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1. ภารกิจงานรับค าร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

1.1 ภาพรวมสถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันและอดีตที่ได้รับการด าเนินการจนได้
ข้อยุติ 2561 – 2563 เป็นการด าเนินงานรับเรื่องและแก้ไขปัญหาจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ 
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ไปรษณีย์, เว็บไซต์ของ สคบ., Email, หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง  
สายด่วน 1166 เป็นต้น โดยเป็น เรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการ/ การโฆษณา/ การท าสัญญา/ 
อสังหาริมทรัพย์/ ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ และสามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ 

นิยาม “ด าเนินการจนได้ข้อยุติ” 
1) เรื่องท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติหรือส าเร็จ 
2) เรื่องท่ีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยจน

ได้ข้อยุติหรือส าเร็จ 
3) เรื่องท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วมีมติให้ยุติเรื่องหรือสั่งฟ้องด าเนินคดี 

 

ปีงบ 2561 2562 2563 
ข้อมูลพื้นฐาน คงค้าง รับใหม่ รวม คงค้าง รับใหม่ รวม คงค้าง รับใหม่ รวม 
จ านวนเรื่องเข้า 4,062 5,715 9,777 3,069 15,341 18,410 3,602 16,031 19,633 
จ านวนเรื่องยุติ 3,186 3,522 6,708 2,790 12,018 14,808 1,619 9,709 11,328 
ยังไม่ด าเนินการ 876 2,193 3,069 279 3,323 3,602 1,983 6,322 8,305 
ร้อยละเรื่องยุติ 78.43 61.63 68.61 90.91 78.34 80.43 44.95 60.56 57.70 

(Growth) (-21.6) (+10.5)  (+12.48) (+16.71)  (-45.96) (-17.74)  
 

จากตาราง พบว่า ภาพรวมในปีงบประมาณ 2561 สคบ. สามารถยุติเรื่องในปีปัจจุบันและอดีตได้
เป็นจ านวน ทั้งสิ้น 6,708 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 68.61 ในปีงบประมาณ 2562 สามารถยุติเรื่องในปี
ปัจจุบันและอดีตได้เป็นจ านวน ทั้งสิ้น 14 ,808 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 80.43 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สามารถยุติเรื่องในปีปัจจุบันและอดีตได้เป็นจ านวน 11 ,328 คิดเป็นร้อยละ 57.70 ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ท าให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคได้รับผลกระทบและมีปริมาณลดลง 
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1.2 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบัน และอดีต ปี 2561  

ส านัก/กอง 
ปีงบประมาณ 2561 

คงค้าง ปี 60 (อดีต) เรื่องเข้าใหม่ปี 61 (ปัจจุบัน) 
เรื่องคงค้าง ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ เรื่องเข้า ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ 

กคส. 1,728 1,299 429 75.17 1,878 1,004 874 53.46 
กคฆ. 1,158 821 337 70.89 929 451 478 48.54 
กคฉ. 651 584 67 89.70 1,144 921 223 80.56 
กคต. 196 189 7 96.42 459 413 46 89.97 
ศคพ. 53 22 31 41.50 865 364 501 42.08 
สปจ. 276 271 5 98.18 440 369 71 83.86 
รวม 4,062 3,186 876 78.43 5,715 3,522 2,193 61.63 

  

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานแก้ไขปัญหาฯ ประกอบด้วย กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส านักประสาน
และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด สามารถด าเนินการยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในอดีตได้ จ านวนทั้งสิ้น 
3,186 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.43 และยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในปีปัจจุบันได้ จ านวนทั้ งสิ้น 3,522  
คิดเป็นร้อยละ 61.63 
 
 1.3 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบัน และอดีต ปี 2562 

ส านัก/กอง 
ปีงบประมาณ 2562 

คงค้าง ปี 61 (อดีต) เรื่องเข้าใหม่ปี 62 (ปัจจุบัน) 
เรื่องคงค้าง ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ เรื่องเข้า ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ 

กคส. 1,303 1,106 197 84.88 2,889 1,840 1,049 63.68 
กคฆ. 815 768 47 94.23 6,132 4,846 1,286 79.02 
กคฉ. 290 277 13 95.51 1,395 1,179 216 84.51 
กคต. 53 48 5 90.56 952 929 23 97.58 
ศคพ. 532 532 0 100 3,288 2,709 579 82.39 
สปจ. 76 59 17 77.63 685 515 170 75.18 
รวม 3,069 2,790 279 90.91 15,341 12,018 3,323 78.34 

 
จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานแก้ไขปัญหาฯ ประกอบด้วย กองคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส านักประสาน
และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด สามารถด าเนินการยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในอดีตได้ จ านวนทั้งสิ้น 
2,790 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.91 และยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในปีปัจจุบันได้ จ านวนทั้งสิ้น 12,018 
คิดเป็นร้อยละ 78.34 
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 1.4 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบัน และอดีต ปี 2563 

ส านัก/กอง 
ปีงบประมาณ 2563 

คงค้าง ปี 62 (อดีต) เรื่องเข้าใหม่ปี 63 (ปัจจุบัน) 
เรื่องคงค้าง ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ เรื่องเข้า ยุต ิ คงค้าง ร้อยละ 

กคส. 1,246 864 382 69.34 1,964 1,436 528 73.12 
กคฆ. 1,333 127 1,206 9.53 5,597 1,755 3,842 31.36 
กคฉ. 229 227 2 99.13 1,301 1,223 78 94.00 
กคต. 28 28 0 100 1,848 1,696 152 91.77 
ศคพ. 579 212 367 36.61 3,643 2,263 1,380 62.11 
สปจ. 187 161 26 86.10 1,678 1,336 342 79.62 
รวม 3,602 1,619 1983 44.95 16,031 9,709 6,322 60.56 

 
จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานแก้ไขปัญหาฯ ประกอบด้วย กองคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส านักประสาน
และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด สามารถด าเนินการยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในอดีตได้ จ านวนทั้งสิ้น 
1,619 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.95 และยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคในปีปัจจุบันได้ จ านวนทั้งสิ้น 6,322 
คิดเป็นร้อยละ 60.56 

 
1.5 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ส่วนภูมิภาค) ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

 
 

ปี พ.ศ. 
เรื่องร้องทุกข์ สปจ. (ส่วนภูมิภาค) 

รับเรื่อง ยุต ิ ร้อยละ 
ปี 2560 4,752 3,919 82.47 
ปี 2561 3,616 2,925 80.89 
ปี 2562 2,995 2,139 71.42 
ปี 2563 2,823 1,018 36.06 

 
 

4,752 
3,616 2,995 2823 

3,919 
2,925 

2,139 
1018 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ส่วนภูมิภาค) 

รับเรื่อง ยุติ 
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จากตารางสถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ส่วนภูมิภาค)  ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคได้เป็นจ านวนมาก โดยมีการรับเรื่องร้องทุกข์จ านวน 4 ,752 เรื่อง
และสามารถยุติเรื่องได้จ านวน 3,919 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.47 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 มีการ
รับเรื่องร้องทุกข์จ านวน 3,616 เรื่องและสามารถยุติเรื่องได้จ านวน 2 ,925 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.89 
ปีงบประมาณ 2562 มีการรับเรื่องร้องทุกข์จ านวน 2,995 เรื่องและสามารถยุติเรื่องได้จ านวน 2,139 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 71.42 และปีงบประมาณ 2563 มีการรับเรื่องร้องทุกข์จ านวน 2,823 เรื่องและสามารถยุติ
เรื่องได้จ านวน 1,018 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.06  
 

1.6 สถิติประเภทเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

 
ประเภท 2561 2562 2563 รวม 
บริการ 3,413 11,084 8,580 23,077 
สินค้า 3,931 6,903 9,912 20,746 

อสังหาริมทรัพย์ 3,042 3,091 3,505 9,638 
ไม่ระบุ 1,243 875 26 2,144 
รวม 11,629 21,953 22,023 55,065 

 

 จากตาราง พบว่า ประเภทเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ประเภทที่มี
จ านวนเรื่องร้องทุกข์มากที่สุดอันดับ 1 คือ ประเภทบริการ จ านวน 23,077 เรื่อง อันดับ 2 คือ ประเภท
สินค้า จ านวน 20,746 เรื่อง อันดับ 3 คือ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 9 ,638 เรื่อง และประเภทที่ 
ไม่ระบุเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2,144 เรื่อง รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2561 – 2563 จ านวน 55,065 เรื่อง 

 

 

*ข้อมูลจาก สผพ. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ OCPB Connect 

3,931 
6,903 

9,912 

3,413 

11,084 
8,580 

3,042 3,091 3,505 
1,243 875 26 

2561 2562 2563

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

สินค้า บริการ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ 
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2. ภารกิจงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

2.1 การด าเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคในศาลแทนผู้บริโภค (คดีผู้บริโภค/คดีแพ่ง) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กําหนดสิทธิของผู้บริโภคที่จะต้องได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมาย คือ “สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย” ตามมาตรา ๔ (๔) ซ่ึงเป็น
สิทธิประเภทเยียวยาแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีถูกผู้ประกอบธุรกิจกระทําการละเมิดสิทธิ
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้
กฎหมายว่า “...การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณา เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจํานวน
มากไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้…”กฎหมายจึงได้บัญญัติให้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒) มีอํานาจดําเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ตามมาตรา ๑๐ (๗) 
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่มี
อํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้กระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งเป็นองค์กร
ที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียน เพ่ือขอให้ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจ
ละเมิดสิทธิ เป็นผู้ดําเนินการในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติหรือคําสั่งให้ดําเนินคดีแทนผู้บริโภครายใดแล้ว นิติกรผู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนจะต้องดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีประกอบเอกสารและ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง วินิจฉัยข้อกฎหมาย และกําหนดอายุความในการฟ้องคดี โดยจัดทําสรุปข้อเท็จจริง 
จัดทําตารางรายละเอียดผู้บริโภค รวบรวมและแสวงหาเอกสารและพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อ
เห็นว่า ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐาน ครบถ้วนเพียงพอแล้ว จึงจัดทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยัง 
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในคดีเพ่ือส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค (พนักงานอัยการหรือข้าราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต) ดําเนินคดีแทนผู้บริโภค ในการฟ้องคดีของเจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะต้องดําเนินการพิจารณา
สํานวน สอบข้อเท็จจริงพยานบุคคล (ถ้ามี) และดําเนินการยกร่างคําฟ้องรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นเอกสารท้ายฟ้อง (๒ ชุด + จําเลย) รายชื่อ/ภูมิลําเนาคู่ความ (๒ ชุด) บัญชีระบุพยาน (๒ ชุด + 
จําเลย) หมายเรียกจําเลยให้ทําคําให้การ (๒ ชุด + จําเลย) คําแถลงขอส่งเอกสารท้ายฟ้องแทนการส่งพยาน
เอกสาร (๒ ชุด) คําแถลงปิดหมายและสําเนาคําฟ้อง (๒ ชุด) คําขอออกหมายเรียกพยานบุคคล (๒ ชุด) 
หมายเรียกพยานบุคคล (๓ ชุด) และใบมอบฉันทะ (๒ ชุด) โดยก่อนฟ้องคดีต่อศาลนิติกรจะต้องดําเนินการขอ
คัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการฟ้องคดี ดําเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จัดทํา
ตารางดอกเบี้ยเพ่ือใช้ในการคํานวณทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี เมื่อมีการฟ้องคดีแล้วนิติกรต้องแจ้งพยานบุคคลไป
เป็นพยานศาล ไปเบิกความเป็นพยานต่อศาล จัดทําคําเบิกความต่อศาล ขอคัดคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
และดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีในศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา  
จนคดีถึงท่ีสุด ซึ่งในปงีบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการด าเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคใน
ศาลแทนผู้บริโภค (คดีผู้บริโภค/คดีแพ่ง) มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้  
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ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินการ 
การรับเรื่องเพื่อด าเนินคดี การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

เรื่อง ผู้บริโภค จํานวนเงิน เรื่อง ผู้บริโภค จํานวนเงิน 
๒๕๕๙ ๑๓๐ ๕๒๔ ๑๗๗,๙๗๙,๗๒๖.๒๙ ๕๔ ๑๓๘ ๘๕,๒๓๙,๙๗๑.๒๓ 
๒๕๖๐ ๒๑๑ ๙๒๒ ๓๕๓,๔๑๙,๘๘๕.๖๗ ๙๕ ๓๒๙ ๑๗๙,๗๑๘,๖๐๔.๓๙ 
๒๕๖๑ ๑๘๖ ๘๔๕ ๒๑๑,๒๐๕,๕๙๕.๙๔ ๙๗ ๓๔๐ ๙๒,๕๙๒,๔๖๑.๕๓ 
๒๕๖๒ ๑๒๕ ๒๗๑ ๑๖๐,๓๗๒,๕๐๑.๔๐ ๑๐๑ ๔๕๔ ๒๑๔,๘๘๔,๙๙๘.๙๕ 
๒๕๖๓ ๒๒๑ ๑,๙๘๔ ๒๐๓,๕๗๔,๕๐๓.๒๙ ๑๓๐ ๙๑๓ ๑๔๐,๙๗๖,๕๑๖.๗๖ 

 
2.2 การบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล 
เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ชําระเงินคืนหรือให้ชําระ

ค่ า เสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ บ ริ โภค  และจํ า เลย ไม่ปฏิบั ติ ต ามคํ า พิพากษา 
หรือคําสั่งของศาล โดยศาลจะออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไป  
ตามคําพิพากษาของศาล ซึ่งในคดีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินคดีแทนผู้บริโภค ได้มอบหมายให้นิติกร 
กองกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล  
ซึ่งกระบวนการในการดําเนินการบังคับคดี เริ่มต้นโดยการสืบหาทรัพย์สินของจําเลยหรือลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา โดยมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารต่าง ๆ จํานวน ๑๙ ธนาคาร  
มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนยานพาหนะไปยังกรมการขนส่งทางบก มีหนังสือขอทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของจําเลยตามคําพิพากษาไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาต่าง ๆ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีจํานวน ๔๓๑ สาขา มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ หุ้นในห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือผู้
ถือหุ้นในบริษัทจํากัด สิทธิในสิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอย่างอ่ืนซึ่งได้จดทะเบียน หรือขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิขอรับ สิทธิบัตร สิทธิในชื่อทาง
การค้าหรือยี่ห้อ สิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ สิทธิของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน เพื่อนําไปสู่การยึด อายัด ทรัพย์สิน 
ของจําเลยแทนผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเมื่อนิติกรได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของจําเลยแล้ว จะดําเนินการไปยื่นขอตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจําเลยหรือลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษา ณ สํานักงานบังคับคดีต่าง ๆ โดยในระหว่างการดําเนินการดังกล่าวนั้นอาจมีงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับคดีซึ่งจะต้องดําเนินการในชั้นศาล อาทิ กรณีที่บุคคลอ่ืนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมายื่นคําร้องขอ
เฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ หรือร้องขอกันส่วนต่อศาล แล้วแต่กรณี การร้องคัดค้านที่บุคคลภายนอกได้ยื่นคําร้องขอ
เฉลี่ยทรัพย์ นิติกรจะต้องดําเนินการจัดทําสํานวนคดี รวบรวมและแสวงหาเอกสารและพยานหลักฐานในคดี
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการดําเนินคดีในศาลชั้นการบังคับคดีจนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นที่สุด 
ต่อมาเมื่อทรัพย์สินที่ยึดได้มีการขายทอดตลาดและได้รับเงินแล้ว หรือสถาบันการเงินได้ส่งเงินที่อายัดไว้แล้ว 
นิติกรต้องไปดําเนินการตรวจรับรองบัญชีเงินที่ได้จากการบังคับคดี เพ่ือดําเนินการนําเงินดังกล่าวจ่ายให้กับ
ผู้บริโภคต่อไป นอกจากนี้ยังมีกรณีที่จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่นฟ้องสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและนิติกร เป็นคดีอาญาต่อศาลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดอายัดทรัพย์สินด้วย 
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เนื่องจากจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาส่วนมากไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาจึงเป็นเหตุให้สํานวนการบังคับ
คดมีีจํานวนมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการบังคับคดีตามค าพิพากษาของ
ศาล มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
สถิติผลการด าเนินงาน 

การรับส านวนบังคับคดี คดีที่ตั้งเรื่องยึด อายัด เฉลี่ยทรัพย์ คดีที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืน 
คด ี ผู้บรโิภค จ านวนเงิน คด ี ผู้บริโภค จ านวนเงิน คด ี ผู้บริโภค จ านวนเงิน 

๒๕๕๙ ๔๓ ๓๐๓ ๖๗,๔๔๙,๐๑๖.๒๙ ๗๗ ๑๑๖ ๒๔,๘๗๔,๘๗๗.๗๘ ๑๙ ๕๒ ๑๒,๔๗๖๒๑๔.๕๗ 
๒๕๖๐ ๒๔ ๖๙ ๓๐,๘๑๖,๔๓๕.๘๗ ๒๐ ๒๑ ๗,๓๒๑,๙๘๒.๓๐ ๑๗ ๒๓ ๑๓,๒๓๗,๙๔๖.๙๐ 
๒๕๖๑ ๔๒ ๑๒๕ ๒๘,๒๖๕,๘๓๔.๖๖ ๒๙ ๑๒๑ ๒๓,๙๕๗๑๓๗.๗๓ ๓๙ ๓๙๗ ๘๙,๘๐๔,๖๖๔.๔๘ 
๒๕๖๒ ๗๙ ๔๒๔ ๘๒,๔๗๔,๙๕๒.๖๓ ๖๐ ๑๘๕ ๙๐,๖๕๐,๙๙๙.๗๐ ๖๒ ๒๔๗ ๕๓,๓๓๑,๐๘๕.๘๒ 
๒๕๖๓ ๖๑ ๒๓๔ ๙๒,๓๘๗,๖๘๙.๘๗ ๒๘ ๓๘ ๙,๐๓๙,๘๖๙.๖๙ ๒๕ ๘๒ ๗,๐๗๐,๗๐๘.๕๗ 

 
2.3 การด าเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิด    
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ 

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ หรือได้รับแจ้งเบาะแสจาก
การร้องเรียนของผู้บริโภค โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ 
แล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
หรือพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการรวบรวมเอกสาร
และพยานหลักฐาน ค าให้การพยาน พร้อมความเห็น เสนอผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ให้ด าเนินการเปรียบเทียบและส่งส านวนให้กองกฎหมายและคดีด าเนินการ โดยนิติกรจะพิจารณา
ส านวนข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเพ่ือจัดท าความเห็นส่งพนักงาน
สอบสวนด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือส่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
ด าเนินคดีต่อศาลตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ถูกกล่าวหายินยอมรับการเปรียบเทียบปรับ ก็จะด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับต่อไป ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2560 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการด าเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับผู้กระท า
ความผิด มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินงาน 

การรับส านวนคดี การเปรียบเทียบปรับ 
การเชิญเปรียบเทียบ

ความผิด/ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวน 

ผู้กระทํา
ความผิด 

จํานวนเงิน
ค่าปรับ 

ผู้กระทํา
ความผิด 

จํานวนเงิน
ค่าปรับ 

ผู้กระทํา
ความผิด 

จํานวนเงิน
ค่าปรับ 

๒๕๖๐ ๘๕ ๑๔,๗๗๕,๐๐๐ ๓๘ ๒,๑๓๕,๐๐๐ ๔๙ ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๑ ๒๘๘ ๑๘,๖๒๕,๐๐๐ ๑๒๓ ๖,๓๗๐,๐๐๐ ๑๖๕ ๑๒,๒๕๕,๐๐๐ 
๒๕๖๒ ๒๘๖ ๒๕,๖๕๕,๐๐๐ ๙๖ ๓,๖๖๖,๐๐๐ ๒๐๒ ๒๒,๑๔๙,๐๐๐ 
๒๕๖๓ ๑๙๗ ๒๒,๒๖๐,๐๐๐ ๑๓๘ ๔,๔๗๓,๐๐๐ ๕๕ ๑,๑๖๒,๐๐๐ 
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2.4 การพัฒนากฎหมาย การจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงร่างกฎหมายและกฎ 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ ทั้งกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรอง ซึ่ง สคบ. มีการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาท ิ 

- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  
- กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑  
- กฎกระทรวงกําหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น

ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑  
- กฎกระทรวงการยื่นคําขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๖๐  
- ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒  
- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓  
- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินคดี

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓   
- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของ
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓  

ซึ่ง สคบ. มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองอีกหลายฉบับที่อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาศึกษา การยกร่าง เพ่ือจัดทําเป็นกฎหมายต่อไป อาทิ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความชํารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการโฆษณา เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 
2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการพัฒนากฎหมาย การจัดท า แก้ไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงร่าง
กฎหมายและกฎ มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
สถิติผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ/ระเบียบ 
จํานวน หน่วยนับ จํานวน หน่วยนับ จํานวน หน่วยนับ 

๒๕๕๙ - ฉบับ - ฉบับ ๑ ฉบับ 
๒๕๖๐ ๓ ฉบับ ๑ ฉบับ ๗ ฉบับ 
๒๕๖๑ - ฉบับ ๒ ฉบับ - ฉบับ 
๒๕๖๒ ๒ ฉบับ ๕ ฉบับ ๙ ฉบับ 
๒๕๖๓ 

 
 

 

- ฉบับ - ฉบับ ๔ ฉบับ 

  



9 

 

2.5 การด าเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีปกครอง 
เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้มีการออกคําสั่ง ประกาศ หรือ

มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ คําสั่ง หรือประกาศดังกล่าว
มีลักษณะเป็น “คําสั่งทางปกครอง” หรือ “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งมีกระบวนการทางกฎหมายที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้อยู่ในบังคับสามารถอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองได้ 
หรือให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจสามารถฟ้องเพิกถอนคําสั่งหรือประกาศดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ แล้วแต่กรณี 
และในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถถูกผู้บริโภคฟ้องคดีปกครองได้ในกรณีที่
ผู้บริโภคทีม่าร้องทุกข์เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการดําเนินการที่ละเลยหรือล่าช้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 
ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการดําเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีปกครอง มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
สถิติผลการด าเนินงาน 

จํานวน หน่วยนับ 
๒๕๕๙ ๗ คดี 
๒๕๖๐ ๗ คดี 
๒๕๖๑ ๑๑ คดี 
๒๕๖๒ ๘ คดี 
๒๕๖๓ ๕ คดี 

 
2.6 การให้ค าปรึกษา การตอบข้อหารือ และวินิจฉัยข้อกฎหมาย ด้านกฎหมายและด้านการด าเนินคดี 
นิติกร มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา การตอบข้อหารือ และวินิจฉัยข้อกฎหมายด้านกฎหมายและด้าน 

การด าเนินคดี ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภค ผู้ร้องทุกข์ หน่วยงานภายในและหน่วยงานนอกเป็นจ านวนมาก 
โดยทางหนังสือขอหารือ ทางโทรศัพท์ ช่องทางอ่ืน ซึ่งต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อหารือ จัดท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นไปยังผู้บริโภค หน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานภายใน เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการให้
ค าปรึกษา การตอบข้อหารือ และวินิจฉัยข้อกฎหมาย ด้านกฎหมายและด้านการด าเนินคดี มีผลการด าเนินการ
สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินงาน 
การให้ค าปรึกษา 

กฎหมายทางโทรศัพท์ 

 

ตอบข้อหารือเป็นหนังสือ 

จํานวน หน่วยนับ จํานวน หน่วยนับ 
๒๕๕๙ ๕๐๐ ครั้ง ๔๗ เรื่อง 
๒๕๖๐ ๓๓๒ ครั้ง ๒๑ เรื่อง 
๒๕๖๑ ๔๘๔ ครั้ง ๕๘ เรื่อง 
๒๕๖๒ ๔๒๘ ครั้ง ๓๗ เรื่อง 
๒๕๖๓ ๒๙๘ ครั้ง ๘๗ เรื่อง 
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 2.7 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แต่งตั้ง 
 ในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  คณะอนุกรรมการดําเนินคดีแพ่งผู้กระทํา
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการฟ้องคดีตาม

มาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คณะอนุกรรมการด าเนินคดี
แพ่งผู้กระท าละเมิดสิทธิของ

ผู้บริโภค 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย 

จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 
๒๕๕๙ - ครั้ง ๒ ครั้ง ๔ ครั้ง 
๒๕๖๐ ๓ ครั้ง ๑ ครั้ง ๓ ครั้ง 
๒๕๖๑ ๖ ครั้ง - ครั้ง ๓ ครั้ง 
๒๕๖๒ ๘ ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง 
๒๕๖๓ ๑๓ ครั้ง - ครั้ง ๑ ครั้ง 

 

 2.8 การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
รวมทั้ง เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น การจัดทําร่างกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายจะต้องมี 
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมีการการจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ทั้งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลูก และการจัดอบรม
ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการดําเนินคดีและด้านกฎหมาย เพ่ือให้
เจ้าหน้าทีมี่ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินงาน 
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ต่อร่างกฎหมาย 
การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

๒๕๕๙ ๓ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๒๕๖๐ ๔ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๒๕๖๑ ๕ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๒๕๖๒ ๕ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๒๕๖๓ ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
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2.9 การตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
การตรวจพิจารณาร่างสัญญาศึกษา โดยพิจารณาร่างสัญญาประกอบเนื้อหาของสัญญาตามที่ก าหนด

ไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการตรวจพิจารณาร่างสัญญามี 
ผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
สถิติผลการด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ 
๒๕๕๙ ๓๓ เรื่อง 
๒๕๖๐ ๒๕ เรื่อง 
๒๕๖๑ ๙ เรื่อง 
๒๕๖๒ ๙ เรื่อง 
๒๕๖๓ ๑๓ เรื่อง 

 
 2.10 การอุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 เมื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้มีการออกคําสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจแล้ว หากผู้ประกอบธุรกิจไม่พอใจคําสั่งทางปกครองกฎหมายให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้อยู่ใน
บังคับสามารถอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ดังนั้น นิติกรของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจําเป็นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนและการดําเนินการไว้เป็นการเฉพาะ โดยนิติกรผู้รับผิดชอบ
พิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งจัดทําความเห็น และเอกสารประกอบเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
พิจารณา จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย เพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้นิติกรผู้รับผิดชอบจัดทํา
บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายพร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา นิติกรผู้รับผิดชอบจัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือลงนาม 
และแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อมกับส่งเอกสารคืนกองต้นเรื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา 
พบว่า สถิตกิารอุทธรณ์คําสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
สถิติผลการด าเนินงาน 

การอุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
จ านวน หน่วยนับ 

๒๕๕๙ ๓ เรื่อง 
๒๕๖๐ - เรื่อง 
๒๕๖๑ ๓ เรื่อง 
๒๕๖๒ - เรื่อง 
๒๕๖๓ ๒ 

 
 
 

เรื่อง 
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2.11 การให้ความเห็นร่างกฎหมาย และการประชุมชี้แจงร่างกฎหมาย 
เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีหนังสือแจ้งขอความเห็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รัฐสภา เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการให้ความเห็นร่างกฎหมาย และ
การประชุมชี้แจงร่างกฎหมาย มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 

สถิติผลการด าเนินงาน 
การให้ความเห็น 

ร่างกฎหมายเป็นหนังสือ 
การประชุมชี้แจงร่างกฎหมาย 

จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 
๒๕๕๙ ๕๙ ครั้ง ๓๒ ครั้ง 

๒๕๖๐ ๒๐ ครั้ง ๔๐ ครั้ง 

๒๕๖๑ ๒๒ ครั้ง ๗๔ ครั้ง 

๒๕๖๒ ๑๗ ครั้ง ๖๗ ครั้ง 
๒๕๖๓ ๑๖ ครั้ง - - 
 
2.12 การรับรองรองสมาคมหรือมูลนิธิ 
สมาคมหรือมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทาง

การค้าอาจยื่นคําขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองเพ่ือให้สมาคมหรือมูลนิธินั้น  มีสิทธิและอํานาจ
ฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ นิติกรมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารต่าง ๆ และพิจารณาเบื้องต้นว่าสมาคมหรือมูลนิธิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า 
สถิติการรับรองรองสมาคมหรือมูลนิธิ มีผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 

การรับรองรองสมาคม การรับรองรองมูลนิธิ 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

๒๕๖๑ ๑ สมาคม ๑ มูลนิธิ 
๒๕๖๒ ๑ สมาคม - - 
๒๕๖๓ - สมาคม ๑ มูลนิธิ 
 
 
 
 
 
 

*ข้อมูลจากกองกฎหมายและคดี ส่วนกฎหมาย ส่วนคดี และส่วนบังคับคดี 
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3. ภารกิจงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (MOU และเครือข่าย) 

“เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ซึ่ง “เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค” 
หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง หรือสมาคม มูลนิธิ  
ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามมาตรา 40  

“อาสาสมัคร” หมายถึง อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค “อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค” หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคของส านักงานและผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
รวมถึงผู้มีประสบการณ์การท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงประจักษ์ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเห็นชอบ โดยให้ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า“อสคบ.”  

ส าหรับเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ต้องด าเนินการขับเคลื่อน ผลักดันและท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกิจกรรมหลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามบทบาท
หน้าที่หลัก ดังนี้ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน า และรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค จากการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2563 ที่ผ่านมาในด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีสถิติผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

3.1 องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ มีจ านวนทั้งสิ้น 222 องค์กร  

องค์กร รายละเอียด 
จ านวนทั้งสิ้น 222 องค์กร (ข้ันพ้ืนฐาน) 

 
 

3.2 จ านวนประเภทเครือข่ายหลักและเครือข่ายย่อย  

 

89 

290 

327 

32 

4 

0 50 100 150 200 250 300 350

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ประชาสังคม 

สถานศึกษา 

ต่างประเทศ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา ต่างประเทศ 
จ านวนเครือข่ายหลัก 89 290 327 32 4

จ านวนเครือข่ายหลัก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา ต่างประเทศ 
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3.3 จ านวนประเภทเครือข่ายในแต่ละปีงบประมาณ 2560 – 2563 
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ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ประชาสังคม 

สถานศึกษา 

ต่างประเทศ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา ต่างประเทศ 
จ านวนเครือข่ายย่อย 8001 0 0 832 0

จ านวนเครือข่ายย่อย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา ต่างประเทศ 
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 (ปี
) 

ภาครัฐ เอกชน ประสังคม สถานศึกษา ต่างประเทศ 
ปีงบ 2563 0 0 51 1 0
ปีงบ 2562 3 2 231 15 0
ปีงบ 2561 183 272 27 761 1
ปีงบ 2560 7919 43 43 115 35

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 
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3.4 ภาพรวมของการท ากิจกรรมเครือข่าย (จ านวนครั้ง) ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

 

3.5 ภาพรวมของการพัฒนาเครือข่ายปีงบประมาณ 2560 – 2563 

 

รับเรื่อง/
แก้ไข

ปัญหา/
ปรึกษา 

ตรวจสอบผู้
ประกอบ

ธุรกิจ 

เฝ้าระวัง/
ทดสอบ

สินค้าหรือ
บริการ 

เผยแพร่
ความรู้ 

ศึกษาวิจัย/
วิชาการ 

แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยง
ข้อมูล 

รณรงค์สิทธิ
ผู้บริโภค 

ปีงบ 2560 20 19 22 27 4 67 0
ปีงบ 2561 23 16 19 114 4 44 0
ปีงบ 2562 8 1 0 43 0 94 1
ปีงบ 2563 8 0 1 127 0 8 40
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ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 

ผ่านการอบรม
หลักสูตร 

จัดส่งเอกสาร
เผยแพร่ 

ศึกษาดูงาน 
ผ่านการสัมมนา

ให้ความรู้ 
สนับสนุน

งบประมาณ 
ปีงบ 2560 19 33 9 41 1
ปีงบ 2561 102 6 3 51 0
ปีงบ 2562 21 105 2 20 0
ปีงบ 2563 23 142 0 33 0
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ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 
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3.6 ภาพรวมเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 

 

3.7 จ านวนสมาชิกอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)  

 

*ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

3.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ สคบ. มีทั้งสิ้น จ านวน 60 ฉบับ 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) 
บันทึกข้อตกลง (MOU) หมดสัญญา 22 
บันทึกข้อตกลง (MOU) ยังไม่สิ้นสุดสัญญาหรือไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา 38 
ภาครัฐ 28 
ภาคประชาสังคม - 
สถานศึกษา 10 
ภาคเอกชน 18 
ต่างประเทศ - 
องค์อิสระ/สมาคม 12 

*ข้อมูลจากกองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
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จ านวนเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวนสมาชิก อสคบ. 
จ านวนสมาชิก 285 278

285 

278 

270
275
280
285
290

จ านวนสมาชิก (ราย) 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวนสมาชิก อสคบ. 
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4. ภารกิจส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และการร้องเรียนวินัยของเจ้าหน้าที ่
 4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง 
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ
และปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น
เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการต่อไป 

ปัจจุบันการประเมิน ITA ได้มีการปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์โดยการพัฒนาร่วมกัน
กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับส านักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ((Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งน ามาใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้ 
มีคุณธรรมและให้ความส าคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐไป
ทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของ
หน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส าคัญ คือ ส่งผลให้หน่วยงานมี
การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้  
ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

ในส่วนของ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” มีการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องจากการประเมินในแต่ละปี อีกทั้งได้ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ
หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตามหลักทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้  
ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมี
การเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่ 

 1) การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
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 2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

 3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
 ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ด าเนินการตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งได้รับผลคะแนน 
ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ดังภาพด้านล่าง) ซึ่งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดหน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ 85 คะแนน อย่างไรก็ตาม สคบ. จ าเป็นต้องด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 
  

ปีงบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ปีงบ 2561 
(ร้อยละ 87.30) 

ปีงบ 2562 
(ร้อยละ 81.35) 

ปีงบ 2563 
(ร้อยละ 79.35) 

Growth (+5.65) (-5.95) (-2.00) 
 

รายงานผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

 

 

 

 

 

 
 

 
*คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4.2 สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง 

เดือน/หน่วยงาน 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

ประชาชน/
บุคคล 

รวม 

กุมภาพันธ์ 2561 - - - 1* 1 
พฤษภาคม 2561 - - - 1* 1 
กันยายน 2561 1 - -  1 

รวม 1 - - 2* 3 
 

ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนทั้งหมด 1 เรื่อง 

เดือน/หน่วยงาน 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

ประชาชน/
บุคคล 

รวม 

กันยายน 2562 1 - - - 1 
รวม 1 - - - 1 

 

ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง 

เดือน/หน่วยงาน 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

ประชาชน/
บุคคล 

รวม 

ตุลาคม 2562 1** - - - 1 
พฤศจิกายน 2562 - - - 1* 1 
ธันวาคม 2562 - - - - - 
มกราคม 2563 2** 1** - - 3 
กุมภาพันธ์ 2563 - - - - - 
มีนาคม 2563 - - - - - 

รวม 3 1 - 1 5 
*ข้อมูลจาก สลก. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมายเหต ุ  *  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการของ สคบ. 
     ** คือ เป็นเรื่องเสร็จจาก สคบ. ด้วยการส่งรายงานข้อเท็จจริงให้หน่วยงานที่รับเรื่องกล่าวหา
เรียบร้อยแล้ว 
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5. ภารกิจงานก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

สถิติการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 2562 2563 
จ านวนการยื่นรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 66 ราย 92 ราย 
จ านวนการยื่นรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 192 ราย 304 ราย 
 

 จากสถิติดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2562 – 2563 ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการยื่นค าขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะสื่อตลาดแบบตรง หรือ Direct Marketing ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเข้า
หาลูกค้าได้มาก ใช้เงินลงทุนน้อย เจ้าของธุรกิจสามารถก าหนดขนาด การบริหารงาน, กลยุทธ์การขาย ได้ด้วย
ตนเอง เมื่อเทียบกับการใช้สื่อตลาดช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ ช่องทางค้าปลีก, ภาพยนตร์โฆษณา นับวันจะเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ยาก ประกอบคู่แข่งทางด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดผงซักฟอก, ยาสีฟัน ก็มี
หลากหลายยี่ห้อออกมาวางจ าหน่ายอยู่ตามช่องทางค้าปลีก ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นไม่ได้เกิดความ
จงรักภักดี ต่อแบรนด์นั้น ๆ อย่างเจาะจง 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส านักแผนและ
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ได้ด าเนินการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเป็น
การอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ขอยื่นจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึง  
การติดตามสถานะ ยื่นแก้ไข รายงานผลการประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง   
ซึ่งเป็นระบบที่ส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม 
พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
รวมถึง เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบการอนุญาต ก าดับดูแล 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้ระบบเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลและการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการยกระดับระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง คือ การลดขั้นตอน
ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ และใช้การส่ง SMS เพ่ือแจ้งผู้ประกอบการ 
วางหลักประกัน แทนการส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการวางหลักประกันทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ
หลายวัน โดยระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) จะเริ่มให้บริการกับ
ผู้ประกอบธุรกจิทั้งบุคคลและนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  

 
 

*กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรง ฝ่ายรับจดทะเบียนฯ
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6. ภารกิจพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล (e-Service และ เชื่อมโยงฐานข้อมูล) 
 e-Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ โดยเก ณฑ ์
ในการพิจารณาว่า ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว อาจเป็น ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร รวมถึง ระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการ เพ่ือ ยกระดับงานบริการของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์  เพ่ือ ลดภาระการ
เดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน  

ที่มา : ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (www.egov.go.th) 

 6.1 ระบบหลัก Core Business และระบบ Back Office 
  6.1.1 ระบบหลัก Core Business จ านวน 12 ระบบ (*e-service บริการประชาชน 10 ระบบ) 

ภารกิจงาน ชื่อระบบ/ลิงค์ระบบ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าของระบบ 
1. งานรับค าร้องทุกข์และให้
ค าปรึกษา 

ระบบ Call Center 1166 
 

- รับค าร้องทุกข์และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้บริโภค 
- การพยากรณ์แนวโน้มการบริโภค 

ผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไป 

ศรท. 

2. งานแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 

2.1 ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th) 
2.2 ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
 
2.3 ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th) 

- รองรับการให้บริการร้องทุกข์ออนไลน์ที่
สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามสถานะ
เรื่องร้องทุกข์ได้ 
- รองรับบริการรูปแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
โดยการนัดหมาย conference และ
ติดตามผลผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

- ผู้ประกอบธุรกิจ 
- ผู้บริโภค 

กคส. กคฆ. 
กคฉ. กคต. 

สปจ.  
ส่วน ตปท. 
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ภารกิจงาน ชื่อระบบ/ลิงค์ระบบ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าของระบบ 
3. งานรับจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง  
(https://ocpbdirect.ocpb.go.th) 

- บริการรับจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- ผู้ประกอบธุรกิจ 
 

กคต. 

4. งานเฝ้าระวัง ทดสอบสินค้า
และบริการ และด้านความ
ปลอดภัยฯ 

ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคในประเทศและ
ต่างประเทศ ThaiCas (ข้อมูลข่าวสาร) 
(https://thaicas.ocpb.go.th) 

- บริการข้อมูลข่าวสารเตือนภัยผู้บริโภค
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อันตรายหรือ
สินค้าบริการที่ไม่ปลอดภัย 

- ประชาชนทั่วไป 
- ภาครัฐ 
- ผู้ประกอบธุรกิจ  

กคฉ.  
ส่วน ตปท. 

5. งานยุทธศาสตร์และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบ
บูรณาการ (CCMS) 
(http://ccms.ocpb.go.th) 
5.2 ระบบ OCPB Connect และ Chat bot 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th) 

- บริการข้อมูลรายงานสถิติเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 
- บริการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ 
เตือนภัยผู้บริโภค ร้องทุกข์, ตรวจสอบ
สถานะ และสถิติร้องทุกข ์

- ประชาชนทั่วไป 
- นักวิชาการ 
 
- ประชาชนทั่วไป 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

ทุกหน่วยงาน 

6. งานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

6.1 เว็บไซต์ สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th) 
6.2 Line Official “สคบ. - อปท.” 

- บริการข้อมูลของส่วนราชการ 
 
- บริการติดต่อสื่อสารองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์สู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ประชาชนทั่วไป  ทุกหน่วยงาน 

7. งานสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคงานด้านกฎหมาย 

ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
(CPNs)   
(https://cpns.ocpb.go.th) 

- เป็นฐานข้อมูลเครือข่ายฯ ของ สคบ. 
โดยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน 
ประเภทเครือข่าย และจ านวน อสคบ. 
  

- เจ้าหน้าที่ สคบ. กผป. 

https://www.ocpb.go.th/
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ภารกิจงาน ชื่อระบบ/ลิงค์ระบบ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าของระบบ 
8. งานด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระท าความผิด

คดีอาญา (CRDS) 
(http://crds.ocpb.go.th) 

- เป็นต้นแบบระบบฐานข้อมูลผู้กระท า
ผิดคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ของ สคบ. 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. กกค. 

 
6.1.2 ระบบ Back Office จ านวน 9 ระบบ 

ภารกิจ ชื่อระบบ/ลิงค์ระบบ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าของระบบ 
1. งานบริหารงานทั่วไป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(http://saraban.ocpb.go.th) 
- เป็นระบบบันทึกการออกเลข ติดตาม
หนังสือภายในและภายนอกหน่วยงาน 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. สลก. 

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและใบลา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://time-attendance.ocpb.go.th) 

- เป็นระบบส าหรับจองห้องประชุม จอง
ใช้รถ ลงเวลาการปฏิบัติงาน สแกนนิ้ว 
หรือการลางาน 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. ทุกหน่วยงาน 

ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
e-Document 
(http://edoc.ocpb.go.th) 

- เป็นระบบบันทึกจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. ทุกหน่วยงาน 

ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ : e-Meeting 
(http://meeting.ocpb.go.th) 

- เป็นระบบส าหรับบริหารจัดการประชุม
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
การใช้กระดาษ 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. ทุกหน่วยงาน 

2. งานครุภัณฑ์ และพัสดุ ระบบบริหารสินทรัพย์และพัสดุ สคบ. 
(https://assets.ocpb.go.th) 
 

- เป็นระบบส าหรับบริหารครุภัณฑ์  
ออกเลข ติดตามครุภัณฑ์ 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. สลก. 

http://crds.ocpb.go.th/
https://assets.ocpb.go.th/
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ภารกิจ ชื่อระบบ/ลิงค์ระบบ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าของระบบ 
3. งานด้านสื่อการสอนและ
การเรียนรู้ e-Learning 

ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
(https://e-learning.ocpb.go.th) 
ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค 
(http://knowledge.ocpb.go.th) 

- เป็นระบบที่เสริมสร้างความรู้
ประกอบด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่หลากหลาย 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. กผป. 

4. งานวิเคราะห์และติดตาม
ตัวชี้วัดขององค์กร  

ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (ATM) 
(http://atm.ocpb.go.th) 

- ระบบติดตามตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ และตัวชี้วัด
ผู้บริหารองค์การ และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. กพบ. 

5. งานติดตามและประเมินผล
ด้านยุทธศาสตร์ 

ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค (CSMS) 
(https://csms.ocpb.go.th) 

- เป็นระบบรายงานผลและติดตามผล
การด าเนินโครงการกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของ สคบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ สคบ. สผพ. 

 

* ข้อมูลจากส านกัแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

https://e-learning.ocpb.go.th/
http://knowledge.ocpb.go.th/
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6.2 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เชื่อมโยงฐานข้อมูล) 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้ส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป  

แผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค ดังกล่าว ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในมิติต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ  2563 สคบ. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการ
ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการด าเนินคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเ กี่ยวข้องจ านวน 28 หน่วยงาน 
รวมถึง น าไปพัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน และเป็นระยะเริ่มต้นในการน าข้อมูลมาสร้างคุณค่า เพื่อสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต 
ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็วและใช้ในการวางแผน ก ากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 สคบ. ได้มีการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ 
รูปแบบ และข้อมูลของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 28 หน่วยงาน และด าเนินการหารือรายการบัญชีข้อมูล (Site Visit) เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล และสรุปรายการบัญชีข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับได้สร้างคลังข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Data Warehouse) เพ่ือน ามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลเป็นผลส าเร็จ จ านวน 4 ประเภทข้อมูล 6 รายการบัญชีข้อมูล  

และในปีงบประมาณ 2563 สคบ.ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานระยะ 3 ปี (2563-2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นไปตามผลส าเร็จของแผนการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล โดยด า เนินการร่วมกับ
หน่วยงานเป้าหมายจ านวน 28 หน่วยงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 99 รายการบัญชีข้อมูล เป้าหมายปี 2563 จ านวน 25 รายการบัญชีข้อมูล เป้าหมายปี 2564 จ านวน 31 
รายการบัญชีข้อมูล และเป้าหมายปี 2565 จ านวน 35 รายการบัญชีข้อมูล 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  หมายถึง ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเภทข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูล
ร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการด าเนินคดี เพื่อน าไปพัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน และเกิดข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ในอนาคต ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว และใช้ในการวางแผน 
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ก ากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้ก าหนดผลส าเร็จการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 31 รายการบัญชีข้อมูล และได้ก าหนดผลส าเร็จในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 35 รายการบัญชีข้อมูล ดังนี้  

ตารางแสดงแผนงานสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (24 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) 

         หมายถึง ประเภทและรายการบัญชีข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วในปี 2562 (6 รายการบัญชีข้อมูล) 
                           หมายถึง ประเภทและรายการบัญชีข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วในปี 2563 (26 รายการบัญชีข้อมูล) 
                           หมายถึง ประเภทและรายการบัญชีข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วในปี 2564 (24 รายการบัญชีข้อมูล) อยู่ระหว่าง 11 รายการบัญชีข้อมูล 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
1. กรมการปกครอง  

 
1 ข้อมูลทะเบียนราษฎร* 1. ข้อมูลบุคคล JSON Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 
2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงช่ือตัว-ช่ือ

สกุล 
1. ข้อมูลบุคคล JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

3 ตรวจสอบสถานะบตัรประชาชน 1. ข้อมูลบุคคล JSON Web Service √  - เรียบร้อยแล้ว 
2. กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
 

4 ข้อมูลทะเบียนหนังสือรับรอง 
นิติบุคคล* 

2. ข้อมูลนิติบุคคล JSON Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 

5 ข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น * 
 

2. ข้อมูลใบอนุญาต JSON Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 

6 ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์และ
ทะเบียนพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์

2. ข้อมูลใบอนุญาต JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

7 ข้อมูลหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 

2. ข้อมูลใบอนุญาต JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 
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ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
3. กรมการคา้ภายใน 

 
 
 
 
 

8 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
กรมการคา้ภายใน 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

อยู่ระหว่างขอตั้งงบ 
ประมาณปี 2563 

- - √  

9 คลังความรู้ อินโฟกราฟิค 
 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

10 คลังความรู้ แผ่นพับ 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

4. กรมที่ดิน 11 ข้อมูลการจดทะเบยีนอาคารชุด 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

XML Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

12 ข้อมูลการจดัสรรที่ดิน 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

XML Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

13 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง 
 

- - √  

14 ภัยทางการเงิน (เตือนภยั) 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

15 องค์ความรู้ จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

16 ช่องทางติดต่อ/เสนอแนะ/
ร้องเรียน ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - - √  

6. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

17 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ส านักปลดักระทรวงยุติธรรม 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

18 ข้อมูลภาพรวมการร้องทุกข์ 3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 



29 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
 กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพ 
19 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 

กคส. 
3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service ข้อมูลรวมอยู่ที่กระทรวง  
โดยให้เช่ือมท่ี สป.ยุติธรรม 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 
 
 
 

20 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
สพธอ.* 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 

21 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพธอ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

EXCEL Manual - √ - เรียบร้อยแล้ว 

22 สื่ออินโฟกราฟิก 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Media Manual - - √  

23 สื่อวีดีโอ 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Media Manual - - √  

24 คลังความรู้: บทความ 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - - √  

25 ข้อมูลภาพรวมการร้องทุกข์ 3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

 Web 
Service 

Web Service - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8. ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ 

26 ข้อมูลการจดทะเบยีนขายตรง
และตลาดแบบตรง 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

9. ส านักงานป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน 

27 ข้อมูลค าสั่งยดึ /อายดั 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

28 ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

29 ข้อมูลการด าเนินคด ี 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี JSON Web Service - - √  



30 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
10. ส านักงาน

คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ
กิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ 

30 ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยใช้เลขนิติบุคคล 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

31 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
กสทช.* 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

XML Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 

32 ข้อมูลองค์ความรู้ ของ กสทช. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

 XML Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

33 เรื่องน่ารู้เพื่อผู้บริโภค จาก 
กสทช. 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

34 สื่ออินโฟกราฟิก จาก กสทช. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

35 เรียนรูจ้ากเรื่องร้องเรียน ของ 
กสทช. 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

11. กรมการท่องเที่ยว 36 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
กรมการท่องเที่ยว 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง - - √  

37 ข้อมูลใบอนุญาตธรุกิจน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต)  

JSON  Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

38 เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

EXCEL Manual - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

39 ข่าวประชาสัมพันธ์  
จากกรมการท่องเที่ยว 
 
 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 



31 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
12. ส านักงาน

มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหก
รรม 

40 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
สมอ. 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง - - √  

41 ข้อมูลผูไ้ดร้ับใบอนุญาต มอก. 
(เฉพาะ Active) 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

XML Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

42 ข้อมูลองค์ความรู้  
 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

43 คู่มือประชาชน จาก สมอ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

44 สื่ออินโฟกราฟิก จาก สมอ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

45 สื่อวีดีโอ จาก สมอ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

46 เอกสารเผยแพร่ จาก สมอ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - - √  

47 ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

13. กรมวิชาการเกษตร 48 ข้อมูลใบอนุญาต พ.ร.บ.ปุ๋ย 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

EXCEL Manual - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

49 ข้อมูลใบอนุญาต พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

EXCEL Manual - - √  

50 ข้อมูลการเตือนภัยการผลิตพืช 
(เตือนภัย) 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed  - -  √  

51 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรม
วิชาการเกษตร 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 



32 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
52 คลังคลิปข้อมลู กรมวิชาการ

เกษตร 
5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

14. กรมการขนส่งทาง
บก 

53 สื่ออินโฟกราฟิก จากกรมขนส่ง
ทางบก 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

54 สาระนา่รู้ จากกรมขนส่งทางบก 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

55 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรม
ขนส่งทางบก 

5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ - - เรียบร้อยแล้ว 

56 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
กรมการขนส่งทางบก 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง - - √  

15. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

57 ข้อมูลทะเบียนเป็นผูร้ับจ้าง
ก่อสร้าง 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

58 ข้อมูลใบอนุญาตการเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

59 ข้อมูลใบรับรองการก่อสร้าง  
(อ.6) 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง - - √  

60 ข้อมูลการอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต)  

ไม่พร้อมเชื่อมโยง - - √  

16. ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

61 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
อย. 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

Web 
Service 

Web Service - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

62 ข้อมูลยาและรายละเอียดยา 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 
 

Web 
Service 

Web Service - - √  
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ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
63 ข้อมูลอาหารและรายละเอียด

อาหาร 
4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

Web 
Service 

Web Service - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

64 ข้อมูลเครื่องส าอางและ
รายละเอียดการจดแจ้ง
เครื่องส าอาง 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

Web 
Service 

Web Service - - √  

65 ข้อมูลวัตถุอันตรายและ
รายละเอียดการจดแจ้งวัตถุ
อันตราย 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

Web 
Service 

Web Service - - √  

66 ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

Web 
Service 

Web Service - - √  

67 ข้อมูลองค์ความรู้  5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

√ - - เรียบร้อยแล้ว 

68 สื่อวีดีโอ จาก อย. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  

69 สื่ออินโฟกราฟิก จาก อย. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  

70 ข้อมูลข่าวสาร จาก อย. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  

71 อย. เช็ก ชัวร์ แชร์ 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  

72 เรื่องน่ารู้ จาก อย. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  



34 

 

ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
73 เตือนภัยผลติภณัฑ์สุขภาพผดิ

กฎหมาย จาก อย. 
5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web 
Service 

- - √  

17. ส านักงานปลัด
ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

74 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
สปน.* 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service - - - เรียบร้อยแล้ว 

75 ข้อมูลภาพรวมการร้องทุกข์ 3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

18. กรมบังคับคด ี 76 ข้อมูลบังคับคดีแพ่ง 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี  JSON Web Service - - √  

77 ข้อมูลสถานะการฟื้นฟูของลูกหนี ้ 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี JSON Web Service - - √  

78 ข้อมูลบุคคลล้มละลาย 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

19. ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

79 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
คปภ. 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง 
อยู่ระหว่างการพัฒนา 

- - √  

80 ข้อมูลทะเบียนใบอนญุาตตัวแทน 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

81 ข้อมูลใบอนุญาตนายหน้านิติ
บุคคล 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

82 ความรู้ประกันภัย 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed -   - √  

83 คลิปความรู้ จาก คปภ. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 

84 บทความ 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed - √ - เรียบร้อยแล้ว 
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ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
85 ข่าวสาร คปภ. 

 
5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

Web 
Service 

Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

20. ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

86 ข้อมูลส านวนคดแีละการติดตาม
ส านวนคด ี

6. ข้อมูลการด าเนินคด ี Link Website 
Linking 

√ - - เรียบร้อยแล้ว 

21. ส านักงานศาล
ยุติธรรม 

87 ข้อมูลค าพิพากษาของศาล 6. ข้อมูลการด าเนินคด ี Link Website 
Linking 

√ - - เรียบร้อยแล้ว 

22. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
(ศูนย์ด ารงธรรม)  

88 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
ศูนย์ด ารงธรรม 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service √ - - เรียบร้อยแล้ว 

89 ข้อมูลภาพรวมการร้องทุกข์ 3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

JSON Web Service  - √ -  เรียบร้อยแล้ว 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 ข้อมูลผู้ประกอบโรคศลิปะ 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

91 ข้อมูลผูด้ าเนินการสถานพยาบาล 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

92 ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน 4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - - √  

93 ข้อมูลผู้ปฏิบัติการสถานพยาบาล
เอกชน 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - - √  

94 ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - - √  

95 ข้อมูลทะเบียนผู้ด าเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 
 

JSON Web Service - - √  
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ที ่ หน่วยงาน 

 
รายการบัญชีขอ้มูล 

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมลู 
รูปแบบ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การเชื่อมโยง 

เป้าหมายการเชื่อมโยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ปีงบประมาณ 

2564 
 
 
 

 
 
 

96 ข้อมูลทะเบียนผู้ให้บริการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - - √  

97 ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
สบส. 

3. ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

ไม่พร้อมเชื่อมโยง 
 

- - √  

98 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สบส. 5. ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/
องค์ความรู ้

XML RSS Feed √ -  - เรียบร้อยแล้ว 

24. 
 
 

แพทยสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(แพทย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) 

JSON Web Service - √ - เรียบร้อยแล้ว 

รวม 26 31 35  

หมายเหตุ  1. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่มีรายการเชื่อมโยงข้อมูล 
   2. ทันตแพทย์สภา ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เช่ือมโยงข้อมูล 
   3. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ไมม่ีรายการเช่ือมโยงข้อมูล สคบ. ขอรับการสนับสนุน G-cloud 
   4.  กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ให้ท าการเชื่อมโยงกับส านักงานปลดักระทรวงยตุิธรรม 
   5. รายการบัญชีข้อมูล เปา้หมายการเช่ือมโยงในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของรายการบญัชีข้อมูล
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ภาคผนวก 
 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ocpb.go.th) 

 ข้อมูลจากส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) 

 ข้อมูลจากกองกฎหมายและคดี ส่วนกฎหมาย ส่วนคดี และส่วนบังคับคดี 

 ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (CPNs) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

 ข้อมูลจากส านักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ข้อมูลจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ฝ่ายรับจดทะเบียนฯ) 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (www.egov.go.th) 
----------------------------------------------- 

 



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรสายด่วน 1166 , Email : consumer@ocpb.mail.go.th 
www.ocpb.go.th 


