ	บางช้าง	(ลาออก)	

(สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย)

กรรมการโดยตำาแหน่ง     
หัวหน้าส่วนราชการ            

๔ หน่วยงาน

อธิบดีกรมการค้าภายใน	
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	
เลขาธิการคณะกรรมการ						

อาหารและยา
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แผนภูมิองค์กรตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

คณะอนุกรรมการพิจารณา

จัดท�าร่างกฎ	ระเบียบ						

และประกาศ														

ตามพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง								

พ.ศ.	๒๕๔๕

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแล

การประกอบธุรกิจขายตรง

และตลาดแบบตรง

คณะอนุกรรมการผู้มีอ�านาจ

เปรียบเทียบความผิด

ตามพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง								

พ.ศ.	๒๕๔๕

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

จากผู้บริโภคตาม											

พระราชบัญญัติขายตรง			

และตลาดแบบตรง								

พ.ศ.	๒๕๔๕
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โครงสร้างของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมายและคดี สำานักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กองคุ้มครองผู้บริโภค       
ด้านโฆษณา

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจ

ขายตรงและตลาดแบตรง

กองคุ้มครองผู้บริโภค       
ด้านสัญญา

กองคุ้มครองผู้บริโภค      
ด้านฉลาก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการคุ้มครอง						

ผู้บริโภค

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์	
๑๑๖๖	และ								

ศูนย์ราชการสะดวก						
ด้านการคุ้มครอง						

ผู้บริโภค

ส�านักประสานและส่งเสริม			

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

ส่วนประสานงาน

กับต่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ

ฝ่ายเฝ้าระวัง								

และพิสูจน์สินค้า						

ที่ไม่ปลอดภัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์





สรุปผลกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

รำยงำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256๐

(เดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐)

	 ส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคได้ด�าเนนิการคุ้มครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้บรโิภค	

พ.ศ.	๒๕๒๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รวมทั้งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

และตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยผลกำรด�ำเนินงำนคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	256๐	ในเดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	สรุปได	้ดังนี้ 

๑. กำรรับเรื่องร้องทุกข์จำกผู้บริโภค

	 ๑.๑	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส�าหรับให้บริการรับเรื่อง 

ร้องเรยีนจากประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร	รวมทัง้ให้บรกิารรบัเรือ่งร้องเรยีนผ่านช่องทาง

ต่างๆ	 ได้แก่	 ทางไปรษณีย์	 ทางเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	www.ocpb.go.th	 นอกจากนี้

ประชาชนสามารถขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	ซึ่งใน	 เดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	

(รอบ	๑2	เดือน)	ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค	จ�ำนวนทั้งสิ้น	8,๔6๑	รำย	ได้แก่
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ประเภทเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน	(รำย)

ด้านสัญญา ๓,๔๖๒

ด้านโฆษณา ๒,๔๙๓

ด้านฉลาก ๑,๙๓๖

ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง ๕๗๐

แผนภูมิสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

ช่องทำงเรื่องร้องเรียน	:	สามารถจ�าแนกจ�านวนเรื่องร้องเรียน	ดังนี	้
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แผนภูมิแสดงสถิติช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค
จ�ำนวน	8,๔6๑	รำย	จ�ำแนกเป็น

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

	 ๑.๒	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แบ่งประเภทการร้องเรียนประเภทหลัก	จ�านวน	๓	ประเภท	

ได้แก่	 ๑)	 ประเภทบริกำร	 2)	 ประเภทสินค้ำอุปโภคและบริโภค	 และ	 3)	 ประเภทอสังหำริมทรัพย์และ 

ที่อยู่อำศัย

	 	 ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เดือนตุลำคม	255๙	 -	 กันยำยน	256๐	 ได้มีจ�านวนผู้ร้องเรียนท้ัง	 

๓	ประเภทหลัก	มีรายละเอียด	ดังนี้
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ประเภทหลัก
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	256๐

	(๑	ต.ค.	5๙	-	3๐	ก.ย.	6๐)
(รำย)

ร้อยละ	(%)

บริการ ๓,๑๑๘ ๓๖.๙๐

สินค้าอุปโภคบริโภค ๓,๐๑๕ ๓๕.๖๘

อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ๒,๓๑๖ ๒๗.๔๑

รวม 8,๔๔๙ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค	3	ประเภทหลัก

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	จากสถิติในแผนภูม	ิพบว่า	ประเภทหลักที่มีการ

ร้องเรียนเข้ามา	มำกที่สุด	คือ ปัญหำประเภทบริกำร		จ�ำนวน	3,๑๑8	รำย	(36.๙๐%)	รองลงมำ	คือ	ปัญหำประเภท

สินค้ำอุปโภคบริโภค	จ�ำนวน	3,๐๑5	รำย	(35.68%)	และประเภทอสังหำริมทรัพย์และที่อยู่อำศัย	จ�ำนวน	2,3๑6	

รำย	(27.๔๑%)	ซึ่งแบ่งประเภทเรื่องร้องเรียนต่างๆ	ได้	ดังนี้

รายงานประจำาปี  ๒๕๖๐๔8



๑.	ประเภทบริกำร

แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค	ประเภทบริกำร

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

- ๕ - 
 

 
 

 
ที่มำ : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที ่๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

 

 จำกสถิติเรื่องร้องเรียนประเภทบริกำร ใน เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐  
ประเภทที่มีกำรร้องเรียนเข้ำมำมำกที่สุด คือ ฟิตเนส จ านวน ๖๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒% โดยมีประเด็น 
ที่ร้องเรียนเข้ำมำมำกท่ีสุดคือ ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 
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	 จากสถิติเรื่องร้องเรียนประเภทบริการ	ในเดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	ประเภทที่มีการร้องเรียน

เข้ามามากที่สุด	คือ	ฟิตเนส จ�ำนวน	686	รำย	คิดเป็นร้อยละ	22	โดยมีประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุด	คือ	ยกเลิก

สัญญำและขอเงินคืน

2.	ประเภทสินค้ำอุปโภคบริโภค

แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค	ประเภทสินค้ำอุปโภคและบริโภค

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

- ๖ - 
 

 
 

๒. ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค 
แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค 

 

 
ที่มำ : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที ่๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
 

    รถยนต์ 
สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 

เครื่องมือสื่อสาร 
สินค้าบริโภค 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องประดับ 

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รถยนต์มือสอง 
เครื่องส าอาง 
เฟอร์นิเจอร์ 

รถจักรยานยนต์ 
เครื่องมือด้านการเกษตร 

วัสดุก่อสร้าง 
ธุรกิจขายตรง 

ธุรกิจตลาดแบบตรง 
เวชภัณฑ์ยา 
รถจักรยาน 
บัตรเติมเงิน 

รถบรรทุก 
วัตถุมงคล 

เครื่องใช้ส านักงาน 
นิตยสาร 

น้ ามันเครื่อง 

๙๑๔ 
๗๓๐ 

๓๒๔ 
๒๓๙ 

๑๒๓ 
๑๒๐ 

๘๗ 
๘๑ 
๗๘ 
๗๒ 

๕๙ 
๓๕ 
๓๑ 
๒๗ 
๑๙ 
๑๗ 
๑๗ 
๑๕ 
๗ 
๕ 
๔ 
๔ 

๓ 
๓ 
๑ 

ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค 
จ านวน ๓,๐๑๕ ราย 
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	 จากสถิติเรื่องร้องเรียนประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค	ในเดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	ประเภท

ท่ีมีการร้องเรียนเข้ามามากท่ีสุด	 คือ	 รถยนต์ จ�ำนวน	 ๙๑๔	 รำย	 คิดเป็นร้อยละ	 3๐.32	 โดยมีประเด็นที่ร้องเรียน 

เข้ามามากที่สุด	คือ	ช�ำรุด

3.	ประเภทอสังหำริมทรัพย์และที่อยู่อำศัย

แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค	ประเภทอสังหำริมทรัพย์และที่อยู่อำศัย

ที่มำ	:	ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

	 จากสถิติเรื่องร้องเรียนประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย	 ในเดือนตุลำคม	255๙	 -	 กันยำยน	256๐	

ประเภทที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด	คือ	ปัญหำอำคำรชุด	จ�ำนวน	๑,268	รำย	คิดเป็นร้อยละ	5๔.75	 โดยมี

ประเด็นการร้องเรียนเข้ามากที่สุด	คือ	ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ

	 ๑.๓	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้มีการขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการ

คุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน	สคบ.	๑๑๖๖	โดยมีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษา	จ�ำนวน	๔6,85๔	

รำย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ประเภทเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน	(รำย)

ด้านฉลาก	 ๑๔,๗๘๔

ด้านสัญญา	 ๑๓,๐๓๖

ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง ๓,๗๙๗

ด้านโฆษณา ๒,๐๑๗

ด้านกฎหมาย ๒๒๑

อื่นๆ ๑๒,๙๙๙

แผนภูมิแสดงประเภทเรื่องร้องเรียนของกำรบริกำรสำยด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑66

ที่มำ	:	ศูนย์บริการสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑๖๖	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

ช่องทำงโทรศัพท์สำยด่วน	๑๑66	:	สามารถจ�าแนกประเภทเรื่องการติดต่อ	ดังนี้

รายงานประจำาปี  ๒๕๖๐52



แผนภูมิแสดงประเภทเรื่องกำรติดต่อกำรบริกำรสำยด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑66

ที่มำ	:	ศูนย์บริการสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑๖๖	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

๒. กำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภค

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เดือนตุลำคม	 255๙	 -	 กันยำยน	 256๐	 (รอบ	 ๑2	 เดือน)	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู ้บริโภค	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 2,๙72	 รำย	 เป็นเงิน	

2๙7,๙75,๐83.65	 บำท	 (สองร้อยเก้ำสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันแปดสิบสำมบำทหกสิบห้ำสตำงค์)	 

ดังรายละเอียดต่อไปนี	้

กำรด�ำเนินกำร
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวนเงิน
(	บำท)

๑.	กำรเจรจำไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ	รวมทั้งสิ้น	 5๐3 ๑8,3๑7,๑๐2.7๙

					ด้านโฆษณา	 ๑๕๖ ๑,๕๘๐,๐๓๒

					ด้านฉลาก ๑๒๙ ๖๖,๐๕๙

					ด้านสัญญา	 ๑๓๒ ๑๖,๖๗๑,๐๑๑.๗๙

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๘๖ -

- ๙ - 
 

 
 

 
 
ที่มำ : ศูนย์บริกำรสำย ด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 
๑ ๑ ๖๖  ส ำ นั ก ง ำ น คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ข้ อ มู ล  ณ วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
 
                

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้บริโภค จ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๒ ราย                 
เป็นเงิน ๒๙๗,๙๗๕,๐๘๓.๖๕ บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาท  
หกสิบห้าสตางค์) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 

 

การด าเนินการ 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
( บาท) 

๑. การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ รวมทั้งสิ้น  ๕๐๓ ๑๘,๓๑๗,๑๐๒.๗๙ 
     ด้ำนโฆษณำ  ๑๕๖ ๑,๕๘๐,๐๓๒ 
     ด้ำนฉลำก ๑๒๙ ๖๖,๐๕๙ 
     ด้ำนสัญญำ  ๑๓๒ ๑๖,๖๗๑,๐๑๑.๗๙ 
     ด้ำนกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง  ๘๖ - 
๒. ผู้บริโภคเข้าใจค าชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจและขอยุติเรื่อง  
    รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๑๕,๐๐๐ 

     ด้ำนโฆษณำ  ๓ - 

ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ติดตำมผล 

สัญญำณไม่ชัด/สำยหลุด 

อ่ืนๆ 

๒๑,๐๓๘ 
๑๘,๔๔๐ 

๗,๒๐๑ 
๙๖ 
๔๐ 
๒๓ 
๑๒ 
๔ 

แผนภูมิแสดงประเภทการติดต่อของสายด่วน ๑๑๖๖  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐) 

จ านวน ๔๖,๘๕๔ ราย จ าแนกเป็น 

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภค 

- ๙ - 
 

 
 

 
 
ที่มำ : ศูนย์บริกำรสำย ด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 
๑ ๑ ๖๖  ส ำ นั ก ง ำ น คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ข้ อ มู ล  ณ วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
 
                

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้บริโภค จ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๒ ราย                 
เป็นเงิน ๒๙๗,๙๗๕,๐๘๓.๖๕ บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาท  
หกสิบห้าสตางค์) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 

 

การด าเนินการ 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
( บาท) 

๑. การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ รวมทั้งสิ้น  ๕๐๓ ๑๘,๓๑๗,๑๐๒.๗๙ 
     ด้ำนโฆษณำ  ๑๕๖ ๑,๕๘๐,๐๓๒ 
     ด้ำนฉลำก ๑๒๙ ๖๖,๐๕๙ 
     ด้ำนสัญญำ  ๑๓๒ ๑๖,๖๗๑,๐๑๑.๗๙ 
     ด้ำนกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง  ๘๖ - 
๒. ผู้บริโภคเข้าใจค าชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจและขอยุติเรื่อง  
    รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๑๕,๐๐๐ 

     ด้ำนโฆษณำ  ๓ - 

ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ติดตำมผล 

สัญญำณไม่ชัด/สำยหลุด 

อ่ืนๆ 

๒๑,๐๓๘ 
๑๘,๔๔๐ 

๗,๒๐๑ 
๙๖ 
๔๐ 
๒๓ 
๑๒ 
๔ 

แผนภูมิแสดงประเภทการติดต่อของสายด่วน ๑๑๖๖  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐) 

จ านวน ๔๖,๘๕๔ ราย จ าแนกเป็น 

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภค 
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กำรด�ำเนินกำร
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวนเงิน
(	บำท)

2.	ผู้บริโภคเขำ้ใจค�ำชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจและขอยุติเรื่อง	
				รวมทั้งสิ้น

3๐ ๑5,๐๐๐

					ด้านโฆษณา	 ๓ -

					ด้านฉลาก ๒๕ ๑๕,๐๐๐

					ด้านสัญญา	 ๒ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

3.	ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ 
					และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ	รวมทั้งสิ้น	

3๐๔ -

					ด้านโฆษณา	 ๙๘ -

					ด้านฉลาก ๑๓๓ -

					ด้านสัญญา	 ๕๕ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๔ -

๔.	ส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคด�ำเนินคดี	 325 ๑7๙,7๑8,568.3๙

					ด้านโฆษณา	 ๑๑๙ ๙,๐๒๖,๑๐๒.๕๗

					ด้านฉลาก ๒๓ ๙,๘๖๑,๑๓๒

					ด้านสัญญา ๑๘๓ ๑๖๐,๘๓๑,๓๓.๕๖

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง - -

5.	ศำลมีค�ำพิพำกษำให้ผู้ประกอบธุรกิจ	ช�ำระค่ำเสียหำย
				ให้ผู้บริโภค

๑83 ๔๐,8๙๔,88๔.6๑

					ด้านโฆษณา	 ๕๐ ๒,๐๘๑,๐๗๖.๒๕

					ด้านฉลาก ๙ ๑๕๑,๗๕๕

					ด้านสัญญา	 ๑๒๔ ๓๘,๖๖๒,๐๕๔.๓๖

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

6.	ด�ำเนินกำรบังคับคดีตำมค�ำพิพำกษำ 2๑ 3,5๙๐,๐88.3๙

					ด้านโฆษณา	 ๑๕ ๔๒๐,๓๘๘.๓๙

					ด้านฉลาก - -

					ด้านสัญญา	 ๖ ๓,๑๖๙,๗๐๐

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -
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กำรด�ำเนินกำร
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวนเงิน
(	บำท)

7.	อื่นๆ	(ยุติเรื่อง,	ถอนเรื่อง,	คดีสิ้นสุด) ๙๙ 8,2๑๑,655.๑2

					ด้านโฆษณา	 ๔ ๕๔๔,๖๘๕

					ด้านฉลาก ๑๐ ๕๓๑,๓๐๐

					ด้านสัญญา	 ๓๕ ๗,๑๓๕,๖๗๐.๑๒

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๕๐ -

8.	ด�ำเนินกำรตำม	พรบ.	ล้มละลำย ๑ ๑2,753,๐28

					ด้านโฆษณา	 - -

					ด้านฉลาก - -

					ด้านสัญญา	 ๑ ๑๒,๗๕๓,๐๒๘

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๙.	ผู้บริโภคได้รับช�ำระเงินครบถ้วนแล้ว/	ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว/ 
				ได้รับกำรแก้ไขแล้ว

26 -

					ด้านโฆษณา	 ๑๑ -

					ด้านฉลาก ๔ -

					ด้านสัญญา	 ๙ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๒ -

๑๐.	ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิด�ำเนินคดีทำงศำลด้วยตนเองแล้ว ๙ -

					ด้านโฆษณา	 ๑ -

					ด้านฉลาก ๕ -

					ด้านสัญญา	 ๓ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๑๑.	ผู้บริโภคขอถอนเรื่อง ๑๐ -

					ด้านโฆษณา	 ๒ -

					ด้านฉลาก ๖ -

					ด้านสัญญา	 ๒ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -
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กำรด�ำเนินกำร
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวนเงิน
(	บำท)

๑2.	ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้บริโภคตำม	พ.ร.บ. 3 -

					ด้านโฆษณา	 ๑ -

					ด้านฉลาก ๑ -

					ด้านสัญญา	 - -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๑ -

๑3.	ร้องไม่มมีลู/	ไม่มีควำมชดัเจน/	ร้องซ�ำ้/ติดต่อผู้ร้องไม่ได้ 7 -

					ด้านโฆษณา	 ๑ -

					ด้านฉลาก ๒ -

					ด้านสัญญา	 ๔ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๑๔.	ผู้บริโภคไม่มำพบ	ไม่ส่งเอกสำรหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
						แต่อยำ่งใด

๑7 -

					ด้านโฆษณา	 ๙ -

					ด้านฉลาก ๕ -

					ด้านสัญญา	 ๓ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๑5.	เรื่องมีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำล	หรือเรื่องที่ศำลมีค�ำสั่ง					 
						พิพำกษำหรือค�ำสั่งเด็ดขำดแล้ว

๑ -

					ด้านโฆษณา	 - -

					ด้านฉลาก - -

					ด้านสัญญา	 ๑ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๑6.	เสนอผู้บริหำร	ยุติเรื่องแล้ว 3 -

					ด้านโฆษณา	 - -

					ด้านฉลาก ๒ -

					ด้านสัญญา	 ๑ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -
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กำรด�ำเนินกำร
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวนเงิน
(	บำท)

๑7.	ตอบผู้ร้องทุกข์ให้ทรำบข้อกฎหมำย	กฎกระทรวง	ระเบียบ			 
						ประกำศคณะกรรมกำร

๔ -

					ด้านโฆษณา	 - -

					ด้านฉลาก ๓ -

					ด้านสัญญา	 ๑ -

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 - -

๑8.	เสนอคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๑,๔26 ๓๔,๔๗๔,๗๕๖.๓๕

					ด้านโฆษณา	 ๑,๐๔๗ ๑๑๑,๐๐๐

					ด้านฉลาก ๒๑ -

					ด้านสัญญา	 ๓๔๔ ๓๔,๓๖๓,๗๕๖,๓๕

					ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง	 ๑๔ -

รวม 2,๙72 2๙7,๙75,๐83.65

หมำยเหต	ุ(กรณเีป็นการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนให้ผูบ้รโิภคในปีงบประมาณปัจจบุนั	และทีค้่างด�าเนินการ	ในปีงบประมาณทีผ่่านๆ	มาด้วย)

๓. กำรรับเรื่องเพื่อด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภค 

	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องเพื่อด�าเนินคดีแทนผู้บริโภคในกรณีที่ได้รับค�าร้องขอจาก 

ผูบ้รโิภคทีถ่กูละเมดิสทิธิ	ซึง่ใน	เดอืนตลุำคม	255๙	-	กนัยำยน	256๐	(รอบ	๑2	เดือน)	ได้รบัด�ำเนนิคดแีทนผู้บรโิภค

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้	

กำรด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภค

จ�ำนวน

๙2๑	รำย
353,3๑๙,885.67	บำท

-	ดำ้นโฆษณำ

					รับด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค ๓๘๙ ราย

					จ�านวนค่าเสียหาย ๒๖,๒๓๔,๖๗๕.๖๙ บาท
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กำรด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภค

จ�ำนวน

๙2๑	รำย
353,3๑๙,885.67	บำท

-	ดำ้นฉลำก

					รับด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค ๖๓ ราย

					จ�านวนค่าเสียหาย ๒๕,๘๐๕,๘๘๓ บาท

-	ดำ้นสัญญำ

	 รับด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค ๓๗๕ ราย

	 จ�านวนค่าเสียหาย ๒๙๔,๖๗๘,๙๒๗ บาท

-	ดำ้นส�ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 รับด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค ๙๔ ราย

	 จ�านวนค่าเสียหาย ๖,๖๐๐,๓๑๐ บาท

๔. กำรเปรียบเทียบควำมผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด�าเนินการเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธ ิ

ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมทั้งพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งใน	 เดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	(รอบ	๑2	เดือน)	 

ได้มีกำรเปรียบเทียบควำมผิดผู้ประกอบธุรกิจ	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

กรณีควำมผิด

จ�ำนวน

38	รำย	
2,๑35,๐๐๐	บำท

-	 ด้ำนโฆษณำ

						จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ๔ ราย

						เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

-	 ด้ำนฉลำก

						จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ๑๓ ราย

						เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
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กรณีควำมผิด

จ�ำนวน

38	รำย	
2,๑35,๐๐๐	บำท

-	 ด้ำนสัญญำ

						จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ๓ ราย

						เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-	 ด้ำนกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง

						จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ๗ ราย

						เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท

-	 กรณีขัดหมำยเรียก	(ไม่มำเจรจำไกล่เกลี่ย)

						จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ๑๑ ราย

						เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๕. กำรตรวจสอบพฤติกำรณ์กำรประกอบธุรกิจ 

	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณา	 ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต	 ผู้สั่งหรือน�าเข้า	 และผู้จ�าหน่ายสินค้า 

และบริการ	 ตรวจสอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและหลักฐานการรับเงิน	 และผู้ประกอบธุรกิจ	 ขายตรงและตลาดแบบ

ตรง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ซ่ึงในเดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	

(รอบ	๑2	เดือน)	ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์กำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ	จ�ำนวน	๑,๑๙7	รำย	รวม	7,๙๔6	

ตัวอย่ำง	ดังนี้	

๑.	การตรวจสอบการโฆษณา	 จ�านวน ๑,๐๔๕ ราย

๓,๒๑๕ ตัวอย่าง

๒.	การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ	ทั่วไป จ�านวน ๑๑๖ ราย

๔,๗๓๑ ตัวอย่าง

๓.	การตรวจสอบสัญญา	 จ�านวน ๒๕ ราย

๔.	การตรวจสอบการขายตรงและตลาดแบบตรง จ�านวน ๘ ราย
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ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

กำรตรวจสอบ จ�ำนวน

๑.	กำรตรวจสอบกำรโฆษณา
๑,๐๔5

3,2๑5

รำย

ตัวอย่ำง

-		กำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรทั่วไป	รวมทั้งกำรโฆษณำขำย	 

		ห้องชุดในอำคำรชุดและขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร	ทำงหนังสือพิมพ์

6๐

๑,62๑

รำย

ตัวอยำ่ง

    							พบว่า				ถูกต้อง

																							ไม่ถูกต้อง

๑,๕๐๖

๑๑๕

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

-		กำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรทั่วไป	รวมทั้งกำรโฆษณำขำย 

		ห้องชุดในอำคำรชุดและขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร	ทำงสื่ออินเทอร์เน็ต

567

6๔8

รำย

ตัวอยำ่ง

    							พบว่า			ถูกต้อง

																						ไม่ถูกต้อง

๓๙๕

๒๕๓

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

-		กำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรทั่วไป	รวมทั้งกำรโฆษณำขำย 

		ห้องชุดในอำคำรชุดและขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร	ทำงส่ือดำวเทียม

78

๔6๔

รำย

ตัวอยำ่ง

											พบว่า			ถูกต้อง

																					ไม่ถูกต้อง

๓๕๘

๑๐๖

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

-		กำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรทั่วไป	รวมทั้งกำรโฆษณำขำย 

		ห้องชุดในอำคำรชุดและขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร	ทำงสื่อโทรทัศน์

56

๑๙8

			รำย

ตัวอย่ำง

    							พบว่า			ถูกต้อง

																						ไม่ถูกต้อง

๑๗๕

๒๓

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

-		กำรตรวจสอบข้อควำมโฆษณำสินค้ำและบริกำรทั่วไป	รวมทั้งกำรโฆษณำขำย 

		ห้องชุดในอำคำรชุดและขำยที่ดินพร้อมทั้งอำคำร	ทำงสื่อป้ำยโฆษณำ

28๔

28๔

รำย

ตัวอยำ่ง

    							พบว่า			ถูกต้อง

																						ไม่ถูกต้อง

๔๙

๒๓๕

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

2.	กำรตรวจสอบสินค้ำที่ควบคุมฉลำก/สินค้ำอื่นๆ	ทั่วไป
๑๑6

๔,73๑
รำย
ตัวอยำ่ง

-		ตรวจสอบฉลำกสินค้ำที่ควบคุมฉลำก	(ผู้ประกอบธุรกิจน�ำฉลำกสินคำ้				 
		มำตรวจ	ณ	ส�ำนักงำน)

5๑
728

รำย
ตัวอยำ่ง

											พบว่า				ถูกต้อง
																					ไม่ถูกต้อง																																																																					

๗๒๘
-

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
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กำรตรวจสอบ จ�ำนวน

- ตรวจสอบฉลำกสินค้ำที่ควบคุมฉลำก	(ตรวจสอบ	ณ	สถำนประกอบกำร 
		ของผู้ประกอบธุรกิจ)

65
๔,๐๐3

รำย
ตัวอยำ่ง

	 พบว่า			ถูกต้อง
																					ไม่ถูกต้อง																																																																					

๓,๓๘๑
๖๒๒

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

3.	กำรตรวจสอบสัญญำ 25 รำย

     -	ตรวจสอบกำรก่อสร้ำงตำมค�ำร้องเรียนจำกผู้บริโภค	 25 รำย

๔.	กำรตรวจสอบขำยตรงและตลำดแบบตรง 8 รำย

											พบว่า			ถูกต้อง
																					ไม่ถูกต้อง

-
๘

ราย
ราย

๖. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรคุ้มครองผู้บริโภค

	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ์	 อันเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชนผู้บริโภค	 ในการเลือกซื้อสินค้าและ 

บริการ	 รวมท้ังเผยแพร่แนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 เพ่ือกระตุ้นจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 

ซึ่งในเดือนตุลำคม	255๙	-	กันยำยน	256๐	(รอบ	๑2	เดือน)	ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	ดังนี้	

กำรด�ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ�ำนวน

๑. งำนประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๔66 ครั้ง

-	 สื่อวิทยุ ๑๑๔ ครั้ง

-	 สื่อโทรทัศน์ ๓๔๙ ครั้ง

2.	งำนส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๑๔7 ครั้ง

-	 เผยแพร่เอกสาร	แผ่นพับ	โปสเตอร์	วารสาร	CD	VCD	ให้ผู้บริโภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙๕ ครั้ง

-	 จัดส่ง	สคบ.	สาร	ราย	๒	เดือน	 ๕,๗๗๘ แห่ง

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว	บทความ	ภาพกิจกรรม	และประกาศลงเว็บไซต์
ของ	สคบ.	(www.ocpb.go.th)

๑๖๐ ครั้ง
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กำรด�ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ�ำนวน

- เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์	(ตัววิ่ง)	ทางสื่อโทรทัศน์ ๑๗ ครั้ง

- เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์	(ตัววิ่ง)	ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	
สคบ.

๒๗ เรื่อง

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทาง	Facebook	ส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๔๓๖ เรื่อง

- บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 
ผ่านเว็บไซต	์สคบ.	(www.ocpb.go.th)

๑๔๑ เรื่อง

- บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

๘๑ เรื่อง

- งานเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆ	(สถานีโทรทัศน์/วิทยุ/
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)

๕๙ เรื่อง

- ส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผ่านหน่วยงานราชการทั่วประเทศ

๘ ครั้ง

- งานตรวจข่าวประจ�าวันที่เกี่ยวข้องกับ	สคบ.	หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า	 
๔๐	ฉบับ	ทุกวัน	เป็นเวลา	๑	ป	ีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๙

๘๐๕ ครั้ง

- ส่งภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

- ครั้ง

- ส่งภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านหน่วยงานราชการทั่วประเทศ

- ครั้ง

- จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในงานต่างๆ ๔๕ ครั้ง

- เป็นวิทยากรบรรยาย - ครั้ง

- จัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม/งานออกแบบ ๑๔๖ งาน

- จัดประชุมสัมมนา ๙ ครั้ง

3.	งำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรฯ 2 ครั้ง

- การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการฯ	 ๒ ครั้ง
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 ๑.๑ โครงกำรพัฒนำทักษะ

กำรผลิ ตสื่ อ กำร เรี ยนกำรสอน

อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

	 		จดักจิกรรมค่ายสร้างสรรค์สือ่

ด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 (Smart	

Yong	Consumer	Leader	to	ASEAN)	

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการผลิต

สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุคใหม	่เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจ	 และสามารถน�าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือท�าเป็นภาพยนตร์ส้ัน	 เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ	เมื่อวันท่ี	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมมิโด	ถนนประดิพัทธ์	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมการประชุม	

ได้แก่	อาจารย์	และนักเรียนของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนมัธยมต่างๆ	จ�านวน	๗๐	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	และสามารถ

น�าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อท�าเป็นภาพยนตร์สั้นได้

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๗. กำรจัดประชุมสัมมนำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก ่

ผู้บริโภค	ผู้ประกอบธุรกิจ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนทั่วไป	โดยในเดือนตุลำคม	255๙	-	

กันยำยน	256๐	(รอบ	๑2	เดือน)	ได้จัดประชุมสัมมนำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค	จ�ำนวน	56	ครั้ง	ดังนี้

๑.	กำรจัดประชุมสัมมนำให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ	(35	ครั้ง)	

	 ๑.2	โครงกำรประชุมสัมมนำเชงิปฏิบตักิำร	กำรตรวจตดิตำมกำร

คุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด	

จังหวัดร้อยเอ็ด

 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามการ

คุ้มครองผูบ้รโิภคของคณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคประจ�าจงัหวดั	เพ่ือ

ด�าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ	 (ครั้งที่	 ๒) เมื่อวันที่	 ๑๐	

มกราคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประดับแก้ว	โรงแรมเพชรรัตน์	การ์เด้นส	์อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	

ประชาชน	และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑๓๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 	 	 ๑.3	โครงกำรคลินิก	สคบ.	เขตสำยไหม	กรุงเทพฯ

	 	 	 จัดโครงการ	 “คลินิก	 สคบ.”	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	

ร่วมกบัสมาพันธ์ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคกรุงเทพมหานคร	เพือ่ให้ความรู้

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน	และให้ประชาชนปกป้องสิทธิไม่ให้

ถูกเอารัดเอาเปรียบ	เมื่อวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	ชุมชนพลาย

รัตนะ	แขวงสายไหม	เขตสายไหม	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แก่	ประชาชนเขตสายไหม	จ�านวน	๘๐	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในด้านการคุ้มครอง 

สิทธิผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ๑.๔ โครงกำร	สคบ.สัญจร	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 จัดโครงการ.“สคบ.สัญจร	 จังหวัดร้อยเอ็ด”.ประจ�าปี 

งบประมาณ	 ๒๕๖๐	 เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสิทธิการคุ ้มครอง 

ผู้บริโภคแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม	 เมื่อวันท่ี	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 

ณ	อาคารหอประชุม	๖๐	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แก่	ผู้ประกอบธรุกิจ	นกัศกึษา	และประชาชน	จ�านวน	๓,๕๐๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 ๑.5 โครงกำรประชมุสมัมนำให้ธรุกจิรบัจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร

เพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ	

	 	 	 	 จดัโครงการ	“ผูบ้ริโภคได้อะไรจากประกาศคณะกรรมการว่า

ด้วยสัญญาเร่ือง	 ให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพ่ือการอยู่อาศัยเป็น

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา	พ.ศ.	๒๕๕๙”	เพื่อชี้แจงต่อผู้บริโภคให้มีความรู้

ความเข้าใจ	ตลอดจนมีแนวทางในการปฏบิตัอิย่างถกูต้องให้เป็นไปตาม

ประกาศฯ	เมื่อวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	ไมด้า	แอร์พอร์ต	

ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ประชาชน	และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

จ�านวน	๑๓๘	ราย

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัธรุกิจรบัจ้างก่อสร้างอาคาร	และแนวทาง

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

รายงานประจำาปี  ๒๕๖๐6๔



	 	 	 ๑.7	 โครงกำรคลินิก	 สคบ.	 เพื่อสืบสำนปณิธำนพ่อ	 
ณ	โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ	บดินทรเดชำ	กรุงเทพฯ

	 	 	 จัดโครงการ	“คลินิก	สคบ.	เพื่อสืบสานปณิธานพ่อ”	เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค.การ
อ�านวยความสะดวกในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์	และการให้ค�าปรกึษา
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู ้บริโภค	 เมื่อวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 
ณ	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 ถนนลาดพร้าว	 แขวงสะพานสอง	 
เขตวงัทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ได้แก่	ประชาชน	
จ�านวน	๙๐	คน
	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
	 	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักแผนและการพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค

 ๑.6 โครงกำรคลินกิ	สคบ.	เพือ่สบืสำนปณิธำนพ่อ	ณ	ส�ำนักงำน
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ

	 จัดโครงการ	 “คลินิก	 สคบ.	 เพื่อสืบสานปณิธานพ่อ”	 เพ่ือให้
ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 และ 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เม่ือวันที่	 ๓๐	 มกราคม	
๒๕๖๐	ณ	ส�านักงานเขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้แก่	ผู้ประกอบธุรกิจ	นักศึกษา	และประชาชน	จ�านวน	๕๑	คน
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ๑.8	โครงกำร	สคบ.สัญจร	จังหวัดฉะเชิงเทรำ

	 จัดโครงการ	 “สคบ.สัญจร	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา”	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	เพื่อ

ให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 

แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	

๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมซันธารา	 เวลเนส	 รีสอร์ท	

อ�าเภอเมอืง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ผูเ้ข้าร่วมประชุม

ได้แก่	 ข้าราชการ	 ผู้ประกอบธุรกิจ	 นักศึกษา	

และประชาชน	จ�านวน	๑,๐๐๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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	 	 ๑.๑๐	โครงกำรคลินกิ	สคบ.	ณ	วดัหงส์รัตนำรำมรำชวรวหิำร	

กรุงเทพฯ

	 	 จัดโครงการคลินิก	 สคบ.	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สัญญา	 ด้านโฆษณา	 ด้านฉลาก	 ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	

สินค้าห้ามขาย	 สินค้าอันตราย	 และสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 เมื่อวันที่	 ๖	

มนีาคม	๒๕๖๐	ณ	วัดหงส์รัตนารามราชวรวหิาร	แขวงวดัอรณุราชวราราม	

เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก	่พระภิกษุสงฆ	์และประชาชน	จ�านวน	๒๐๕	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รับความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ผูร้บัผดิชอบโครงกำร	:	ส�านกัแผนและการพัฒนาการคุม้ครอง

ผู้บริโภค

	 	 	 ๑.๙	 โครงกำรสัมมนำควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคยุค

ดิจิทัล	เรื่อง	“กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน”	ณ	มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	

จังหวัดเชียงรำย

	 	 	 จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล	

เร่ือง	 “การบริโภคอย่างยั่งยืน”.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้แก่ผู้บริโภคเมื่อวันที่	 

๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมวนาสวรรค์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	อาจารย์	

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ	จ�านวน	๓๕๐	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน :	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร :	 ส�านักแผนและการพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค
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	 ๑.๑2	โครงกำร.สคบ.สัญจร	จังหวัดก�ำแพงเพชร

	 จัดโครงการ	“สคบ.สัญจร	จังหวัด

ก�าแพงเพชร”.ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	

เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสิทธิการคุ ้มครอง 

ผู้บริโภคกับผู้เข้าร่วมการประชุม	 และลง 

พืน้ทีแ่นะน�าผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกับการจัดท�า

ฉลากสินค้า	และการโฆษณาให้ถกูต้องตาม

กฎหมาย	 และไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเมื่อ 

วนัที	่๒๔	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องราชพฤกษ์	อาคารทปัีงกรรศัมโีชติ	

มหาวิทยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร	อ�าเภอเมอืงก�าแพงเพชร	จังหวดั

ก�าแพงเพชร	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ข้าราชการ	ผู้ประกอบธุรกิจ	

และประชาชนจ�านวน	๑,๒๐๐	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 	 	 	 ๑.๑๑.โครงกำรสัมมนำควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุคดิจิทัล	 เรื่อง	 “กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน”	 ณ	 มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี	จังหวัดอุบลรำชธำนี

 	 	 จัดโครงการสัมมนาความรู ้ด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค

ยุคดิจิทัล	 เร่ือง	 “การบริโภคอย่างยั่งยืน”.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ให้ประโยชน์อย่างคุ ้มค่า	 ไม่ท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้แก่ผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	 

๘	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	อ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	อาจารย์	และนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยในเขตภาคอีสาน	จ�านวน	๓๕๐	คน

	 	 	 	 	ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รับความรู้	ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

	 	 	 	 ผูร้บัผดิชอบโครงกำร	:		ส�านกัแผนและการพฒันาการคุม้ครอง 

ผู้บริโภค
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	 ๑.๑๔	โครงกำรสมัมนำให้ควำมรู้ในกำรซือ้ขำยสนิค้ำ

ออนไลน์จำกระบบออนไลน์	ณ	โรงแรมรชิมอนด์	จงัหวดันนทบรุี

	 จัดโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้ในการซ้ือขาย

สนิค้าออนไลน์จากระบบออนไลน์	เพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทราบ

ถึงสภาพปัญหาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้า

จากระบบออนไลน์	และได้รบัความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารป้องกนัการ

ถูกหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์	เมื่อวันที่	

๒๐	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมริชมอนด์	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

จงัหวัดนนทบรุ	ีผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ได้แก่	ผูป้ระกอบธรุกิจเครอืข่าย

ภาคประชาชน	และนักศึกษา	จ�านวน	๓๕๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ 

เกีย่วกบัการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์จากระบบออนไลน์	และวธิกีาร

ป้องกันการถูกหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าจากระบบ

ออนไลน์

	 ผูรั้บผดิชอบโครงกำร	:	กองคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านธรุกจิ

ขายตรงและตลาดแบบตรง		  

 ๑.๑3	โครงกำรคลินิก	สคบ.	ณ	มัสยิดนำมีอุลค็อยรียะห์	เขตรำชเทว	ีกรุงเทพฯ

	 จัดโครงการคลินิก	 สคบ.	 เพื่อสืบสานปณิธาณพ่อ	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	 ๒๙	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	มัสยิดนามีอุลค็อยรียะห์	 แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ข้าราชการ	และประชาชน	จ�านวน	๙๔	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
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	 ๑.๑6		โครงกำรตรวจตดิตำมพฤตกิำรณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดสงขลำ

	 จดัโครงการตรวจตดิตามพฤตกิารณ์ของผูป้ระกอบธรุกจิ

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๑๒	ณ	จังหวัดสงขลา	 เพื่อให้ความรู้ด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ขายรถยนต์ใช้แล้ว	 และตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย	์ในอ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เมื่อ

วันที	่๒	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมบุรีศรีภู	บูติกโฮเต็ล	อ�าเภอ

หาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ผู้ประกอบธุรกิจ	

และประชาชน	จ�านวน	๑๖๖	คน 

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรู	้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.๑5	 โครงกำรคลินิก	 สคบ.	 ณ	 วิทยำลัยทองสุข	 

เขตทวีวัฒนำ	กรุงเทพฯ

	 จัดโครงการ.“คลินิค	 สคบ.”.เพื่อสนับสนุนการคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคในการพฒันาเครอืข่าย	และให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ

สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 

ณ	วิทยาลัยทองสุข	ถนนบรมราชชนนี	 เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	จ�านวน	

๑๑๗	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:.เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ

เครือข่ายเพือ่สนบัสนนุการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักแผนและการพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค				
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	 	 	 ๑.๑7	 โครงกำรตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของผู้ประกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดพัทลุง

	 	 	 จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๑๓	ณ	จังหวัดพัทลุง	 เพื่อให้ความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก่ผู้ประกอบธุรกิจขาย

รถยนต์ใช้แล้ว	และตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจขาย

อสงัหารมิทรพัย์	ในอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพัทลงุ	เมือ่วนัที	่๓	พฤษภาคม	

๒๕๖๐	ณ	โรงแรมชัยคุณาธานี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง	ผู้เข้าร่วม

ประชุม	ได้แก	่ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	จ�านวน	๑๖๓	คน 

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ผู ้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.๑8	โครงกำรตรวจตดิตำมพฤตกิำรณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดกระบี่

	 จดัโครงการตรวจตดิตามพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธรุกจิ

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๑๔	ณ	จังหวัดกระบี่	เพื่อให้ความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก่ผู้ประกอบธุรกิจขาย

รถยนต์ใช้แล้ว	 และตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ

ขายอสังหาริมทรัพย์	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่	 เมื่อวันท่ี	 

๔	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมมารไิทม์	ปาร์ค	แอนด์	สปา	รสีอร์ท	

อ�าเภอเมือง	จงัหวดักระบี	่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ได้แก่	ผู้ประกอบธรุกจิ	

และประชาชน	จ�านวน	๑๕๐	คน 

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.๑๙	 โครงกำรตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดพังงำ

	 จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภาค	 ครั้งท่ี	 ๑๕	 ณ	 จังหวัดพังงา	 เพื่อให้ 

ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก ่

ผูป้ระกอบธรุกจิขายรถยนต์ใช้แล้ว	และตรวจติดตามพฤติการณ์

ของผู้ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์	 ในอ�าเภอเมือง	

จังหวัดพังงา	เมื่อวันที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมพังงา	

เบย์	รีสอร์ท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	จ�านวน	๑๕๑	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 	 ๑.2๐	โครงกำรตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์

	 	 จัดโครงการตรวจตดิตามพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธรุกิจ

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที	่๑๖	ณ	จังหวัดบุรีรัมย	์เพื่อให้ความรู้ด้าน

การคุม้ครองผู้บริโภค	และออกตรวจแนะน�าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ขายรถยนต์ใช้แล้ว	 และตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ

ธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย์	ในอ�าเภอเมอืง	จังหวดับรุรีมัย์	เมือ่วนัที่	

๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมบุรีเทล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

บุรีรัมย์	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก	่ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	

จ�านวน	๑๗๐	คน

	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรู	้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 	 	 ๑.22	 โครงกำรตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

	 	 	 จัดโครงการตรวจตดิตามพฤตกิารณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภาค	ครั้งที	่๑๘	ณ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อ

ให้ความรูด้้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค	และออกตรวจแนะน�าแก่

ผู ้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช ้แล้ว	 และตรวจติดตาม

พฤติการณ์ของผู้ประกอบธรุกจิขายอสังหาริมทรัพย์	ในอ�าเภอ

เมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีเมื่อวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

ณ	โรงแรมไดมอนด	์พลาซ่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 

ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 ผู้ประกอบธุรกิจ	 และประชาชน	

จ�านวน	๑๕๑	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ผูร้บัผดิชอบโครงกำร	:	ส�านกัประสานและส่งเสรมิ

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.2๑	โครงกำรตรวจตดิตำมพฤตกิำรณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดอุบลรำชธำนี

 จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๑๗	ณ	จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้

ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก ่

ผูป้ระกอบธรุกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว	และตรวจตดิตามพฤติการณ์

ของผูป้ระกอบธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย์	ในอ�าเภอเมอืง	จังหวดั

อบุลราชธาน	ีเม่ือวนัที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมเนวาด้า	

คอนเวนชั่น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้เข้าร่วมประชุม	

ได้แก	่ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	จ�านวน	๑๒๓	คน 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู	้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.23	โครงกำรสัมมนำเสริมสรำ้งเครือขำ่ยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค	(ครั้งที่	2)

	 จัดสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 (ครั้งที่	 ๒)	 ณ	 จังหวัดอุทัยธานี	 เพื่อชี้แจง

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	 ๑๙	

พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์	 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุทัยธานี		 

ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 หัวหน้าส่วนราชการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 นักเรียน	 และ

นักศึกษา	จ�านวน	๑,๔๐๐	คน																

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และ 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.2๔	 โครงกำรตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดพิษณุโลก

	 จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	 ๑๙	ณ	จังหวัดพิษณุโลก	 เพื่อให้

ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก ่

ผูป้ระกอบธรุกจิขายรถยนต์ใช้แล้ว	และตรวจติดตามพฤติการณ์

ของผู้ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์	 ในอ�าเภอเมือง	

จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม

เดอะแกรนด์	 ริเวอร์ไซด์	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ผู้เข้า

ร่วมประชุม	 ได้แก่	 ผู้ประกอบธุรกิจ	 และประชาชน	 จ�านวน	

๑๖๙	คน																

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู	้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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   ๑.25	โครงกำรตรวจตดิตำมพฤตกิำรณ์ของผูป้ระกอบ

ธุรกิจในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดก�ำแพงเพชร

   จดัโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธรุกจิ

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	๒๐	ณ	จังหวัดก�าแพงเพชร		เพื่อให้ความรู้

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และออกตรวจแนะน�าแก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจขายรถยนต์ใช ้แล้ว	 และตรวจติดตามพฤติการณ์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมนวรัตน์	

เฮอริเทจ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	จ�านวน	๒๑๐	คน			

 			 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู ้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู	้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 			 ผู ้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.26	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดน่ำน	

	 จดัโครงการสมัมนาเสรมิสร้างเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค

ในส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	 ๓	ณ	จังหวัดน่าน	 เพื่อชี้แจงนโยบายการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภูมิภาค		และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค	เมื่อวันที	่๑	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	หอประชุม

ศาลากลางจังหวัดน่าน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดน่าน	 ผู้เข้าร่วมการ

ประชุม	 ได้แก่	 หัวหน้าส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	นักเรียนและนักศึกษา	จ�านวน	๔๙๒	คน	

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู ้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู	้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และเครือข่าย

คุ้มครองผู ้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ ้มครอง 

ผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

รายงานประจำาปี  ๒๕๖๐7๔



	 	 ๑.28	 โครงกำรสัมมนำเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งให้

กับเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค	 ณ	 จังหวัด

หนองบัวล�ำภู

  จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

เครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค	ณ	จังหวดัหนองบัวล�าภู	

เพื่อชี้แจงนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 และ

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เม่ือวันที่	 

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมณัฐพงษ	์แกรนด	์อ�าเภอเมือง	

จังหวดัหนองบวัล�าภ	ูผู้เข้าร่วมการประชมุ	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐั	 

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชนทั่วไป

	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ ้มครองผู้บริโภค	 และ 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการ

คุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.27	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้กบัเครอืข่ำยคุ้มครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิำค	ณ	จงัหวดั

สกลนคร

	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เครอืข่ายคุ้มครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค	ณ	จงัหวดัสกลนคร	

เพื่อชี้แจงนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค		และ

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	

๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมดุสิต	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

สกลนคร	 ผู้เข้าร่วมการประชุม	 ได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	 

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชนทั่วไป

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู ้บริโภค	 และ 

เครือข่ายคุ ้มครองผู ้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบาย 

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รบัผดิชอบโครงกำร	 :	 ส�านกัประสานและส่งเสรมิ 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.2๙	โครงกำรสมัมนำเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั

เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดอุตรดิตถ์

	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

เครอืข่ายคุ้มครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค	จงัหวดัอตุรดิตถ์	เพือ่ชีแ้จง

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 และสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 กรกฎาคม	

๒๕๖๐	ณ	โรงแรมฟลายเดย์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ	์ผู้เข้า

ร่วมการประชุม	 ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้ประกอบธุรกิจ	และ

ประชาชนทั่วไป

 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 

ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธด้ิานการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 	 ๑.3๐	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้กบัเครอืข่ำยคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิำค	ณ	จงัหวดัแพร่

 	 	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 จังหวัดแพร	่ 

เพ่ือชี้แจงนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 และ 

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 เมื่อวันที่	 

๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐	โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นท์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดแพร่	 ผู้เข้าร่วมการประชุม	 ได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	 

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชนทั่วไป

	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 และ 

เครือข่ายคุ ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบาย 

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.3๑	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ

เครือข่ำยคุ ้มครองผู ้บริโภคในส่วนภูมิภำค	 ณ	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับ 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	(ครั้งที่	๕)	ณ	จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

เครือข่ายภาคประชาชน	 ให้มีความรู้เพียงพอในการตัดสินใจซ้ือ

สนิค้าและบรกิาร	สร้างความเข้าใจให้กบัเครอืข่ายภาคเอกชน	เร่ืองการปฏิบติังานด้านการคุม้ครองผู้บริโภคในส่วนภมิูภาค	

เมือ่วนัที	่๗	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมประจวบแกรนด์	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 เครือข่ายภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	จ�านวน	๑๐๔	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความ

เข้าใจเกีย่วกบัสทิธด้ิานการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และเครอืข่ายคุม้ครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู ้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.32	โครงกำรสัมมนำเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กับ

เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค	ณ	จังหวัดรำชบุรี

	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	ณ	จังหวัดราชบุร	ีเพื่อ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการปฏบิตังิานด้านการคุม้ครองผู้บริโภค	

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน	 ให้มี

ความรู้เพียงพอในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ	 สร้างความ

เข้าใจให้กับเครือข่ายภาคเอกชน	 เรื่องการปฏิบัติงานด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที	่๙	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแอส	สวิส	ราชบุรี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	

ผู ้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 เครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค

ประชาชน	จ�านวน	๑๒๕	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และเครือข่ายคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ผู ้ รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.3๔	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยคุ ้มครองผู ้บริโภคในส่วนภูมิภำค	 

ณ	จังหวัดสุรินทร์

	 	 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	ณ	 จังหวัดสุรินทร์	 เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน	 ให้มีความรู้เพียง

พอในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ	 สร้างความเข้าใจให้กับ 

เครือข่ายภาคเอกชน	 เรื่องการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในส่วนภูมภิาค	เมือ่วันที	่๑๕	สงิหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมทองธารนิทร์	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร	์ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เครือข่ายภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	จ�านวน	๒๔๔	คน

  ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และเครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

   ผู ้ รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

	 ๑.33	 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยคุ ้มครองผู ้บริโภคในส่วนภูมิภำค	 

ณ	จังหวัดสมุทรสงครำม

	 จดัโครงการสมัมนาเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเครือข่าย

คุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค	ณ	จงัหวดัสมทุรสงคราม	 เพือ่เสรมิ

สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเครอืข่ายภาคประชาชน	ให้มคีวามรูเ้พยีง

พอในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ	สร้างความเข้าใจให้กบัเครอืข่าย

ภาคเอกชน	 เร่ืองการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน

ภมูภิาค	เมือ่วนัที	่๑๐	สงิหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมบ้านอมัพวา	รีสอร์ท

แอนด์สปา	อ�าเภออัมพวา	จงัหวดัสมทุรสงคราม	ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ได้แก่	

เครอืข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	จ�านวน	๑๒๗	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และเครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคทราบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู ้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
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	 ๑.35	โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรเยียวยำผู้บริโภคระดับอำเซียน	ครั้งที่	2

	 	 จัดโครงการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับ

การเยยีวยาผูบ้รโิภคระดบัอาเซยีน	

ครั้งที่	 ๒	 เพื่อจัดท�ากระบวนการ

เยียวยาผู้บริโภค	 โดยมีเจ้าหน้าที่

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ	 

มาให้ความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับ	

“กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค”	 “การเยียวยาผู้บริโภคด้านยานยนต์	 และการเช่าซ้ือ”	 “การเยียวยา 

ผู้บริโภคด้านเสริมความงาม”	 “การเยียวยาผู้บริโภคด้านฉลาก”	 “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการซ้ือขายออนไลน์”	 

“การเยียวยาผู้บริโภคจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย”	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดชลบุรี	 

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา	จ�านวน	๔๔	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการซื้อขายออนไลน์	การเยียวยาผู้บริโภคด้านยานยนต์	และการเช่าซื้อ	การเยียวยา

ผู้บริโภคด้านเสริมความงาม	การเยียวยาผู้บริโภคด้านฉลาก	และการเยียวยาผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

2.	กำรจัดประชุมสัมมนำเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	(7	ครั้ง)	

 2.๑	 โครงกำรเสริมแรงกำยสร้ำงแรงใจ	 เติมไฟในกำรท�ำงำน	 ด้วยจิตวิทยำในกำรท�ำงำนและกำรสื่อสำร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ			

 จัดโครงการ	“เสริมแรงกายสร้างแรงใจ	เติมไฟในการท�างานด้วยจิตวิทยาในการท�างานและการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ”	เมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ	สคบ.	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส	์กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน	100	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักงานเลขานุการกรม	
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	 2.3	โครงกำรประชมุสมัมนำ	เพ่ือบรูณำกำรแก้ไขปัญหำ

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์				

	 จัดโครงการประชุมสัมมนา	 “เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหา

ด้านอสังหาริมทรัพย์”	 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการ

ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์	 เม่ือวันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	

๒๕๕๙	ณ	 โรงแรมไมด้า	 แอร์พอร์ต	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 กรุงเทพฯ	 

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน	๗๕	ราย

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้าน

อสังหาริมทรัพย์

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

	 	 	 2.2	 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับธุรกิจ

ขำยตรงและตลำดแบบตรงส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที	่สคบ.	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	

   จัดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขาย

ตรงและตลาดแบบตรง	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

เมื่อวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	ณ	ห้องกัลปพฤกษ์	 ๒	 โรงแรม	 ทีเค	 พาเลซ	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 เจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 และ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๖๒	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

	 	 2.๔	 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินคดีและกำรบังคับคดีให้แก่ 

เจ้ำหน้ำที่	สคบ.

  จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการด�าเนนิคดีและการบงัคบัคดีให้แก่เจ้าหน้าที่	

สคบ.	พร้อมทั้งมอบนโยบายการด�าเนินงานด้านกฎหมาย	ด้านการบังคับคดี	และ

การด�าเนินคดีอาญา	เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมบุหงา

ส่าหรี	รีสอร์ท	จังหวัดนครราชสีมา	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เจ้าหน้าที่

กองกฎหมายและคดีและเจ้าหน้าที่	สคบ.	ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๗๐	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้	 ความ

เข้าใจเก่ียวกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และทราบ

นโยบายการด�าเนินงานด้านกฎหมาย

	 	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองกฎหมายและคดี
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    2.6	 โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม

ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

	 	 	 จดัโครงการเสรมิสร้างพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

เพ่ือพัฒนาบุคลากร	 โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา	 เมื่อวันที	่ 

๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส	์เขตหลักสี	่กรุงเทพฯ	

ผู้เข้าร่วมการประชุม	ได้แก	่เจ้าหน้าที่ของ	สคบ.	จ�านวน	๔๘	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชมุได้รบัการพฒันาด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

	 	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักงานเลขานุการกรม

	 2.5	 โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อพิจำรณำร่ำง

ระเบียบคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ	 5(๑)	 แห่งพระรำชบัญญัติ

คุม้ครองผูบ้รโิภค	พ.ศ	2522	พ.ศ.	....	ณ	โรงแรม	ทเีค	พำเลซ	

กรุงเทพฯ

	 จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา	๕(๑)	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	

พ.ศ	๒๕๒๒	พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	

เงื่อนไข	และแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรา	๕(๑)	แห่ง

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ	 ๒๕๒๒	 ในการนับ	 

ชั่ง	ตวง	วัด	ตรวจสินค้า	และเก็บ	หรือน�าสินค้าในปริมาณที่พอ

สมควรไปเป็นตัวอย่าง	 เพื่อการทดสอบโดยไม่ต้องช�าระราคา

ให้มีประสิทธิภาพ	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 เมษายน	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรม 

ทีเค	พาเลซ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรา	๕(๑)	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ	

๒๕๒๒	ในการนับ	ชั่ง	ตวง	วัด	ตรวจสินค้า	และเก็บ	หรือน�าสินค้าในปริมาณที่พอสมควรไปเป็นตัวอย่าง	เพื่อการทดสอบ

โดยไม่ต้องช�าระราคาให้มีประสิทธิภาพ

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองกฎหมายและคด	ี		
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    2.7	 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบั ติกำร 

เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบั ติงำนประเมินผล 

เชิงนโยบำย

 	 	 	 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการปฏิบัติงานประเมินผลเชิงนโยบาย	 

เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบับคุลากรในการ

ขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์	เพ่ือให้เกดิการขบัเคล่ือน

และบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย	 อันจะส่งผล

ให้การด�าเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคของประเทศ	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	

เมื่อวันที่	๘	-	๙	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมไอ	ธารา	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้าร่วมการประชุม	ได้แก่	 

เจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน	๕๘	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคแห่งชาติ	และแลกเปล่ียนองค์ความรู	้ปัญหา	อปุสรรค	ตลอดจนแนวทางการพฒันาศกัยภาพการปฏบิติังานของ

บุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร	และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

3.	กำรจัดประชุมสัมมนำบูรณำกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคภำครัฐและภำคเอกชน	(๑2	ครั้ง)

 3.๑	 กำรประชุมหำรือแนวทำง

เพื่อตรวจสอบกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม

บุคคลที่มีลักษณะเข้ำข่ำยแชร์ลูกโซ่ใน

ประเทศไทย

 จัดการประชุมหารือแนวทางเพื่อ

ตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบุคคลท่ี

มีลักษณะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย	

เมื่อวันที่.๑๐.พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	สคบ..ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กรมพฒันาธรุกิจการค้า	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับการคุม้ครอง

ผู้บริโภค	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน	และธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�านวน	๓๖	คน		

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้แนวทางในการตรวจสอบการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บคุคลทีม่ลีกัษณะ

เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
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 3.2	 โครงกำรประชุมสัมมนำสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบ

ธุรกิจเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรโฆษณำขำยสินค้ำผ่ำน	 Social	

media	

 จัดโครงการประชุมสมัมนาสร้างความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบธรุกจิ

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการโฆษณาขายสินค้าผ่าน	 Social.media. 

เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 กรุงเทพฯ	 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม	ได้แก	่ผู้ประกอบ

ธุรกิจด้านต่างๆ	จ�านวน	100	คน	

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การโฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง		

	 	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

	 3.3	 โครงกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรบูรณำกำรงำน

คุม้ครองผูบ้รโิภคภำยใต้	(ร่ำง)	แผนยทุธศำสตร์กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค

แห่งชำต	ิพ.ศ.	256๐	-	256๔	

 จัดโครงการประชมุหารอืแนวทางการบรูณาการงานคุม้ครอง

ผู้บริโภคภายใต้	 (ร่าง)	 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมรามา

การ์เด้นส	์กรุงเทพฯ	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	ผู้แทนจากส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค	และเจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน	๖๐	คน	

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้แนวทางร่วมกันในการก�าหนดแผนยทุธศาสตร์การคุม้ครองผูบ้รโิภค

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 3.๔	 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพควำมร่วมมือเครือข่ำยส่ือมวลชน 

เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค

  จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค	(ครัง้ที	่๑)	และได้มกีารแถลงผลการด�าเนนิงานของ	สคบ.	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ไตรมาส	๑	(เดอืนตลุาคม	-	ธนัวาคม	๒๕๕๙)	เมือ่วันท่ี	 

๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เครือข่ายสื่อมวลชนของ	สคบ.	จ�านวน	๕๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	การท�างานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนของ	สคบ.	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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	 3.5	กำรประชมุหำรอื	“กรณสีำยกำรบนิปรบัขึน้รำคำตัว๋โดยสำร”

	 จัดการประชมุเพือ่หารอื	กรณสีายการบินในประเทศปรบัขึน้ราคาตัว๋

โดยสาร	เน่ืองจากการปรบัขึน้ภาษสีรรพสามติน�า้มนัเชือ้เพลิงส�าหรับเคร่ืองบนิ	

เมื่อวันที่	 ๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๓	ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย	 และผู้แทนสายการบินใน

ประเทศ	จ�านวน	๖	คน

 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการทบทวน

การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารตามจริง	ในอัตราที่เหมาะสม

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

	 3.6.โครงกำรขับเคลื่อนกลไกกำรจัดกำรปัญหำธุรกิจขำยตรง	กรณีแชร์ลูกโซ่

	 จัดโครงการ.“ขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาธุรกิจขายตรง	 กรณีแชร์ลูกโซ ่

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐”.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 กฎหมาย	 ระเบียบหลัก

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแชร์ลูกโซ่	หรือการระดมทุน	 โดยอาศัยแผนการจ่าย

ผลตอบแทนทางธุรกิจขายตรงมาชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุน	เมื่อวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๐	 ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 ผู ้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 

ผู้ประกอบธุรกิจ	และประชาชน	จ�านวน	๓๕๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ	กฎหมาย	

ระเบียบหลักเกณฑ	์และข้อตกลงต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

	 	 3.7	 กำรร่วมพิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือกำรคุม้ครองผู้บริโภคกบักรมสนบัสนนุ

บริกำรสุขภำพ	กระทรวงสำธำรณสุข

	 	 เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๐	ศาสตราจารย์

คลนิกิ	เกยีรตคิณุ	นายแพทย์	ปยิะสกล	สกลสตัยาทร	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 นายพงษ์ชัย	

นิรมิตศรีชัย	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี	 พร้อมด้วย	 นายจิรชัย	 มูลทองโร่ย	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นสักขีพยานกิตติมศักด์ิในการลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	เพือ่พฒันาศกัยภาพงานเครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	ด้านการคุม้ครอง

ผู้บริโภค	(อสม.สคบ.)	ระหว่าง	สคบ.	กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมปริ๊นซ	์พาเลซ	

มหานาค	แขวงคลองมหานาค	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ
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	 	 3.8	 กำรร่วมพิธีลงนำมในบันทึก 

ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง	 “กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน

กำรท่องเที่ยวไทยข้ันพ้ืนฐำน”	 ร ่วมกับ	 

๑๐	หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

	 	 เมื่ อวัน ท่ี 	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 

พลต�ารวจตรีประสทิธิ	์ เฉลิมวฒุศิกัดิ	์ เลขาธกิาร

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	มอบหมายให้	นายพฆิเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธกิาร	 ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ	 

“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยขั้นพ้ืนฐาน”.ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ๑๐	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 

กรมการท่องเทีย่ว	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กรมการขนส่งทางบก	กรมการปกครอง	กรมเจ้าท่า	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กรมอนามัย	และกรุงเทพมหานคร	ณ	โรงแรม

เซ็นจูรี่	พาร์ค	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ

	 3.๙	โครงกำรประชำพจิำรณ์รับฟังควำมคดิเหน็ต่อ	“ร่ำงประกำศ

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคว่ำด้วยกำรก�ำหนดลักษณะหรือ

ประเภทคดีที่สมำคมหรือมูลนิธิมีสิทธิในกำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำร

ละเมิดสิทธิผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ...”	 และ	 “ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำร

คุ้มครองผู้บริโภคว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรของสมำคมหรือมูลนิธิ 

เกี่ยวกับกำรฟ้องคดีและกำรใช้สิทธิและอ�ำนำจฟ้องของสมำคม 

และมูลนิธิ	พ.ศ.	...”

	 โครงการประชาพจิารณ์รบัฟังความคดิเหน็ต่อ	“ร่างประกาศ

คณะกรรมการคุ ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการก�าหนดลักษณะหรือ

ประเภทคดีที่สมาคมหรือมูลนิธิมีสิทธิในการด�าเนินคดีเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ...”	 และ	 “ร่างระเบียบคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคว่าด้วยการด�าเนนิการของสมาคมหรือมลูนธิเิก่ียวกบั

การฟ้องคดีและการใช้สิทธิและอ�านาจฟ้องของสมาคมและมูลนิธิ	พ.ศ.	...”	เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	

ระเบียบ	 และข้อบังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสม	 และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน	 เม่ือวันที	่ 

๑	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมทีเค	พาเลซ	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพฯ	ผู้เข้าร่วมการประชุม	 ได้แก่	 ผู้แทนจากสมาคมและ 

มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคจ�านวน	๑๓๘	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	

ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองกฎหมายและคดี
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	 	 	 	3.๑๐	 โครงกำรประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นต่อ	

“ร่ำงพระรำชบญัญตัแิจ้งเตอืนภยัและจดักำรสนิค้ำทีไ่ม่ปลอดภยั

ต่อผู้บริโภค	พ.ศ....”

	 										 จัดโครงการประชาพิจารณ์รับฟ ังความคิดเห็นต ่อ	 

“ร่างพระราชบัญญัติแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค	พ.ศ....”	 เพื่อการพัฒนา	 ทบทวน	 ปรับปรุงกฎหมาย	

ระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ	เกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสม	

และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน	 เมื่อวันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 

ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 สไตล์ลิส	 คอนเวนชั่น	 ต�าบลบางกระสอ	 

อ�าเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 ผู้เข้าร่วมการประชุม	 ได้แก่	 

ผู้แทนจากสมาคมและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย	 และผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิต	 ผู้จ�าหน่าย 

หรือน�าเข้าสินค้า	จ�านวน	๒๐๐	คน

	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น.เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

	 3.8	โครงกำรประชำพจิำรณ์เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็

เกี่ยวกับกำรทบทวน	แก้ไข	ยกเลิก	ประกำศคณะกรรมกำรว่ำ

ด้วยสัญญำ	 เรื่องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญำ	พ.ศ.	25๔2

	 จัดโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

เกีย่วกบัการทบทวน	แก้ไข	ยกเลกิ	ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย

สัญญา	 เร่ืองให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	เพือ่การพฒันา	ทบทวน	ปรบัปรงุกฎหมาย	ระเบยีบ	

และข้อบังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสม	

และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน	เมื่อวันที	่๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐	

ณ	โรงแรมที	เค	พาเลส	แอนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็	เพ่ือการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรงุกฎหมาย	ระเบียบ	

และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สัญญา
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	 3.๙	 โครงกำรสัมมนำกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำร

คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	256๐	-	256๔)

	 จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง 

ผู้บริโภคแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 เพื่อถ่ายทอดแผน

ยทุธศาสตร์การคุม้ครองผูบ้ริโภคแห่งชาต	ิฉบบัที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	

และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 

ณ	ห้องจปิูเตอร์	๔	 -	๕	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิแพค็	 เมอืงทอง

ธานี	จังหวดันนทบุร	ีผูเ้ข้าร่วมการประชมุ	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	สมาพันธ์

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	และเจ้าหน้าที่	สคบ.

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูเ้ข้าร่วมประชมุรบัทราบรายละเอยีดเกีย่วกบั

แผนยทุธศาสตร์การคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	๑	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	

และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	 :	 ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

	 	 3.๑๐	โครงกำรประชำพจิำรณ์เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็

เก่ียวกับ	 (ร่ำง)	 ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ	 เรื่อง	 

ให้ธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจ 

ที่ควบคุมสัญญำ	พ.ศ.	....

	 	 จดัโครงการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคดิเหน็เก่ียวกับ	

(ร่าง)	 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา	 เร่ือง	 ให้ธุรกิจให ้

เช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิทีค่วบคมุสญัญา	พ.ศ.	

....	โดยมีการอภิปรายและประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับ	 (ร่าง)	 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา	 เรื่อง	 

ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธรุกจิทีค่วบคมุ

สัญญา	 พ.ศ.	 ....	 เมื่อวันท่ี	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรม 

ทีเค	 พาเลส	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ผู ้ประกอบธุรกิจ	 

ประชาชนทั่วไป	และเจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน	๑๖๘	คน

	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น	เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
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	 	 3.๑2	โครงกำรประชำพิจำรณ์รำ่งประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก

	 	 จัดโครงการประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	 โดยมีการ

อภิปราย	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	๓๐	และ

มาตรา	๓๑	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๑	จ�านวน	๓	ฉบับ	ได้แก่	

	 ๑.	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบบัที.่.	(พ.ศ.	....)	เรือ่งให้กระตกิพลาสตกิเป็นสนิค้าทีค่วบคมุฉลาก	

	 ๒.	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่..	(พ.ศ.	....)	เรื่อง	ให้อุปกรณ์ส�าหรับห่อหุ้ม	(Case)	โทรศัพท์

เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีการน�าสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก	

	 ๓.	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่..	 (พ.ศ.	 ....)	 เรื่อง	 ให้โฟมที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารเป็น

สินค้าที่ควบคุมฉลาก	เมื่อวันศุกร์ที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมอมาร	ีกรุงเทพฯ	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เครือข่าย

ภาครัฐ	เครือข่ายภาคเอกชน	ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป	จ�านวน	๑๘๓	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	

ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

	 3.๑๑	 โครงกำรประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นต่อ	 

“ร่ำงกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรซื้อขำย 

สินค้ำหรือบริกำร	 โดยวิธีกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถือว่ำเป็น

ตลำดแบบตรง	พ.ศ.	 ....	และรำ่งกฎกระทรวง	หลักเกณฑ	์วิธีกำร	

และเงื่อนไขกำรวำงหลักประกันกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและ 

ตลำดแบบตรง	พ.ศ.	....”

	 จัดโครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ	 “ร่างกฎ

กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ	

โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง	 

พ.ศ.	....	และร่างกฎกระทรวง	หลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และเง่ือนไขการวางหลัก

ประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	....”	เพื่อ

รับฟังความคิดเห็น	 และร่วมแสดงความคิดเห็นความเป็นมาและ 

หลกัการของร่างกฎกระทรวงท้ัง	๒	ฉบบั	เมือ่วนัที	่๒๓	สงิหาคม	๒๕๖๐	

ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก่	เครือข่าย

ภาครัฐ	 เครื่อข่ายภาคเอกชน	ผู้ประกอบธุรกิจ	ประชาชนทั่วไป	และ

เจ้าหน้าที่	สคบ.	จ�านวน		๑๗๖	คน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เพื่อการพัฒนา	ทบทวน	ปรับปรุงกฎหมาย	

ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
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๔.	กำรจัดประชุมสัมมนำบูรณำกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหวำ่งประเทศ	(จ�ำนวน	2	ครั้ง)

  ๔.๑	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุ ้มครองผู ้บริโภค	 ให้กำรต้อนรับ

คณะศึกษำดูงำนจำกสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว

  เมือ่วนัที	่๑๑	ตลุาคม	๒๕๕๙	

ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผู้บริโภค	ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร

จากกระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวง

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์	จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.ซึ่งมาศึกษาดูงาน	ขั้นตอนและกระบวนการ

ด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้	 ข้อคิดเห็น	 และ

ประสบการณ์ปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	สคบ. 

	 ผลกำรด�ำเนินกำร	:	คณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย	์จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	มีความรู้	ความเข้าใจ	ในขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ๔.2	โครงกำรทบทวนกระบวนงำนเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มัน่แก่

ผู้บริโภคต่ำงชำติในกำรด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภคตำมนโยบำยคุ้มครอง 

ผู้บริโภคของอำเซียน

	 จัดโครงการทบทวนกระบวนงานเสริมสร้างความเชื่อม่ันแก ่

ผูบ้รโิภคชาวต่างชาตใินการด�าเนนิคดแีทนผูบ้ริโภคตามนโยบายคุม้ครอง

ผู้บริโภคของอาเซียน	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรส�านักงาน 

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ	 ในการทบทวนกระบวนงานสร้างความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการ

ด�าเนินคดีแทนผู้บริโภคต่างชาติให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

ของอาเซียน	 เมื่อวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมวินเซอร์	 สวีทส์	

กรุงเทพมหานคร	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่	 สคบ.	 ผู้แทนจาก 

หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	

จ�านวน	๗๐	คน

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ผูบ้รโิภคชาวต่างชาตเิกดิความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวนการด�าเนนิคดแีทนผูบ้รโิภค	ของส�านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	และมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวต่างชาติเกี่ยวกับการด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค

	 ผู้รับผิดชอบโครงกำร	:	ส�านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
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๘. ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค/

   คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง/คณะอนุกรรมกำร

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณา

เรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๑๐	ครั้ง	จ�านวน	๔๔๔	เรื่อง	ดังนี	้

-		 อันตรายที่เกิดจากของเล่นประเภทสไลม์	(Slime)	หรือน�้าลายเอเลี่ยน

-		 ปัญหาการคิดค่าบริการ	(Service	Charge)

-		 ความคืบหน้ากรณีเรื่องร้องเรียนของรถยนต์ยี่ห้อ	Ford	รุ่น	Fiesta	และ	Foces	ช�ารุดบกพร่อง

-		 รายงานผลการด�าเนินคดีอาญาตาม	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๙

-		 รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค 

ด้านอสังหาริมทรัพย์

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๒๑	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๑๘	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๒๐	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๒	เรื่อง

-		 การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ	จ�านวน	๔	เรื่อง	(รวมจ�านวน	๗	คณะ)

-	 รายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

-		 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	(บารากู่)

-		 การอทุธรณ์ค�าสัง่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา	ที	่๖/๒๕๕๙	ลงวนัท่ี	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙	เร่ือง	การโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ของบริษัท	คาโอคอมเมอร์เชียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

-		 ร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ๒	 ฉบับ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการด�าเนินการ 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๑๖	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๒๑	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๑๖	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๑	เรื่อง

-		 ร่างประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	๒	ฉบบั	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขการด�าเนนิการเกีย่วกับ

สนิค้าและบรกิารทีอ่าจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้รโิภค	ได้แก่	ประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	เรือ่ง	หลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขในการด�าเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและประกาศคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 

แก่ผู้บริโภค

-		 รายงานผลการแก้ไขปัญหากรณีรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด
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-		 รายงานผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจทองรูปพรรณ	 และผู้ประกอบธุรกิจที่จ�าหน่ายอาหารในช่วงเทศกาล

ตรุษจีน

-		 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะท�างานหน่วยปฎิบัติการพิเศษส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

-		 รายงานผลการจัดโครงการ	“สคบ.สัญจร	จังหวัดร้อยเอ็ด”

-		 ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ไตรมาสที	่๑)

-		 รายงานผลการด�าเนนิโครงการ	“สมัมนาเสรมิสร้างเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิาค”	(ครัง้ที	่๑)	จงัหวดั

สระบุรี

-		 รายงานผลการตรวจสอบผูป้ระกอบธรุกจิประเภทให้เช่าทีพ่กัโรงแรมในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

-		 รายงานผลการด�าเนินงานตามโครงการ	 “ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดและท้องถิ่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐”

-		 ระเบยีบคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ว่าด้วยการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชนของคณะอนกุรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์	พ.ศ.	....

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๒๑	เรื่อง

-	 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๒๒	เรื่อง

-	 ยุติเรื่องราวร้องทุกข์	จ�านวน	๑๒	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๒	เรื่อง	

-		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	ชุดที่	๙

-		 แจ้งผลคดีกรณีบริษัท	แลนด์	แอนด	์เฮ้าส	์จ�ากัด	(มหาชน)

-		 แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร

-		 รายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

รอบ	๓	เดือน	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	-	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙)

-		 รายงานผลการแก้ไขปัญหากรณีรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด

-		 รายงานการด�าเนินงานร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	๒	 ฉบับ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

-		 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	(บารากู่)

-		 รายงานผลการด�าเนินการกรณีสารพิษตกค้างในพืช	ผัก	และผลไม้

-		 รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๐

-		 รายงานผลการจัดโครงการ	สคบ.สัญจร	จังหวัดฉะเชิงเทรา

-		 การยตุเิรือ่งร้องเรยีน	นางปิลนัธนา	โต๊ะสิงห์	และพวกรวม	๒๖	ราย	กรณ	ีซือ้แฟรนไชส์	บริษทั	ไนท์ท๊อปอพั	จ�ากัด

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๕	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๑๐	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๔	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๑	เรื่อง	
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-		 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

-		 รายงานผลการจัดกิจกรรม	“รณรงค์ร่วมใจเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร”

-		 รายงานผลการจัดกิจกรรม	“สวนน�า้ปลอดภัย	สวนสนุกน่าเล่น”

-		 รายงานผลการจัดกิจกรรม	“รณรงค์การใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

-		 รายงานผลการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู่บ้าน	ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค	(อสม.สคบ.)	ระหว่าง	สคบ.	กับ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-		 รายงานผลการจัดท�าบันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

ขั้นพื้นฐาน	 ระหว่าง	 กรมการท่องเท่ียว	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

กรมการขนส่งทางบก	 กรมการปกครอง	 กรมเจ้าท่า	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	กรมอนามัย	และกรุงเทพมหานคร

-		 รายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

ไตรมาส	๒	(๑	มกราคม	๒๕๖๐	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐)

-		 รายงานผลการด�าเนินงานศูนย์ให้ค�าปรึกษาสายด่วน	สคบ.	๑๑๖๖

-		 รายงานผลการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	๓๐	เมษายน	๒๕๖๐

-		 รายงานการด�าเนินการกรณีสารพิษตกค้างในพืช	ผัก	และผลไม้

-		 สรุปผลการจัดโครงการอบรมหลักสูตร	“การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	รุ่นที่	๕”

-		 สรปุผลโครงการสนับสนุนการรับเรือ่งร้องเรยีนการคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่พฒันาเครอืข่ายร่วมกบักรงุเทพมหานคร	

(คลินิก	สคบ.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐)

-		 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

-		 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	(บารากู่)

-		 รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

-		 ขอให้พิจารณาแนวทางการด�าเนินคดีตามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

-		 แต่งตั้งประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายแทนต�าแหน่งที่ว่างลง

-		 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ตามมาตรา	๕	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	พ.ศ.	....

-		 ร ่างระเบียบคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	พ.ศ.	....

-		 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการก�าหนดลักษณะหรือประเภทคดีที่สมาคมหรือมูลนิธ ิ

มีสิทธิในการด�าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	พ.ศ.	....

-		 ร่างระเบยีบคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคว่าด้วยการด�าเนนิการของสมาคมหรอืมลูนธิเิกีย่วกบัการฟ้องคดแีละ

การใช้สิทธิและอ�านาจฟ้องของสมาคมและมูลนิธิ	พ.ศ.	....

-		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด

-		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฟ้องคดีตามมาตรา	 ๓๙	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 

พ.ศ.	๒๕๒๒
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-		 ขอให้พิจารณากรณีผู้ร้อง	 (นายเอกลักษณ์	 ปัญญาสกุลวงศ์)	 เป็นผู้บริโภคตามมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุกิจด้านอสังหาริมทรัพย	์จ�านวน	๒๑	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๒๘	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๑๘	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๓	เรื่อง

-		 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย	(บารากู่)

-		 รายงานผลการจัดกิจกรรม	“ตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้า	ผู้ผลิต	ผู้สั่ง	หรือน�าเข้า”

-		 รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ 

ขายตรงและตลาดแบบตรง	(ซื้อขายออนไลน์)

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๑๙	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๗	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๙	เรื่อง

-		 ขอให้พิจารณา	“กรณีการทดสอบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด	รุ่นเฟียสต้า”

-		 ขอให้ทบทวนมติบริษัท	บ้านราชประสงค์	จ�ากัด	(มหาชน)

-		 ข้อเสนอมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์

-		 รายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบผู้ผลิตที่นอนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

-		 รายงานผลการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

-		 รายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

(เดือนเมษายน	๒๕๖๐	-	เดือนมิถุนายน	๒๕๖๐)

-		 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการฟ้องคดตีามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบัญญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๑๐	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๘	เรื่อง

-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๑๐	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านขายตรงและตลาดแบบตรง	จ�านวน	๑	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๓	เรื่อง

-		 รายงานผลการด�าเนินคดีแห่งค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	 เพิกถอนค�าส่ังคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา	 

ที่	๑๓/๒๕๔๙	ลงวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๔๙

-		 รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการให้บริการเช่าที่พักอาศัย

-		 รายงานผลการประชุมหารือสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับอาหารพืช

-		 รายงานผลการจัดกิจกรรม	“รณรงค์ร่วมใจ	เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร”

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๑๑	เรื่อง

-		 การด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ	จ�านวน	๑๒	เรื่อง
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-		 ยุติเรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๑๕	เรื่อง

-		 ขอให้ทบทวนมติ	จ�านวน	๑	เรื่อง

-		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์

-		 การด�าเนินคดีแพ่งแก่บริษัทจ�ากัดท่ีแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดและห้างหุ้นส่วนจ�ากัดที่แปรสภาพ 

เป็นบริษัทจ�ากัด

-		 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	๑		(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	สคบ.	ในเดือนตลุาคม	๒๕๕๙	-	กนัยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดอืน)	

ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๑	ครั้ง	จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังนี้

-		 นายไพศาล	 สุธนรักษ์	 และพวกรวม	๒๕	 ราย	 ขอคัดส�าเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภค	ครัง้ท่ี	๓/๒๕๕๙	เม่ือวนัท่ี	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๙	และส�าเนาหนงัสอืรายงานการประชมุคณะอนกุรรมการ

กลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	ครั้งที	่๕๘-๒/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๙

คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง 

๑.	คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่อง

ส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๓	ครั้ง	จ�านวน	๕	เรื่อง	ดังนี้	

	 	 ๑.๑	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่	....	(พ.ศ.)	....	เรื่อง	ให้โฟมที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้า

ควบคุมฉลาก	

	 	 ๑.๒	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่	....	(พ.ศ.)	....	เรื่อง	ให้กระติกพลาสติกแบบหิ้วเป็น

สินค้าที่ควบคุมฉลาก

	 	 ๑.๓	ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารพืชของบริษัท	เดอะเพาว์เวอร์ริช	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด

	 	 ๑.๔	ขอหารอืการจดัท�าคูม่อืการใช้งานรถยนต์ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ของบรษัิท	มาสด้า	เซลส์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด

	 	 ๑.๕	เรื่องสืบเนื่องร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่..	(พ.ศ.	...)	เรื่องให้โฟมที่ใช้บรรจุอาหาร

เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

2.	คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำ	ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณา

เรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๑๐	ครั้ง	จ�านวน	๑๔๘	เรื่อง	ดังนี้

	 	 ๒.๑	การโฆษณารถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า	รุ่น	“ไฮลักซ	์รีโว่	ของบริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	

จ�ากัด”	จ�านวน	๓	เรื่อง	

	 	 ๒.๒	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขาย	“อชิตินั	รหัสรวยเปรีย้ง	ตอนรางวัลแห่งชีวติ	ของบริษทั	อชิิตัน	 

กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)”	จ�านวน	๒	เรื่อง

	 	 ๒.๓	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขาย	“รหัสโออิชิ	กองทัพแมว	 เนโกธทองค�า”	ของบริษัท	 โออิช	ิ 

เทรดดิ้ง	จ�ากัด
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	 	 ๒.๔	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าร้านวัสดุก่อสร้าง	 ของบริษัท	 โฮม	 โปรดักส์	 เซ็นเตอร์	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๕	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิค้ายีห้่อ	Superdry	Thailand	ของบรษิทั	เอส	ยเูทก็ซ์ไทล์	จ�ากดั

	 	 ๒.๖	การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายของร้าน	Burger	King	ของบรษัิท	เบอร์เกอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 	 ๒.๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยูเซอริน	White	Therapy	CC	Cream	ของบริษัท	 

ไบเออร์สดร๊อฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๘	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า	 หนังสือการ์ตูนโปเกม่อนของบริษัท	 เนชั่น	 อินเตอร์

เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๙	การโฆษณาร้านอาหารเอ็มเคของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๐	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้ายี่ห้อ	ทรูมูฟ	เอช	ชองบริษัท	เรียลมูฟ	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๑	การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	ดร.สมชาย	ของบริษัท	เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	เซ็นทรัล	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายคอนโดมิเนียมของบริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๔	 การโฆษณาขายสินค้าและบริการศูนย์รวมเคร่ืองใช้ในบ้าน	 และวัสดุก่อสร้างทางส่ือป้ายโฆษณา 

ของบริษัท	เมกา	โฮม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๕	การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการคูณสุขวิลล์	นวมินทร์	๑๕๗	ของบริษัท	คูณสุข	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๖	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายคอนโดมิเนี่ยมของบริษัท	เอ.ดี.เฮ้าส์	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๗	การโฆษณาขายห้องชดุในอาคารชดุโครงการรเีจ้นท์	โฮม	คอนโด	ของบรษิทั	รเีจ้นท์	กรนี	เพาเวอร์	จ�ากดั

	 	 ๒.๑๘	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการพายน์	 คอนโด	 แจ้งวัฒนะ	 –	 ปากเกร็ด	 ของบริษัท	 

ฟอรัส	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๙	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารของบริษัท	แสนสิร	ิจ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๒๐	การโฆษณากระทะ	Korea	King	ของบริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จ�ากัด

	 	 ๒.๒๑	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายตั๋วโดยสารเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย

	 	 ๒.๒๒	การโฆษณาแบตเตอรี่ส�ารอง	ยี่ห้อ	COMMY

	 	 ๒.๒๓	 การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการเจซิตี	้ ติวานนท์	 –	 บางกระด	ี ของบริษัท	 เจ.เอส.พี	 

พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๒๔	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารของบริษัท	อารียา	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๒๕	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการนนทวีวิลล์	๕	ของบริษัท	นนทวี	เรสซิเด๊นท์	จ�ากัด

	 	 ๒.๒๖	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการบ้านกลางเมือง	งามวงศ์วาน	(ซ.๔๗)	ของบริษัท	เอพี	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๒๗	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

แล้ว	ของบริษัท	บิลท์	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๒๘	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดโครงการฌ็องเซลิเซ	่อเวนิว	ของบริษัท	แปซิฟิก	

กรุ๊ป	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
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	 	 ๒.๒๙	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารของบริษัท	แสนสิร	ิจ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๓๐	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขายทีดิ่นพร้อมทัง้อาคารของบริษทั	แสนสริิ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 ๒.๓๑	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารของบริษัท	เบล็ส	แอสเสท	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๒	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายคอนโดมิเนียมของบริษัท	เมซอง	การ์เด้น	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๓	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายบ้านของบริษัท	เรียลแอสเสท	ดีเวอลอปเม้นท์	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๔	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	เซ็นทรัล	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๕	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายน�้าผักผลไม้ยี่ห้อ	Unif.ของบริษัท	 ยูนิ	 -	 เพรสซิเดนท	์

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๖	การโฆษณาขายสนิค้าและบริการศูนย์รวมเครือ่งใช้ในบ้าน	ทางส่ือป้ายโฆษณาของบริษทั	เมกาโฮม	

เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

	 	 ๒.๓๗	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสรมิการขายยางรถยนต์	BF.Goodrich.ของบรษิทั	สยามมชิลนิ	จ�ากัด

	 	 ๒.๓๘	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายของศูนย์บริการน�้ามันบางจาก	 ของบริษัท	 บางจาก 

ปิโตเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	“เติมความสุข	อร่อยคุ้มไปกับบัตรบางจาก	ซื้อ	๑	แถม	๑”

	 	 ๒.๓๙	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายของศูนย์บริการน�้ามันบางจาก	 ของบริษัท	 บางจาก 

ปิโตเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	“พิเศษ	เพียง	๙๐๐	คะแนน	แลกรับ	ร่มน้องจริงใจ”

	 	 ๒.๔๐	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายศูนย์บริการน�้ามันบางจาก	ของบริษัทบางจากปิโตเลียม	

จ�ากัด	(มหาชน)	“น�้ามะเขือเทศดอยค�าจากโครงการตามแนวพระราชด�าริ”

	 	 ๒.๔๑	ขอให้ด�าเนินคดีกับบริษัท	ซาวน่า	อิตาเลีย	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	นางสาวทรงสุดา	พาณิชย์	และ 

นางสาวทรงสมร	พาณิชย์	กรณีนางสาวนันท์พัชร์	อมรศิลปะชัย

	 	 ๒.๔๒	ขอให้ด�าเนินคดีกับบริษัท	ศรีราชา	อินเตอร์เนชั่นแนล	กอล์ฟ	คลับ	จ�ากัด	และบริษัท	เดชติเนชั่น	

พร็อพเพอร์ตี้ส์	(อีสเทิร์น	ซีบอร์ด)	จ�ากัด

	 	 ๒.๔๓	ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับบริษัท	ดิเออร์เนส	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 ๒.๔๔	ขอให้ด�าเนินคดีกับบริษัท	ซาวน่า	อิตาเลีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	กรณีนางสาวภควรรณ	สมดังเจตน์

	 	 ๒.๔๕	ขอยุติเรื่องร้องเรียนของนางสาวประคอง	บุตรช่วง	กรณีร้องเรียนบริษัท	บีสตาร์	บิวตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๔๖	ขอให้ด�าเนินคดีกับบริษัท	ซาวน่า	อิตาเลีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	กรณีนางสาววาณี	หาญทวิชัย

	 	 ๒.๔๗	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ	 อิเล็คทริค	 ของบริษัท	 

มิตซูบิชิ	อิเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

	 	 ๒.๔๘	การโฆษณาขายเครื่องดื่ม	Bluecup	ของบริษัท	เอส	แอนด	์พ	ีซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๔๙	 การโฆษณาขายเครื่องคิดเลขและเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	 ยี่ห ้อ	 Casio	 ของบริษัท	 เซ็นทรัล 

เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๕๐	การโฆษณาการจัดรายการส่งสริมการขายสินค้าของบริษัท	เชฟโรเลต	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๕๑	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท	ชิเซโด้	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

	 	 ๒.๕๒	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท	บุญถาวรเซรามิค	จ�ากัด

	 	 ๒.๕๓	การโฆษณาศูนย์รับสร้างบ้าน	แลนดี้โฮม	ของบริษัท	แลนดี้โฮม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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	 	 ๒.๕๔	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุดของบริษัท	 ออริจ้ิน	 พร๊อพเพอร์ตี้	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๕๕	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการพลัมคอนโด	 บางใหญ่ 

สเตชั่น	ของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๕๖	 การโฆษณาขายท่ีดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการซื่อตรงโคซี่	 รังสิต	 คลอง	 ๖	 ของบริษัท	 ซื่อตรง	 

พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด

	 	 ๒.๕๗	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดโครงการ	 ๓๓๓	

Riverside	ของบริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๕๘	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการแอร ์ลิ้งค ์ 	 คอนโด	 ของบริษัท	 เอส.ที . 

เพอร์เฟ็คท	์เฮ้าส์	จ�ากัด

	 	 ๒.๕๙	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการพลัมคอนโด	สามัคค	ีของ

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๐	 การโฆษณาการจัดรายการส ่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการ	 District	 

เอกมัย-รามอินทรา	ของบริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๑	การขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการแกรนด	์บางกอก	บูเลอวาร์ด	ของบริษัท	 เอส	ซี	แอสเสท	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๒	การขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการอารียา	เดลี่	ของบริษัท	ซิลล์สเปซ	จ�ากัด	

	 	 ๒.๖๓	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการมายเพลส	แจ้งวัฒนะ	-	ติวานนท์	ของบริษัท	เดอะ

คลาสสิค	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๖๔	การโฆษณาขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการมณัฑนา	เกษตร	-	นวมนิทร์	ของบรษิทั	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๕	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการมัณฑนา	 ราชพฤกษ์	 -	 สะพานมหาเจษฎาบดินทร์	

ของบริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๖	 การโฆษณาขายท่ีดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการคิวบิค	 ๒	 วงแหวน	 -	 คลอง	 ๕	 ของบริษัท	 

เอ็สซีแอล	คาซ่า	จ�ากัด	

	 	 ๒.๖๗	 การโฆษณาขายท่ีดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการมัณฑนา	 เลควัชรพล	 บริเวณถนนลาดพร้าว	 ของ

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๖๘	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการธีรินทร์	ของบริษัท	ธีรินทร์	จ�ากัด	

	 	 ๒.๖๙	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการไลฟ์	บางกอก	บูเลอวาร์ด	แจ้งวัฒนะ	ของบริษัท	เอส	

ซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๗๐	การโฆษณาขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการอาร์เค	พาร์ค	ซาฟาร	ีของบริษทั	รุง่กจิ	เรยีลเอสเตท	จ�ากดั

	 	 ๒.๗๑	การโฆษณาขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการดแิอมเบยีนซ์	พหลโยธนิ	-	สายไหม	๕๓		ของบรษิทั	ปรวี	

ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
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	 	 ๒.๗๒	 การโฆษณาขายท่ีดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการพฤกษาวิลล์	 นิมิตใหม่	 ๑๙	 ของบริษัท	 พฤกษา	 

เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๗๓	 การโฆษณาขายที่ดินพร้อมท้ังอาคาร	 โครงการบ้านภิภาพร	 ๓,	 ๔	 ของบริษัท	 สรรค์ชัยวัฒน์	 

พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	

	 	 ๒.๗๔	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการเดอะ	 รีโว	 ของบริษัท	 รีโว	 

เอสเตท	จ�ากัด

	 	 ๒.๗๕	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการ	The	Politan	Breez	ของ

บริษัท	เอเวอร์แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 ๒.๗๖	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการเดอะ	พรอพคอนโดมิเนียม	

ของบริษัท	เดอะ	ไรซ์	พร๊อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๗๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการรีเฟล็คชั่น	จอมเทียน	บีซ	ของ

บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๗๘	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการแอสปาย	สาธร	-	ตากสิน	ของ

บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๗๙	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ	 ของบริษัท	 เมเจอร์	 ซีเนเพล็ก	 กรุ๊ป	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๘๐	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ	ของบริษทั	ไทยซัมซุง	อเิลคโทรนคิส์	จ�ากัด

	 	 ๒.๘๑	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสรมิการขายสนิค้าหรอืบริการ	ของบรษิทั	ลอรอัีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๘๒	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ	 ของบริษัท	 โรทิโต้-เมนโทลาทีม	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๘๓	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยใช้สิทธิแลกซื้อ	Caramel	Cream	Frappe	ของร้าน

แมคโดนัลด	์บริษัท	แมคไทย	จ�ากัด

	 	 ๒.๘๔	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า	เบอร์เกอร์	พรีเมี่ยม	ของร้านแมคโดนัลด	์บริษัท	

แมคไทย	จ�ากัด

	 	 ๒.๘๕	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิค้า	เฟรนฟราย	ของร้านแมคโดนลัด์	บริษทั	แมคไทย	จ�ากดั

	 	 ๒.๘๖	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า	รถกระบะ	ยี่ห้อฟอร์ด	บริษัท	ฟอร์ด	เซลส	์แอนด์	

เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

	 	 ๒.๘๗	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า	Bar	B	Q	Plaza	บริษัท	ฟู้ดแพชชั่น	จ�ากัด	 	

	 	 ๒.๘๘	การโฆษณารายการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มของร้านคาเฟ่อเมซอน

	 	 ๒.๘๙	การโฆษณารถยนต์กระบะย่ีห้อโตโยต้า	รุน่ไฮลกัซ์	รโีว่	ของบรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด

	 	 ๒.๙๐	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสรมิการขาย	“อชิตินั	รหสัรวยเปรีย้ง	ตอนรางวลัแห่งชวีติ”	ของบรษิทั	

อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ทางสื่อโทรทัศน์

	 	 ๒.๙๑	การโฆษณาแบตเตอรี่ส�ารอง	ยี่ห้อ	COMMY
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	 	 ๒.๙๒	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสรมิการขายของศนูย์บรกิารน�า้มนับางจาก	ของบรษิทับางจากปิโตเลยีม	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๙๓	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดโครงการรีเฟล็คชั่น	 จอมเทียน	 บีช	 ของบริษัท	

เมเจอร	์ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๙๔	 การโฆษณาขายเครื่องคิดเลขและเคร่ืองพิมพ์ฉลาก	 ยี่ห ้อ	 Casio	 ของบริษัท	 เซ็นทรัล 

เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๙๕	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท	เชฟโรเลต	เซลส	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๙๖	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	ชิเซโด้	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

	 	 ๒.๙๗	การโฆษณาศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้โฮม	ของบริษัท	แลนดี	้โฮม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๙๘	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดโครงการ	 333	

Riverside	ของบริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๙๙	การโฆษณาขายห้องชดุในอาคารชดุโครงการแอร์ลิง้ค์	คอนโด	ของบรษิทั	เอส.ท	ีเพอร์เฟ็คท์	เฮ้าส์	จ�ากดั		

	 	 ๒.๑๐๐	การขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการแกรนด์	บางกอก	บูเลอวาร์ด	ใกล้ศิริราช	&	สถานีสามแยก

ไฟฉาย	ของบริษัท	เอส	ซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๐๑	การขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการอารียา	เดลี	่ของบริษัท	ซิลล์สเปส	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๐๒	การขายทีด่นิพร้อมอาคารโครงการมณัฑนา	บรเิวณถนนเกษตร-นวมนิทร์	ของบริษทั	แลนด์แอนด์

เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๐๓	การโฆษณาขายทีด่นิพร้อมท้ังอาคารโครงการมณัฑนา	ราชพฤกษ์-สะพานมหาเจษฎาบดนิทร์	ของ

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๐๔	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการคิวบิค	๒	วงแหวน	–	คลอง	๕	ของบริษัท	เอ็สซีแอล	

คาซ่า	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๐๕	การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการมัณฑนา	เลควัชรพล	บริเวณถนน	ลาดพร้าว	ของ

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๐๖	ขอความเป็นธรรมในกรณีร้านอาหารโออิชิ	แกรนด	์ปิดป้ายโฆษณาอาหารไม่ตรงตามจริง

	 	 ๒.๑๐๗	การโฆษณารายการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มของร้านคาเฟ่	อเมซอน

	 	 ๒.๑๐๘	การโฆษณาผลติภณัฑ์ส่งเสรมิการขายในลกัษณะเสีย่งโชคชงิรางวลั	ของบรษิทั	อิชตินั	กรุป๊	จ�ากดั

	 	 ๒.๑๐๙	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสรมิการขายของศนูย์บรกิารน�า้มนับางจาก	ของบรษิทับางจากปิโตเลยีม	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๐	การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชดุ	โครงการ	333	Riverside	ของบรษิทั	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๑	การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการมัณฑนา	บริเวณถนนเกษตร	–	นวมินทร์	ของบริษัท	

แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๒	 การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการมัณฑนา	 บริเวณถนนราชพฤกษ์	 ของบริษัท	 

แลนด์แอนด์เฮ้าส	์จ�ากัด	(มหาชน)
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	 	 ๒.๑๑๓	การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการมัณฑนา	 เลควัชรพล	บริเวณถนนลาดพร้าว	 ของ

บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๔	การโฆษณาขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการมณัฑนา	ถนนเกษตรนวมนิทร์	บรษิทัแลนด์แอนด์เฮ้าส์	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๕	การโฆษณาแบตเตอรี่ส�ารอง	ยี่ห้อ	Commy

	 	 ๒.๑๑๖	ขอความเป็นธรรม	กรณีร้านอาหาร	โออิชิ	แกรนด	์ปิดป้ายโฆษณาอาหารไม่ตรงตามจริง

	 	 ๒.๑๑๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการ	รีเฟลคชั่น	จอมเทียน	บีช	

ของบริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๑๘	การโฆษณาแผ่นประหยดัพลงังาน	ยีห้่อ	The	number	one	ของบรษิทั	โฟกสั	อนิเตอร์	เนต็เวร์ิค	จ�ากดั

	 	 ๒.๑๑๙	การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการของบริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๐	การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก	ยี่ห้อ	บรีส	เอกเซล	ของบริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทยเทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๑	 การโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ยี่ห้อ	 Huawei	 รุ่น	Mate	 9	 และรุ่น	 P	 10	 ของบริษัท	 หัวเว่ย	

เทคโนโลยี	่(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๒	 การโฆษณาส่งเสริมการขายท่ีดินพร้อมท้ังอาคาร	 โครงการ	Warasiri	 Srichan	 ของบริษัท	 

เอเอสเอ	เฮ้าส	์จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๓	การโฆษณาส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า	เซ็นทรัล

	 	 ๒.๑๒๔	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ	 อีเล็คทริค	 ของบริษัท	 มิตซูบิช	ิ 

อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๕	การโฆษณาเครื่องดื่ม	Bluecup	ของบริษัท	เอส	แอนด	์พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๒๖	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุดของบริษัท	 ออริจิ้น	 พร๊อพเพอร์ต้ี	 

จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๒๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายหนังสือของบริษัท	งานด	ีจ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๘	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายอาหาร	กุ้งแช่บ๊วย	ของบริษัท	หัวปลาช่องนนทรี	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๒๙	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	ไมเนอร์ดีคิว	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๐	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	แบงคอกบิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๑	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม	โออิชิของบริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๓๒	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการไอริสพาร์ค	ชัยพฤกษ์	ของ

บริษัท	ไอริส	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๓	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคารของบรษิทั	บวัทองธาน	ีแมเนจเมนท์	จ�ากดั

	 	 ๒.๑๓๔	การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายทีดิ่นพร้อมทัง้อาคารโครงการ	The	Royal	Resident	ของ

บริษัท	ทีซีซี	แคปปิตอลแลนด์	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๕	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการไลโอนอฟ	 ของบริษัท	 

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
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	 	 ๒.๑๓๖	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการ	 ไลโอ	 อีลิท	 ของบริษัท	 

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสรมิการขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคารโครงการ	ไลโอ	รตันาธเิบศร์	ของบรษิทั	

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๘	 การโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการทาวน์เฮ้าส์	 บัวทองธานี	 ของบริษัทบัวทองธานี	 

แมนเนจเมนท์	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๓๙	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	เพ็นเค	อินเตอร์เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๔๐	การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก	ยี่ห้อ	บรีส	เอกเซล	ของบริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทยเทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๔๑	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 โครงการพลัมคอนโด	 บางใหญ่	 

สเตชั่น	ของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๔๒	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขายกระเบือ้งปพูืน้	ของบริษทั	ไดนาสตี	้เซรามคิ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๔๓	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการชวนชื่น	ซิตี	้ ไพร์มพาร์ค	ของ

บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๔๔	การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายห้องชดุในอาคารชดุ	โครงการ	๓	คอนโดมสีไตส์	ของบรษัิท	

มีสไตล์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๔๕	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการบี-ลีฟ	ติวานนท์	ของบริษัท	

บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ๒.๑๔๖	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการ	 Begin	 ของบริษัท	 

เรืองปัญญาบ้านและที่ดิน	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๔๗	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการ	วลิล่า	โนวา	วชัรพล-สายไหม	

ของบริษัท	รสิกา	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

	 	 ๒.๑๔๘	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายท่ีดินพร้อมท้ังอาคารโครงการ	 วิสต้า	 วิลล์	 ล�าลูกกา	 

คลอง	๓	ของบริษัท	กรีนการ์เด้นโฮม	จ�ากัด

3.	คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ	ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่อง

ส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๖	ครั้ง	จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังนี	้

	 	 ๓.๑	การพจิารณา	ร่าง	ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา.เร่ืองให้ธรุกจิเช่าซ้ือรถยนต์	และรถจกัรยานยนต์

เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา	พ.ศ.	.....

๔.	คณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง	ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการ

พิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	๑	ครั้ง	จ�านวน	๒	เรื่อง	ดังนี้

	 	 ๔.๑	 พิจารณาร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ	 โดยวิธีการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง	พ.ศ.	...

	 	 ๔.๒	พิจารณาร่างกฎกระทรวง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการวางหลักประกัน	พ.ศ.	...	
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คณะอนุกรรมกำรคณะตำ่งๆ

๑.	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคด้ำนสินค้ำและบริกำรทั่วไป                

	 	 ในเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๙	 -	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 (รอบ	 ๑๒	 เดือน)	 ได้มีการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการทั่วไป	จ�านวน	๑๙	ครั้ง	จ�านวน	๒๙	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๗๓	ราย	โดยมีมติ	ดังนี้

๑.๑		 เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจแทนผู้บริโภค	จ�านวน	๑๓	เรื่อง	

ผูร้้อง	จ�านวน	๕๗	ราย	เรยีกเงนิคนืให้ผูบ้รโิภค	จ�านวน	๒,๔๙๔,๓๒๘	บาท	(สองล้านส่ีแสนเก้าหม่ืน

สี่พันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๑.๒		 ยุติเรื่อง

	 จ�านวน	๑๓	เรือ่ง	ผูร้้อง	จ�านวน	๑๓	ราย	เรยีกเงนิคนืให้ผูบ้รโิภค	๑๐๙,๕๐๐	บาท	(หนึง่แสนเก้าพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๑.๓		 หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

	 จ�านวน	๓	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๓	ราย

2.	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคด้ำนอสังหำริมทรัพย ์                   

	 	 ในเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๙	 -	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 (รอบ	 ๑๒	 เดือน)	 ได้มีการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์	จ�านวน	๔๗	ครั้ง	จ�านวน	๓๗๒	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๕๘๘	ราย	โดยมีมติ	ดังนี้

๒.๑		 เสนอคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคเพ่ือฟ้องคดีผู้ประกอบธรุกจิแทนผู้บริโภค	จ�านวน	๑๒๘	เรือ่ง	

ผู้ร้อง	จ�านวน	๓๒๖	ราย	เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภค	จ�านวน	๘๐,๘๐๙,๐๗๑.๓๕	บาท	(แปดสิบล้าน

แปดแสนเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๒.๒		 ยุติเรื่อง

	 จ�านวน	๕๗	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๖๒	ราย	เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภค	จ�านวน	๑๐,๖๗๓,๑๖๔.๘	บาท	

(สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแปดสตางค์)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๒.๓		 หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

	 จ�านวน	๒๒	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๒๗	ราย	เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภค	จ�านวน	๖๓,๓๒๓,๙๐๑	บาท	

(หกสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๒.๔		 เสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข	์

	 จ�านวน	๕๙	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๕๙	ราย	เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภค	จ�านวน	๕๒๓,๐๔๕	บาท

	 (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)	พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

3.	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคด้ำนโฆษณำและบริกำรทั่วไป

	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง 

กับสินค้าและบริการทั่วไป	จ�านวน	๔	ครั้ง	จ�านวน	๑๒	เรื่อง	ดังนี้

๓.๑		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับบริษัท	เดอะโมเดล	จ�ากัด

๓.๒		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับบริษัท	ฮัทชินสัน	แอนด์โด	เซอร์วิส	จ�ากัด
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๓.๓		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งแก่	 นางจันทร์เพ็ญ	 วัชรตั้งไตรรงค์	 ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนร้านไบซ์	 สลิมมิ่ง	

แอนด์	สปา

๓.๔		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับบริษัท	นิรต	ทราเวล	จ�ากัด

๓.๕		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับบริษัท	ท�างาน	จ�ากัด

๓.๖		 ขอให้ยุติเรื่องร้องเรียนของ	นางสาวเบญจวรรณ	อัมพร

๓.๗		 ขอให้ยุติเรื่องร้องเรียนของ	นายกิติพัชญ์	นิลนพรัตน	์กับบริษัท	เอ็มไอ	สแควร์	จ�ากัด

๓.๘		 ขอให้ด�าเนินคดีกับสายการบินแอร์	ไชน่า	แอร์ไลน์

๓.๙		 ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งกับ	โรยัลกู๊ดวิว	รีสอร์ท

๓.๑๐	ขอให้ยุติเรื่องร้องเรียนของ	นายอภิชาต	อุณหเลบกะ

๓.๑๑	ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งแก่บริษัท	บางกอกลิปวิ่งเวลเนส	จ�ากัด

๓.๑๒	ขอให้ด�าเนินคดีแพ่งแก่บริษัท	เจ็ทเอเชียแอร์เวย์	จ�ากัด

๔.	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองสินคำ้และบริกำรที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค

	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	 

๓	ครั้ง	จ�านวน	๑๑	เรื่อง	ดังนี้

๔.๑		 ร่างประกาศส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เร่ือง	 แนวทางการให้บริการบันไดเลื่อน

และทางเลื่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒

๔.๒		 ร่างค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เรื่อง	 ห้ามขายสินค้า	 “อุปกรณ์ส�าหรับห่อหุ้ม	 (Case)	

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีการน�าสารเคมีที่เป็นของเหลวมาบรรจุอยู่

ภายใน”	เป็นการชั่วคราว

๔.๓		 ข้อมูลข่าวกรณีอันตรายที่เกิดจากของเล่น	ประเภทสไลม์	(Slime).หรือน�า้ลายเอเลี่ยนส่งผลท�าให้

เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด

๔.๔		 มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสีที่ใช้ส�าหรับสัก

๔.๕		 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	

	 ในการด�าเนินการเก่ียวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และประกาศคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการด�าเนินการเกี่ยวกับบริการ

ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๖๐

๔.๖	 มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการสักและสีที่ใช้ส�าหรับสัก

๔.๗		 ร่างค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เรื่อง	ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

๔.๘		 อันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากกระทะไฟฟ้า

๔.๙		 อันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อเด็กอายุต�า่กว่า	๒	ปี		

๔.๑๐	อันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากของเล่น	ประเภทหน้าไม้จิ๋ว

๔.๑๑	อันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากขนตาหรือเปลือกตาชนิด	แอลอีดี	(LED)
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5.	 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคว่ำด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	
และเงื่อนไขกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค	 และร่ำงประกำศคณะกรรมกำร
คุม้ครองผู้บริโภคว่ำด้วยหลักเกณฑ์	วธิกีำร	และเงือ่นไขกำรด�ำเนนิกำรเก่ียวกบั		กำรบรกิำรท่ีอำจเป็นอนัตรำย
แก่ผู้บริโภค 
	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)		ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ		จ�านวน	

๓	ครั้ง	จ�านวน	๓	เรื่อง	ดังนี้

๕.๑		 การจัดโครงการประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๕.๒		 ขอให้ทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ	์วิธีการ	และเงื่อนไข

การด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

๕.๓		 ร่างประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการด�าเนนิการ

เกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

6.	คณะอนุกรรมกำรติดตำมสอดส่องและวินิจฉัยกำรโฆษณำ 
  ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	

๗	ครั้ง	จ�านวน	๑๑	เรื่อง	ดังนี้

๖.๑		 การโฆษณาแผ่นลดพลงังาน.The.Number.One.Card.ของบรษัิท	โฟกสั	อนิเตอร์	เนต็เวร์ิค	จ�ากัด

๖.๒		 การโฆษณารถยนต	์ยี่ห้อ	ฟอร์ด	ของบริษัท	ฟอร์ด	เซลส์	แอนด์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๖.๓		 การโฆษณากระทะ	Korea	King	ของบริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จ�ากัด

๖.๔		 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก	ยี่ห้อ	บรีส	เอกเซล	ของบริษัท	ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง	จ�ากัด

๖.๕		 การโฆษณาขายสินค้าและบริการของบริษัท	เอก	–	ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด

๖.๖		 ขอความเป็นธรรมกรณีร้านอาหารโออิช	ิแกรนด์	ปิดป้ายโฆษณาอาหารไม่ตรงตามจริง

๖.๗		 การโฆษณาส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการ	 Warasiri	 Srichan	 ของบริษัท	 

เอเอสเอ	เฮ้าส์	จ�ากัด

๖.๘		 การโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ยี่ห้อ	 Samsung	 รุ่น	 Galaxy	 S8	 ของบริษัท	 ไทยซัมซุง	 อิเลค 

โทรนิคส์	จ�ากัด

๖.๙		 การโฆษณาส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า	เซ็นทรัล

๖.๑๐	ขอให้ตรวจสอบการโฆษณาการจัดกิจกรรม	“ข่าวสด	เชียร์	-	แจกโชคจากกีฬาโอลิมปิก	๒๐๑๖”	

ของบริษัท	ข่าวสด	จ�ากัด

๖.๑๑	การโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่	ยี่ห้อ	Samsung	รุ่น	Galaxy	A	2017	ของบริษัท	ไทยซัมซุง	อิเลค

โทรนิคส์	จ�ากัด

7.	คณะอนุกรรมกำรศึกษำรูปแบบและข้อควำมของฉลำกสินค้ำ
	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	๑	ครั้ง	

จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังนี้	

๗.๑		 ทบทวน	แก้ไข	ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	เรื่อง	ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก	

พ.ศ.	๒๕๔๑
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8.	 คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคด้ำนกำรใช้บริกำรเวชกรรม	 ทันตกรรมและ 
สถำนเสริมควำมงำม 
	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเร่ืองส�าคัญต่างๆ	 

จ�านวน	๑	ครั้ง	จ�านวน	๒	เรื่อง	ดังนี้

๘.๑		 ขอความเป็นธรรมจากการศัลยกรรมยกกระชับใบหน้ากับเอ็ม.ดี.	คลินิก

๘.๒		 ขอความเป็นธรรมกรณไีด้รับความเสียหายจากการศลัยกรรมคางกับชริสมาร์	คลนิกิ	และพลิาวรรณ	

อารีรอบ

๙.	คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำกล่ันกรองเรือ่งรำวร้องทุกข์จำกผู้บรโิภคด้ำนธรุกจิขำยตรง	และตลำดแบบตรง                   
	 	 ในเดอืนตลุาคม	๒๕๕๙	-	กนัยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดอืน)	ได้มกีารพจิารณาเรือ่งส�าคญัต่างๆ	จ�านวน	๑	ครัง้	

จ�านวน	๑	เรื่อง	โดยมีมติ	ดังนี้

๙.๑		 เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจแทนผู้บริโภค	จ�านวน	๒	เรื่อง

๑๐.	คณะอนุกรรมกำรก�ำหนดมำตรกำรเชิงป้องกันในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้บริโภคดำ้นอสังหำริมทรัพย์
	 	 ในเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๙	 -	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 (รอบ	 ๑๒	 เดือน)	 ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	 

จ�านวน	๓	ครั้ง	จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังนี้

๑๐.๑	การพิจารณามาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู ้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์	 

จ�านวน	๓	เรื่อง

๑๑.	คณะอนุกรรมกำรศึกษำและพิจำรณำข้อสัญญำและรำยกำรในหลักฐำนกำรรับเงิน
	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเร่ืองส�าคัญต่างๆ	 

จ�านวน	๑	ครั้ง	จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังนี้

๑๑.๑	ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา	 เรื่อง	 ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจ 

ที่ควบคุมสัญญา	พ.ศ.	...	

๑2.	คณะอนุกรรมกำรป้องกันหรือระงับยับยั้งควำมเสียหำยหรืออันตรำยอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค
	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเร่ืองส�าคัญต่างๆ	 

จ�านวน	๒	ครั้ง	จ�านวน	๒๘	เรื่อง	ดังนี้

๑๒.๑	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ	 อีเล็คทริค	 ของบริษัท	 มิตซูบิช	ิ 

อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

๑๒.๒	การโฆษณาเครื่องดื่ม	Bluecup	ของบริษัท	เอส	แอนด	์พ	ีซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)

๑๒.๓	การโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขายห้องชดุ	 ในอาคารชดุ	 ของบรษิทั	 ออริจิน้	 พร๊อพเพอร์ตี้	

จ�ากัด	(มหาชน)

๑๒.๔	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม	WaWa	cha	ของบริษัท	ซูกิชิ	อินเตอร์กรุ๊ป	

จ�ากัด

๑๒.๕	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายหนังสือ	ของบริษัท	งานด	ีจ�ากัด

๑๒.๖	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายอาหาร	กุ้งแชบ๊วย	ของบริษัท	หัวปลาช่องนนทรี	จ�ากัด
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๑๒.๗	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	ไมเนอร์ดีคิว	จ�ากัด

๑๒.๘	 การโฆษณาขายข้าวเกรียบรวยเพื่อน	ยี่ห้อ	ฮานามิ	ของบริษัท	สยามร่วมมิตร	จ�ากัด

๑๒.๙	 การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขาย	ของบริษัท	แบงคอกบิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด

๑๒.๑๐		การโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืม	โออชิ	ิของบริษทั	โออชิ	ิกรุ๊ป	จ�ากดั	(มหาชน)

๑๒.๑๑		การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	โครงการไอรสิพาร์ค	ชยัพฤกษ์	ของ

บริษัท	ไอริส	กรุ๊ป	จ�ากัด

๑๒.๑๒	การโฆษณาจดัรายการส่งเสรมิการขายทีด่นิพร้อมทัง้อาคาร	ของบริษทั	บวัทองธาน	ีแมเนจเมนท์	

จ�ากัด

๑๒.๑๓	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการ	The	Royal	Resident	

ของบริษัท	ทีซีซี	แคปปิตอลแลนด	์จ�ากัด

๑๒.๑๔	การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายทีดิ่นพร้อมทัง้อาคาร	โครงการ	แลนด์ซโิอไพรด์	ของบรษัิท	

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

๑๒.๑๕	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการ	 ไลโอนอฟ	 ของบริษัท	 

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

๑๒.๑๖	 การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการ	 ไลโอ	 อีลิท	 ของบริษัท	 

ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

๑๒.๑๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	โครงการ	ไลโอ	รัตนาธิเบศร์	ของ

บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

๑๒.๑๘	การโฆษณาที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการทาวน์เฮ้าส์	 บัวทองธานี	 ของบริษัท	 บัวทองธาน	ี 

แมเนจเมนท์	จ�ากัด

๑๒.๑๙	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัท	เพ็น	เค	อินเตอร์เทรดดิ้ง	จ�ากัด

๑๒.๒๐	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	โครงการ	พลัม	คอนโดบางใหญ่	

สเตชั่น	ของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

๑๒.๒๑	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายกระเบ้ืองปูพ้ืน	 ของบริษัท	 ไดนาสตี้	 เซรามิค	 จ�ากัด	

(มหาชน)

๑๒.๒๒	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการ	 ชวนชื่น	 ซิตี	้ ไพร์มพาร์ค	

ของบริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)

๑๒.๒๓	การโฆษณาจัดรายการส่งเสรมิการขายห้องชดุในอาคารชดุทีย่งัไม่ได้จดทะเบยีนโครงการ	อมรนัทา	

เรสซิเดนซ์	ของบริษัท	อมรันทา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

๑๒.๒๔	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 ที่ได้จดทะเบียบเป็นอาคารชุด

โครงการ	๓	คอนโดมีสไตล์	ของบริษัท	มีสไตล์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด

๑๒.๒๕	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายห้องชุดในอาคารชุด	 ที่ได้จดทะเบียบเป็นอาคารชุด 

โครงการบี-ลฟี	ตวิานนท์	ของบรษิทั	บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	จ�ากดั	(มหาชน)
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๑๒.๒๖	การโฆษณาจดัรายการส่งเสริมการขายทีดิ่นพร้อมทัง้อาคาร	โครงการ	Begin	บรษัิทเรอืงปัญญา	

บ้านและที่ดิน	จ�ากัด

๑๒.๒๗	การโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร	 โครงการ	 วิลล่า	 โนวา	 วัชรพล-

สายไหม	ของบริษัท	รสิกา	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด

๑๒.๒๘	การโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารโครงการ	วิสต้า	วิลล์	ล�าลูกกา	

คลอง	๓	ของบริษัท	กรีนการ์เด้นโฮม	จ�ากัด

๑3.	คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำจัดท�ำรำ่งกฎ	ระเบียบ	ประกำศ	และค�ำสั่ง	ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง	พ.ศ.	25๔5

	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	 

๓	ครั้ง	จ�านวน	๗	เรื่อง	ดังนี้

๑๓.๑		 พิจารณากฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง

๑๓.๒		 พิจารณาร่างกฎกระทรวง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการวางหลักประกัน	พ.ศ.	....

๑๓.๓		 พจิารณาร่างระเบยีบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงว่าด้วยการเปิดบญัชเีงินฝากและ

การเบิกจ่ายเงินฝากส�าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด	พ.ศ.	....

๑๓.๔		 พิจารณาประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง	 เร่ือง	 หลักประกันตามพระราช

บัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐	พ.ศ.	....

๑๓.๕		 พิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง	พ.ศ.	....	(ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น)

๑๓.๖		 พิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการวางหลักประกัน	พ.ศ.	....	

(ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น)

๑๓.๗		 พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	....

๑๔.	คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง

	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ	จ�านวน	 

๘	ครั้ง	จ�านวน	๔๐	เรื่อง	ดังนี้	

๑๔.๑		 การขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงของผู้ประกอบธุรกิจ

๑๔.๒		 การพิจารณาผู้ประกอบของธุรกิจขายตรง	ในกรณีขอจดทะเบียนขายตรงใหม	่

๑๔.๓		 ขอให้พิจารณาว่าบริษัท	 เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประกอบ

ธุรกิจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	หรือไม่

๑๔.๔		 หารือข้อกฎหมาย	กรณี	ดรีมทริป	ของบริษัท	เวิลด์	เวนเจอร์	จ�ากัด	ว่ามีความผิดตามพระราช

บัญญัติคุ ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	 

พ.ศ.	๒๕๔๕	หรือไม่	อย่างไร
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๑๔.๕		 การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธรุกิจขายตรง	(เปลีย่นแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบรษิทั	เวคอพั	นาว	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

๑๔.๖		 การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	แฟร์ลี	่บิซิเนส	จ�ากัด

๑๔.๗		 การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนการประกอบธรุกิจขายตรงของบรษัิท	มคิซ์ไลฟ์	โกลบอล	เนต็เวร์ิค	จ�ากัด

๑๔.๘		 การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	เน็ตเวิร์ค	เอเชีย	ออนไลน์	จ�ากัด

๑๔.๙		 การพจิารณาการเปรียบเทยีบปรบักรณกีารประกอบธรุกจิขายตรงของบริษทั	เจอเนสส์	โกลบอล	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ไม่เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

๑๔.๑๐	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ไลน์	อิน	ไลน์	จ�ากัด

๑๔.๑๑	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	บัตเตอร์ฟลาย	โกลบอล	จ�ากัด

๑๔.๑๒	การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรง	(เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบริษัท	ซัคเซสมอร์	บีอิ้งค์	จ�ากัด

๑๔.๑๓	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	คิด	อินโนเวชั่น	ซัพพลาย	จ�ากัด

๑๔.๑๔	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ไตอิชิ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

๑๔.๑๕	การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรงของบรษิทั	ไอเนต็เวริค์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๑๔.๑๖	ขอให้พจิารณาการจดัท�าโปรโมชัน่	การรบัสมคัรสมาชกิ	และหลกัฐานการสัง่ซ้ือสนิค้า	ของบรษิทั	

เจอเนสส์	โกลบอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๑๔.๑๗	การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรง	(เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบริษัท	ซันไรด์เดอร์	ไทยแลนด์	อิ้งค	์

จ�ากัด

๑๔.๑๘	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	มายเดอร์เวย์	จ�ากัด

๑๔.๑๙	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ยูส	ุคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

๑๔.๒๐	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	มาคลีน่า	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

๑๔.๒๑	การยืน่ค�าขอจดทะเบียนการประกอบธรุกจิขายตรงของบรษิทั	เอน็	แอนด์	จ	ีเกรท	เนทเวร์ิค	จ�ากดั

๑๔.๒๒	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท	กิฟวิ่ง	ฟอร์เวิร์ด	จ�ากัด

๑๔.๒๓	การพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	ไดมอนด์	ไชน์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๑๔.๒๔	การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรง	(เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบริษัท	เจยูยูวีเอ	จ�ากัด

๑๔.๒๕	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	 ทีเอ็มเวลบีอิ้ง	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด

๑๔.๒๖	การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรง	(เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบริษัท	ร้อยเท่าพันทวี	จ�ากัด

๑๔.๒๗	พิจารณาการเปรียบเทียบปรับกรณีการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	 เจอเนสส์	 โกลบอล	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ไม่เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

๑๔.๒๘	การพจิารณาค�าขอจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรงของบรษิทั	เดอะวนั	อนิโนเวทฟี	จ�ากัด
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๑๔.๒๙	การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรงของบริษัท	พาวเวอร์	เนต็เวร์ิค	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั

๑๔.๓๐	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท	โฟลว์แอคเคาท์	จ�ากัด

๑๔.๓๑	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท	แรพบิซซ์	ไดเรทท์	จ�ากัด

๑๔.๓๒	การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรงของบรษิทั	ออน	อ๊อฟ	เนต็เวร์ิค	๒๐๑๗	จ�ากัด

๑๔.๓๓	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ไทยเฮิร์บ	อินเตอร์	จ�ากัด

๑๔.๓๔	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	มีเดียส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๑๔.๓๕	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท	เอส.ที.	ไรซิ่ง	จ�ากัด

๑๔.๓๖	การยื่นค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรง	(เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน)	ของบริษัท	เฮงพีซันซ่า	จ�ากัด

๑๔.๓๗	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ไทยเน็ตเวิร์ค	๒๐๑๗	จ�ากัด

๑๔.๓๘	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	เคเอ็น	ซัคเซส	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด

๑๔.๓๙	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	ดีซ	ีไลฟ์	จ�ากัด

๑๔.๔๐	การยื่นค�าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท	เอโฟร์เอสคอร์ป	จ�ากัด

๙.	คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภค 

	 	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้ท�าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	เรื่องร้องเรียน

ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ	จ�านวน	๕๓๐	ครั้ง	เรื่องร้องทุกข์	จ�านวน	๙๗๓	เรื่อง	ผู้ร้อง	จ�านวน	๑,๔๗๘	ราย	

ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	 จ�านวน	 ๓๖๒	 เรื่อง	 ไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ	 จ�านวน	 ๖๑๑	 เรื่อง	 และจ�านวนเงินที่ได้รับการชดเชย	

๔๖,๙๗๗,๗๙๒.๔๔	บาท	(สี่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)	ดังนี้

คณะอนุกรรมกำร 
ไกล่เกลี่ยเรื่องรำวร้องทุกข์

จำกผู้บริโภค

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

จ�ำนวน
(ครั้ง)

จ�ำนวน	
(เรื่อง)

จ�ำนวน	
(รำย)

ส�ำเร็จ	
(เรื่อง)

ไม่ส�ำเร็จ	
(เรื่อง)

จ�ำนวนเงินที่ได้รับ
กำรชดเชย	(บำท)

ด้านยานยนต์ ๗๔ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๐๑ ๗๓ ๙,๕๕๒,๒๙๗.๗๓

ชุดที่	๑ ๑๒๑ ๒๓๒ ๕๕๓ ๖๑ ๑๗๑ ๒๒,๑๒๓,๙๒๐.๗๕

ชุดที	่๒ ๑๐๐ ๑๖๐ ๓๒๑ ๓๑ ๑๒๙ ๗,๗๒๘,๙๙๙

ชุดที่	๓ ๕๔ ๙๑ ๘๘ ๓๖ ๕๕ ๖๑๘,๐๘๖

ชุดที่	๔ ๓๘ ๔๖ ๔๖ ๓๒ ๑๔ ๕๕๒,๑๗๐

ชุดที่	๕ ๓๔ ๕๙ ๖๓ ๒๘ ๓๑ ๑,๓๙๑,๗๘๓.๙๖

ชุดที่	๖ ๑๙ ๓๒ ๕๔ ๑๗ ๑๕ ๑,๐๓๐,๐๕๐

ชุดที่	๗ ๙๐ ๑๗๙ ๑๗๙ ๕๖ ๑๒๓ ๓,๙๘๐,๔๘๕

รวม 53๐ ๙73 ๑,๔78 362 6๑๑ ๔6,๙77,7๙2.๔๔
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เดือนตุลำคม	 255๙-กันยำยน	 256๐	 (รอบ	 ๑2	 เดือน)	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ได้ด�าเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	จ�านวน	๔๔	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 ๙.๑	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมกับองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ ้มครองผู ้บริโภคภำค

ประชำชน	 ประชุมเพ่ือหำแนวทำงพัฒนำงำนคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

  	 เมือ่วนัท่ี	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	พลต�ารวจตรี	ประสิทธิ์	

เฉลิมวุฒิศักด์ิ	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

ให้การต้อนรับ	 นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 เลขาธิการมูลนิธิ

เพื่อผู้บริโภค	องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน	(คอบช.)	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	และเครือข่าย

องค์กรผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมหารือ	 เรื่อง	 นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค	 เพื่อหาแนวทางการร่วมมือและการท�างาน 

ร่วมกันเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคในอนาคต	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ๙.2	กำรลงพื้นที่แก้ปัญหำโก่งรำคำเสื้อสีขำว-ด�ำ

 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้	 นางสาวทรงศิริ	 จุมพล	 ผู้อ�านวยการ 

กองคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านฉลาก	ร่วมกบักองบงัคบัการปราบปรามการ 

กระท�าความผดิเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ลงพืน้ทีต่รวจการจ�าหน่าย

ชุดแต่งกายไว้ทุกข์	 เพื่อตรวจดูการจัดท�าฉลากว่าถูกต้องตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก�าหนดไว้หรือไม่	 ณ	 ศูนย์การค้า 

แพลท็ทินมั	แฟชัน่มอลล์	ประตนู�า้		และบรเิวณตลาดโบ๊เบ๊	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 ๙.3.กำรลงพืน้ทีต่รวจสอบผูป้ระกอบธรุกิจรถยนต์ใช้แล้ว	

ร่วมกับกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

    เมื่อวันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้	 นางสาวทรงศิริ	 จุมพล	 ผู้อ�านวยการ 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	นายอุฬาร	จิ๋วเจริญ	ผู้อ�านวยการกอง

คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านสญัญา	และเจ้าหน้าที	่สคบ.	ร่วมกบักองบังคบัการ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว 

ตามโครงการ	“ตรวจจับ	ปรับจริง”	ณ	บริเวณแยกผังเมือง	ถนนพระราม	9	กรุงเทพมหานคร

๙. กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ ได้รับมอบหมำย
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 ๙.๔	กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรจัดกำร	“Service	charge”

 เมื่อวันที	่๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๙	

นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เป็น

ประธานในการประชุมเพื่อหารือ

แนวทางการจัดการปัญหาการคิดค่า

บริการ	 (Service	 charge)	 ผู้เข้าร่วม

ประชมุ	ได้แก่	ผูแ้ทนจาก	กองบังคบัการ

ปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบั

การคุ้มครองผู้บริโภคกรมการค้าภายใน	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	 และผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหาร	 

จ�านวน	๔๐	คน	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   ๙.5	กำรลงพ้ืนทีต่รวจตู้ขำยกระดำษช�ำระแบบหยอดเหรยีญ

	 	 	 เมื่อวันที่ 	 ๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 นายพิฆเนศ	 ต ๊ะปวง	 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค	น�าเจ้าหน้าที	่กองคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคด้านฉลาก	ลงพ้ืนทีต่รวจตูข้ายกระดาษช�าระแบบหยอดเหรยีญ	

เนือ่งจากมกีารต้ังข้อสังเกตส่งมาทาง	ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภคว่ามีการกระท�าที่เอาเปรียบผู้บริโภค	 ซึ่งกระดาษช�าระขาย

กล่องละ	๒	บาท	โดยมีช่องหยอดเหรียญ	๑	บาท	๒	บาท	๕	บาท	และ	

๑๐	 บาท	 โดยที่ตู้จะมีข้อความแจ้งว่า	 “เครื่องไม่ทอนเหรียญ”	 ทั้งนี้

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลทางเทคนิค

เกี่ยวกับการปรับปรุงตู้หยอดเหรียญเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค	ณ	บริเวณห้องน�้าสถานีรถไฟฟ้า	MRT	สวนจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร

 

	 ๙.6	กำรชี้แจงต่อสื่อมวลชน	กรณี	“ชำวนำขำยข้ำวออนไลน์”

	 เม่ือวันท่ี	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	เป็นประธานในการชี้แจงต่อสื่อมวลชน	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีที่มีผู้โพสต์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว	เตือนชาวนาขาย

ข้าวออนไลน์ว่าผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	 ๒๕๔๕	และที ่

แก้ไขเพิ่มเติม	พร้อมแนะน�าให้ชาวนา	ไปเสียเงินจดทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคแต่ละจังหวัด	 จะได้ถูกต้องตามกฎหมาย	 โดย	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.ได้ชี้แจงว่า.“ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะ
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ยังไม่ครบองค์ประกอบของการประกอบธุรกิจตลาด

แบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ

ตรง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ส่วนการ 

จดทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ท้ังสิ้น	 ซึ่งผู้ที่จะมา 

จดทะเบยีนต้องมาจดท่ีส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภคเท่านั้น”	

	 	 	 ๙.7	กำรลงพื้นที่รณรงค	์“ลอยกระทงสุขใจ	ปลอดภัยทุก

ทำ่เรือ”	ณ	ท่ำเรือยอดพิมำน	กรุงเทพมหำนคร

   เมื่อวันที่	 ๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	พลต�ารวจตร	ี ประสิทธิ์	

เฉลิมวุฒิศักดิ์	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	พร้อมด้วย

นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

และเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 กรมเจ้าท่าและส�านักงานเขตพระนคร 

ร่วมลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมรณรงค์	 “ลอยกระทงสุขใจ	 ปลอดภัยทุกท่าเรือ”.เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับ

ประชาชนใช้ความระมดัระวงัในการลอยกระทง	รวมถงึให้ผู้ประกอบการท่าเรือโดยสารให้ค�านงึถงึความปลอดภยัในการ

ให้บริการแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง	ณ	ท่าเรือยอดพิมาน	ปากคลองตลาด	กรุงเทพมหานคร

	 ๙.8	กำรประชุม	“แก้ไขปัญหำอัตรำค่ำบริกำรกระแสไฟฟำ้	-	น�้ำประปำ”

	 เมื่อวันที่ 	 ๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 

พลต�ารวจตรี	ประสิทธิ	์เฉลิมวุฒิศักดิ์	เลขาธิการ

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	เป็นประธานในการ

ประชุม	 “แก้ไขปัญหาอัตราค่าบริการกระแส

ไฟฟ้า-น�้าประปา”	 ร่วมกับ	 ๑๑	 หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย	์การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	 การประปานครหลวง	 การประปา

ส่วนภูมิภาค	 กรมการค้าภายใน	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 

ความผดิเกีย่วกับผูบ้รโิภค	กรมการปกครอง	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	และกรงุเทพมหานคร	เพือ่ก�าหนดแนวทาง

และมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ณ	ห้อง	BM-๕-๐๒	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
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	 ๙.๑๐	 กำรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงกำรแฮปปี้คอนโด	

ลำดพร้ำว	๑๐๑	กรุงเทพฯ

	 เม่ือวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธ์ิ	 

เฉลิมวฒุศัิกดิ	์เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	มอบหมายให้	

นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค	

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กรณีมี 

ผู้ร้องเรียนเน่ืองจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโครงการแฮปปี้

คอนโด	ลาดพร้าว	๑๐๑	ณ	ซอยลาดพร้าว	๑๐๑	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ

	 	 	 ๙.๙	 กำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำร

คุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมกำร

คุม้ครองผูบ้รโิภค	ประจ�ำจงัหวดั	ณ	จงัหวดั

ศรีสะเกษ

   จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร	

“เรื่ องการตรวจติดตามการคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคประจ�าจังหวัด”.ครั้งที	่๑	เมื่อวันที่	

๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 เพื่อด�าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ	ณ	 โรงแรมพรหมพิมาน	 อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดศรีสะเกษ	ผู้เข้าร่วมประชุม	ได้แก	่ผู้ประกอบธุรกิจ	จ�านวน	๒๐๐	คน	

	 ๙.๑๑	กำรลงพื้นที่ตรวจยึดเตำบำรำกู่	ณ	ร้ำน ดูไบเรสเตอรองท	์กรุงเทพฯ

	 	 เมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๙	ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ทหาร	 กองพัน

ทหารม้าที	่๑.รกัษาพระองค์	ว่าสามารถตรวจยึดเตาบารากูไ่ด้จากร้าน 

ดูไบเรสเตอรองท์..จ�านวน	 ๒๖	 เตา	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธิ์	 

เฉลิมวฒุศิกัดิ	์เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค	จงึได้มอบหมาย

ให้คณะเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 เข้าร่วมตรวจสอบ	ณ	 ซอยสุขุมวิท	 ๓	 

ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร
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	 	 ๙.๑๔	 กำรลงพื้นท่ีตรวจสอบโครงกำรบ้ำนกลำงเมือง	

พระรำม	3	

  เม่ือวันที่	 ๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และนายอฬุาร	จ๋ิวเจรญิ	

ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	

สคบ.	 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการบ้านกลางเมือง	 พระราม	 ๓	

ราษฎร์บูรณะ	กรณ	ีบัวปูนหลังคา	(แท่งปูนขนาดใหญ่)	หลุดร่วงลง

มาทับทรัพย์สินได้รับความเสียหาย	และอาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัย	

โดยเรียกทางเจ้าของโครงการมาชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหารวม

ถงึการเยยีวยาโดยเรว็ท่ีสดุ	ณ	โครงการบ้านกลางเมอืง	พระราม	๓	แขวงราษฎร์บรูณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรงุเทพมหานคร	

	 ๙.๑2	 กำรลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องท�ำน�้ำอุ่นไฟฟ้ำ	ณ	 ห้ำง 

เทสโก้โลตัส	สำขำแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

 เมือ่วันที	่๒	ธนัวาคม	๒๕๕๙	พลต�ารวจตร	ีประสทิธิ	์เฉลิมวฒุศิกัดิ์	

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 มอบหมายให้	 นายพิฆเนศ	 

ต๊ะปวง	รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	

สคบ.	ลงพื้นที่ตรวจสอบการจ�าหน่ายเครื่องท�าน�้าอุ่นไฟฟ้า	และได้แนะน�า

วิธีการเลือกซือ้เครือ่งทีม่มีาตรฐาน	มตีราสญัลกัษณ	์มอก.	ให้ผูบ้ริโภคต้อง

ค�านงึถงึความปลอดภัย	ณ	ห้างเทสโก้โลตสั	สาขาแจ้งวฒันะ	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร

	 	 	 ๙.๑3	 กำรลงพื้นท่ีตรวจสอบโฆษณำ	 และสัญญำในงำน

มหกรรมยำนยนต์

   เมื่อวันที่ 	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 นายพิฆเนศ	 ต ๊ะปวง	 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และนายอฬุาร	จิ๋วเจริญ	 

ผู้อ�านวยการกองคุ้มครอง 

ผู ้ บ ริ โ ภ ค ด ้ า น สั ญญ า	 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 

ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้

ค�าแนะน�าการจัดท�าสัญญาจองรถยนต์ใหม่และการโฆษณาขายรถยนต์ในงาน

มหกรรมยานยนต์	 ณ	 อิมแพคชาเลนเจอร์	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพค	เมืองทองธาน	ีจังหวัดนนทบุรี
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	 ๙.๑5	ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรถเชำ่ร่วมกับ	๔	หน่วยงำน

		 	 	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธิ์	 

เฉลมิวฒุศิกัด์ิ	เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	เป็นประธาน

ในการประชมุหารอืเพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บรกิารรถเช่า	

พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการ	ร่วมกับ	๔	หน่วยงาน	ได้แก่	

กรมการขนส่งทางบก	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย	 กองบังคับการปราบปรามการ 

กระท�าความผิดเกีย่วกบัการคุม้ครองผู้บริโภค	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	 และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการรถเช่า	 เพื่อเป็น

แนวทางแก่ผูป้ระกอบธรุกจิให้ปฏบิติัให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ	ณ	ท่าอากาศยานดอนเมอืง	กรงุเทพมหานคร

 ๙.๑6	กำรลงพืน้ทีต่รวจยดึเตำบำรำกู่	๑2	ร้ำน	

บริเวณตลำดนัดตะวันนำ	กรุงเทพมหำนคร

 เมื่อวันที	่ ๒๗	 ธันวาคม	๒๕๕๙	พันต�ารวจเอก	

ประทปี	เจรญิกลัป์	ผูอ้�านวยการกองคุม้ครองผูบ้รโิภคด้าน

ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	

สคบ.	และเจ้าหน้าที่ทหาร	ร.๑๒	พัน	๒	รอ.	เข้าตรวจยึด

เตาบารากู่	ทัง้หมด	๑๓๑	เตา	ณ	ร้านขายเคร่ืองดืม่	บริเวณ

ตลาดนัดตะวันนา	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	

	 	 	 	 ๙.๑7	กำรลงพื้นที่ตรวจฉลำกกระเช้ำของขวัญ	

ณ	ตลำด	อ.ต.ก.	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหำนคร

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 นายออมสิน	 

ชวีะพฤกษ์	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี	พลต�ารวจตรี	

ประสิทธิ์	เฉลิมวุฒิศักดิ์	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 กรมการค้าภายใน	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	และส�านักงานเขตจตุจักร	ลงพื้นที่ตรวจฉลาก

กระเช้าของขวัญประเภทต่างๆ	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	 และยังได้ตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเลสด	 

ณ	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(อ.ต.ก.)	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	
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	 ๙.2๐.กำรลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรถยนต์ใช ้แล ้ว	 

ณ	ถนนกำญจนำภิเษก	กรุงเทพมหำนคร

	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 นางสาวทรงศิริ	 จุมพล	 

ผูอ้�านวยการกองคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านฉลาก	พร้อมด้วยพนัต�ารวจเอก	

ประทีป	เจริญกัลป	์ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย

ตรงและตลาดแบบตรง	น�าคณะเจ้าหน้าที	่สคบ.	ร่วมกบักองบงัคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค	ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว	ณ	สถานประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วบริเวณถนนกาญจนาภิเษก	กรุงเทพมหานคร

 ๙.๑๙	กำรมอบเงินตำมค�ำพิพำกษำให้แก่ผู้บริโภค

	 เม่ือวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	เป็นประธานในการ

มอบเงินตามค�าพิพากษาของศาลที่ตัดสินให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ี

ละเมิดสทิธผิูบ้รโิภคช�าระเงนิคนืให้แก่ผูบ้รโิภค	รวม	๗	คดี	เป็นเงนิ	

๗,๕๓๕,๓๖๕.๘๑	บาท	(เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อย

หกสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)	 ณ	 ห้องประชุม	 BM..๕๐๒	

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 ๙.๑8	 กำรลงพื้นที่ตรวจสอบมำตรกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย	ณ	สถำนีขนส่งหมอชิต	กรุงเทพมหำนคร

	 เมื่อวันที	่๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๙	นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธิ์	 

เฉลิมวฒุศัิกดิ	์เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	กรมการขนส่งทางบก	กองบงัคบัการปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 กรมการค้า

ภายใน	 ส�านักงานเขตจตุจักร	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานเขตดอนเมือง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยและการให้บริการที่อาจ

เอาเปรียบเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	กรุงเทพมหานคร
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	 ๙.22	กำรลงพื้นที่ตรวจดอกไม้สด	ณ	ตลำดยอดพิมำน	กรุงเทพมหำนคร

	 เม่ือวันท่ี	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธิ์	 เฉลิมวุฒิศักดิ์	

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	สคบ.	และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 กรมการค้าภายใน	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภค	

องค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย	

ส�านกังานเขตพระนคร	กรมอนามยั	

ส�านักอนามัย	และส�านักงานเทศกิจ	กรุงเทพมหานคร	ร่วมลงพื้นที่

ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายดอกไม้สด	 ณ	 ตลาดยอดพิมาน	 

(ปากคลองตลาด)	แขวงวังบูรพาภิรมย์	กรุงเทพมหานคร		

  	 ๙.2๑	 กำรลงพื้นที่ตรวจสำรปนเปื้อน	 ณ	 ตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี

	 	 	 เมือ่วนัที	่๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	พลต�ารวจตร	ีประสทิธิ	์เฉลมิวฒุศิกัดิ	์เลขาธกิาร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	นายชลธี	ยังตรง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที	่

สคบ.	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวชิาการเกษตร	ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กรมการค้าภายใน	 และกอง

บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค	

ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่อาจมีสารปนเปื้อน	

ณ	ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุร	ีจังหวัดนนทบุรี

	 ๙.23	 กำรลงพ้ืนที่ตรวจสถำนเสริมควำมงำม	 

ดิเออร์เนส	คลินิก	ณ	ห้ำงสรรพสินค้ำคริสตัล	ดีไซน์	เซ็นเตอร์	

กรุงเทพมหำนคร

 เมือ่วนัท่ี	๑๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	พลต�ารวจตร	ีประสิทธิ์	

เฉลิมวุฒิศักดิ์	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	มอบ

หมายให้	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที	่สคบ.	ลงพ้ืนทีต่รวจสถาน

เสริมความงาม	 ดิ	 เออร์เนส	 คลินิก	ณ	 ห้างสรรพสินค้าคริสตัล	 ดีไซน์	 เซ็นเตอร์	 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	 เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 	 	 ๙.26	 กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงกำรบ้ำนภัสรำวัล	 สะพำนใหม่	

กรุงเทพมหำนคร

	 						เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค	พร้อมด้วยนางสาวทรงศริ	ิจมุพล	ผูอ้�านวยการกอง

กฎหมายและคดี	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 

ลงพ้ืนทีต่รวจสอบโครงการ	“บ้านภสัราวัล	

สะพานใหม่”	 กรุงเทพมหานครและเจรจาไกล่เกล่ียเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจโอน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมบ้านทาวน์เฮ้าส์	 ที่เกิดกรณีพิพาทให้แก่ผู้บริโภค	 ตาม 

ค�าพพิากษาของศาลแพ่ง	โดยผูป้ระกอบธรุกจิจะด�าเนนิการภายในเดอืนมถินุายน	

๒๕๖๐	เพื่อไถ่ถอนจ�านองและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้อง

 	 	 ๙.25	 กำรลงพื้นท่ีรณรงค์เลิกใช ้โฟมบรรจุอำหำร	 

ณ	บริเวณศูนย์อำหำรเมืองทองธำนี

	 	 	 เมื่อวันท่ี	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 พลต�ารวจตรี	 ประสิทธิ์	 

เฉลิมวุฒิศักดิ์	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที	่สคบ.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผิดเกีย่วกบัการ

คุ้มครองผู้บริโภค	ส�านกังานจังหวดันนทบุร	ี	เทศบาลนครปากเกร็ด	ลงพืน้ทีใ่นกจิกรรม	“รณรงค์ร่วมใจ	เลิกใช้โฟมบรรจอุาหาร”	

เพือ่รณรงค์และตรวจแนะน�าผูป้ระกอบการท่ีจ�าหน่ายอาหาร	 และให้ผู้ประกอบการเลกิใช้กล่องโฟมส�าหรบับรรจอุาหาร	 

รวมท้ังให้ผูบ้รโิภคเลกิซือ้อาหารทีบ่รรจอุยูใ่นกล่องโฟม	ณ	บรเิวณศนูย์อาหารเมอืงทองธาน	ีจงัหวัดนนทบรุี

		 	 ๙.2๔	 กำรต้อนรบัคณะศกึษำดูงำนจำกกรมกิจกำรผูบ้รโิภค	 

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

		 				เม่ือวนัที	่๒๐-๒๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐ พลต�ารวจตร	ีประสทิธิ์	 

เฉลิมวฒุศิกัด์ิ	เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	มอบหมาย

ให้	นายสวุทิย์	วจิติรโสภา	ผู้อ�านวยการส�านกัแผนและการพฒันาการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที	่ สคบ.	 ให้การต้อนรบัคณะ

ศกึษาดูงานจากกรมกจิการผู้บริโภค	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์	

เพื่อเข้าเย่ียมชมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา	ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ กองบังคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคกองบังคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง

เทคโนโลย	ีบรษิทั	ห้องปฏิบัตกิารกลาง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และเข้าเยีย่มโครงการ	“คลนิกิ	

สคบ.”	ณ	ครสิตจกัรเจริญกรงุไมตรจีติ	เขตบางคอแหลม	กรงุเทพมหานคร
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	 ๙.27	 กำรลงพื้นที่เก็บตัวอย่ำงทองรูปพรรณ	 ณ	 บริเวณถนน

เยำวรำช	และถนนเจริญกรุง	กรุงเทพมหำนคร

	 เมื่อวันที	่๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 พร้อม 

เจ้าหน้าที่กองคุ ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	

ลงพืน้ทีเ่กบ็ตัวอย่างทองรปูพรรณ	ณ	บรเิวณถนน

เยาวราช	และถนนเจริญกรุง	เพือ่เป็นการจัดระเบยีบโรงงานผู้ผลิต	รวมถงึส่งตรวจสอบ

หาปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ	ณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 

เครื่องประดับแห่งชาต	ิกรุงเทพมหานคร

	 	 	 ๙.2๙	กำรลงพืน้ทีเ่ยีย่มชม	บรษิทัเซน็ทรลั	ฟู้ด	รีเทล	จ�ำกดั	

จังหวัดสมุทรสำคร

	 	 	 เมื่อวันที่ 	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 นายพิฆเนศ	 ต ๊ะปวง	 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	

ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดของบริษัท	 เซ็นทรัล	 

ฟู ้ดรีเทล	 จ�ากัด	 จังหวัด

สมุทรสาคร	 โดยมีการ 

ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมดูแลและการจ�าหน่ายสินค้าประเภทผักและ 

ผลไม้	 เพ่ือน�าข้อมูลมาก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความ

ปลอดภัยในการบริโภค	

	 	 ๙.28	กำรลงพื้นที่เยี่ยมชมและหำรือกับท็อป	ซุเปอร์มำร์เก็ต	

ณ	ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัล	พลำซ่ำ	สำขำแจ้งวัฒนะ

	 	 เมื่อวันที่ 	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 นายพิฆเนศ	 ต ๊ะปวง	 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	พร้อมเจ้าหน้าทีก่องคุม้ครอง

ผู้บริโภคด้านฉลาก	 ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมและหารือกับท็อป	 ซุเปอร์มาร์เก็ต	 

ณ	 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	

พลาซ ่า	 สาขาแจ ้งวัฒนะ	 

โดยเข้าเยี่ยมชมการจ�าหน่าย	และคลังสินค้าผัก	ผลไม้	ทั้งนี	้ได้สอบถามหลัก

เกณฑ์มาตรฐานแหล่งเพาะปลูก	 โรงคัดบรรจุ	 ขั้นตอนวิธีการบรรจุสินค้า	 

การเกบ็รกัษา	และการเกบ็คนืสนิค้า	เพือ่เป็นข้อมลูแนวทางการเลอืกซือ้สนิค้า

ทีป่ลอดภัยแก่ผูบ้รโิภค	ตามนโยบายของรฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี	

(นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์)	ในการดูแลพืช	ผัก	ผลไม้	และอาหารปลอดภัย
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		 ๙.32	 กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถำนประกอบกำรผลิตภัณฑ์ 

อำหำรพืช.ณ.จังหวัดนครสวรรค์

		 เมื่อวันที	่๑๖	มิถุนายน	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	สคบ.	และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ส�านักวิจัย 

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 	 ๕	 

กรมวิชาการเกษตร	 ส�านักงานจังหวัดนครสวรรค์	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์	 และส�านักงานพาณิชย์	 จังหวัดนครสวรรค์	 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 

สถานประกอบการท่ีผลติและจ�าหน่ายอาหารพชื	โดยได้หารอืและท�าการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการแสดงฉลากสินค้า	และขั้นตอนกระบวนการผลิตและจ�าหน่ายสินค้า

	 ๙.3๑	 กำรลงพื้นท่ีตรวจสอบแหล่งกระจำยสินค้ำ	 ณ	 บริษัท	

ดี.เอช.เอ.	สยำมวำลำ	จ�ำกัด	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

 เมื่อวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 ลงพื้นที่ตรวจสอบ

แหล่งกระจายสนิค้าประเภทอปุกรณ์เคร่ืองใช้

ส�านักงาน	 ในกิจกรรม	 “ตรวจสอบแหล่ง

กระจายสินค้า	ผู้ผลิต	ผู้สั่งหรือน�าเข้า”	เพื่อ

ติดตามและตรวจสอบถึงขั้นตอนการจัดท�าฉลากสินค้า	ณ	บริษัท	ดี.เอช.เอ.	สยามวาลา	

จ�ากัด	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		 	 	 ๙.3๐	กำรลงพืน้ทีต่รวจสอบแหล่งกระจำยสนิค้ำ	ณ	บริษัท	ไดโซ	

ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	กรุงเทพมหำนคร

		 	 	 เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 ลงพื้นที่ตรวจสอบ

แหล่งกระจายสินค้า	ในกจิกรรม	“ตรวจสอบ

แหล่งกระจายสนิค้า	ผูผ้ลติ	ผูส้ัง่หรอืน�าเข้า”	

เพือ่ติดตามและตรวจสอบถึงข้ันตอนการจัด

ท�าฉลากสนิค้า	ให้ผูบ้รโิภคได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน	ประกอบการตดัสินใจในการเลอืก

ซือ้สินค้า	ณ	บรษิทั	ไดโซ	ซงัเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เขตลาดกระบงั	กรงุเทพมหานคร
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	 ๙.33	 กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตกระติกพลำสติก	 

ณ	บริษัท	ที	เอส	อินดัสตรี้	จ�ำกัด	กรุงเทพมหำนคร

	 เมือ่วนัท่ี	๒๗	มถุินายน	๒๕๖๐	นายพฆิเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และเจ้าหน้าที่	สคบ.	ลงพื้นที่ตรวจสอบ

บริษัทผู ้ผลิตกระติกพลาสติก	 เพ่ือให  ้

ผู้ประกอบการมีการจัดท�าฉลากประเภท

ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีถูกต้อง	 ณ	 บริษัท	 

ท	ีเอส	อินดัสตรี้	จ�ากัด	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

	 	 ๙.3๔	กำรลงพื้นที่เก็บตัวอยำ่งทองรูปพรรณส่งตรวจสอบหำ

ปริมำณควำมบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ	ณ	จังหวัดขอนแก่น

	 	 เม่ือวันที	่๒๘	มถินุายน	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าที่	 สคบ.	 ลงพื้นที่เก็บ

ตัวอย่างทองรูปพรรณ	 ณ	 บริษัท	 

ไดนามิค	ด-ีพลัส	จ�ากดั	ต�าบลเมอืงเก่า	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจัด

ระเบียบโรงงานผู้ผลติ	รวมถงึการตรวจสอบหาปรมิาณความบรสิทุธิข์องทองรูปพรรณ	

ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

	 ๙.35	กำรลงพ้ืนทีต่รวจและให้ค�ำแนะน�ำในกำรจดัท�ำฉลำกเคส

โทรศัพท์เคลื่อนที่	ณ	ถนนเสือป่ำ	พลำซ่ำ	กรุงเทพมหำนคร

	 เมือ่วนัที	่๓๐	มถินุายน	๒๕๖๐	นายพฆิเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 ลงพื้นท่ีตรวจร้าน

จ�าหน่ายเคสโทรศัพท์เคลื่อนที่	 เพื่อส�ารวจร้านจ�าหน่ายเคสโทรศัพท ์

ที่มีของเหลวบรรจุไว้ภายใน	

และให้ค�าแนะน�าในการจัด

ท�าฉลาก	 ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะก�าหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุม

ฉลากโดยต้องระบุค�าเตือน	 ณ	 ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	 

ถนนเสือป่า	พลาซ่า	ถนนเยาวราช	กรุงเทพมหานคร

Annual Report  2017 ๑2๑



	 	 ๙.38	กำรลงพื้นที่เก็บตัวอยำ่งทองรูปพรรณ

ส ่งตรวจสอบหำปริมำณควำมบริสุทธิ์ของทอง 

รูปพรรณ	ณ	จังหวัดสงขลำ

	 		เมื่อวันที่	 ๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	 

ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

และเจ้าหน้าที่	 สคบ.	ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างทองรูปพรรณ	

ณ	บริษัท	ห้างทองหยงเตียน	จ�ากัด	จังหวัดสงขลา	เพื่อ

เป็นการจดัระเบยีบโรงงานผูผ้ลติ	รวมถึงส่งตรวจสอบหา

ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ	ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาต	ิ(GIT)

	 ๙.37	 กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม

บริษัทผู้ผลิตโฟม	ณ	จังหวัดนครปฐม

	 เม่ือวันที่ 	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 

นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 รองเลขาธิการคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเจ้าหน้าที่	

สคบ.	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทผู้ผลิตโฟม	 

ณ	 บริษัท	 พี.พี.	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 ถนน 

พุทธมณฑลสาย	๕	ต�าบลไร่ขงิ	อ�าเภอสามพราน	

จังหวัดนครปฐม	เพื่อดูกระบวนการผลิตโฟมบรรจุอาหาร	และหารือการจัดท�าฉลากสินค้า	ข้อความค�าเตือนที่จะระบุไว้

ในตัวสินค้า	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากต่อไป

	 	 	 ๙.36	กำรลงพืน้ทีต่รวจสอบผูผ้ลติสนิค้ำประเภท

ชุดสังฆทำนและชุดไทยธรรม 

	 	 	 เมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 และ 

เจ้าหน้าท่ี	 สคบ.	 พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ร่วมลง 

พ้ืนที่ตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุด

ไทยธรรม	เรือ่งการจดัท�าฉลากสนิค้าให้ถกูต้องตามประกาศ

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบับที่	๒๓	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	เรื่อง	

ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก	 ณ	 บริษัทแสงแห่งศรัทธา	 จ�ากัด	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	 ๑๓	 

กรุงเทพมหานคร
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  ๙.๔๐	 กำรประชุมหำรือ	 “แนวทำงกำรบังคับใช้

กฎหมำยเกี่ยวกับบำรำกู	่บุหรี่ไฟฟำ้”

	 	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 นายธสรณ์อัฑฒ์	 

ธนทิธพัินธ์	รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค	เป็นประธาน

ในการประชุมหารือ	 “แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ 

บารากู่	บุหรี่ไฟฟ้า”	ณ	ห้องประชุม	BM	๕๐๑	ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรมศุลกากร	 กรมสรรพสามิต	 กรมการค้า 

ต่างประเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กรมควบคุมโรค	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กรมการปกครอง	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ศนูย์วจิยัและจดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสบู	กระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิ

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 และกรมทหารม้าที่	 ๑	

รกัษาพระองค์ฯ	โดยทีป่ระชุมมีความเห็นว่าต้องมกีารบรูณาการร่วมกนั

เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	 จึงเห็นชอบในการจัดตั้งคณะท�างานที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อติดตามและปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจ	 ที่กระท�าการ

ฝ่าฝืนลักลอบขายสินค้าต้องห้าม

		 	 	 ๙.3๙	กำรลงพืน้ทีต่รวจสอบร้ำนจ�ำหน่ำยและให้บรกิำร

เปลี่ยนยำงรถยนต์

		 	 	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และเจ้าหน้าท่ี	สคบ.	

ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจ�าหน่ายและให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต	์ 

ณ	 บริษัท	 บริดจสโตน	

เอ.ซี.ที.	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 สาขาแจ้งวัฒนะ	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยได้ด�าเนินการสุ ่มตรวจสอบ 

ฉลากสนิค้าประเภทยางรถยนต์	จ�านวน	๔๐	ตวัอย่าง	พบว่า	จดัท�าฉลากสินค้า

ถกูต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	เรือ่ง	ลกัษณะของฉลากสนิค้า

ที่ควบคุมฉลาก	พ.ศ.	๒๕๔๑
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	 ๙.๔2	กำรลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้

แล้ว	ณ	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	กรุงเทพมหำนคร

	 วันศุกร์ที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 นายพิฆเนศ	 ต๊ะปวง	 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 น�าคณะเจ้าหน้าที่

สคบ.	หน่วยปฏิบัติการพิเศษ	สคบ.	และกองบังคับการปราบปราม

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 (บก.ปคบ.)	

ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว	ณ	ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม	กรุงเทพมหานคร	เนื่องจากได้รับแจ้งว่าผู้ประกอบธุรกิจ

จ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว	 จัดท�าฉลากไม่ถูกต้องและไม่จัดท�าหลักฐานการรับ

เงิน	 สคบ.	 จึงร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว	 เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ	 รวมถึง

แนะน�าให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป	ทั้งนี้	ส�าหรับผู้ประกอบ

ธุรกิจที่จัดท�าฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่ได้จัดท�าหลักฐานการรับเงินให้กับ 

ผู ้บริโภคนั้น	 ผู ้ประกอบธุรกิจยินยอมให้	 สคบ.เปรียบเทียบความผิด 

ตามกฎหมาย	โดยมีการเจรจาเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู ้บริโภคที่มา 

ร้องเรียน	กรณีซ้ือรถยนต์ใช้แล้วช�ารุดบกพร่อง	เป็นเงิน	๑๗๕,๐๐๐	บาท

	 	 ๙.๔๑	กำรลงพ้ืนทีต่รวจสอบผูผ้ลิต	ผูส่ั้งหรือน�ำเข้ำทีน่อน	และ

เครื่องนอน	ณ	อ�ำเภอบำงพล	ีจังหวัดสมุทรปรำกำร

	 	 เมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ	ต๊ะปวง	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และเจ้าหน้าที	่สคบ.	ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ผูผ้ลิต	ผูส้ัง่หรอืน�าเข้าทีน่อน	และเครือ่งนอน	โดยเข้าเยีย่มชมกระบวนการ

ผลิตสินค้าและตรวจสอบการจัดท�า

ฉลากสินค้าประเภทท่ีนอนและเคร่ือง

นอน	 ให้จัดท�าฉลากสินค้าให้ถูกต้อง

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วย

ฉลาก	 เรื่อง	 ลักษณะของสินค้าท่ีควบคุมฉลาก	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 และประกาศ 

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	ฉบบัท่ี	๑๙	(พ.ศ.	๒๕๔๘)	เรือ่งให้ทีน่อนเป็นสนิค้าทีค่วบคมุ

ฉลาก	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ	ณ	บริษัท	ยัสปาล	แอนด์	

ซันส์จ�ากัด	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ
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	 	 ๙.๔3	 กำรลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบกำรเลิกใช้โฟมบรรจุ

อำหำร	ณ	 บริเวณศูนย์อำหำรเสรีมำร์เก็ต	 สำขำพำรำไดซ์พำร์ค	 เขต

ประเวศ	กรุงเทพมหำนคร

	 	 เมือ่วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๖๐	นายคณติ	วลัยะเพช็ร์	ผูช่้วยรฐัมนตรี

ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี	พร้อมด้วยพลต�ารวจตร	ีประสทิธิ	์เฉลมิวุฒิศักดิ์	

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 

อาทิ	 กองบังคับการปราบปราม

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการ

คุ ้มครองผู้บริโภค	 กรมอนามัย	

กรมควบคุมมลพิษ	และสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	กรุงเทพมหานคร	ร่วม

ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร	 ในกิจกรรม	 “รณรงค์

ร่วมใจ	เลิกใช้โฟมบรรจอุาหาร”	เพือ่ส่งเสรมิ	และให้ความรูใ้นการเลอืกใช้ภาชนะ

บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัย	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายง่ายมาใช้

ใส่อาหาร	ณ	บริเวณศูนย์อาหารเสรีมาร์เก็ต	สาขาพาราไดซ์พาร์ค	เขตประเวศ	

กรุงเทพมหานคร

	 	 ๙.๔๔	กำรลงพ้ืนทีเ่พ่ือเฝ้ำระวงัอนัตรำยหรือควำมไม่ปลอดภยั

ที่อำจเกิดขึ้นจำกเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่

  เมือ่วนัที	่๑๙	กนัยายน	๒๕๖๐	นายพิฆเนศ		ต๊ะปวง	รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

ร่วมกับนายชาญณรงค์		ไวยพจน์	

วิศวกรช�านาญการพิเศษ	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วยทีมงาน

ได้ลงพื้นที่	 เพื่อส�ารวจการติดต้ัง

และการให ้บริการเครื่องเล ่น

เคลื่อนที่	 ชิงช้าสวรรค์	 บ้านลม	 รถบั๊ม	 ม้ากระเตง	 รถไฟราง	 และทากาดา	

(TAGADA)	ณ	วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร	จังหวัดนนทบุรี
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	 ส�านกังานคณะกรรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภคได้ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการคุม้ครองผู้บรโิภคประจ�าจงัหวดั	

๗๖	จังหวัด	ขอความร่วมมือในการรายงานผลการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เดือน

ตลุาคม	๒๕๕๙	-	กนัยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดอืน)	ให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภคทราบ	สรุปได้	ดังนี้

๑๐.๑	กำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภค
	 ซึ่งในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค	 

จ�านวนทั้งสิ้น	๑,๘๖๑	ราย	เป็นเงิน	๑๑,๙๘๗,๒๑๙.๒๑	บาท	(สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาท

ยี่สิบเอ็ดสตางค์)	ดังนี้

 

เรื่องที่ร้องเรียน จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวน	
(บำท)

๑.	เจรจำไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ	 									 ๑2๐ ๑๑,๙872๑๙.2๑

ด้านโฆษณา ๓ ๒๕๐,๔๒๓

ด้านฉลาก ๖๓ ๒,๔๗๕,๐๑๕

ด้านสัญญา ๕๔ ๙,๒๖๑,๗๘๑.๒๑

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง - -

2.		ยุติเรื่อง 2๙8 -

ด้านโฆษณา ๕ -

ด้านฉลาก ๑๖๕ -

ด้านสัญญา ๑๒๗ -

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ๑ -

3.	อื่นๆ	(ให้ค�ำปรึกษำ/แนะน�ำ) ๑,3๔8 -

ด้านโฆษณา ๑๕ -

ด้านฉลาก ๕๘๐ -

ด้านสัญญา ๗๓๑

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ๒๒

๑๐. กำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนภูมิภำค)
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เรื่องที่ร้องเรียน
จ�ำนวน
(รำย)

จ�ำนวน	
(บำท)

๔.	ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 77 -

ด้านโฆษณา ๕ -

ด้านฉลาก ๔๑ -

ด้านสัญญา ๒๙ -

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ๒ -

5.	ส่งด�ำเนินคดี ๑8 -

ด้านโฆษณา - -

ด้านฉลาก ๔ -

ด้านสัญญา ๑๔ -

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง -

๑๐.2	กำรตรวจสอบพฤติกำรณ์กำรประกอบธุรกิจ
 ซึ่งในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้ด�าเนินการตรวจสอบพฤติการณ์	 

การประกอบธุรกิจต่างๆ	จ�านวน	๑,๒๙๔	ราย	ดังนี้	

๑.	การตรวจสอบการโฆษณา จ�านวน ๕๑ ราย

๒.	การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ	ทั่วไป จ�านวน ๑,๒๐๒ ราย

๓.	การตรวจสอบสัญญา จ�านวน ๔๐ ราย

๔.	การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จ�านวน ๑ ราย

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำรตรวจสอบ จ�ำนวน

๑.	กำรตรวจสอบกำรโฆษณา 5๑ รำย

				-	กำรโฆษณำตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี	5	(กำรให้ของแถมเส่ียงโชค	ชิงรำงวัล) 8 รำย

	 -	การตรวจสอบเพ่ือให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ ๘ ราย
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กำรตรวจสอบ จ�ำนวน

					-	กำรโฆษณำตำมกฎกระทรวงฉบับที่	6	(กำรโฆษณำถวำยพระพร) 2 รำย																																																						

	 -	การตรวจสอบเพ่ือให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ ๒ ราย

				-	กำรโฆษณำตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี	7	(กำรโฆษณำขำยบ้ำน	ท่ีดิน	อำคำรชุด) ๔๑ รำย	

	 -	การตรวจสอบเพ่ือให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ ๓๖ ราย

    							พบว่า					ถูกต้อง
																								ไม่ถูกต้อง

๒
๓

ราย
ราย

2.	กำรตรวจสอบสินค้ำที่ควบคุมฉลำก/สินค้ำอื่นๆ	ทั่วไป ๑,2๐2 รำย

									 	 -	การตรวจสอบเพื่อให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ
	 ตรวจสอบฉลำกสินค้ำที่ควบคุมฉลำก	
										(ตรวจสอบ	ณ	สถำนประกอบกำรของผู้ประกอบธุรกิจ)
											พบว่า				ถูกต้อง
																						ไม่ถูกต้อง																																																																					

๑,๐๘๙
๑๑๓

๘๓
๓๐

ราย
ราย

ราย
ราย

3.	กำรตรวจสอบสัญญำ ๔๐ รำย

									 	 -	การตรวจสอบเพื่อให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ ๔ ราย

					-	สัญญำธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์	และรถจักรยำนยนต์ 2๐ รำย																																																							

											พบว่า				ถูกต้อง
																						ไม่ถูกต้อง

๑๐
๑๐

ราย
ราย

					-	หลักฐำนกำรรับเงินในธุรกิจกำรให้บริกำรอู่ซ่อมรถยนต์	 ๑๑ รำย	

											พบว่า				ถูกต้อง
																						ไม่ถูกต้อง

๗
๔

ราย
ราย

					-	หลักฐำนกำรรับเงินในธุรกิจขำยกำ๊ซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊ำซหุงต้ม 5 	รำย	

											พบว่า				ถูกต้อง
																						ไม่ถูกต้อง

-
5

ราย
ราย

๔.	กำรตรวจสอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง ๑ รำย

	 -	การตรวจสอบเพื่อให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ ๑ ราย
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๑๐.3	กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรคุ้มครองผู้บริโภค
									 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค	รวมทั้งสิ้น	๒,๔๗๖	ครั้ง	

๑๐.๔	กำรจัดประชุมสัมมนำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองผู้บริโภค	จ�านวน	๑๓	ครั้ง

๑๐.5	 ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด/คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ย/คณะ

อนุกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจเปรียบเทียบควำมผิด

 ซึ่งในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	ได้ด�าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค	รวมทั้งสิ้น	

๒๖๒	ครั้ง	ดังนี้

	 -	การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	 	 จ�านวน								๔๖		ครั้ง

         -	การประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค		 จ�านวน						๒๑๑		ครั้ง 

 -	การประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิด	 	 จ�านวน										๕		ครั้ง

๑๐.6	กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค

	 ซึ่งในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	 -	 กันยายน	๒๕๖๐	 (รอบ	๑๒	 เดือน)	 ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู ้บริโภค	 

จ�านวนทั้งสิ้น	๓,๙๙๖	ราย	ได้แก่

ประเภทเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน	(รำย)

ด้านสัญญา ๒,๐๐๓

ด้านฉลาก ๑,๗๑๗

ด้านโฆษณา ๒๔๑

ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง ๓๕

รวม 3,๙๙6
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ที่มา	:	ระบบสารสนเทศฯ	ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐

	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	จากสถิติในแผนภูม	ิพบว่า	ประเภทเรื่องร้องเรียน

ที่เข้ามา	 มำกท่ีสุด	 คือ	 ปัญหำด้ำนสัญญำ	 จ�ำนวน	2,๐๐3	 รำย	 (5๐.๑3%)	 รองลงมำ	 คือ	 ปัญหำด้ำนฉลำก	

จ�ำนวน	๑,7๑7	รำย	(๔2.๙7%)	ปัญหำด้ำนโฆษณำ	จ�ำนวน	2๔๑	รำย	(6.๐3%)	และปัญหำด้ำนขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง	จ�ำนวน	35	รำย	(๐.88%)

แผนภูมิแสดงสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้บริโภค
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รำยงำนกำรเงิน

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

                                              (หน่วย	:	บำท) 

		 	 																																											หมำยเหตุ													256๐																								255๙ 

สินทรัพย ์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ๕	 		๑,๖๗๔,๐๔๙.๗๕	 			๑,๘๓๔,๘๘๓.๑๒		

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 ๖	 		๖,๒๓๐,๒๔๕.๔๓	 			๙,๔๓๐,๕๐๒.๗๑		

	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 		๒,๑๘๘,๖๒๕.๗๘	 			๑,๗๐๙,๔๑๑.๕๕		

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑๐,๐๙2,๙2๐.๙6	 ๑2,๙7๔,7๙7.38  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 ๗	 	๑๘,๑๗๘,๔๐๗.๐๑	 	๑๘,๙๕๙,๙๖๘.๖๑		

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 ๘	 	๑๓,๙๗๘,๙๘๘.๓๐	 	๑๔,๕๒๓,๕๘๒.๔๖		

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  32,๑57,3๙5.3๑	 33,๔83,55๑.๐7  

รวมสินทรัพย ์  ๔2,25๐,3๑6.27	 ๔6,๔58,3๔8.๔5  

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	
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สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

                (หน่วย	:	บำท) 

	 	 																																														หมำยเหตุ														256๐																							255๙ 

หนี้สิน         

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 		๙	 	๑๑,๐๓๗,๓๒๖.๕๐	 	๑๓,๘๙๗,๙๔๕.๓๖	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 ๑๐	 					๘๒๙,๗๐๗.๗๕	 						๘๔๗,๙๖๕.๒๐	

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๑๑,867,๐3๔.25 ๑๔,7๔5,๙๑๐.56 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 ๑๑	 					๘๓๔,๙๒๒.๓๑	 					๔๔๑,๙๒๕.๗๐	

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 					๗๕๐,๐๐๐.๐๐	 					๗๕๐,๐๐๐.๐๐	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    ๑,58๔,๙22.3๑   ๑,๑๙๑,๙25.7๐ 

รวมหนี้สิน   ๑3,๔5๑,๙56.56 ๑5,๙37,836.26 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  28,7๙8,35๙.7๑ 3๐,52๐,5๑2.๑๙ 

        

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 	 ทุน	 	 				๑๐,๖๑๒,๓๓๘.๘๓	 				๑๐,๖๑๒,๓๓๘.๘๓	

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 				๑๘,๑๘๖,๐๒๐.๘๘	 				๑๙,๙๐๘,๑๗๓.๓๖	

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      28,7๙8,35๙.7๑     3๐,52๐,5๑2.๑๙ 

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมำยเหตุ 			256๐ 									255๙

รำยได้

รายได้จากงบประมาณ ๑๒ ๒๔๑,๖๖๕,๗๗๒.๑๑	 	๒๕๖,๓๗๗,๖๗๙.๐๗	

รายได้จากการบริจาค ๖๘๑,๘๐๓.๓๙	 	๑๒๔,๑๙๓.๐๐	

รวมรำยได้ 	2๔2,3๔7,575.5๐	 	256,5๐๑,872.๐7	

คำ่ใช้จ่ำย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๓ ๘๐,๔๘๑,๓๖๙.๕๓	 	๗๕,๙๖๑,๑๔๒.๖๗	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ๑๔ ๑๒,๗๓๕,๙๓๑.๙๙	 	๑๑,๕๒๑,๖๖๓.๕๓	

ค่าตอบแทน ๑๕ ๑,๐๖๔,๕๒๐.๐๐	 	๑,๐๕๓,๗๙๐.๐๐	

ค่าใช้สอย ๑๖ ๑๒๕,๕๖๔,๓๑๗.๔๒	 	๑๓๗,๓๓๔,๓๑๒.๑๑	

ค่าวัสดุ ๑๗ ๖,๐๓๓,๕๖๓.๗๙	 	๔,๑๐๙,๕๐๐.๕๙	

ค่าสาธารณูปโภค ๑๘ ๗,๒๒๘,๓๓๕.๒๕	 	๗,๐๒๓,๕๒๔.๘๙	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๑๙ ๑๐,๙๕๔,๖๖๒.๘๗	 	๗,๗๐๘,๔๙๙.๘๑	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๐ 	-	 	๓๕,๗๗๐.๐๐	

ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๑ ๗,๐๒๗.๑๓	 	๒๒๓,๐๐๙.๐๐	

รวมคำ่ใช้จ่ำย 2๔๔,๐6๙,727.๙8	 2๔๔,๙7๑,2๑2.6๐	

รำยได้สูง	(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 	(๑,722,๑52.๔8) 	๑๑,53๐,65๙.๔7	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

(หน่วย	:	บำท)
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