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สินเชื่อและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 
เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคนิคให้แก่การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในอาเซียน 
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สินเชื่อและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

ช่วงที่ 1- 

ความเป็นมา 



หวัข้อ/เค้าโครง 
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 ความเป็นมาของกฎระเบียบและกฎหมายวา่ด้วยเร่ืองสินเช่ือและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

 ประเภทของสนิเชื่อเพื่อผู้บริโภค 

 การเติบโตของตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในอาเซียน 

 บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน ตวัอย่างการเติบโตของสินเช่ือเพื่อผู้บริโภคในอาเซียน 

 วตัถปุระสงค์ของนโยบายเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองสนิเช่ือเพื่อผู้บริโภคและสง่เสริม 

    ความเชื่อมัน่และการมีสว่นร่วมของผู้บริโภคในตลาดสินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 



สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

 สินเช่ือท่ีให้แก่ปัจเจกบคุคลเพื่อใช้ซือ้ 

สินค้าอปุโภคบริโภค บริการ คา่ใช้จา่ย
สว่นตวัหรือใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวั
ของบคุคลอื่นผ่านแผนการใช้จา่ย 

บญัชีใช้จา่ย เงินกู้ระยะสัน้ ฯลฯ 

ความเป็นมาของกฎระเบียบและกฎหมายวา่ด้วย                  

สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคและการธนาคาร 
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สินเช่ือเพื่อผู้บริโภคครอบคลมุ: 

 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

 บตัรเครดิต 

 สินเช่ือสว่นบคุคล 

 สญัญาเชา่ซือ้ 

 สินเช่ือเพื่อร้านค้าปลีก 

 เงินกู้ดว่น 
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ความเป็นมาของกฎระเบียบและกฎหมายวา่ด้วย           

สนิเช่ือและการธนาคารเพ่ือผู้บริโภค 



 สง่เสริมสทิธิผู้บริโภคโดยให้ความ
คุ้มครอง (หรือช่วยให้ผู้บริโภคปกป้อง
ตนเอง) จากการถกูเอาเปรียบและ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน   

(หรือบางครัง้ทางร่างกาย)   

 เสริมสร้างความเชื่อมัน่และ            

การมีสว่นร่วมของผู้บริโภค                                      

ในตลาดสินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

 

จดุประสงค์ของกฎหมายวา่ด้วยสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคและ
แนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูล 
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ตลาดท่ีมีความปลอดภยั: 

 หากผู้บริโภครู้สกึวา่ตลาดสนิเช่ือ                               

มีความปลอดภยัมากขึน้ผู้บริโภคมกัจะ
ซือ้ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคท่ีมี
คณุภาพมากขึน้ 

 ตลาดท่ีมีความปลอดภยัท าให้มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึน้และ
การเติบโตท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค 

ภาคธรุกิจและเศรษฐกิจ 

ตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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ตลาดท่ีการก ากบัดแูลหย่อนยาน : 

 ท าให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
หลากหลายรูปแบบ ขาดประสิทธิภาพ 

มีการทจุริตและในบางกรณีมีการ
กระท าท่ีเป็นอนัตราย 

ตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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ขายทอดตลาด 



 ผู้ให้กู้ ยืมเงินคิดดอกเบีย้และ
คา่ปรับในกรณีช าระคืนเงินกู้
เกินก าหนดเวลาในอตัราสงูกบั
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่า 

 ซึง่เป็นกบัดกัท าให้ผู้มีรายได้
น้อยจ านวนมากต้องตกอยูใ่น
ภาวะยากจนอย่างถาวร 

ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิที่ไมด่ีในตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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 ผู้ให้กู้ ยืมเงินท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
เก่ียวกบัข้อก าหนดของเงินกู้และ                 

การค า้ประกนั 

 คนติดตามทวงหนีใ้ช้การขม่ขูแ่ละ      

ความรุนแรงเพื่อบงัคบัให้ช าระคืนเงินกู้  
 ยดึเอาทรัพย์สินของบคุคลแทน                         

การช าระหนีโ้ดยผิดกฎหมาย 

ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิท่ีไมด่ีในตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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 ผู้ให้กู้สามารถเข้าถึงประวตัิและข้อมลู
เก่ียวกบัสินเช่ือของผู้กู้อย่างไมเ่หมาะสม 

 ตวัแทนของผู้ให้กู้จดัท าข้อมลูรายได้และ
สินทรัพย์ของผู้กู้ ไมต่รงกบัความเป็นจริง 

 ผู้ให้กู้ก าหนดเง่ือนไขในการให้กู้ โดยให้         

ผู้กู้ท าสญัญาประกนัภยัท่ีไมจ่ าเป็น หรือ             

มีราคาแพง 

ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิท่ีไมด่ีในตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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แนวปฏิบตัิท่ีไมด่ีเหลา่นีซ้ึง่กระท ากนัอยา่งเป็น
ระบบและกว้างขวางอาจมีผลกระทบร้ายแรง
ตอ่เศรษฐกิจ เชน่ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั        

ด้อยคณุภาพของสหรัฐอเมริกาในช่วง1990s 

และชว่งต้น 2000s สง่ผลให้เกิดวิกฤติการเงิน
ทัว่โลก 

ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิท่ีไมด่ีในตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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 อาเซียนยงัคงเป็นภมูิภาคหนึง่ท่ีคาดวา่
จะขยายตวัเร็วท่ีสดุในโลก  

 ชนชัน้กลางท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้จะท าให้มี
ความต้องการสนิค้าและบริการ                     
อย่างหลากหลาย หากมีระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสทิธิภาพ  

 การบรูณาการทางการเงินท าให้เกิด
ประโยชน์อย่างย่ิงตอ่เศรษฐกิจของ
อาเซียน 

ตลาดสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคในอาเซียน:ศกัยภาพการขยายตวั 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : การขยายตวัของสนิเช่ือ        

เพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย 

ตวัอยา่งหนึง่ของการเติบโตของสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคคือ ประเทศไทย ซึง่ขยายตวัจาก
ท่ีน้อยกวา่ 3,000 ล้านบาทในต้นปี 2556 เป็นเกือบ 3,500 ล้านบาท ในปี 2558 
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 หนีค้รัวเรือนในประเทศไทย ปี 2556                              

คิดเป็น 82% (มาเลเซีย 87%) ของ GDP 

 เป็นความท้าทายส าหรับธนาคารกลาง 
นโยบายการเงินและหน่วยงานก ากบัดแูล
ผู้บริโภคในการสร้างความมัน่ใจวา่                                                    
การขยายตวัของสินเช่ือเพื่อผู้บริโภคจะ
เป็นไปอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและ 

    มีความยัง่ยืนทางการเงิน 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : การขยายตวัของสินเช่ือ    

เพื่อผู้บริโภคในประเทศไทยและมาเลเซีย 
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 ในชว่งไมน่านนีไ้ด้มีการออกกฎหมาย        

หลายฉบบัเพื่อก าหนดกฎระเบียบส าหรับ
อตุสาหกรรมการเงินและเพ่ือให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 หนว่ยงานของฟิลิปปินส์ได้วางกฎระเบียบ
อยา่งเข้มงวดรัดกมุส าหรับการให้กู้ ยืมเงิน    

ผ่านบตัรเครดิตในขณะเดียวกนัก็ผลกัดนั                             

ให้มีการจดัตัง้สถาบนัสินเชื่อ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : การขยายตวัของสินเช่ือ      

เพ่ือผู้บริโภคในประเทศฟิลปิปินส์ 



 การธนาคารในฟิลิปปินส์มีลกัษณะกระจกุตวัสงู   
โดยท่ี 60% ของสินทรัพย์ทางการเงินและ 90%   

ของสินทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารอยู่ในความควบคมุ
ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ท่ีสดุ 6 ธนาคาร 

 ธนาคารพาณิชย์มกัจะเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ธุรกิจ    

ในครอบครัวและมกัจะมีการบริหารเหมือนเป็น
ธนาคารภายในกลุม่ธุรกิจของครอบครัวนัน้ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : การขยายตวัของสินเช่ือ       

เพ่ือผู้บริโภคในประเทศฟิลปิปินส์ 



 การให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้บริโภค                        

ในฟิลิปปินส์ถือได้วา่ยงัอยูใ่นระยะ
เร่ิมแรกของการพฒันา 

 หน่วยงานในฟิลิปปินส์ก าหนด
กฎระเบียบที่เข้มงวดเก่ียวกบั             

การให้กู้ ยืมเงินผ่านบตัรเครดิต            

ในขณะเดียวกนัก็ผลกัดนัให้มี             
การจดัตัง้เครดิตบโูร 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : การขยายตวัของสินเช่ือ      

เพ่ือผู้บริโภคในประเทศฟิลปิปินส์ 



 การให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์
ยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองในปี 2560 

ซึง่เกิดจากแรงขบัเคลือ่นหลกัคือ: 

o การขยายตวัของการให้กู้ ยืม 

    ผ่านบตัรเครดิต 

o การเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของ 
    สินเช่ือรถยนต์ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ตวัอยา่งการขยายตวัของ
สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคในฟิลปิปินส์ ระหวา่งปี 2549 – 2561  



 การท่ีผู้บริโภคมีความมัน่ใจ     

มากขึน้ในการกู้ ยืมเงินสง่ผลดีตอ่ 

o ธนาคารรายย่อย 

o หนว่ยงานของรัฐ 

o สถาบนัท่ีให้กู้ ยืมเงินท่ี 

   ไมใ่ชส่ถาบนัการเงิน 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ตวัอยา่งการขยายตวัของ
สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคในฟิลปิปินส์ ระหวา่งปี 2549 – 2561  



 การให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้บริโภค
ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึน้ในปี 

2561: 

อตัราแลกเปลีย่น 

54 เปโซ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 การเติบโตเฉลี่ยจาก ปี 2549 - 2561  

171.36 พนัล้านเปโซ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

302.29 

พันล้านเปโซ 

318.98

พันล้านเปโซ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ตวัอยา่งการขยายตวัของ
สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคในฟิลปิปินส์ ระหวา่งปี 2549 – 2561  

ค าขอกู้เงนิ 



 การให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้บริโภคใน
ฟิลิปปินส์เพิ่มขึน้ในปี 2561: 

o สงูสดุในไตรมาสท่ี 2  ปี 2561 

318.96 พนัล้านเปโซ 

o ต ่าสดุในไตรมาสท่ี 1  ปี 2546 

76 พนัล้านเปโซ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ตวัอยา่งการขยายตวัของ
สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคในฟิลปิปินส์ ระหวา่งปี 2549 – 2561  



 วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน   

ปี 2540 ในประเทศไทยมีความ
คล้ายคลงึกบัวิกฤตตลาดสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัด้อยคณุภาพของสหรัฐอเมริกา     
ท่ีท าให้ Lehman Bros ล้มละลาย   

และเป็นภยัคกุคามตอ่ซิตีแ้บงก์ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและ                     
วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 



 การจ านองท่ีมีความเสี่ยงสงูเกิดขึน้จาก
การท่ีผู้ให้กู้สนบัสนนุการจ านองและ
ขายสญัญาตอ่ให้ผู้ลงทนุ 

 น าไปสูก่ารขยายตวัของสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่
อาศยัให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินท่ีมีประวตัิความ
นา่เชื่อถือทางการเงินต ่ากวา่เกณฑ์
เฉลี่ยและในท่ีสดุผิดนดัช าระหนี ้
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 



 หนึง่ศตวรรษก่อนหน้าวิกฤตตลาดสินเช่ือ         

ท่ีอยูอ่าศยัด้อยคณุภาพของสหรัฐอเมริกา
เกิดขึน้ได้เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบเดียวกนั
มาแล้วในปี 1997 เม่ือประเทศท่ีเศรษฐกิจ
เติบโตอยา่งรวดเร็วในเอเชียประสบภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าโดยเร่ิมแรกท่ีประเทศไทย      

รวมไปถงึมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮอ่งกง
และเกาหลีใต้  

25 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 



 สกลุเงินบาทของประเทศไทยมีคา่
ลดลงจาก 24 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์
สหรัฐเป็น 36-42 บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร์สหรัฐ 

 ราคาหุ้นในตลาดหุ้นลดลงและ
รายได้ตอ่หวัลดลงอยา่งมาก 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 

ดชันีหุน้ปรับตวัลดลงอยา่งหนกั 



 วิกฤติการเงินในประเทศไทยและ
วิกฤตตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ด้อยคณุภาพของสหรัฐอเมริกา
เกิดจาก: 

oการให้กู้ ยืมเงินท่ีมีความเสีย่ง
โดยตวักลางทางการเงินใน
เอเชียและสหรัฐอเมริกาและ 
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บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 



 วิกฤตการเงินในประเทศไทยและวิกฤต
ตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัด้อยคณุภาพ
ของสหรัฐอเมริกาเกิดจาก : 

o การท่ี IMF ปลอ่ยเงินกู้ขนาดใหญ่
ให้แก่ประเทศตา่งๆ ท่ีมีปัญหา         
ในเร่ืองคณุภาพของการควบคมุและ
ก ากบัดแูลภาคการเงิน 

 

28 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศไทยและวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงินในอาเซียน ปี 2540 



ชอ่งโหวท่ี่เกิดจากการมีกฎหมายไมเ่พียงพอ
ในการจดัการกบั: 

 ผู้ให้กู้ ยืมที่เรียกเก็บดอกเบีย้เงินกู้ เกิน      

อตัราท่ีก าหนด 

 ผู้ให้กู้ ยืมที่ไมเ่ปิดเผยข้อมลู                            

อย่างเพียงพอหรือให้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง
เก่ียวกบัเงินกู้และอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็น
คา่ปรับแก่ผู้กู้  

ช่องโหวข่องกฎหมายและวิธีการก ากบัดแูล: อาเซียนและทัว่โลก 
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ชอ่งโหวท่ี่เกิดจากการมีกฎหมาย
ไม่เพียงพอในการจดัการกบั : 

 ผู้ให้กู้ ใช้วิธีการรุนแรงหรือใช้                       

การบงัคบัท่ีไมส่มเหตสุมผลกบั                              

ผู้กู้ ท่ีผิดนดัช าระหนี ้

ช่องโหวข่องกฎหมายและวิธีการก ากบัดแูล: อาเซียนและทัว่โลก 
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 ผู้ให้กู้ปฏิเสธท่ีจะพกัช าระหนี ้หรือ   

ลดจ านวนเงินช าระหนีใ้นกรณีท่ีผู้กู้
ประสบภาวะยากล าบากชัว่คราว 
(เชน่ เจ็บป่วย) 

 ผู้ให้กู้ เพิ่มวงเงินบตัรเครดิตโดยท่ีผู้กู้
ไมไ่ด้ร้องขอท าให้ผู้กู้ ได้รับสินเช่ือ      

มากเกินไป 

ช่องโหวข่องกฎหมายและวิธีการก ากบัดแูล: อาเซียนและทัว่โลก 
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การเงนิ 

หนี ้



 ผู้ให้กู้ ไมไ่ด้ประเมินขีดความสามารถ        

ในการช าระคืนหนีข้องผู้กู้หรือไมไ่ด้ประเมิน
อย่างดีพอซึง่ท าให้ผู้กู้มีภาระผกูพนัเงินกู้           
ท่ีพวกเขาไมส่ามารถช าระคืนได้ 

 ผู้ให้กู้รายงานอย่างไมเ่ป็นธรรมและ         

ไมถ่กูต้องเก่ียวกบัประวตัิการกู้ ยืมและ    

การช าระเงิน 

ช่องโหวข่องกฎหมายและวิธีการก ากบัดแูล: อาเซียนและทัว่โลก 
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 ผู้ให้กู้ ใช้ข้อสญัญาฝ่ายเดียวและ   

ข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงิน 

 ผู้ให้กู้ก าหนดให้ผู้กู้ ต้องจดัท าสญัญา
ประกนัภยัตามที่ผู้ ให้กู้ เลอืกให้ซึง่มี
ข้อก าหนดท่ีไมส่ามารถแข่งขนัได้
หรือข้อก าหนดท่ีไมม่ีความจ าเป็นตอ่
การปกป้องผลประโยชน์ของผู้กู้  

ช่องโหวข่องกฎหมายและวิธีการก ากบัดแูล: อาเซียนและทัว่โลก 
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วตัถปุระสงค์ของนโยบาย                                

เพ่ือเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบัสนิเช่ือ 

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ 

ความโปร่งใส  

 
เปิดเผยราคาของผลิตภณัฑ์ 
ข้อก าหนดและเง่ือนไข 
 
วิธีการสอบถาม/ร้องเรียน 
ใช้ภาษา/รูปแบบเรียบง่าย 

การด าเนินการอย่าง
เป็นธรรม  

 การให้กู้แบบมีความ
รับผิดชอบ 

การปฏิบตัิในเร่ือง
การตลาด การขายและ
การเรียกเก็บเงินกู้ 
การจดัการข้อมลู 
 

ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือลูกค้า  

มาตรฐานการระงบัข้อพิพาทภายใน 

   ผู้ใช้ท่ีไมม่ีประสบการณ์และมีรายได้ต ่า
สามารถเข้าถงึและใช้งานได้ 
 
ผู้ก ากบัดแูลใช้ข้อมลูเร่ืองร้องเรียน       
ในการติดตามตรวจสอบตลาด 
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 ทา่นได้เรียนรู้อะไรจากหวัข้อ     

ที่ได้น าเสนอไปแล้ว? 

 ทา่นจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้  

ในงานของทา่นที่เก่ียวข้องกบั
การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร? 

ประเมินผลบทเรียน  

35 



36 

สินเช่ือและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

ช่วงที่ 2 – 

ประเดน็ส าคัญเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  



หวัข้อ/เค้าโครง 
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 สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค : ประเภท แนวปฏิบตัิท่ีมีความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิท่ีไมม่ี                                    
ความรับผิดชอบ การให้ข้อมลูท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคและการปฏิบตัิท่ี        

ตอ่ต้านการแข่งขนั 

 ข้อก าหนดของสญัญาสนิเชื่อ : อตัราดอกเบีย้สงูเกินก าหนด สินเช่ือและข้อสญัญา          
ท่ีไมเ่ป็นธรรม ผู้ค า้ประกนัและคา่ธรรมเนียมสงูมากและความเสีย่งส าหรับนกัลงทนุ        

ซือ้ขายหลกัทรัพย์รายย่อย 

 การติดตามทวงหนีท่ี้ไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นธรรม 

 การกระท าความผิด – ATM / การฉ้อโกงและปลอมแปลงบตัร 



 แนวทางการให้กู้ ยืมเงินแบบมีความ
รับผิดชอบและไมรั่บผิดชอบ 

 อตัราดอกเบีย้สงูเกินอตัราท่ีก าหนด 

 ข้อมลูหลอกลวงหรือท าให้เข้าใจผิด 

 การติดตามทวงถามหนีท่ี้ไมเ่ป็นธรรม
และใช้วิธีการรุนแรง 

 พฤติกรรมตอ่ต้านการแข่งขนัอนัเป็น
ความผิดทางอาญา 

 มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ 

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค 
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เงินกู้ธนาคาร 



 สินเช่ือบ้าน 

 สินเช่ือบคุคล (รวมถึงสินเช่ือรถยนต์) 

 บตัรเครดิต 

 เงินกู้ดว่น 

 สญัญาเชา่ซือ้ 

 เงินกู้ดว่น 

ประเภทของผลติภณัฑ์สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
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หนี้ 



 ผู้ให้กู้ ยืมต้องตรวจสอบวา่ผู้ ท่ีจะกู้ เงิน
สามารถจ่ายคืนเงินกู้ ได้หรือไมแ่ละ
หากผู้กู้ ผิดนดัช าระหนีพ้วกเขามี
หลกัประกนัเพียงพอหรือไม่ 

 ตรวจสอบวา่ผู้ ท่ีจะกู้มีเครดิตไมด่ี หรือ   

มีรายได้ประจ าหรือไม่ 

แนวปฏิบตัิการให้สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคแบบมีความรับผิดชอบ 
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 ไมต่รวจสอบเครดิตอย่างเหมาะสมซึง่
ดเูหมือนไมส่อดคล้องกบัผลประโยชน์
ของผู้ให้กู้  

 ค านวณแล้ววา่พวกเขาจะท าเงิน
ได้มากขึน้จากการปลอ่ยให้กู้ง่ายๆ 

แทนการคิดอย่างรอบคอบก่อนการ
ปลอ่ยกู้  

41 

แนวปฏิบตัิการให้สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภคแบบไมมี่ความรับผิดชอบ 



 วิกฤติสินเชื่อท่ีอยูอ่าศยัด้อยคณุภาพ
ของสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นตวักระตุ้นให้เกิด
วิกฤติการเงินทัว่โลกในปี 2551 เกิดจาก
ผู้ให้กู้หลายรายปลอ่ยกู้ ด้วยมาตรฐาน
การปลอ่ยกู้ ท่ีต ่ามาก 

ตวัอยา่งผลกระทบของแนวปฏิบตัิการให้สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค     

แบบไมมี่ความรับผิดชอบ 
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 การค านวณอตัราดอกเบีย้อาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิด 

 ผู้กู้อาจถกูท าให้เข้าใจผิด หรืออาจท าให้
ไม่ตระหนกัเพียงพอวา่การกู้มีอตัรา
คา่ปรับสงู 

 อาจมีการโฆษณาวา่เงินกู้นัน้ปลอด
ดอกเบีย้เป็นเวลาห้าปี 

การให้ข้อมลูท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
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 แตใ่นสว่นท่ีเป็นตวัหนงัสือตวัเลก็
อาจระบไุว้วา่หากผู้กู้ช าระคืนเงินกู้
ช้ากวา่ก าหนดในงวดใดงวดหนึง่
เงินกู้นัน้จะถกูกลบัไปคิดอตัรา
ดอกเบีย้ตัง้ต้นซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้
ท่ีสงูซึง่ค านวณไว้ตัง้แตเ่ร่ิมกู้ เงิน 

การให้ข้อมลูท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
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 ก าหนดให้ผู้กู้ ต้องจดัท าสญัญาประกนัภยั
ตามที่ผู้ ให้กู้ เลอืกให้ 

 ก าหนดให้ผู้กู้ รับเอาผลติภณัฑ์ทางการเงินอื่น
ท่ีผู้กู้อาจไมต้่องการ 

ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิการให้สนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค                     

แบบท่ีตอ่ต้านแข่งขนั  
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ข้อถกเถียงท่ีเห็นด้วยกบัก าหนดเพดาน                          

อตัราดอกเบีย้: 

 เป็นการคุ้มครองผู้กู้จากการถกูเอาเปรียบเพราะ
ห้ามไมใ่ห้ผู้ ให้กู้ เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัราสงูหรือ          

สงูเกินอตัราดอกเบีย้ท่ีก าหนด 

ข้อถกเถียงท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการก าหนดเพดาน 

อตัราดอกเบีย้: 

 เป็นการแทรกแซงการแข่งขนัในตลาด 

ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: ข้อด ี– ข้อเสียของการก าหนด         

เพดานอตัราดอกเบีย้สงูสดุท่ีสงูเกินไป 
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 รับประกนัวา่มีการแข่งขนัและให้ข้อมลู
อย่างเพียงพอในตลาด 

 ในขณะเดียวกนัก็เพ่ิมเพดานอตัรา
ดอกเบีย้ให้สงูขึน้ (เชน่ 48% เพื่อ
ป้องกนัเงินกู้ ท่ีเอารัดเอาเปรียบผู้กู้มาก) 

แนวปฏิบตัิในบางประเทศ : ท าทัง้สองอย่าง 
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 ผู้ให้กู้สามารถยดึเอาทรัพย์สินของผู้กู้ ได้
โดยไมไ่ด้แจ้งเตือนอย่างเพียงพอหรือ
ไมไ่ด้ให้เวลาส าหรับการแก้ไขปัญหา 
ผิดนดัช าระหนี ้

 กรณีผ่อนเงินกู้หมดก่อนก าหนดหรือ
ผ่อนช าระหนีช้้ากวา่ก าหนดจะเสยี
คา่ธรรมเนียมสงูมาก หรือ 

ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: ข้อสญัญาสินเช่ือ        

เพ่ือผู้บริโภคที่ไมเ่ป็นธรรมและมีลกัษณะรุนแรง 
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 การก าหนดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นประกนั
โดยมีมลูคา่สงูกวา่หนีส้ินของผู้กู้ตาม
สญัญากู้ เงินของผู้บริโภค 
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ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: ข้อสญัญาสินเช่ือ        

เพ่ือผู้บริโภคที่ไมเ่ป็นธรรมและมีลกัษณะรุนแรง 



 ผู้ค า้ประกนัท าสญัญาตกลงกบั
ผู้ให้กู้ ยินยอมจา่ยเงินกู้ ท่ีค้างอยู่
หากผู้กู้ ผิดนดัช าระหนี ้

 ดงันัน้ผู้ค า้ประกนัต้องแบกรับ
ความเสี่ยงในการจ่ายเงินกู้ ท่ีค้าง
อยูห่ากผู้กู้ ผิดนดัช าระหนี ้

 

ข้อก าหนดในสญัญาสนิเช่ือ:  

ผู้ค า้ประกนัสนิเช่ือของผู้บริโภค 
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ผู้ให้กู้ 

ผู้ค า้ประกัน ผู้กู้ 

ช าระหนี ้

ประกันภยั 

 
เงนิกู้ 

 

การค า้ประกันเงนิกู้ 



 ผลติภณัฑ์ทางการเงินและโอกาสใน
การลงทนุท่ีมีการจดัท าอย่างละเอียด
จะถกูเสนอให้แก่ผู้บริโภคซึง่จะถกู
กระตุ้นให้เอาเงินออมมาลงทนุใน
ผลิตภณัฑ์เพื่อการลงทนุตา่งๆ  

ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: คา่ธรรมเนียมท่ีสงูมากและ        

ความเสี่ยงส าหรับนกัลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์รายยอ่ย 
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 ท าให้นกัลงทนุต้องเสียงตอ่                         

การจา่ยคา่ธรรมเนียมท่ีสงูเกินไป
ให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 ไม่ได้ตระหนกัถงึผลประโยชน์         

สว่นตนของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์ท่ีแนะน าแก่
นกัลงทนุและ 

ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: คา่ธรรมเนียมท่ีสงูมากและ   

ความเสี่ยงส าหรับนกัลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์รายยอ่ย 
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 ไมไ่ด้ตระหนกัถึงความเสีย่งท่ีส าคญั
ของการลงทนุท่ีซอ่นอยูใ่นผลิตภณัฑ์
บางตวั 
o เชน่ การลงทนุแบบปิรามิด (แชร์
ลกูโซ)่ หรือแผนการ “ร ่ารวยใน
เวลาอนัรวดเร็ว” แผนการอ่ืนๆ 

 

ข้อก าหนดในสญัญาสินเช่ือ: คา่ธรรมเนียมท่ีสงูมากและ    

ความเสี่ยงส าหรับนกัลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์รายยอ่ย 

53 

คุณแน่ใจ
เหรอว่าจะ
เป็นแบบน้ัน? 

สมาชิกใหม่ล่าสุด 

ปิรามิด 



 การติดตามทวงหนีโ้ดยใช้โทรศพัท์คกุคาม
ตลอดทัง้วนัไมเ่ลอืกเวลา 

การติดตามทวงหนีท่ี้ไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นธรรม 

 

 ข่มขูโ่ดยใช้ความรุนแรงตอ่ร่างกาย 
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 เอาทรัพย์สินท่ีเป็นของผู้กู้ ไปเพื่อชดใช้
โดยไมม่ีการบอกกลา่วอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้กู้มีโอกาสช าระหนีค้ืน 

 เอาทรัพย์สินไปโดยไมผ่่านกระบวนการ
ทางศาล 

 ขายบ้านท่ีผู้กู้ เป็นเจ้าของในลกัษณะ    

บ้านท่ีถกูยดึ 

การติดตามทวงหนีท่ี้ไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นธรรม 
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 ท าให้ผู้กู้อบัอายขายหน้าโดย
การเขียนช่ือและจ านวนเงินท่ี
เป็นหนีไ้ว้ท่ีบริเวณบ้านของผู้กู้  

 พน่สีใสป่ระตบู้านของผู้กู้ เพื่อให้
ผู้กู้จา่ยเงิน 

การติดตามทวงหนีท่ี้ไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นธรรม 
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ผู้ค้างช าระหนี ้



 ไม่แสดงบัตร 

o ท าการซือ้สนิค้าผ่านทางโทรศพัท์
หรืออินเตอร์เน็ตโดยใช้รายละเอียด 

ของบตัรท่ีขโมยมาโดยไมไ่ด้แสดง
บตัรจริง 

o ใช้อตัลกัษณ์ปลอมในการขอท า    
บตัรเครดิต 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM  
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 การปลอมแปลงบัตร  

    การใช้บตัรเครดิตปลอมรวมถึง
การน าข้อมลูท่ีขโมยมาจาก   

บตัรเครดิตท่ีถกูกฎหมายมาใช้
ท าบตัรเครดิตปลอม 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การขโมยข้อมูลบัตรเครดติ                  

การคดัลอกข้อมลูจากแถบแมเ่หลก็ของ      
บตัรเครดิต ณ จดุรับช าระคา่สินค้าและ        

ใช้ข้อมลูนัน้ไปท าส าเนาบตัรเครดิตปลอม    

หรือใช้ข้อมลูนัน้ในการท าธุรกรรมโดยไมไ่ด้
แสดงบตัร 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การซ้ือข้อมูลบัตรเครดติ 

รายละเอียดข้อมลูจากบตัร
เครดิตสามารถน ามาซือ้และขาย
และน าไปใช้ในการฉ้อโกง 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การเจาะระบบ อาชญากร
สามารถเจาะระบบฐานข้อมลู 

รายละเอียดบญัชีท่ีนกัธุรกิจ
ครอบครองอยูห่รือการดกัรับ
ข้อมลูท่ีเดินทางในรูปแบบท่ี
ไมไ่ด้เข้ารหสัและใช้ข้อมลู         

ท่ีขโมยได้น าไปฉ้อโกง 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การขโมยบัตรเครดติ  

    ขโมยบตัรเครดิตและน าไปซือ้
สินค้าและบริการโดยการปลอม
ลายเซน็ของเจ้าของบตัรหรือ      

“ท าการฉ้อโกงโดยไมแ่สดงบตัร” 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การฉ้อโกงบัตรเตมิเงนิ  

    เคร่ืองอา่นบตัรถกูตัง้โปรแกรม
ให้ตดัเงินจากบตัรในมลูคา่       
ท่ีมากกวา่ท่ีผู้ ถือบตัรอนญุาต 

การกระท าความผิด:การฉ้อโกงบตัรATM 
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 การขายสินค้าปลอมทางออนไลน์อย่าง
แพร่หลายสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่    

ในการซือ้สินค้าทางออนไลน์น้อยลงท าให้
การค้าระหวา่งประเทศในกลุม่ประเทศ
อาเซียนลดลง 

 สินค้าปลอมในโลกนีม้ีจ านวน 2% ของสนิค้า
ในโลก สินค้าปลอมทัง้หมดทัว่โลกมีมลูคา่
มากกวา่ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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การกระท าความผิด:การปลอมแปลง 



 การปฏิบตัิโดยมิชอบท่ีพบได้ทัว่ไปเก่ียวกบั 

“สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคและการธนาคาร (การให้
ข้อมลูท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดและหลอกลวง
เก่ียวกบัข้อก าหนดของสญัญาสินเช่ือ อตัรา
ดอกเบีย้ท่ีสงูมาก ความเสี่ยงสงู การปฏิบตัิท่ี
ตอ่ต้านการแข่งขนั การให้สินเช่ือโดยไมมี่ความ
รับผิดชอบ การติดตามเก็บหนีท่ี้ไมเ่หมาะสมและ
ไมเ่ป็นธรรม การฉ้อโกงและปลอมแปลงบตัร 
ATM)” ด าเนินการอย่างไร 
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ประเมินบทเรียน 



 การปฏิบตัิโดยมิชอบเก่ียวกบัสินเช่ือ   

และการธนาคารเพื่อผู้บริโภคเป็นภยั
คกุคามอย่างไรและประชาชน NGO/

กลุม่ผู้บริโภค ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บญัญตัิของรัฐ รวมถึงหน่วยงานตา่งๆ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะรับมือกบั
เร่ืองเหลา่นีอ้ย่างไร? 

ประเมินบทเรียน 

66 
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สินเช่ือและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

ช่วงที่ 3 - 

การแทรกแซง/การคุ้มครอง                             
ก่อนการด าเนินการในตลาด 

 



หวัข้อ/เค้าโครง 
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 มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ 

 กฎหมายห้ามการกระท าท่ีตอ่ต้านการแขง่ขนั ข้อมลูท่ีท าให้เกิดการเข้าใจผิดและ
ข้อมลูหลอกลวง ข้อสญัญาที่ไมเ่ป็นธรรมส าหรับการกู้ เงิน อตัราดอกเบีย้สงูเกิน
ก าหนดและความเสี่ยงของนกัลงทนุ 

 การด าเนินการทางธรุกิจท่ีห้ามกระท า:การติดตามทวงหนีท่ี้ไม่เหมาะสมและ            
ใช้ก าลงับงัคบั ข้อก าหนดเร่ืองผู้ค า้ประกนัและท่ีปรึกษาการลงทนุ 

 มาตรการอ่ืนๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวัและความลบัในการท า
ธุรกรรมทางธนาคาร การคุ้มครองข้อมลู การกระท าความผิดทางอาญา เช่น           

การฉ้อโกงบตัร ATM และการปลอมแปลง 



กฎหมายและมาตรการตา่งๆ เก่ียวกบั: 

  การให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ 

  การกระท าท่ีตอ่ต้านการแข่งขนั 

การให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ: มาตรการของประเทศสมาชิก
อาเซียน / การแทรกแซงก่อนการด าเนินการในตลาด 
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หนี ้



 กฎระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินการ
ทางธุรกิจท่ีห้ามกระท า: 
o การติดตามทวงหนีท่ี้ไมเ่หมาะสม
และใช้ก าลงับงัคบั 

o ข้อก าหนดเร่ืองผู้ค า้ประกนั 

o ท่ีปรึกษาการลงทนุ 

การให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ: มาตรการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน / การแทรกแซงก่อนการด าเนินการในตลาด 
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 มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

o ความเป็นสว่นตวัและ
ความลบัในการท าธุรกรรม
ทางธนาคาร  

o การคุ้มครองข้อมลู  

o การกระท าความผิดอาญา 
เชน่ การฉ้อโกงบตัร ATM

และการปลอมแปลง 

การให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ: มาตรการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน / การแทรกแซงก่อนการด าเนินการในตลาด 
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 ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
ใช้มาตรการตา่งๆ เพื่อท าให้ 

    การให้กู้แบบขาดความรับผิดชอบ
ลดลงและลดโอกาสท่ีผู้บริโภคจะมี
หนีส้ินเกินตวั 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้                    
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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กฎระเบียบของ Bank Negara 

ประเทศมาเลเซียที่ประกาศใช้   

ในเดือนกรกฎาคม 2556  

 จ ากดัระยะเวลาส าหรับเงินกู้
สว่นบคุคลรายใหมไ่มเ่กิน 10 ปี  

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้      
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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กฎระเบียบของ Bank Negara 

ประเทศมาเลเซียที่ประกาศใช้   

ในเดือนกรกฎาคม 2556  

 จ ากดัระยะเวลาส าหรับเงินกู้     
บ้านรายใหมไ่มเ่กิน 35 ปี 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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กฎระเบียบของ Bank Negara 

ประเทศมาเลเซียที่ประกาศใช้          

ในเดือนกรกฎาคม 2556  

 ห้ามผลิตภณัฑ์ทางการเงิน                      

สว่นบคุคลท่ีมีการอนมุตัิสินเช่ือ
ลว่งหน้า เชน่ เงินกูที้ไ่ม่ไดร้้องขอ 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้   
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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กฎระเบียบของ Bank Negara ประเทศ
มาเลเซียท่ีประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคม 

2556 ถกูออกแบบมาเพื่อ: 

  ยบัยัง้ไมใ่ห้ผู้บริโภครับเงินกู้ ท่ีมี         
ข้อผกูมดัมากเกินไปโดยบงัคบัให้ผู้กู้
ต้องจา่ยคืนเงินกู้รายเดือนเป็นเงิน
จ านวนสงูขึน้ 

 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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ดอกเบีย้ลอยตัว 
ดอกเบีย้คงที่ 



กฎระเบียบของ Bank Negara ประเทศ
มาเลเซีย-แนวทางเก่ียวกบับตัรเครดิต (2554): 

 ผู้ ถือบตัรหลกัท่ีมีรายได้ปีละ 36,000 ริงกิต
มาเลเซียจะถือบตัรเครดิตจากผู้ออกบตัร
เครดิตได้เพียงแค่ 2 รายเท่านัน้ 

 วงเงินสงูสดุส าหรับบตัรเครดิตของผู้ออกบตัร
แตล่ะรายไมเ่กินสองเท่าของรายได้ตอ่เดือน
ของผู้ ถือบตัร 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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ธนาคารกลางสิงคโปร์: 
 บงัคบัใช้ระเบียบท่ีชว่ยให้บคุคลตดัสนิใจ       

ในการกู้ เงินได้ดีขึน้ 

 สถาบนัการเงินตา่งๆ จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบดงักลา่วอย่างเตม็ที่ภายในปี 2562 

 ก ากบัดแูลเร่ืองการฟอกเงิน 

 ก าหนดให้ธุรกิจให้กู้ ยืมเงินต้องมีใบอนญุาต 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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ธนาคารกลางสิงคโปร์: ก าหนดให้สถาบนั
การเงินต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริโภค : 

 ก่อนเพ่ิมวงเงินบตัรเครดิต 

 ไมใ่ห้ผู้บริโภคเป็นหนีเ้พ่ิมหากยงัมีหนี ้
ไม่มีประกนัท่ีเป็นเงินค้างช าระอยูเ่กิน 

60 วนั 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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ธนาคารกลางสิงคโปร์: ก าหนดให้
สถาบนัการเงินต้องได้รับ         

ความยินยอมจากผู้บริโภค : 

 ไมข่ยายระยะเวลาเงินกู้ เดมิ   

ของผู้บริโภคโดยไมไ่ด้แจ้งให้
ผู้บริโภคทราบถึงคา่ใช้จา่ย             

ท่ีจะเกิดขึน้ 

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 
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ธนาคารกลางสิงคโปร์: ก าหนดให้ผู้ให้กู้ : 
 แจ้งข้อก าหนดและเง่ือนไขของเงินกู้ เป็น
หนงัสือก่อนให้กู้  

 มอบสญัญากู้ เงินให้แก่ผู้กู้  
 จดัท ารายงานการเคลื่อนไหวทางบญัชี 

เอกสารเก่ียวกบัเงินกู้และใบเสร็จมอบ
ให้แก่ผู้กู้  

มาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับการให้กู้  
แบบขาดความรับผิดชอบ 

81 

เงนิกู้
ส่วน
บุคคล 



 บางประเทศรวมถึงออสเตรเลยี  

ได้บงัคบัใช้กฎหมายก าหนดให้
ผู้ให้กู้ ต้องท าการตรวจสอบ
เครดิตของผู้กู้อยา่งเหมาะสมเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถของผู้กู้
ในการจา่ยคืนเงินกู้  

กฎหมายห้ามการท าให้นกัลงทนุมีความเสีย่งสงู 

82 

รายงาน
เครดติ 



กฎหมายการให้บริการทางการเงิน
ของมาเลเซีย พ.ศ. 2556 กฎหมายวา่
ด้วยการให้บริการทางการเงินอิสลาม 

ห้ามมิให้ผู้ให้กู้  (เช่น ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน) : 

 กระท าการท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่
ผู้บริโภคด้านการเงิน 

ห้ามการกระท าที่ตอ่ต้านการแข่งขนั  
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กฎหมายการให้บริการทางการเงินของมาเลเซีย 

พ.ศ. 2556 กฎหมายวา่ด้วยการให้บริการทาง
การเงินอิสลาม ห้ามมิให้ผู้ให้กู้  (เช่น ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน) : 

 จ ากดัเสรีภาพของผู้กู้ ในการเลือกบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีผู้กู้สามารถเข้าถงึได้ 

 เก่ียวข้องกบัการตกลงร่วมกนัเพ่ือจ ากดัการ
แข่งขนั 

 

ห้ามการกระท าที่ตอ่ต้านการแข่งขนั  
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ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย 

(ธนาคารกลาง)  
  ใช้มาตรการอตัราสว่นวงเงินให้   

    สินเช่ือสงูสดุตอ่มลูคา่หลกัประกนั 

    ส าหรับสินเช่ือสงูสดุเพื่อผู้บริโภค 

 เงินมดัจ าขัน้ต ่าส าหรับสินเช่ือบ้าน
และรถยนต์เทา่กบั 30% 

 ไมอ่นญุาตให้ธนาคารให้กู้ เงินเพ่ือ
ใช้เป็นเงินฝากค า้ประกนั 

กฎหมายห้ามก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูมาก : อินโดนีเซีย 

85 

ธนาคารแห่งประเทศอนิโดนีเซีย 



ธนาคารแหง่ประเทศอินโดนีเซีย 

(ธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย) 

  ก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุ  

    ส าหรับบตัรเครดิต 

 ห้ามไมใ่ห้มีการปรับกรณีช าระคืน
ลา่ช้า ห้ามไมใ่ห้คิดดอกเบีย้หรือ
คา่ปรับส าหรับดอกเบีย้ค้างจา่ย 

กฎหมายห้ามก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูมาก : อินโดนีเซีย 
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Bank Negara ประเทศมาเลเซีย 

(ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย) 

 ปี 2557 ออกระเบียบเก่ียวกบัการ
กระท าทางธุรกิจท่ีห้ามกระท าภายใต้ 

Schedule 7 ของ 
o กฎหมายการให้บริการ                               
ทางการเงิน 

o กฎหมายการให้บริการ 
    ทางการเงินอิสลาม        

กฎหมายห้ามก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูมาก : มาเลเซีย 

87 

ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย 



Bank Negara ประเทศมาเลเซีย 

(ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย) 

 ระเบียบข้อท่ี 11 ก าหนดประเภท
การกระท าของธนาคารท่ีถือวา่เป็น/

ไมเ่ป็น 

o การกดดนัผู้บริโภคให้ยอมรับ
บริการหรือผลติทางการเงินอีกหนึง่
บริการหรือผลิตภณัฑ์ 

 

การกระท าทางธุรกิจท่ีห้ามกระท า: มาเลเซีย 
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กฎหมายท่ีปรึกษาทางการเงินของ
สิงคโปร์ : 
 ห้ามมิให้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นตวัแทน
ขายอสงัหาริมทรัพย์ หรือเป็นผู้ให้กู้ ยืมเงิน 

 ก ากบัดแูลธรุกิจด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่นกัลงทนุในธรุกิจ
ด้านท่ีปรึกษาทางการเงินและการลงทนุ   

ทางการเงิน 

การกระท าทางธุรกิจท่ีห้ามกระท า:สงิคโปร์ 
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กฎหมายธนาคารกลางฟิลิปปินส์ : กฎหมาย
สาธารณรัฐ No. 7683 – “กฎหมายธนาคารกลาง” 
2536  (มาตรา 3 ความรับผิดชอบและ
วตัถปุระสงค์หลกั) 

 เพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายเร่ืองการเงิน 

การธนาคาร และสินเช่ือ 

 เพื่อก ากบัดแูลการด าเนินงานของธนาคาร 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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กฎหมายธนาคารกลางฟิลิปปินส์ : 

กฎหมายสาธารณรัฐ No. 7683 

 เพื่อใช้อ านาจในการก ากบั
ดแูลกบับริษัทเงินทนุ และ
สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ชธ่นาคาร
ท่ีท าธุรกิจกึง่ธนาคาร 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบด้าน
การธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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กฎหมายธนาคารกลางฟิลิปปินส์ : 

กฎหมายสาธารณรัฐ No. 7683 

 เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา 
 เพื่อสง่เสริมและรักษา
เสถียรภาพด้านการเงิน และ
การแปลงสกลุเงินเปโซ 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบด้าน
การธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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กฎระเบียบการด าเนินงานของธนาคาร            
ในฟิลิปปินส์ : กฎหมายสาธารณรัฐ No. 8791 

 “กฎหมายนีม้ีข้อบงัคบัเก่ียวกบัโครงสร้าง     
และการด าเนินการของธนาคาร               
สถาบนัการเงินกึง่ธนาคาร ทรัสต์             

องค์กรตา่งๆ และเพื่อจดุประสงค์อื่นๆ”  

 ออกเป็นกฎหมายโดยสภาในปี 2543 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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กฎหมายการให้กู้ เงินของฟิลิปปินส์ : กฎหมาย
สาธารณรัฐ No.9474 

 ได้รับความเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2550  

 ใช้ช่ือวา่ “กฎหมายก ากบัดแูลบริษัทเงินกู้  2550” 

 เพ่ือก ากบัดแูลการจดัตัง้บริษัทเงินกู้  เพ่ือให้บริษัท   

เงินกู้ด าเนินการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ         

และมีเสถียรภาพในฐานะเป็นแหลง่สินเช่ือ 

 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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เงนิกู้ 



กฎหมายการให้กู้ เงินของฟิลิปปินส์ : 

กฎหมายสาธารณรัฐ No.9474 

 เพ่ือป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจาก      

แนวปฏิบตัิท่ีสง่ผลเสียตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

 เพ่ือวางข้อก าหนดขัน้ต ่าและมาตรฐานในการ
จดัตัง้และด าเนินธุรกิจ 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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เครดิตบโูรของฟิลิปปินส์:กฎหมายระบบข้อมลู
สินเช่ือของฟิลิปปินส์ : กฎหมายสาธารณรัฐ    

No. 9510 (31ตลุาคม  2551) “กฎหมายเพ่ือ
จดัท าระบบข้อมลูสินเช่ือและมีจดุประสงค์อ่ืนๆ” 

 เพ่ือให้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัสถานะ
ทางสินเช่ือและติดตามข้อมลูของผู้กู้  

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 

96 



เครดิตบโูรของฟิลิปปินส์:กฎหมายระบบข้อมลูสินเช่ือ
ของฟิลิปปินส์ : กฎหมายสาธารณรัฐ  No. 9510 

(31ตลุาคม  2551) 

 เพ่ือเพิ่มความพร้อมในการให้สินเช่ือโดยเฉพาะ
การให้สินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 เพ่ือจดัท ากลไกท่ีท าให้การให้สินเช่ือมีต้นทนุ
น้อยท่ีสดุ 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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เครดิตบโูรของฟิลิปปินส์:กฎหมายระบบ 

ข้อมลูสินเชื่อของฟิลิปปินส์ : กฎหมาย
สาธารณรัฐ  No. 9510 (31ตลุาคม  2551) 

 เพื่อลดการพึง่พิงหลกัทรัพย์ 

    ค า้ประกนัสินเช่ือมากเกินไป 

 เพื่อให้การให้ข้อมลูด้านสนิเช่ือ    

    มีคา่ใช้จา่ยน้อยท่ีสดุ 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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ประวัตเิครดติ 



เครดิตบโูรของฟิลิปปินส์:กฎหมายระบบ
ข้อมลูสินเชื่อของฟิลิปปินส์ : กฎหมาย
สาธารณรัฐ  No. 9510 (31ตลุาคม  

2551) 

 เพื่อรับประกนัการคุ้มครองสทิธิ         

ของผู้บริโภคและการแขง่ขนัอย่าง      
เป็นธรรมตลอดเวลาในธุรกิจสินเช่ือ 

 เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมในการให้
สินเช่ือ 

บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน : กฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการธนาคารของฟิลปิปินส์ 
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 ธนาคารมีหน้าท่ีทัง้ทางสญัญา
และการเป็นธนาคารท่ีต้องเก็บ
รักษาเก็บข้อมลูของลกูค้าเป็น
ความลบั 

มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 
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เครดติ 

รับประกัน
การรักษา 
ความลับ 



 ข้อมลูท่ีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงาน
ข้อมลูเครดิตเก็บไว้จะเปิดเผยให้แก่
บคุคลท่ีสามท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าถึง
รายงานข้อมลูเครดิตเทา่นัน้ 

มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 
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รายงานเครดติ 



 ข้อมลูท่ีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงาน  

ข้อมลูเครดิตเก็บไว้จะเปิดเผยให้แก่บคุคล
ท่ีสามท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าถงึรายงาน
ข้อมลูเครดิตเท่านัน้ 

 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงานข้อมลู
เครดิตต้องรับประกนัวา่ข้อมลูในรายงาน
ข้อมลูเครดิตถกูต้องเป็นปัจจบุนัและ
ครบถ้วนสมบรูณ์ และไมท่ าให้เกิด                

การเข้าใจผิด 

มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 

102 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงาน 

รับประกันว่าข้อมูล   
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเครดิต 

หมายเลขประกันสังคม 
วันเกิด สถานะการจ้าง
งานและที่อยู ่

บัญชีธนาคารและ
เครดิต วงเงินเครดิต 
ยอดคงเหลือและ
ประวัติการช าระเงิน 
บันทึกของรัฐ 
การด าเนินการของ
หน่วยงานเก็บรวบรวม
ข้อมูลการฟ้องล้มละลาย
และยึดอสังหาริมทรัพย ์

สอบถาม 
ทุกคนที่ตรวจสอบ
รายงานเครดิตของ
ท่านสองปีที่ผ่านมา 



มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงานข้อมลู
เครดิตตอ้งเก็บรกัษาข้อมลูของ
ผู้บริโภคไว้เฉพาะข้อมลูตอ่ไปนี ้

 ช่ือเตม็ 

 ช่ือสมมตุิ 
 วนั เดือน ปี เกิด 

 เพศ 

 ท่ีอยู ่
 นายจ้าง 
 การขอสินเช่ือท่ีผ่านมา 
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มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 
ข้อมลูท่ีหนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงาน
ข้อมลูเครดิตเก็บไว้: 
 จ านวนสนิเชื่อท่ีขอกู้ 
 ผู้ให้กู้ ปัจจบุนั 

 หนีค้้างช าระ 60 วนั 

 หนีค้้างช าระท่ีได้รับคืน 

 เช็คคืนหรือเช็คขาดความนา่เช่ือถือ 

 ค าสัง่ศาลให้ลกูหนีล้้มละลาย 
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มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงานข้อมลู
เครดิตไม่ควรเก็บรกัษาข้อมลูสว่นตวั
ของผู้บริโภคในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 การเมือง 
 ความเช่ือทางศาสนา 
 ประวตัิอาชญากร 
 ประวตัิทางการแพทย์ 

 เชือ้ชาติ 
 รสนิยมทางเพศ 
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มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: ความเป็นสว่นตวั 

ข้อมลูท่ีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรายงาน
ข้อมลูเครดิตไม่ควรเก็บรกัษาไว ้: 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 บคุลกิภาพ 

 ช่ือเสียง 
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มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองข้อมลู  

 ข้อมลูท่ีถกูต้องสมบรูณ์ท่ีหน่วยงาน
ท่ีท าหน้าท่ีรายงานข้อมลูเครดิต
และผู้ให้กู้ เก็บไว้จะต้องได้รับ    

การปกป้องคุ้มครอง 
 ในประเทศไทยความเป็นสว่นตวั
เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนญู 
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ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 



มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองข้อมลู  

 ภายใต้กฎหมายของอินโดนีเซีย
ข้อมลูสว่นบคุคลอาจสง่ตอ่ให้แก่
บคุคลท่ีสามทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
โดยความยินยอมจากผู้ เก่ียวข้อง
เทา่นัน้ 

 การเก็บรวบรวมและเก็บรักษา
ข้อมลูอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของกฎหมายคุ้มครองข้อมลู 

     สว่นบคุคล 
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คุ้มครองข้อมูล 



มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองข้อมลู  

 นอกเหนือจากความรับผิดชอบอื่นๆ 

ธนาคารกลางของสิงคโปร์ยงัมี               
ความรับผิดชอบส าคญัอย่างยิ่ง       
ในการรับประกนัให้การเก็บรวบรวม
และการเก็บรักษาข้อมลูทางการเงิน
ของผู้บริโภคเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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มาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองข้อมลู  

 ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเร่ือง
ความเป็นสว่นตวัได้รับการ
คุ้มครองในระดบัหนึง่โดย
จรรยาบรรณท่ีธนาคารตา่งๆ 

จ านวนหนึง่ในสงิคโปร์ถือปฏิบตัิ
ด้วยความสมคัรใจ 
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ธนาคาร 



 กฎหมายสาธารณรัฐ  No. 8484  

(กฎหมายก ากบัดแูลอปุกรณ์เพื่อ     

การเข้าถึง 2541) ก าหนดให้ผู้บริการ
บตัรเครดิตต้องให้ข้อมลูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือโดยวาจา (อตัราร้อยละตอ่ปี 

วิธีการค านวณ และหมายเลขโทรฟรี) 
 

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบัการฉ้อโกงบตัรเครดิต : ฟิลปิปินส์ 

111 



• หนงัสือเวียนเลขท่ี 398 ของธนาคาร
กลางแห่งฟิลิปปินส์ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2546 ก าหนดให้มีการพฒันาสินเชื่อเพื่อ
ผู้บริโภคด้วยผลติภณัฑ์ใหมภ่ายใต้
เง่ือนไขวา่แนวปฏิบตัิในการให้สินเช่ือแก่
ผู้บริโภคต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม 

 

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบัการฉ้อโกงบตัรเครดิต: ฟิลปิปินส์ 
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 หนงัสือเวียนเลขท่ี 454 ของธนาคารกลาง
ฟิลิปปินส์ ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2547 

ก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับการให้บริการ
บตัรเครดิตของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบัการฉ้อโกงบตัรเครดิต: ฟิลปิปินส์ 
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 หนงัสือเวียนเลขท่ี 702 ของธนาคารกลาง
ฟิลิปปินส์ท่ีออกในปี 2553  

    แก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ตา่งๆ เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคในการ
ให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารและ
บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ 

 

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบัการฉ้อโกงบตัรเครดิต: ฟิลปิปินส์ 
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มาตรการอ่ืนๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การฉ้อโกงบตัร ATM 

 
 มีบทลงโทษรุนแรงส าหรับการฉ้อโกง
จากชอ่งทาง ATM ภายใต้กฎหมาย
ของอาเซียนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 ผู้บริโภคอาจไมท่ราบวา่ข้อมลูของ
ตนเองถกูขโมยไปและอาจไมรู้่วา่จะ
ท าอย่างไรเมื่อมีการฉ้อโกงเกิดขึน้ 
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มาตรการอ่ืนๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค:  

สญัญาณเตือนการฉ้อโกงบตัร ATM 

 มีเงินเพิ่ม มีเคร่ืองหมายหรือ                               

การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่ตู้ ATM 

 มีสญัญาณวา่ตู้ ATM เกิดความเสยีหาย 

 มีการรูดบตัรท่ีตู้ ATM มากกวา่หนึง่ครัง้ 
 มีการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติหรือไมไ่ด้รับ
อนญุาตหรือการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใน
รายการเดินบญัชีหรือใบแจ้งหนีบ้ตัรเครดิต 
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มาตรการอ่ืนๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค: การปลอมแปลง 

 กฎหมายของอาเซียนห้ามการขาย
สินค้าปลอมอยูแ่ล้ว 

 มีกฎหมายห้ามการขายสนิค้าท่ีไมต่รง
กบัรายละเอียดของผู้ขาย 

 การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัสินค้า
ปลอมโดยทัว่ไปยงัท าได้อย่างจ ากดั 
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 สิ่งส าคญั 3 อย่างท่ีท่านได้เรียนรู้จาก
หวัข้อท่ีได้น าเสนอไปแล้วคืออะไร? 

 ทา่นจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในงานของ
ท่านท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างไร? 

ประเมินบทเรียน 
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สินเช่ือและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

ช่วงที่ 4 - 

การแทรกแซง/การคุ้มครอง 
หลังการด าเนินการในตลาด 

 



หวัข้อ/เค้าโครง 
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 การสอบสวนเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค รวมทัง้วตัถปุระสงค์ของการสอบสวนและ   

อ านาจในการสอบสวน การรวบรวมและจดัการกบัพยานหลกัฐานและกฎระเบียบ           

ท่ีควบคมุการใช้พยานหลกัฐานและการด าเนินการสอบสวน 

 ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและการแบง่ปันข้อมลูในหมูป่ระเทศสมาชิกอาเซียน  

ครอบคลมุการแบง่ปันข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค และ            
การแบง่ปันการฝึกอบรมและทรัพยากรระหวา่งหนว่ยงานของประเทศสมาชิกอาเซียน 



 บงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการให้สินเช่ือ  

แก่ผู้บริโภค 

 คุ้มครองผู้บริโภคจากแนวปฏิบตัิในการ    
ให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคท่ีไมย่ตุิธรรมและ      

เป็นผลร้ายตอ่ผู้บริโภคโดย : 

o การสอบสวน 

o วตัถปุระสงค์ของอ านาจในการ 
    สอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวน 

การแทรกแซงหลงัการด าเนินการในตลาด:  

การสอบสวนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 คุ้มครองผู้บริโภคจากแนวปฏิบตัิในการ
ให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคท่ีไมย่ตุิธรรมและ
เป็นผลร้ายตอ่ผู้บริโภคโดย : 

o การเก็บรวบรวมและ 

    จดัการพยานหลกัฐาน 

o ระเบียบควบคมุการใช้  

    พยานหลกัฐาน และการด าเนินการ 
    สอบสวน 

การแทรกแซงหลงัการด าเนินการในตลาด:  

การสอบสวนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 เพ่ือชีว้า่มีการกระท าความผิดภายใต้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้อง
หรือไม ่

 เพื่อชีว้า่หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ท่ีเก่ียวข้องได้รับพยานหลกัฐานเพียงพอ
เพื่อพิสจูน์การกระท าความผิดหรือไม่ 

การสอบสวนอยา่งมีประสทิธิภาพ: การบงัคบัใช้กฎหมายและ
วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน 
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 เพื่อชีว้า่การสอบสวนของหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องบรรลผุลส าเร็จได้รับผลลพัธ์ท่ี
ดีหรือไม ่

 เพื่อชีปั้ญหาหรือประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเป็นเร่ืองเร่งดว่นของหน่วยงานและ
ทรัพยากรท่ีหน่วยงานมีอยูใ่นปัจจบุนั 

การสอบสวนอย่างมีประสทิธิภาพ: การบงัคบัใช้กฎหมายและ
วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน 



 มีความแตกตา่งอย่างมากและ
อย่างส าคญัในกฎหมายและ
วิธีด าเนินการในทกุๆ ประเทศ 

ข้อสงัเกตเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน 
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 ค าให้การ 
o การปรากฏตวั 
o ค าให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
o ค าแถลง 

 พยานเอกสาร 
 พยานหลกัฐานทางกายภาพ 

 พยานหลกัฐานจากผู้ เชี่ยวชาญ 

ประเภทของพยานหลกัฐาน 
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พยานเอกสาร 
 รายงาน 

 หนงัสอื 

 ใบแจ้งหนี ้

 ใบเสร็จรับเงิน 

 การโฆษณา 
 บนัทกึของทางการ 
 การส าแดงศลุกากร 
 สญัญาเชา่ 
 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

ประเภทของพยานหลกัฐาน 

127 



พยานหลกัฐานทางกายภาพ 

 ผลติภณัฑ์ (เชน่ บตัรเครดิต) 

ประเภทของพยานหลกัฐาน 
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พยานหลกัฐานจากผู้ เชี่ยวชาญ 

 พยานหลกัฐานท่ีเป็นความเห็น 

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ
ความรู้ทางเทคนิค 

 ความเห็นท่ีตัง้อยูบ่นข้อเทจ็จริง   
ท่ีถกูอ้างอิงในคดี 

 พยานแวดล้อมกรณี 

 การปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน: กฎแหง่พยานหลกัฐาน 
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 แตกตา่งกนัในประเทศตา่งๆ แตม่ี
เจตนารมณ์เหมือนกนั คือ เพื่อ
รับประกนัคณุภาพ ความสมบรูณ์และ
ความเก่ียวข้องของพยานหลกัฐาน 

 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบคดีไมจ่ าเป็นต้อง
เป็นผู้ เชี่ยวชาญแตส่ิ่งส าคญัต้องมี
ความเข้าใจทัว่ไปเก่ียวกบักฎแห่ง
พยานหลกัฐาน 

วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน: กฎแหง่พยานหลกัฐาน 
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 พนกังานสอบสวนจ าเป็นต้องได้รับ
ค าแนะน าทางกฎหมายจากภายใน
หรือภายนอกก่อนมีค าตดัสิน 

วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน: กฎแหง่พยานหลกัฐาน 
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พยานหลกัฐานท่ีไมส่ามารถรับฟังได้ 

  พยานหลกัฐานท่ีเป็นความเห็น: 

o หมายถงึพยานหลกัฐานท่ีพยานคิด เชื่อ 

หรืออนมุานเก่ียวกบัข้อเท็จจริงที่แยก   

ตา่งหา่งจากความรู้สว่นตวัเก่ียวกบั
ข้อเท็จจริงนัน้ 

 พยานบอกเลา่ 
 พยานล าดบัรอง 

วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน: กฎแหง่พยานหลกัฐาน 
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ข้อยกเว้นทัว่ไปคือความเห็นจากบคุคลท่ีไม่ได้เป็น
ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบั
ชีวิตประจ าวนั 

 เวลา 
 การระบชีุล้ายมือ 

 การระบชีุพ้ยานรู้เห็น 

 การระบชีุว้ตัถเุชิงกายภาพ 

 สภาพทัว่ไปของวตัถพุยาน 

 มลูคา่โดยประมาณของวตัถพุยาน 

 ความสามารถในการพดูและความเข้าใจภาษา 

วตัถปุระสงค์ของการสอบสวน: กฎแหง่พยานหลกัฐาน 
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 ก าหนดวตัถปุระสงค์ 

 ตระหนกัถงึผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดกบั
บคุคลหรือบริษัทท่ีถกูสอบสวน 

 รู้แนวคิดหลกัเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน   

การรวบรวมข้อมลู 

 ระบแุหลง่ที่มา ได้มาและรักษา
พยานหลกัฐานระหวา่งการสอบสวน 

การด าเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค: 

กระบวนการท างาน 
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 รับประกนัคณุภาพ ความสมบรูณ์
และความเก่ียวข้องของ
พยานหลกัฐาน 

 ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ของการสอบสวน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 พิสจูน์วา่บคุคลหรือบริษัทมี
ความผิดฐานละเมิดบทบญัญตัิ
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การด าเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค: 

กระบวนการท างาน 
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 ยตุิการกระท า 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภค
ให้ตระหนกั หลีกเลีย่งและรายงาน
การกระท าในท านองเดียวกนัท่ีเกิดขึน้
ในอนาคต 

 แก้ไขความเสียหายท่ีเกิดกบัผู้บริโภค 

 จา่ยคา่สินไหมทดแทนผู้ ท่ีได้รับ   

ความเสยีหาย 

การด าเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค: 

กระบวนการท างาน 

136 



 สง่เสริมให้ผู้ ค้าปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่งๆ 

ในอนาคต 

 ลงโทษ 

 แสดงให้เห็นวา่ไมม่ีการฝ่าฝืนเกิดขึน้  

การด าเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค: 

กระบวนการท างาน 
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วงจรทัว่ไปของการสอบสวน 

 เร่ิมเร่ือง 
 การสอบสวนเบือ้งต้น 

 การสอบสวนเน้นเนือ้หา
สาระส าคญั 

 จบการสอบสวน 

การด าเนินการสอบสวนโดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค: 

กระบวนการท างาน 
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 มีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคจะมีความร่วมมือ         

ข้ามแดนภายในอาเซียนเก่ียวกบัปัญหา   

การให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภค 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแบ่งปันข้อมลู           

ข้ามแดน 3 ด้าน : 

o การฝึกอบรม 

o  ข้อมลูขา่วสาร 
o  ทรัพยากร 

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและการแบง่ปันข้อมลู
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

intelligence resources 

training 
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ข้อมูลข่าวสาร 

การฝึกอบรม 

ทรัพยากร 

แนวคิด แนวคิด แนว
คดิ 
ที่ดี
ที่สุด 



 ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีกฎหมาย
จ านวนหนึง่ท่ีมีเจตนารมณ์ในการป้องกนัการ
ทจุริตบตัรเครดิต การให้กู้ เงินแบบไมเ่ป็นธรรม
และการปลอมแปลง จงระบหุนึง่ในกฎหมาย
เหลา่นีแ้ละอธิบายว่าบทบญัญตัิของกฎหมายนัน้
จะป้องกนัการทจุริตและแนวปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม
ไมใ่ห้เกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 ท่านจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในงานของท่าน                

ท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร? 
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ประเมินบทเรียน 

140 



สินเช่ือและการธนาคารเพื่อผู้บริโภค 

ช่วงที่ 5 - 

กลไกการเยียวยา 
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หวัข้อ/เค้าโครง 
 รูปแบบการเยียวยาพร้อมแนวทาง/เทคนิค 

 เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสือ่สารของหนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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กลไกการเยียวยาเป็นแนวทางท่ีแตกตา่งจาก
สิทธิพลเมืองในการร้องขอให้รัฐบาลแก้ไข
ความเดือดร้อนจากการให้บริการทางวิชาชีพ
ท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและสญูเสีย 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 1 : การรับเร่ืองร้องเรียนภายใน 

 ด าเนินการโดยผู้ด าเนินธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ 

 รวมหลกัการและลกัษณะตา่งๆ ของการจดัการ
เร่ืองร้องเรียน 

 ด าเนินการโดยสมคัรใจหรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 มีความเหมาะสมกบัองค์กรทกุขนาด 

 คูมื่อการด าเนินการหาดไูด้ในมาตรฐาน         

ISO 10002 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ระบบรับเร่ืองร้องเรียนภายใน
และการเยียวยาผู้บริโภคท่ี
ด าเนินการภายนอก 

ปิรามิดการรับเร่ืองร้องเรียนและการเยียวยา 
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ศาล 

 การบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค             

โดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล  

(การสนับสนุนในกรณีที่
บริษัทเพกิเฉยต่อแผนงาน

การเยียวยา) 
แนวทางเยียวยาโดยภาคอุตสาหกรรมและ

ภาครัฐ /ผู้ตรวจการแผ่นดนิได้รับ           
การออกแบบมาเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ในระบบรับเร่ืองร้องเรียน

ของหน่วยงานระดับต ่ากว่า 

ภา
ยน

อก
 



รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 

รูปแบบที่ 1: ระบบรับเร่ืองร้องเรียนภายใน 

 ขัน้ตอนท่ี 1: ส ารวจวา่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ     

        รับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ 
 ขัน้ตอนท่ี 2: จดัท านโยบายเพ่ือการหารือ 

 ขัน้ตอนท่ี 3: ออกแบบระบบ 

 ขัน้ตอนท่ี 4: ด าเนินการระบบ 

 ขัน้ตอนท่ี 5: ด าเนินตรวจสอบระบบทกุๆ 2 ปี  

                   และปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 
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ระบบรับเร่ืองร้องเรียนภายใน
ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

ขัน้ตอนท่ี 5:สง่เสริมให้
วิชาชีพตา่งๆและกลุม่

ผู้บริโภคตรวจสอบระบบทกุๆ 
2 ปี และปรับปรุงระบบอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

ขัน้ตอนท่ี 1 :ส ารวจวิชาชีพ
ด้านสนิเช่ือเพื่อผู้บริโภคและ
การธนาคารและตรวจสอบ

บนัทกึตา่งๆ วา่มีความจ าเป็นท่ี
ต้องมีระบบรับเร่ืองร้องเรียน

ภายในหรือไม ่

ขัน้ตอนท่ี 3 :ออกแบบ
ระบบร่วมกบัวิชาชีพด้าน
สนิเช่ือเพื่อผู้บริโภคและ

การธนาคาร 

ขัน้ตอนท่ี 2 : จดัท า
นโยบายเพื่อการหารือกบั
วิชาชีพด้านสนิเช่ือเพื่อ
ผู้บริโภคและการธนาคาร 

ขัน้ตอนท่ี 4 :ท างานร่วมกบั    
ผู้ เลน่ในอตุสาหกรรมและ
กลุม่ผู้บริโภคและหนว่ยงาน

รับเร่ืองร้องเรียน 



รูปแบบที่ 2: การเยยีวยาผู้บริโภคที่
ด าเนินการภายนอกโดยการก ากับดแูล
กันเอง 
  จดัตัง้ขึน้แบบไมค่อ่ยเป็นทางการ 
 ปกติน ามาใช้ในระยะเร่ิมแรกของการด าเนิน
นโยบายและด าเนินการตามกฎหมาย 

 คอ่นข้างจะมีผลการด าเนินการต ่ากวา่
มาตรฐาน 

 ปกติไมบ่งัคบัใช้เว้นแตม่ีข้อสญัญาก าหนด 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 



รูปแบบที่ 2: การเยยีวยาผู้บริโภคที่
ด าเนินการภายนอกโดยการก ากับดแูล
กันเอง 
 ผู้มีสว่นได้เสยีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้บริโภคและภาครัฐไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง 

 โดยทัว่ไปไมค่อ่ยได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคและบางรัฐบาล 

 เป็นขัน้ตอนชัว่คราวในการจดัท า
แผนงานการเยียวยาผู้บริโภค 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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เร่ืองร้องเรียน 



รูปแบบที่ 3: หน่วยงานรับเร่ือง
ร้องเรียนตามกฎหมาย 

 มีเขตอ านาจกว้างขวาง โดยปกติ
ครอบคลมุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทัง้หมด 

 บางหนว่ยงานจดัตัง้ขึน้เพ่ือ
ด าเนินการกบัอตุสาหกรรมหรือ
แนวปฏิบตัิท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 3: หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน
ตามกฎหมาย 

 โดยทัว่ไปเป็นสว่นหนึง่ของหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีใหญ่กวา่ซึง่รับผิดชอบเก่ียวกบั
นโยบายและการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 อาจเช่ือมโยงกบัผู้ก ากบัดแูล
อตุสาหกรรมและศาลท่ีพิจารณาคดี
เรียกร้องคา่เสยีหายเลก็น้อย  

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 4 : องค์กรเยียวยาภาครัฐ    

(ที่เรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิ) 

 ให้ผู้ รับสญัญาจ้างด าเนินการในนาม
ของรัฐแตไ่มม่ีอ านาจบงัคบัใช้กฎหมาย 

 อาจมีหน้าท่ีตอ่ต้านการทจุริตและเร่ือง
เก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน 

 สามารถด าเนินการกบัปัญหาเชิงระบบ
ของการบริหารท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ผมใช้เงิน
อย่างคุ้มค่า
โดยให้คนนั่ง
ข้างๆกู้คิด
ดอกเบี้ยต่ า 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 



รูปแบบที่ 5 : ศาลที่พจิารณาคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหายเล็กน้อย  

 ออกแบบมาเพื่อให้การเยียวยาผู้บริโภค
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและเสยีคา่ใช้จา่ยน้อย 

 สว่นใหญ่ไมอ่นญุาตให้มีตวัแทนทาง
กฎหมาย 

 ก าหนดให้มีการไกลเ่กลี่ยกอ่นมีค าตดัสิน 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ศาลพจิารณาคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหายเล็กน้อย 



รูปแบบที่ 5: ศาลที่พจิารณาคดี
เรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อย  

 ใช้เทคนิคการระงบัข้อพิพาท
ทางเลอืก (ADR) 

 ค าตดัสนิสามารถบงัคบัได้ในศาล 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 6: องค์กรเอกชนเพื่อ
ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียน
ของผู้บริโภค 

 ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจและ
หน่วยงานของรัฐ 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ภาคธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ 



รูปแบบที่ 6: องค์กรเอกชนเพื่อปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 

 ให้การฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการ

ให้การสนบัสนนุผู้บริโภค (เช่นการรับเร่ืองร้องเรียน) 

 ต้องการการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงู 

เรื่องร้องเรียน 

คู่มือฝึกอบรม 



รูปแบบที่ 6: องค์กรเอกชนเพื่อ
ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียน
ของผู้บริโภค 

 มีประสิทธิภาพสงูมากในประเทศท่ีมี
เครือข่ายภายในประเทศและเครือข่าย
ระหวา่งประเทศท่ีเข้มแข็ง 

 สอดคล้องกบัการสร้างภาคธรุกิจท่ีมี
ความรับผิดชอบและรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 



รูปแบบที่ 7: การเยยีวยาข้ามพรมแดน 

 เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกระดบั
ภมูิภาคอาเซียนเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน
ข้ามพรมแดน 

 ใช้แนวทางเชิงยทุธศาสตร์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 7: การเยยีวยาข้าม
พรมแดน 

 มีมาตรการเชิงนโยบายและ
แผนงานส าคญัท่ีมีรายละเอียด
รวมถงึ : 
o กลไกการแจ้งเตือนและ
แลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีจะ
ด าเนินการภายใน ปี 2553 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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รูปแบบที่ 7: การเยยีวยาข้าม
พรมแดน 

 มีมาตรการเชิงนโยบายและแผนงาน
ส าคญัท่ีมีรายละเอียดรวมถึง : 
o กลไกการเยียวยาผู้บริโภค       

ข้ามพรมแดนภายใน ปี 2558 

o แผนยทุธศาสตร์การสร้าง           
ขีดความสามารถภายใน ปี 2553 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 



การเข้าถึงความยุตธิรรมข้ามพรมแดน 

จนถงึปัจจบุนัยงัไมม่ีรูปแบบใดรูปแบบหนึง่  
ท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกอาเซียนทกุประเทศ 

ดงันัน้จงึควรมีการก าหนดแนวทางเพ่ือ
ประเมินกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนัของสมาชิกอาเซียน
แตล่ะประเทศ 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ข้อพิจารณาในการระบรุะยะ                     

การพฒันาของการด าเนินงาน : 

 ไมม่ีมาตรการเยียวยาผู้บริโภคหรือ
มีเลก็น้อย 

 การรับผู้ปฏิบตัิวิชาชีพเบือ้งต้น/

เขียนข้อก าหนดให้ชดัเจนและ  

อา่นง่ายส าหรับการประมาท
เลนิเลอ่อย่างร้ายแรงหรือ         

การกระท าท่ีไมส่จุริต 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 



 ข้อตกลงภายในประเทศวา่ด้วย        

ความจ าเป็นในการด าเนินการเก่ียวกบั
ข้อร้องเรียนตอ่ผู้ให้บริการด้านการดแูล
สขุภาพ 

 แรงกดดนัจากผู้บริโภคให้มีการจดัท า
แผนงานรับเร่ืองร้องเรียนและ          

การเยียวยา 
 การมีสว่นร่วมของสมาคมวิชาชีพ                    

ในแผนงานการเยียวยา 
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รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 

ฟังผม 

ผู้บริโภค สนใจ? 

สนใจ? ใคร 



 การแทรกแซงจากรัฐบาลหรือภาวะ
คกุคามให้จดัท าแผนงานการเยียวยา
ผู้บริโภค 

 การจดัตัง้ผู้ตรวจการแผ่นดินส าหรับ
อตุสาหกรรม หรือแผนงานอื่นๆ      

ตามประเภทของอตุสาหกรรม 

 แนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนและแผนงานการเยียวยา 

 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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ผมต้องการ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 



รูปแบบทัง้ 7 ได้ผนวกแนวทางตา่งๆ ไว้ดงันี ้: 
 การระงบัข้อพิพาททางเลอืก (ADR) 

 อนญุาโตตลุาการ 
 การไกลเ่กลีย่ 

 การด าเนินคดีแบบกลุม่/            

การฟ้องร้องแบบกลุม่ 

 การเข้าถงึความยตุิธรรมข้ามแดน 

รูปแบบการเยียวยาและแนวทาง/เทคนิค 
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การระงับข้อพิพาททางเลือก 



การสร้างความตระหนักรู้และการให้ความรู้
แก่ผู้บริโภค  
บทบาทและความรับผิดชอบหลกัของหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืน ๆ : 

 ชว่ยให้ผู้บริโภคตระหนกัรู้ถงึสิทธิของตนเอง
รวมทัง้เร่ืองความปลอดภยัของสินค้า 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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การสร้างความตระหนักรู้และการให้ความรู้
แก่ผู้บริโภค  
 ผู้บริโภคควรได้รับข้อมลูเก่ียวกบั: 

o สิทธิของตนเองท่ีจะได้รับสินค้าและ   

บริการท่ีปลอดภยั 

o การแก้ไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จากสินค้าไมป่ลอดภยั 

o วิธีการเข้าถงึการเยียวยา 
o สถานท่ีท่ีจะไปติดตอ่ขอค าแนะน าเพิ่มเติม 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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การสร้างความตระหนักรู้และการให้ความรู้
แก่ผู้บริโภค  
 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่     
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ : 

o ประชาชนทัว่ไป 

o สตรีและแมบ้่าน 

o นกัเรียนนกัศกึษา 
o ชมุชนในชนบท 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 



เคร่ืองมือในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร: 
 เวบ็ไซต์และโซเชียลมีเดีย 

 การรณรงค์ผ่านสือ่และการจดักิจกรรม
สาธารณะ 

 ใบปลวิและจลุสาร เป็นต้น 

 แผนงานความร่วมมือกบัองค์กร               
ภาคประชาสงัคม 

 สายดว่นโทรฟรีส าหรับผู้บริโภค 

 รายงานประจ าปี 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 



ระบบรับเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิธีการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลอยา่งน้อยควรมี : 

 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ผู้บริโภคสว่นใหญ่ร้องเรียน 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 



 จ าแนกประเภทข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
ตามเร่ืองท่ีร้องเรียนโดยใช้หมายเลขอ้างอิง 

 ค าร้องเรียนท่ีจดัท าเป็นมาตรฐานโดยเว้น
ชอ่งวา่งให้ผู้บริโภคกรอกข้อมลูตาม        

ข้อร้องเรียนท่ีแตกตา่งกนั 

 ข้อมลูของผู้ติดตอ่ระหวา่งหน่วยงานเพ่ือ
ความสะดวกในการสง่เร่ืองตอ่ 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ค้นหา 



ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 การประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในสว่นกลางและ       

สว่นท้องถ่ินเป็นความท้าทายท่ีส าคญั
ส าหรับประเทศท่ีเพิ่งมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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 ความท้าทายท่ีส าคญัมีอยูใ่นประเทศ
ท่ีมีทรัพยากรทางการเงินจ ากดั 

 ความท้าทายท่ีส าคญัมีอยูใ่นประเทศ    

ท่ีมีการกระจายอ านาจในระดบัสงู 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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ผมอาจไม่ท า
เพราะให้สมัคร
ใจไม่บังคับ 



ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 ความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ศาลตา่งๆ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 

 ความร่วมมือกบัองค์กรระดบัภมูิภาค
และองค์กรระหวา่งประเทศ 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภค 



ดงึข้อมลูจากระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน 

วิเคราะห์ข้อมลูและเขียน
รายงาน 
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น าเสนอการด าเนินการเชิง
นโยบายจากข้อมลูท่ีวิเคราะห์ 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการและสื่อสาร 
ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 

แปลงเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภคให้เป็นนโยบาย 



 ระบสุิ่งส าคญั 3 อย่างท่ีท่านได้
เรียนรู้จากหวัข้อท่ีได้น าเสนอไปแล้ว 

 ทา่นจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในงาน
ของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างไร? 

ประเมินบทเรียน 
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