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บทที ่2  

 
 งานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษา เร่ืองรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใน 7 ประเด็นส าคญั ประกอบดว้ย 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2. ท่ีมาและแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3. รูปแบบและกลไกขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัตั้งองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
5. การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6. การตรวจสอบความถูกตอ้งเทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation Technique) 
7. การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

1.1   ความหมายของการคุ้มครองผู้บริโภค 
การคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยค าว่า “คุม้ครอง” และ “ผูบ้ริโภค” ซ่ึงมีผูท่ี้ให้

ความหมายของค าดงักล่าวไวห้ลายท่าน ดงัน้ี      
ศิริวฒัน์ ทิพยธ์ราดล (2549, ขอ้ 3) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ผูบ้ริโภค หมายถึง           

ผูซ้ื้อหรือได้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งได้รับการเสนอหรือการ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย 

ยุพดี ศิริสินสุข (2548, หน้า 6) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาล ธุรกิจ องค์การอิสระ และผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีความห่วงกงัวล ซ่ึงได้
ออกแบบข้ึนมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภค หรือหมายถึง แรงกดดนัของกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดย
ผูบ้ริโภค เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 

กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง (2547)  กล่าวถึงความหมายของการคุ้มครองผู ้บริโภค 
(Consumer Protection)  หมายถึง การควบคุม ก ากบั ดูแลป้องกนัและรักษาประโยชน์ของประชาชน
ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมตามสิทธิท่ีเขาพึงมีพึงได ้
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การคุ้มครองผูบ้ริโภคหรือ Consumer  Protection  (วฒันา อัครเอกฒาลิน ; 2547, 
www.fda.moph.go.th) หมายถึง การป้องกนั ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทกัษรั์กษา อารักขากนัไวไ้ม่ให้ผูท่ี้
ซ้ือของมาใช้ ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ช้สอย ผูน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภยัอนัตราย บาดเจ็บ หรือเกิด
ความเสียหาย 

ผูบ้ริโภค ตามความหมายใน พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ .ศ. 2522 และฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ไดนิ้ยามความหมายของผูบ้ริโภควา่ ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สีย
ค่าตอบแทนก็ตาม  รวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการดว้ย  
                     ผูบ้ริโภค ตามความหมายในธรรมนูญสุขภาพ พ.ศ.2552 ไดใ้หนิ้ยาม ค าวา่ ผูบ้ริโภค 
หมายความวา่ ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการจากผูจ้ดัใหมี้ซ่ึงสินคา้หรือบริการหรือขอ้มูลข่าวสาร อนัน าไปสู่การบริโภค และ
หมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  ไดนิ้ยาม ค าวา่ ผูบ้ริโภค  
หมายความวา่ ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ผูกู้ ้ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืน
ใดเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี การเขา้ท าสัญญา
นั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นและให้หมายความ
รวมถึงผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้าประกนัของบุคคลดงักล่าวซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย 

การคุ้มครองผูบ้ริโภค ตามนิยามของ พจนานุกรม Cambridge dictionary ไวว้่า          
การปกป้อง ป้องกนั ผูซ้ื้อสินคา้ ผูรั้บบริการจากอนัตรายของสินคา้ หรือ การบริการท่ีไม่มีคุณภาพ 
รวมถึงการไดรั้บโฆษณาชวนเช่ือของสินคา้และบริการนั้น   

สภาทนายความของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนิ้ยามการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวว้า่ การ
ป้องกนัผูบ้ริโภค (ผูซ้ื้อบริการหรือสินคา้) จากอนัตราย การปลอมปน ไม่ไดม้าตรฐาน และรวมถึง
การได้ข้อมูลเท็จจากการโฆษณาสินค้า และบริการ การถูกหลอกลวงในการบริโภคสินค้าและ
บริการ 

ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี การคุม้ครองผูบ้ริโภค หมายถึง การป้องกนั ปกป้อง ระวงั 
ดูแล พิทกัษ์รักษา อารักขา กันไวไ้ม่ให้ผูท่ี้ซ้ือของมาใช้ ผูกิ้น ผูเ้สพ ผูใ้ช้สอย ผูน้ ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดภยัอนัตราย บาดเจบ็ หรือเกิดความเสียหาย 

 



 
6 

2.  ทีม่าและแนวคิดขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
2.1   ทีม่าขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 

การบญัญติัให้มีองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในสังคมไทย มิไดเ้ป็นเร่ือง
ใหม่แต่อย่างใด ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการบญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวค้ร้ังแรกใน มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  เก่ียวกบัการให้มีองค์การอิสระ (เพื่อการคุ้มครอง) 
ผูบ้ริโภค แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ก็ยงัไม่ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนไดเ้ป็นผลส าเร็จ เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ  

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 61 ได้แสดง
เจตนารมณ์ถึงการรับรองการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวอ้ยา่งชดัเจนอีกคร้ัง โดยบญัญติัความวา่ “สิทธิของ
บุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย  รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค 

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าทีใ่ห้ความเห็นเพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรัฐ
ในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งนี ้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ การด าเนินการขององค์การอสิระดังกล่าวด้วย” 

จากบทบญัญติัเร่ือง องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในรัฐธรรมนูญ  สามารถ
แยกบทบาทเป็น 2 ประเภท (ประสิทธ์ิ อ่อนดี, 2550)  คือ 

บทบาทในระดับนโยบาย  ไดแ้ก่ 
(1) การใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและ

บงัคบัใช ้ออกกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรการบางอยา่งท่ีจ  าเป็นแก่หน่วยงานรัฐ  
(2) การท าหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น

การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
บทบาทหน้าทีใ่นระดับด าเนินการ ไดแ้ก่  
(1) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคและเครือข่ายองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยการขยายและสร้างความเขม้แข็งให้กบัเครือข่ายองคก์ร
คุม้ครองผูบ้ริโภค ในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

(2) มีอ านาจในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และให้ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค ไต่สวนเพื่อ
พิสูจน์หาขอ้เท็จจริง ตลอดทั้งท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกล่ีย และระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจและผูเ้สียหาย 
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(3) มีอ านาจในการตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิสูจน์หาขอ้เท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนจาก
ผูบ้ริโภค 

(4) มีอ านาจในการเป็นตวัแทนฟ้องร้องด าเนินคดีแทนผูเ้ดือดร้อนทั้งปัจเจกชนและ
กลุ่มผูเ้ดือดร้อน 

(5) มีอ านาจในการช้ีมูลความผิดและ/หรือวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทก่ึงตุลาการ
เก่ียวกบัสิทธิผูบ้ริโภค ภายใตก้ระบวนการศาลผูบ้ริโภค 

(6) รวบรวมขอ้มูล จดัท าฐานขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลข่าวสาร ตลอดทั้งการ
ศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) เผยแพร่ความรู้และสร้างทกัษะในการปกป้องสิทธิใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
(8) เฝ้าระวงั (Consumer Protection Watch) ในการปกป้องมิให้มีการละเมิดสิทธิ

ของผูบ้ริโภค 
(9) มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการเป็นกรรมการร่วม ในการตรวจสอบและ

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งเอ้ืออ านวยในการยกระดบัมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ 

การผลักดันให้เกิดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคของประเทศให้เกิด
รูปธรรมตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถด าเนินการไดคื้อ การพฒันาการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้แก่ผูบ้ริโภค และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค (วิทยา กุลสมบูรณ์ และ
คณะ,2547) ประกอบกบัการอาศยัทุนทางสังคมของพื้นท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีมีผลต่อการพฒันาการในการ
ท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  

 
2.2   แนวคิดขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

ท่ีมาของแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารอิสระนั้น ดร.จนัทรจิรา เอ่ียมมยุรา ให้ความเห็นวา่ 
ลกัษณะองคก์ารอิสระมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง องคก์ารอิสระตามกฎหมายฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่ 
Autorite’ administrative independent หรือ AAI ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะความเป็นอิสระ 2 ประการส าคญั 
คือ 

ประการแรก ความเป็นอสิระทางรูปแบบ ประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ คือ 
(1) ต้องท างานในรูปแบบคณะกรรมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจะตอ้งไม่ผกูติด

กบัอ านาจทางการเมือง มีการแต่งตั้งโดยยากต่อการแทรกแซงของทางการเมือง 



 
8 

(2) กฎหมายให้หลักประกันสถานภาพในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ไดแ้ก่ การมีวาระ
ด ารงต าแหน่งท่ีนานพอสมควร และไม่ให้ด ารงต าแหน่งซ ้ า  การโยกยา้ย ห้ามปลด โดยปราศจาก
ความสมคัรใจ คุณสมบติัของกรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการหรือกระท าใดๆท่ีมีผลประโยชน์
ทบัซอ้นกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

(3) ความมีอิสระในด้านงบประมาณ และการบริหารเงินเป็นของตนเอง  โดยการ
จดัตั้ง “กองทุนคุม้ครองผูบ้ริโภค” มาจากการแบ่งรายไดจ้ากฐานภาษีมูลค่าเงิน และส่วนแบ่งเงิน
ค่าปรับ กรณี ผูป้ระกอบธุรกิจกระท าความผดิกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(4) ความมีอสิระในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละสร้างการยอมรับจากสังคม สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีต่อสาธารณชน 

ประการที ่2  ความเป็นอสิระด้านเนือ้หา 
องคก์ารอิสระน้ีจะตอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การเสนอความเห็นหรือให้

ค  าแนะน าแก่รัฐบาล โดยเฉพาะ “อ านาจวินิจฉยัตดัสินหรือขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้” (pouvoir de 
cision) เก่ียวกบัสิทธิของผูบ้ริโภค ไดด้ว้ยตนเองในลกัษณะองคก์าร “ก่ึงตุลาการ” และอาจก าหนด
อ านาจลงโทษทางอาญาแก่ผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามดว้ย หรือสามารถยื่นค าร้องต่อหน่วยงาน องค์กร
วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.  รูปแบบและกลไกขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทางผู ้วิจ ัยได้ทบทวนองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู ้บริโภค          
จากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อศึกษาใน 4 ประเด็น โครงสร้างองค์การ บทบาทหน้าท่ี 
สถานภาพทางกฎหมาย และงบประมาณ ทั้งน้ีเพื่อจะน าไปเป็นตวัแปรตน้ในการเปรียบเทียบกบั
สภาพความเป็นจริงในการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 

3.1   องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ 
ส่วนน้ีจะกล่าวถึงองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคของต่างประเทศ ซ่ึงมีกลไก

การท างานท่ีชดัเจน ผูว้ิจยัเลือกศึกษาไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) และญ่ีปุ่น  ตลอดจนองคก์ร
เอกชนด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศท่ีมีลกัษณะกลไกการท างานเป็นแบบอิสระ  (วิทยา              
กุลสมบูรณ์และคณะ, 2547)  เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการจดัรูปองค์กรอิสระเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
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3.1.1 องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร 
ในประเทศองักฤษ หน่วยงานราชการท่ีจดัท านโยบายคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

ภาพรวมมีอยู ่2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และส านักงานการค้าที่เป็นธรรม 
(Office of Fair Trading: OFT)  

3.1.1.1  ส านักงานการค้าทีเ่ป็นธรรม (OFT)  
เป้าหมายขององคก์รน้ี คือ ท าให้ตลาดมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค โดยบทบาทหลกัขององคก์รประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันท่ี เป็นธรรมและ

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(2) วิเคราะห์และให้ค  าแนะน าเก่ียวกับผลกระทบของกฎหมาย           

งานศึกษาวจิยัสภาวะตลาด 
(3) ด าเนินงานร่วมกบัผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบธุรกิจ องคก์รภาครัฐ  
(4) งานประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โครงสร้างองค์การ  
องค์ประกอบของคณะกรรมการการคา้ท่ีเป็นธรรม  ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีก 6 ท่าน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากปลดักระทรวงกระทรวงการคา้
และอุตสาหกรรม โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ ส่วน
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานการคา้ท่ีเป็นธรรมจะเป็นไปตามกฎหมายวสิาหกิจ ค.ศ. 2002  

ในเวลาต่อมาได้พฒันากลไกใหม่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไดแ้ก่ 
(1)  กระตุ้นและสร้างความตื่นตัว  

โดยจดัท าและเผยแพร่ขอ้ปฏิบติัดา้นผูบ้ริโภค (Consumer Code) 
สนบัสนุนให้สมาคมดา้นธุรกิจการคา้ จดัท าแนวปฏิบติั(Code of Practices)ของผูป้ระกอบการโดย
ผ่านการหารือจากส านกังานการคา้ท่ีเป็นธรรม น าไปเผยแพร่แก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกให้
ปฏิบติัตามดว้ยความสมคัรใจ เช่น แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑ์ (Code of Advertising 
Practice) ซ่ึงถูกจดัท าข้ึนโดยกลุ่มธุรกิจส่ือโฆษณา เป็นตน้ 

(2)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบธุรกจิ 
ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคจะผา่น

ทางส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัท าวารสาร 
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(3)  กระบวนการSuper-Complaint  
เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรผู ้บริโภคหรือ

องคก์รท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคไดร้้องเรียน และมีส่วนสนบัสนุนขอ้มูลและหลกัฐานให้กบั
ส านักงานการคา้ท่ีเป็นธรรมผ่านช่องทางท่ีเรียกว่า Super-complaint โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ผูบ้ริโภคท่ีก าหนดในค าสั่งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม มีสิทธิยื่นค าร้อง
ต่อส านักงานการคา้ท่ีเป็นธรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้มีหน้าท่ีรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ ทั้งน้ีเพื่อให้มีการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภยั หรืออาจก่อความเสียหายต่อ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการตรวจสอบการบริการท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่ผูบ้ริโภค 

เดิมส านักงานการคา้ท่ีเป็นธรรมจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วย 
การคา้ท่ีเป็นธรรม ค.ศ. 1973 มีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง (Administrative Agency)             
มีผูอ้  านวยการส านกังานเป็นผูบ้งัคบับญัชา ต่อมาวนัท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2003 ไดมี้การผลกัดนั
กฎหมายใหม่ยกระดับสถานะของส านักงานการค้าที่เป็นธรรมเป็นหน่วยงานอิสระ (Independent 
organization) เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอยา่งโปร่งใสมากกวา่เดิม ต าแหน่งผูอ้  านวยการถูกยกเลิก 
โดยใหค้ณะกรรมการ จ านวน 7 ท่าน ท าหนา้ท่ีบริหารงานแทนมีส่วนช่วยให้ส านักงานการค้าที่เป็น
ธรรม ได้ก าหนดเป้าหมายและการด าเนินงานที่ชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะนโยบายผู้บริโภค (Consumer 
Policy) ทีมุ่่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคมากกว่าเดิม 

งบประมาณ 
มาจากเงินงบประมาณของกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม 

3.1.1.2  สภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (National Consumer Council: NCC) 
เป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระในสังกัดหน่วยงานรัฐคือ กระทรวง

การคา้และอุตสาหกรรม รัฐบาลองักฤษไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1975  
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อรักษาประโยชน์ของผูบ้ริโภค และ

สะทอ้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคแก่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และผูป้ระกอบธุรกิจ  
โครงสร้างองค์กร 
อยู่ในรูปของคณะกรรมการ 11 ท่าน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การค้าและอุตสาหกรรมแต่งตั้ งให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการก าหนดและพฒันานโยบายคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของสภาคุม้ครองผูบ้ริโภคแห่งชาติ นอกจากน้ี
คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะท่ีปรึกษา (Advisory Group)  เพื่อท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในการพฒันา
ยุทธศาสตร์และนโยบายผูบ้ริโภคใหม่ ๆ โดยคณะท่ีปรึกษาน้ีจะถูกคดัเลือกมาจาก ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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องค์กรอิสระของรัฐท่ีปราศจากการแทรกแซง หรือถูกครอบง าจาก
อ านาจทางการเมืองธุรกิจ และผลประโยชน์อ่ืน ไม่วา่จะเป็นองคก์รจากภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ โดย
ส่ิงท่ีเป็นหลกัประกนัของความอิสระ คือ การจดัแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคุม้ครองผูบ้ริโภค
แห่งชาติ ไดย้ึดถือหลกัการเจ็ดประการของชีวิตสาธารณะ  หรือท่ีเรียกว่า “หลกัโนแลน (Nolan 
principles)” ในฐานะท่ีคณะกรรมการชุดน้ีตอ้งปฏิบติัภารกิจ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นขอ้
พึงปฏิบติั หรือจริยธรรม 

บทบาทหน้าทีห่ลกั มี 2 ประการ ดงัน้ี 
(1)   จัดท ารายงานวจัิยประเด็นต่าง ๆ เกีย่วกบัผู้บริโภค 
(2)   พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกบัผู้ประกอบธุรกจิ  

มีการรณรงค์คุม้ครองผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการร่วมกันจดัท า
ขอ้เสนอเพื่อผลกัดนัเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค จะผา่น 2 ช่องทาง  

ช่องทางแรก จดัประชุมระดมความเห็นทางนโยบาย (Policy 
Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูบ้ริโภค 

ช่องทางที่สอง เครือข่ายผูบ้ริโภค (Consumer Network) ซ่ึง
ประกอบดว้ยอาสาสมคัรคุม้ครองผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ท าหนา้ท่ีตอบแบบสอบถามและช่วยช้ีแนะ
ประเด็นใหม่ให้กบัสภาคุม้ครองผูบ้ริโภคแห่งชาติ ส่งผลท าให้งานวิจยัลึกซ้ึงและสอดรับกบัสภาพ
ความเป็นจริง ประเด็นท่ีน่าสนใจ องคก์รน้ี  ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัผูน้ าเสนอนโยบาย (Policy makers) 
เน้นการผลักดันนโยบายแก่ผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะยากจนและผูด้้อยโอกาส  โดยน าเสนอและให้
ค  าแนะน าแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม 

ดังนั้ นลักษณะงานของสภาคุ้มครองผูบ้ริโภคแห่งชาติ จึงมิใช่
หน่วยงานรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภค หรือท าหนา้ท่ีทดสอบผลิตภณัฑ์ และท่ีท าหนา้ท่ีบงัคบั
ใชก้ฎหมาย แต่ลกัษณะงานมีดงัน้ี 

(1) ศึกษาวจิยัเชิงลึกและงานวเิคราะห์นโยบาย 
(2) น าเสนอแนวความคิด จดัการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผูบ้ริโภคทุกระดบั 
(3) เผยแพร่เอกสาร รายงานวจิยั และนโยบาย 
(4) รณรงค์และเรียกร้องประเด็นส าคญัให้กบัสังคมพลเมือง และ

นกัการเมือง 
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งบประมาณ 
แหล่งเงินทุนหลกัของสภาคุม้ครองผูบ้ริโภคแห่งชาติ ซ่ึงมาจากเงิน

งบประมาณของกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม 
 

3.1.2 องค์การอสิระผู้บริโภคในประเทศญีปุ่่น  
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผน่ดิน โดยเฉพาะองคก์รของรัฐ ส่งผลให้ยุบ

รวมหน่วยงานรัฐบาลเดิมกวา่ 89 แห่ง จนเกิดเป็นองคก์รอิสระของรัฐทั้งส้ิน 59 องคก์ร ตั้งแต่สมยั
รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีฮาชิโมโต (ค.ศ. 1997 – 1998) และมีผลอยา่งเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ. 2001 
เกิดองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ (Independent Administrative Institutes: IAIs) ซ่ึงเป็นองคก์รใน
รูปแบบใหม่ของญ่ีปุ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยองคก์รท่ีถูกจดัตั้งข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความคล่องตวั และความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้ถึงการ
จดัท านโยบาย ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายกลาง 

ประเทศญ่ีปุ่นได้รับแนวคิดการจัดรูปองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ  (IAIs) 
บางอย่างมาจากการจดัองค์กรอิสระของประเทศสหราชอาณาจกัรหรือองักฤษ  ลกัษณะเด่นของ
องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ คือ อ านาจในการบริหารงานท่ีเป็นอิสระโดยไดรั้บการประเมินผลงาน
ประจ าปีจากหน่วยงานภายนอกท่ีเรียกวา่ IAI Evaluation Committee ซ่ึงมิใช่หน่วยงานรัฐบาล ยงัมี
จุดเด่นท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีไวอ้ย่างชดัเจน ระหว่างองค์กรท่ี
รับผิดชอบเร่ืองการวางแผนงานและองค์กรท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายองคก์รอิสระดา้น
การคุม้ครองผูบ้ริโภค ตวัอยา่งองคก์รอิสระดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น คือ 

1) ศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติ (National Consumer Affairs Center of 
Japan: NCAC)  

เป็นองค์การอิสระด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค อ่านออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นว่า 
Kokusen เดิมช่ือ Japan Consumer Information Center (JCIC) ถูกจดัตั้งเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 1970 
ต่อมาไดถู้กเปล่ียนสถานภาพองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 เป็นตน้มาตาม 
กฎหมายองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ (Law No. 123, 2002)  

โครงสร้างองค์กร 
กรรมการบริหารองคก์ารอิสระจ านวน 6 ท่าน และพนกังานประมาณ 120 คน 

แบ่งโครงสร้างองคก์รประกอบดว้ย 7 แผนก ไดแ้ก่  
(1) แผนกนโยบายและกิจการทัว่ไป  (General Affaires and Policy Department)  
(2) แผนกบญัชีและงบประมาณ (Accounts and Budget Department) 



 
13 

(3) แผนกประชาสัมพนัธ์และเครือข่ายผูบ้ริโภค (Public Relations and 
Consumer Network Department)  

(4) แผนกวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร (Information Analysis Department)  
(5) แผนกให้ค าปรึกษาผูบ้ริโภคและวิจยั (Public Relations and Consumer 

Network Department) 
(6) แผนกทดสอบผลิตภณัฑ ์(Products Testing Department)  
(7) แผนกเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม (Education and Training Department)  
นอกจากน้ียงัมีศูนย์ผู ้บริโภคท่ีเป็นเครือข่ายประสานงานระหว่างกันอยู่

มากกวา่ 490 แห่ง ทัว่ประเทศ ท าหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นเสนอต่อ Kokusen หรือร้องเรียนในกรณี
ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคสินคา้และบริการในลกัษณะSuper-complaint โดย 
Kokusen จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์รผูบ้ริโภคเหล่านั้น 

บทบาทหน้าที ่ไดแ้ก่ 
(1) รวบรวมขอ้มูลและให้ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค การรับเร่ืองร้องเรียนและ

การแกไ้ข หรือบรรเทาทุกขใ์หก้บัผูเ้สียหายรายบุคคล 
(2) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากผูบ้ริโภค ผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ 
(3) ส ารวจความคิดเห็นและศึกษาวจิยั 
(4) เป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ 
(5) ฝึกอบรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(6) ทดสอบผลิตภณัฑ ์
(7) ประสานงานต่างประเทศ 
ศูนยกิ์จการผูบ้ริโภคแห่งชาติ (NCAC) หรือ Kokusen มีบทบาทต่อการก าหนด

นโยบาย (Policy Formulation) และแผนงานระดบัชาติ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงในสังคม
ของญ่ีปุ่น ซ่ึงจะส่งผลท าให้การแกไ้ขในระยะยาว หรือระงบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดการละเมิดสิทธิ
ผูบ้ริโภคไดใ้นอนาคต 

งบประมาณ 
ไดรั้บเงินงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลและรายไดจ้ากการจดักิจกรรม  
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3.2 องค์กรผู้บริโภคเอกชนในต่างประเทศ ที่มีรูปแบบการท างานในลักษณะองค์การ
อสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค  

ผูว้ิจยัได้ทบทวนลกัษะกลไกการท างานขององค์กรผูบ้ริโภคเอกชนท่ีมีลกัษณะท่ี
น่าสนใจ ตลอดจนมีความชดัเจนของบทบาทหน้าท่ี เพื่อน ามาเป็นตวัแบบของการสังเคราะห์เป็น
บทบาทขององคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 

3.2.1 Customer Focus 
เป็นองค์การอิสระโดยชอบด้วยกฎหมายจดัตั้ งข้ึนในปี ค.ศ.2008 โดยกลุ่ม

ผูบ้ริโภค ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีและกลุ่มผูเ้สียหายจากสินคา้และบริการ (Redress Act 2007 ) เป็นการ
รวมกนัขององค์กรท่ีมีช่ือเสียงดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศองักฤษ ไดแ้ก่ The national 
Consumer Council  (NCC) ร่วมกบัเวลส์  สก็อตแลนด ์และ ไอร์แลนดเ์หนือ    

โครงสร้างองค์การ 
ไม่ระบุชดัเจน 
บทบาทหน้าที ่
(1)  การเฝ้าระวงัดา้นพลงังานสินคา้และบริการ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขายท่ียติุธรรม 
(2) การผลกัดนันโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ผา่นการรับฟังความ

คิดเห็นและมีผูเ้ ช่ียวชาญรวมตัวกันเพื่อตัดสินพิจารณาเก่ียวกับข้อเรียกร้องของผูบ้ริโภคโดย
วเิคราะห์ตามหลกัวชิาการในทั้งสองดา้น คือดา้นธุรกิจและการบริการสาธารณะ  

(3) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(4) การวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จะศึกษาวิจยัในเร่ือง

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในกิจการ เพือ่ท่ีจะบ่งช้ีถึงท่าทีของความตอ้งการ 
(5) การให้ความช่วยเหลือแก่ผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความปลอดภยัดา้นพลงังาน

สินคา้หรือบริการ  
งบประมาณ 
การด าเนินการจากคณะท างานของรัฐบาลสก็อตแลนด ์

3.2.2 สมาคมผู้บริโภคของเนเธอร์แลนด์  (Consumentenbond the Dutch consumer 
Oorganisation) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2496  (ค.ศ. 1953) ขณะก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 
141 คน มีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ขององคก์รในปี พ.ศ. 2505 เม่ือถูกบริษทับุหร่ีฟ้องร้อง กรณี
เผยแพร่งานวิจยัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทับุหร่ี จนไดรั้บความเห็นใจจากประชาชนและท า ให้มีการ
ยอมรับและสนบัสนุน CTB มากข้ึน 
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เป็นองคก์รทีมีสมาชิกประมาณ 600,000 ครัวเรือน (ร้อยละ 10 ของประชากร
ของประเทศ) ในหลายลกัษณะ ประกอบดว้ย สมาชิกวารสารแนะน าดา้นการเงิน (Money guide) 
75,000 คน สมาชิกวารสารการเดินทาง (Travel guide) 36,000 คนสมาชิกวารสารดา้นสุขภาพ 
(Health Magazine) 43,000 คนและสมาชิกวารสารดา้นดิจิตอล (Digital Magazine)  43,000 คน 

โครงสร้างองค์กร  
มีเจา้หนา้ท่ี รวม 270 คน โดยมีเจา้หนา้ท่ีประจ า รวม 200 คน 
บทบาทหน้าที ่
พนัธะกิจส าคญัขององคก์ร คือ ตอ้งการเสริมสร้างให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวก

และมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ และการซ้ือผลิตภณัฑ์ในสังคมโดย
จะตอ้งสร้างเกิดความเป็นธรรม ทั้งน้ีการไดรั้บความเป็นธรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
ย ัง่ยนื  

ลกัษณะเด่นขององค์กร CTB  
(1) เป็นอิสระไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางการเมืองและไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทาง

การเงินของธุรกิจใด 
(2) มีความซ่ือตรงและซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภคในการใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภค 
(3) มีความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) มีผลงานวิจยัท่ีบอกถึงการเลือกใช้

เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์น่าเช่ือถือ 
(4) มีจุดมุ่งหมายชดัเจนท่ีจะท า ประโยชน์เพื่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(5) มีความเป็นกลาง (Factual) แต่จะรักษาจุดยนืการท างานเพื่อผูบ้ริโภค 
ภารกจิความรับผดิชอบทีส่ าคัญ 
(1) การใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภค โดยผา่นทางวารสารและหนงัสือ 
(2) การใหบ้ริการดา้นกฎหมายแก่ผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล 
(3) การศึกษาวจิยัโดยเฉพาะการทดสอบผลิตภณัฑ์ (product testing) 
(4) กิจกรรมระดบัสากล ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนงานระดบัสากล 
(5) การรณรงคโ์ดยเนน้หลกัการท า ใหเ้กิดกลไกกฎหมายในระดบัประเทศ 
CTB สนับสนุนสิทธิผู้บริโภค โดยเป็นตัวแทนผู้บริโภคต่อการพิทักษ์สิทธิ

ดังกล่าว ประกอบดว้ย 
(1) การเขา้ถึง (Access) 
(2) การมีโอกาสเลือก (Choice) 
(3) การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง (Information) 
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(4) การใหก้ารศึกษา (Education) 
(5) ผลิตภณัฑป์ลอดภยั (Safe products) 
(6) การชดเชยเม่ือเสียหาย (Redress) 
(7) การเป็นตวัแทนผูบ้ริโภค (Representation) 
(8) ความย ัง่ยนื (Sustainability) 
งบประมาณ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และบริการ 

 
3.2.3 องค์การคุ้มครองผู้บริโภคประเทศกรีก (Ke.p.ka) 

ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1982 เป็นองค์กรเอกชนท่ีด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ประเทศกรีก ท าหนา้ท่ีหลกัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่ข้ึนตรงกบัรัฐบาล เป็นองคก์รท่ีปกป้องสิทธิ
ผูบ้ริโภคทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศโดยเป็นสมาชิกขององคก์รผูบ้ริโภค
ระหวา่งประเทศ  เช่น The Consumer International(CI) , The Burue Europain des Unions de 
Consmateurs (BEUC ),The Balkan Consumer Centerและ Federation of Greek Consumers 
Association (Fe.Gre.CO) 

โครงสร้างองค์กร 
ไม่ระบุ  
บทบาทหน้าที่ มีจุดมุ่งหมายในการท างานดา้นการคุม้ครองดูแลสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อสิทธิผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยมีจุดมุ่งเนน้ คือ 
(1) ปกป้องสิทธิผูบ้ริโภค 
(2) ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการต่อผูบ้ริโภค ในเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสนใจทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพและอาหาร และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
(3) ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและพฒันานโยบายส าหรับผูบ้ริโภค เพื่อปรับปรุง

คุณภาพชีวติของผูบ้ริโภค 
ให้การสนับสนุนส่ือต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการให้

ค  าปรึกษา แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการบริโภค น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับการด าเนินคดีต่างๆ                
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสู่สาธารณะและอธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในปัญหาจากการบริโภค  
การน าเสนอขอ้มูลผา่นนิตยสาร “consumer step”  
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บทบาทขององค์กร 
(1) ใหข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ผูบ้ริโภคและสนองความพอใจ

ของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ 
(2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการน าเสนอเหตุการณ์จริง (work shop) และการ

สัมมนาของผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมดว้ยเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาใหผู้บ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
(3) เป็นตวัแทนผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 
(4) รับเร่ืองร้องทุกขแ์ละสอบถามขอ้มูลรายละเอียดการบริโภค 
(5) น าเสนอเก่ียวกบัสินคา้และราคา 
(6) การรณรงคต่์างๆ เพื่อการบริโภคต่างๆ ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน 
งบประมาณ 
จากรัฐบาลกรีก และจากการรับบริจาค 

3.2.4 องค์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประเทศอาร์เมเนีย (PCR: Protection of Consumers’ 
Rights) 

องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท าหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค ซ่ึงด าเนินการใน
ประเทศอาร์มีเนีย เกิดข้ึนตั้งแต่มกราคม 1997 และมีเป้าหมายเพื่อท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความ
ปลอดภยัจากการบริโภคสินคา้และไดรั้บการชดเชยความเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิ 

โครงสร้างองค์กร 
ทีมงานทั้งหมด 14 คน จาก 4 ฝ่าย 
บทบาทขององค์กร PCR 
(1) การสนับสนุน ผลกัดัน และรณรงค์ 

เน้นการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวผูบ้ริโภค เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั พฒันาค าสั่งฉบบัร่างเก่ียวกบัวิธีการในการจดัการอาหารท่ีมีคุณภาพต ่าหรือ
หมดอาย ุกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิผูบ้ริโภค 

(2)   ท าให้ผู้บริโภคมีความตระหนักมากขึน้ 
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของผูบ้ริโภคในประเทศอาร์มีเนีย ผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ์เป็นค าแนะน าส าหรับผูบ้ริโภค ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจงเก่ียวกับกฎหมายสิทธิผูบ้ริโภค 
ใบปลิวเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานผูบ้ริโภค ฉลากอาหาร เป็นตน้ 
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(3)   เป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภค  
จัดบริการให้ค  าปรึกษาฟรีแก่ประชาชนผ่านสายด่วน และศูนย์ให้

ค  าปรึกษา มีผูบ้ริโภคประมาณ 700 สายต่อปี ศูนยเ์พื่อผูบ้ริโภคจะมีห้องสมุดภายในจะมีหนังสือ
มากมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิของผูบ้ริโภคและการปฏิบติัท่ีเป็นสากลของการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

(4)   ศึกษาวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
จะการศึกษาวิจยัเชิงลึกเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่พอใจหรือเป็นกังวล

เก่ียวกบัการบริการขั้นพื้นฐานจากโครงการต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความเป็นธรรมของ
การบริการและสินคา้ท่ีคุณภาพในตลาดของประเทศอาร์มีเนีย ผลการศึกษาวิจยัจะน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานขององคก์รและเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป 

(5)   การฝึกอบรม และสัมมนา 
การฝึกอบรมด้วยวิธีการบรรยาย  การสัมมนาและการบริการให้

ค  าปรึกษาเพื่อเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ เช่น 
นักหนังสือพิมพ์ กลุ่มเครือข่ายองค์กรผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่ไป เป็นต้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัเร่ืองปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั การออกกฎหมายท่ีสัมพนัธ์กบัอาหารปลอดภยั 
และ กฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีผูบ้ริโภคควรทราบ  

งบประมาณ 
ท่ีมาทรัพยสิ์นขององคก์รไดม้าจาก 
(1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกประจ าปี  

ทรัพยสิ์นและ เงิน  ลงทุน  
(2) การกูย้มืจากธนาคาร 
(3) เงินการกุศลและเงินบริจาคจากประชาชนและองคก์รต่างๆ 
(4) รายไดจ้ากบริษทัท่ีก่อตั้งองคก์ร 
(5) จากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดมี้กฎหมายหา้มไว ้

3.2.5 องค์กรอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของอังกฤษ (UK Consumer 
Association: WHICH) 

เป็นองคก์ารอิสระท่ีมีบทบาทส าคญั และเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ
องักฤษ เดิมองคก์รน้ี คือ สมาคมผูบ้ริโภค หรือ Consumer’s Association ซ่ึงก่อตั้งในปี ค.ศ. 1957
องค์น้ีจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล ท าหน้าท่ีตอบสนองขอ้ร้องของผูบ้ริโภคและให้บริการแก่
สมาชิกขององคก์รเป็นหน่ึงของสมาชิก BEUC หรือ สหพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภคแห่งยุโรป (Bureau  
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European Des Unions de Consummateurs) และเป็นสมาชิกสหพนัธ์องค์กรผูบ้ริโภคสากล 
(Consumers  International) 

โครงสร้างองค์กร 
ปัจจุบนัมีเจา้หน้าท่ีท างานประมาณ 500 คนโดยท างานในกรุง London   

Hertford และ Edinburgh  โดยมีสมาชิกขององคก์รประมาณ 650,000 คน 
บทบาทหน้าที ่
(1)  การใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 

ให้ค  าปรึกษาด้านกฎหมายจากสมาชิกและผู ้บริโภคทั่วไปท่ีไม่เป็น
สมาชิกโดยเก็บเงินค่าใหป้รึกษา ผา่นทางโทรศพัท ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางจดหมาย 

(2) การผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภค เช่น สัญญาท่ีไม่ เป็นธรรม 
กฎหมายความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ กฎหมายส่งเสริมการ
ใหบ้ริการและสินคา้ 

(3) การรณรงค์ด้านคุ้มครองผู ้บริโภค เช่น การทบทวนการให้บริการ             
ทนัตกรรมในสก็อตแลนด ์การแสดงฉลากของอาหารตดัแต่งพนัธุกรรม การเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั 
มีคุณค่า มีคุณภาพ  สามารถจะซ้ือหาไดไ้ม่แพงเกินไปส่งผลดีต่อสุขภาพ การรณรงคใ์ห้ผูป่้วย
สามารถไดรั้บขอ้มูล และเขา้ถึงการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสูง การเขา้ถึงยาท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภยั 

งบประมาณ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ โดยรายไดห้ลกัไดจ้ากการขายหนงัสือ            

มีรายรับขององคก์รประมาณ 56 ลา้นปอนด์ต่อปี (หรือ 3,920 ลา้นบาทต่อปี)  มีลกัษณะเป็นองคก์ร
อิสระโดยสมบูรณ์ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลท างานในนามของผูบ้ริโภค 
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ประเดน็
เปรียบเทียบ 

สมาคมผู้บริโภคเนเธอร์แลนด์ 
Consumentenbond  the Dutch 
consumer organization (CTB) 

องค์การคุ้มครองผู้บริโภค
ประเทศกรีก (Ke.p.ka) 

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค          
อาร์มีเนีย (Protection of 

Consumers Right: PCR) 

สมาคมผู้บริโภค แห่งสหราช
อาณาจักร  (UK Consumer 
Association :WHICH ?) 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระฯ 
ฉบับประชาชน 

โครงสร้าง เจา้หนา้ท่ีรวม 270 คน เจา้หนา้ท่ี
ประจ า 200 คน มีสมาชิกวารสาร
ระดบัครัวเรือนกวา่ 600,000 
ครัวเรือน 
 
 

มีประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร 9 คน 
ไดรั้บการเลือกตั้งทุก 2 ปี  
ซ่ึงทั้งหมดเป็นอาสาสมคัร 

ทีมงาน 14 คน ประกอบดว้ย 
ประธานบริหาร จ านวน 1 คน 
แบ่งเป็น 4 ฝ่ายคือ 
1. ฝ่ายตรวจสอบอาหาร 
2. ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 
3. ฝ่ายประเมินผลและติดตาม 
4. ฝ่ายติดตามอรรถประโยชน์
และคุณภาพการให้บริการ 
-  มีผูป้ระสานงานโครงการเป็น
ผูช่้วย  
-  มีส านกังานเลขานุการดา้น
การเงิน  
-  มีกลไก ช่ือ สมชัชาทัว่ไป
(General Assembly)  
-  มีสมาชิก 100 คน จากการ
เลือกตั้ง ท  าหนา้ท่ีตดัสินใจเร่ือง
แนวทางด าเนินงานและประเด็น
ส าคญั ตอ้งเรียกประชุมอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง/2 ปี 
 

จะมีสภาผูบ้ริโภค (Council 
member) ประธานสภาเป็น
ผูบ้ริหารและมีสมาชิก 18 คน  
โดย 6 คนเป็นสมาชิกสมทบ         
จากการเลือกตั้ง 
คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาองคก์ร 
ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  
- กรรมาธิการตรวจสอบ 
- กรรมาธิการการลงทุน 
- กรรมาธิการดา้นการให้บริการ 
นอกจากน้ีมีคณะท างานเป็น
เจา้หนา้ท่ีกวา่ 500 คน 
 

-  ผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
ส านกังาน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
-  กรรมการถูกคดัเลือกจากผูแ้ทนองคก์ร
ผูบ้ริโภคท่ีท างานต่อเน่ืองอยา่งน้อย 2 ปี 
-  ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ไม่เกิน        
2 วาระ 
-  กรรมการมี 15 คน ประกอบดว้ย     
จากการเลือกกนัเอง 7 คน และจาก
ผูแ้ทนผูบ้ริโภคเขตเลือกกนัเอง 8 คน 
-  ระยะแรกการจดัตั้ง ให้ คคบ. เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัตั้งและน าเสนอต่อ 
ครม. เพื่อขอรับเงินสนบัสนุน
ด าเนินการ 

-  ส านกังานคณะกรรมการองคก์าร
อิสระผูบ้ริโภค 
-  มีเลขาธิการเป็นหวัหนา้ส านกังาน 
-  พนกังานและลูกจา้งในส านกังาน 
-  กรรมการถูกคดัเลือกจากผูแ้ทน
องคก์รผูบ้ริโภคท่ีท างานต่อเน่ือง
อยา่งนอ้ย 2 ปี ด ารงต าแหน่งคราวละ 
4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ 
-  กรรมการมี 2 ประเภท คือ 
กรรมการปฏิบติังานเตม็เวลา และ
คณะกรรมการจากการสรรหา 
คดัเลือก 
-  15 คน และเลือกเป็นประธาน          
1 คน ค  านึงถึงสดัส่วนชายหญิง     
เป็นกรรมการจากตวัแทนองคก์ร
ผูบ้ริโภคไม่น้อยกวา่ 7 คน 

 
 
 
 

ตารางที ่ 2.1  ประเดน็เปรียบเทยีบโครงสร้าง บทบาทหน้าที ่สถานภาพทางกฎหมายและงบประมาณขององค์กรต่างๆ 
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ประเดน็

เปรียบเทียบ 
สมาคมผู้บริโภคเนเธอร์แลนด์ 

Consumentenbond  the Dutch 
consumer organization (CTB) 

องค์การคุ้มครองผู้บริโภค
ประเทศกรีก (Ke.p.ka) 

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค            
อาร์มีเนีย (Protection of 

Consumers Right: PCR) 

สมาคมผู้บริโภคแห่งสหราช
อาณาจักร  (UK Consumer 
Association :WHICH ?) 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระฯ 
ฉบับประชาชน 

บทบาทหน้าที่ 1. ให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค โดยผา่น
วารสารและหนงัสือ 
2. การให้บริการดา้นกฎหมายแก่
ผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล 
3. การศึกษาวิจยัโดยเฉพาะการ
ทดสอบผลิตภณัฑ ์
4. การสนบัสนุนและส่งเสริมงาน
ระดบัสากล 
5. การรณรงคใ์ห้เกิดกลไก
กฎหมายในระดบัประเทศ 
 
 

1. ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ผูบ้ริโภค 
2. การประชุมเชิงปฏิบติัการ
และสมัมนาของผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือร่วมกนัผลกัดนันโยบาย
พฒันาคุณภาพชีวิต 
3. รับเร่ืองร้องทุกขแ์ละการ
ให้ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค 
4. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้และบริการ 
5. เป็นตวัแทนผูบ้ริโภคทั้ง
ในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 
6. การรณรงคเ์พื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

1. สนบัสนุน ผลกัดนั รณรงค ์ 
เช่น การผลกัดนักฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค อาหาร
ปลอดภยั 
2. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่
ผูบ้ริโภค ผา่นส่ือเพ่ือรณรงค์
เร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค 
3. เป็นท่ีปรึกษาและค าแนะน าแก่
ผูบ้ริโภค ผา่นสายด่วน 
4. ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
5. การฝึกอบรมดา้นสิทธิ
ผูบ้ริโภค 

1.  การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่
ผูบ้ริโภคผา่นหนงัสือ แมกกาซีน 
ระบบออนไลน์  
2.  ให้บริการค าปรึกษาดา้น
กฎหมาย ซ่ึงสามารถเขา้ถึงได้
หลายช่องทาง 
3.  การรณรงค ์ผลกัดนัดา้น
กฎหมายหลายฉบบั การเงิน 
สินเช่ือส่วนบุคคล เทคโนโลย ี
อาหาร การซ้ือสินคา้ สญัญาและ 
บริการ 
4.  ระบบการร้องเรียนแบบ Super 
Complaint 
5.  การทดสอบผลิตภณัฑ ์สินคา้ 
และบริการ 
6.  การจดัท ารายงานผลงาน
ประจ าปี (Annual reviews) 
 

1.  ก  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานขององคก์ารให้เป็นไป
ดว้ยดี 
2.  อนุมติั แผนงานหลกั และแผน
ด าเนินการและการใชง้บประมาณ 
3.  ออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนด เก่ียวกบั 
     -  การบริหารงานทัว่ไปของ
องคก์ร 
     -  ก  าหนดขั้นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ 
     -  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.  ให้ความเห็นต่อหน่วยงานรัฐในการ
ตรา บงัคบัใชก้ฎหมาย 
2.  ตรวจสอบและรายงานการกระท า
หรือละเลยการกระท าอนัเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
3.  สนบัสนุนให้เกิดองคก์รผูบ้ริโภค 
4.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงาน 
5.  จดัประชุมสมชัชาผูบ้ริโภค 1 ปี/คร้ัง 
6.  ส่งเสริมการศึกษา วิจยัและเผยแพร่
ความรู้ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
7.  จดัท ารายงานประจ าปี 
8.  สนบัสนุนการใชม้าตรการทาง กม. 
9.  ประเมินผลและรายงานผล
ปฏิบติังานประจ าปี 

สถานภาพทาง
กฎหมาย 

องคก์รท่ีเป็นอิสระไม่อยูภ่ายใต้
อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ 

องคก์รเอกชนดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

 ท างานในนามผูบ้ริโภค หน่วยงานอิสระจากรัฐไม่ใช่ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 

ตาราง  2.1  (ต่อ) 
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 ประเดน็

เปรียบเทียบ 
สมาคมผู้บริโภคเนเธอร์แลนด์ 

Consumentenbond  the Dutch 
consumer organization (CTB) 

องค์การคุ้มครองผู้บริโภค
ประเทศกรีก (Ke.p.ka) 

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค        
อาร์มีเนีย (Protection of 
Consumers Right:PCR) 

สมาคมผู้บริโภคแห่งสหราช
อาณาจักร  (UK Consumer 
Association :WHICH ?) 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอสิระฯ 
ฉบับประชาชน 

งบประมาณ -  จ  าหน่ายวารสารส่ิงพิมพ ์
-  ค่ารับค าปรึกษาดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

ไม่ระบุ -  ค่าสมคัรสมาชิกรายปี 
-  ดอกผลจากเงินฝากธนาคาร 
-  การลงทุนร่วมจากประชาชน
และจากสินทรัพยข์ององคก์ร 

ขายสินคา้และบริการ ขายหนงัสือ
และวารสาร (ไม่รับโฆษณา) 

1.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
2.  ดอกผลของเงินหรือรายไดจ้าก
ทรัพยสิ์น 
3.  รายไดอ่ื้น 
 

1.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจดัสรร
รายหวัละ5 บาท/คน 
2.  เงินจากการบริจาค 
3.  รายไดอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ 2.1  (ต่อ) 
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ลักษณะเปรียบเทียบ 

ประเทศไทย องค์กรผู้บริโภคในต่างประเทศ 

ร่าง พรบ. องค์การอิสระ มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน 

จ.นครศรีธรรมราช 
ส านักงานการค้าที่เป็นธรรม 
(Office Fair Trade, UK) 

Consumer Focus ,UK 
ศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติญ่ีปุ่ น 

(NCAC หรือ Kokusen) 

สมาคมผู้บริโภคแห่งสหราช
อาณาจักร (UK Consumer 
Association :WHICH ?) 

1.โครงสร้าง        
1.1 กรรมการ กรรมการเลือกกนัเอง:เขต คณะกรรมการบริหารจ านวน 

12 คน 
 คณะกรรมการบริหาร 7 คน คณะกรรมการ  11 คน กรรมการบริหาร 6 คน เลือกตั้ง 12 คน:สมทบ6คน

ประธาน 1คนเลือกตั้งสมาชิกสภา 
1.2 ท่ีมาของคณะกรรมการ ผูแ้ทนองคก์รผูบ้ริโภค

ท างานอยา่งต่อเน่ือง 2 ปี 
การคดัสรรจากองคก์รและ
หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่าย 

อาสาสมคัรและคดัเลือกกนัเอง แต่งตั้งจาก รมต.กระทรวงการคา้ 
และอุตสาหกรรม 

แต่งตั้งจาก รมต.กระทรวง
การคา้และอุตสาหกรรม 

  

1.3 เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ เลขาธิการดูแลส านกังาน 
มีพนกังาน/ลูกจา้ง  

เลขาธิการเป็นผูดู้แลส านกังาน 
มีพนกังานและอาสาสมคัร 

มีผูป้ระสานงาน1 คน จาก อบต. 
มีอาสาสมคัรภาคประชาชน  

ประธานเป็นผูมี้อ านาจสูงสุดและมี
เลขานุการดูแลส านกังาน 

ประธานกรรมการบริหาร
เป็นหัวหนา้ส านกังาน 

พนกังาน 12 คน แบ่งเป็น 7 ฝ่าย เจา้หนา้ท่ี จ  านวนกวา่ 500 คน 

1.4 สถานะหน่วยงาน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานอิสระจากรัฐ ก่ึงอิสระจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอิสระจากรัฐ  หน่วยงานอิสระจากรัฐ องคก์รเอกชน หน่วยงานอิสระ
แบบสมบูรณ์ 

บทบาทหน้าที่        
1.ส่งเสริมบทบาทองคก์รผูบ้ริโภค        
2.ส่งเสริมบทบาทผูป้ระกอบการ        
3.ให้ความเห็นต่อรัฐในการตราและ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 

       

4.ตรวจสอบเฝ้าระวงัปัญหาผูบ้ริโภค        
5.ส่ือสารประชาสัมพนัธ ์        
6.รับเร่ืองร้องเรียน,ค าปรึกษา        
7.จดัการขอ้มูล,วจิยั        
8.บงัคบัใชก้ฎหมาย        
9.ฝึกอบรม        
10. สนบัสนุนมาตรการทาง กม.        
11.ประเมินผลและรายงานผล
ปฏิบติังานประจ าปี 

       

12.วเิคราะห์และผลกัดนันโยบาย        
13.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงาน 

       

14.จดัรับฟังความคิดเห็น/สมชัชา
ผูบ้ริโภค 

       

ตารางที ่ 2.2  การเปรียบเทยีบตามกลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภคขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
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ลักษณะเปรียบเทียบ 

ประเทศไทย องค์กรผู้บริโภคในต่างประเทศ 

ร่าง พรบ. องค์การอิสระ มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน 

จ.นครศรีธรรมราช 
ส านักงานการค้าที่เป็นธรรม 
(Office Fair Trade, UK) 

Consumer Focus ,UK 
ศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติญ่ีปุ่ น 

(NCAC หรือ Kokusen) 

สมาคมผู้บริโภคแห่งสหราช
อาณาจักร (UK Consumer 
Association :WHICH ?) 

งบประมาณ        
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        

ดอกผลจากเงินหรือรายไดท้รัพยสิ์น        

บริจาค        
รายไดอ่ื้น        

สมคัรสมาชิก/ค่าปรึกษา        

ตารางที ่ 2.2  (ต่อ) 
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3.2.6 การบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับท้องถิ่นในประเทศญีปุ่่น 
ประเทศญ่ีปุ่นมีการบริหาราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน มี 47 

จงัหวดั การปกครองรูปแบบนคร 12 แห่ง เทศบาล 682 แห่ง ต าบลหมู่บา้น 2,558 แห่ง                      
The Consumer Protection Fundamental Act, 1968 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีวางรากฐานดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในประเทศญ่ีปุ่น ไดว้างหลกัทัว่ไปไวใ้หผู้มี้อ  านาจหนา้ท่ีท่ีจะน าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายน้ี
ไปบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ กระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นมี
ระบบการบริหารแบบกระจายอ านาจโดยมอบหมายให้ทอ้งถ่ิน ไปจดัการบริหารเองซ่ึงการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ถือเป็นหน้าท่ีของทอ้งถ่ินตาม The Consumer Protection Fundamental Act, 1968                  
การบริหารงานภาครัฐของญ่ีปุ่นในระดบัทอ้งถ่ินไดแ้บ่งองคก์รออกเป็นจงัหวดัและ องคก์รปกครอง
ตนเองต่างๆ ไดแ้ก่ เมืองและไดแ้สดงให้เห็นถึงขอ้มูลความกา้วหนา้ ณ วนัท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2000 
ดงัน้ี           

(1) การแบ่งหนา้ท่ีในการสร้างงานหรือจดัการเก่ียวกบัองคก์รให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดัแลว้  ส าหรับในระดบัองคก์รปกครอง
ตนเองในเมืองเล็กๆ และหมู่บา้นไดด้ าเนินการไปแลว้ร้อยละ 97.8 (667 แห่งจาก 682 แห่ง) ร้อยละ 
77.8 (1,990 แห่งจาก 2,558 แห่ง) และร้อยละ 82.1 (2,669 แห่งจาก 3,252 แห่ง) ตามล าดบั              
เป็นตน้ 

(2) การจดัตั้ งศูนย์ข้อมูลผูบ้ริโภคข้ึนตามสัดส่วนของจ านวนพลเมืองใน
ระดบั จงัหวดัและองคก์รปกครองตนเองต่าง ๆ และมีจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี รวมทั้งส้ินขณะน้ี
มีจ านวน 431 แห่ง ส าหรับหนา้ท่ีของศูนยผ์ูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ให้ค  าปรึกษา การฝึกอบรมให้ความรู้ และ
การทดสอบผลิตภณัฑ ์  

ระบบฐานขอ้มูลด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศญ่ีปุ่น (Practical Living 
Information Online Network System: PIO-NET) เป็นระบบซ่ึงศูนยกิ์จการผูบ้ริโภคแห่งชาติญ่ีปุ่น 
(National Consumer Affairs  Center of Japan: NCAC) ไดพ้ฒันาและ เช่ือมโยงกบัศูนยผ์ูบ้ริโภค
มหานคร จังหวัด ต่างๆ ของประเทศญ่ี ปุ่น เ ร่ิมก่อตั้ ง ข้ึนในปีงบประมาณญ่ีปุ่น ค .ศ .1984 
วตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการใช้สินคา้ บริการ อุบติัเหตุท่ีเกิดกบัผูบ้ริโภค           
การร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากผูบ้ริโภคและ ทั้งน้ีในระยะสั้นเพื่อแกปั้ญหา ส่วนในระยะยาว  คือ    
ใช้วางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคต รวมทั้งก าหนดนโยบายด้านการบริหารกิจการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคต่างๆ อีกดว้ย ระบบขอ้มูลจะมีการ
เช่ือมโยงไปยงัศูนยผ์ูบ้ริโภคในจงัหวดัต่างๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลผา่นทางระบบ online 
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ขอ้มูลในการให้ค  าปรึกษาจะถูกบนัทึกลงในระบบโดยเร็วท่ีสุด นบัหลงัจาก
ไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค โดยแบ่งค าปรึกษาเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  ค  าร้องทุกข์  ค าถาม และค าร้อง
ขอ ซ่ึงค าร้องทุกข์เท่านั้นท่ีจะน าไปบนัทึกลงในระบบ PIO-NET  ส านกังานคณะรัฐมนตรีโดย
ส านกังานนโยบายคุณภาพชีวติไดใ้หเ้งินงบประมาณสนบัสนุน ค่าจดัพิมพแ์ละบนัทึกขอ้มูลแก่ศูนย์
ผูบ้ริโภคเป็นจ านวนเงิน 400 เยน ต่อค าร้องทุกขข์องผูบ้ริโภค 1 ราย ขอ้มูลจะจ ากดัเฉพาะเพียง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบต่องานบริหารงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเท่านั้น  ดงันั้น บุคคลภายนอก
จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สู่ระบบได ้

ขอ้มูลจะประกอบดว้ยฐานขอ้มูล  6 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบจดัเก็บขอ้มูลการให้
ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค ระบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความเสียหาย/บาดเจ็บ/สินคา้อนัตราย ระบบ
จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาล ระบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ ระบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัศูนย/์สถาบนัทดสอบผลิตภณัฑ์ ระบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
การใหค้  าปรึกษาของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแก่ผูบ้ริโภค 

(3) บุคลากรมีสามประเภท ได้แก่  เจ้าหน้า ท่ีประจ าส านักงานทั่วไป 
(ขา้ราชการทอ้งถ่ิน) รวม 2,676 คน เจา้หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา (ลูกจา้งท่ีผา่นการคดัเลือก มีเวลาการ
ท างานคราวละ 2 ปี) รวม 2,676 คน และเจา้หนา้ท่ีทดสอบผลิตภณัฑ์ (ขา้ราชการทอ้งถ่ิน) รวม 202 
คน รวมทั้งส้ิน 13,174 คน  

(4) งบประมาณจะไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
(5) ชมรมสหกรณ์เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ปัจจุบนัมีชมรม 4,821 ชมรมและสหกรณ์ 7,206 สหกรณ์ (มีสมาชิกราว 
20 ลา้นคน) ประชาชนทุกครอบครัวจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์อาจมีอยูห่ลายอาชีพ   
แต่จะมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ย  สหกรณ์ท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ สหกรณ์แม่บา้น         
มีทั้งส้ิน 450 กลุ่ม รายของสหกรณ์มาจากการเรียกเก็บค่าสมาชิก ขายสินคา้ นิตยสาร ค่าโฆษณา 
และรับบริจาค สหกรณ์แม่บ้านมีหน้าท่ีในการตรวจสอบสินค้าทุกอย่างรวมถึงสินค้าอนัตราย
ดว้ย  สมาชิกสหกรณ์แม่บา้นจะมีอายมุาก หนุ่มสาวไม่ไดเ้ป็นสมาชิกอาจเกิดปัญหาในระยะยาวได ้

การควบคุมดูแลชมรมและสหกรณ์จากภาครัฐ 
รัฐบาลและทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งชมรมและสหกรณ์ เดิมไม่ไดมี้

งบประมาณสนบัสนุนแก่ชมรมหรือสหกรณ์ เพียงแต่เป็นการให้ความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมถึงสนบัสนุนให้มีการตรวจสอบสินคา้  ปัจจุบนัก าลงัเสนอให้รัฐบาลจดัสรรเงินช่วยเหลือแก่
ชมรมในทอ้งถ่ิน 
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3.3 องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 
แมป้ระเทศไทยจะอยู่ระหว่างการผลกัดนัทางกฎหมายเพื่อจดัตั้งองค์การอิสระเพื่อ

การคุม้ครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แต่ท่ีผา่นมา องคก์รผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมี
รูปแบบการท างานคลา้ยกบัเป็นองคก์ารอิสระ ผูว้ิจยัของเสนอ คือ มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค (มพบ.) เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบส าหรับการพฒันารูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 

มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค 
มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคมีการด าเนินงานมาเป็นเวลาสิบกวา่ปี  เก่ียวกบัปัญหาดา้นสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของคนไทย เร่ิมแรกในนามของคณะกรรมการประสานงานองคก์รเอกชนเพื่อการ
สาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) เน่ืองจากมีปัญหาในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคหลายอยา่งไดรั้บ
การแกไ้ข แต่ขณะเดียวกนัความสลบัซบัซอ้นของปัญหาผูบ้ริโภคก็มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน  

โครงสร้างองค์กร 
จะบริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิจ านวน 15 คน อนัมีองคป์ระกอบมาจากหลาย

ภาคส่วนเช่น ภาควชิาการ ภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน เป็นตน้  
บทบาทหน้าที ่ 
(1) หนา้ท่ีพิทกัษแ์ละส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูบ้ริโภค มุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคไดมี้การ

ใช้สิทธิของตนเองเพิ่มข้ึน   และน ามาซ่ึงการพิทกัษ์สิทธิของผูบ้ริโภค แกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภค
โดยรวมต่อไปเพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของผูบ้ริโภค          
เพื่อส่งเสริมและประสานงานให้ผูบ้ริโภคและองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคต่างๆ มีส่วนในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค   

(2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจยัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  และด าเนินการหรือ
ร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืน ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์   ในส่วนของกิจกรรมมูลนิธิมี   

(3) การรณรงคเ์ผยแพร่ขอ้มูลเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคผา่นส่ือท่ีหลากหลาย  
(4) การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค เครือข่ายองคก์รผูบ้ริโภคผา่นการอบรมประชุม   
(5) การให้ค  าปรึกษาและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของผูบ้ริโภค โดยการจดัตั้ งศูนย์

พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
(6) การผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะ เช่น การผลักดันร่างพระราช 

บญัญติัองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข นโยบายการเขา้ถึงยา เป็นตน้ 

(7) การทดสอบผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ  
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(8) การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทางมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค
จะออกวารสารฉลาดซ้ือ รายการกระต่ายต่ืนตวั ทางโทรทศัน์Thai PBS  เป็นตน้ 

งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณจากการบริจาค และพยายามพึ่งตนเองด้วยการจ าหน่ายวารสาร

ฉลาดซ้ือ หนงัสือ และสินคา้ของมูลนิธิ ซ่ึงในประเด็นของวารสารฉลาดซ้ือนั้นมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค
ไดต้ดัรายไดจ้ากการโฆษณาของผูป้ระกอบการสินคา้กลายเป็นวารสารฉลาดซ้ือท่ีไม่มีการโฆษณา 
เป็นตน้ 

 
4.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แม้องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญจะยงัไม่จดัตั้ งข้ึนส าเร็จ 
แนวคิดการจดัตั้งองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก็มีความ
เป็นไปไดด้ว้ยปัจจยัท่ีเก้ือหนุนดงัน้ี  

4.1 การถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)  

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกันายกรัฐมนตรี ไดมี้มติเห็นชอบมอบภารกิจ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) ก าหนดให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัค าสั่งคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี 3/2552 
ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าเทศบาล และค าสั่ง
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี 4/2552 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ประกอบดว้ย 

(1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    ประธานอนุกรรมการ 
(2) หวัหนา้ส่วนราชการ 1 คน     อนุกรรมการ 

ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง 
(3) ก านนัทอ้งท่ี       อนุกรรมการ 
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(4) ผูแ้ทนจากภาคประชาชน 3 คน    อนุกรรมการ 
ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  
(โดยใหเ้ลือกจากผูท่ี้มีความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) หรือผูแ้ทน 
ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน) 

(5) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    อนุกรรมการและ 
     เลขานุการ 

(6) นิติกรหรือพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน       อนุกรรมการและ 
ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง   ผูช่้วยเลขานุการ  

อนุกรรมการตามขอ้ 4 ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี หากพน้จากต าแหน่ง          
ก่อนวาระ อาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นอนุกรรมการแทนได ้และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง
อนุกรรมการซ่ึงตนแทน 

ให้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจ
และหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) รับและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี ท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ ในเร่ืองเก่ียวกบัการถูกเอารัด
เอาเปรียบหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการท่ีมีการ        
ซ้ือขายกนัในทอ้งตลาด 

(2) เจรจาไกล่เกล่ียปัญหาขอ้พิพาทเพื่อหาขอ้ยุติในเบ้ืองตน้ หากคู่กรณีไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเร่ืองต่อคณะ 
อนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัพิจารณาด าเนินการ 

(3) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงกระท าการใดๆ อนัมี
ลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคและอาจจดัให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้หรือบริการ
ใดๆตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็น เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

(4) สั่งให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดส่งเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีผูร้้องทุกข์
หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคมาพิจารณาได ้ในการน้ี จะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมา
ช้ีแจงดว้ยก็ได ้

(5) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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(6) ให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเขม้แข็งของ
ประชาชนเพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 

(7) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัมอบหมาย 

(8) รายงานผลการปฏิบติังานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ประจ าจงัหวดัทราบ 
 

4.2 การถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดก้ าหนดกรอบ
ภารกิจท่ีจะถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

(1) การผลิตส่ือ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
(2) การเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริโภคทั้งดา้นความรู้ในการบริโภค และเรียกร้องสิทธิ

อนัชอบธรรม  
(3) การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน 
(4) การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ  ผลิตภัณฑ์  อาหาร ยา เค ร่ืองมือแพทย ์

เคร่ืองส าอาง และ วตัถุอนัตราย ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ าเนินการถ่ายโอนภารกิจเฉพาะการตรวจสอบอาหาร 
ณ สถานท่ีจ าหน่าย 
 

4.3 การจัดตั้งกองทุนหลกัประกนัสุขภาพประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปี 2552 ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้มีการเปิด

โอกาสให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมสมคัรเขา้ร่วมการจดัตั้งกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อนัจะท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทใน
การด าเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพของพื้นท่ี  

วตัถุประสงคข์องการกองทุน คือ 
(1) การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก คือ           

หญิงมีครรภ ์เด็กแรกเกิด- 5 ปี เด็กโต 6-25 ปี ผูใ้หญ่อาย ุ25 ปีข้ึนไป และกลุ่มผูพ้ิการ ทุพพลภาพ 
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(2) การสนบัสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพท่ีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ิน 
เช่น สถานีอนามยั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน 

(3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
(4) การบริหารกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอ่ืนๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบหลกัประกนัสุขภาพ         
ในรอบปีงบประมาณ 

ส าหรับการท างานคุ้มครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถน า
เงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีมาสนับสนุนได้ เป็นไปตามเง่ือนไขของกองทุน คือ            
วา่ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
 
5.  การด าเนินกจิกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีผ่่านมา 

5.1   สถานการณ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวดัสงขลา 
ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาในส่วนของบริบทของความรุนแรงของปัญหาผูบ้ริโภค 

โดยรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถิตการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผูบ้ริโภคและ สถิติการฟ้องร้องคดี
ผูบ้ริโภคจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 

5.1.1 ส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวดัสงขลา 
ส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัสงขลา หรือ 

สคบ. จงัหวดัสงขลา  เป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีรับผิดชอบดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในเร่ืองสินคา้และ
สัญญา  มีผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาท าหนา้ท่ีเป็นประธานอนุกรรมการ หวัหนา้ส่วนราชการภายใน
จงัหวดั ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ  นอกจากน้ี ยงัมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
กรรมการดว้ย เช่น นกัวิชาการดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตวัแทนองคก์ร
เอกชน และตวัแทนผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

บทบาทหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวดัสงขลา  
(1) พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย

อนัเน่ืองมาจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจหรือค าร้องเรียนทัว่ๆ ไปในเร่ืองเก่ียวกบัการถูกเอารัด
เอาเปรียบ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการ ซ้ือสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือบริการท่ีมีการซ้ือ
ขายกนัในทอ้งตลาด  
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(2) แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือเส่ือมเสียแก่สิทธิของผูบ้ริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินคา้หรือบริการหรือช่ือของผู ้
ประกอบธุรกิจดว้ยก็ได ้ 

(3) มีหนงัสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค าหรือส่งเอกสารและหลกัฐาน        
ท่ีจ  าเป็นหรือขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีผูร้้องเรียนหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของ
ผูบ้ริโภคมาพิจารณาไดใ้นการน้ี จะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้  าช้ีแจงดว้ยก็ได ้ 

(4) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบั การควบคุม ส่งเสริม หรือ ก าหนดมาตรฐานของสินคา้ เคร่ืองอุปโภค บริโภคหรือบริการ  

(5) สอดส่องการปฏิบติัการตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดของ
พนกังาน เจา้หน้าท่ีส่วน ราชการ หรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ และแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา เร่งรัด
พนกังานเจา้หน้าท่ีให้ปฏิบติัการ ตามอ านาจและหนา้ท่ีดงักล่าวตลอดจนให้ด าเนินคดีในความผิด
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเร่งรัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้แจง้
เร่ืองไปยงัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองของผูบ้ริโภค  

(6) ด าเนินการเผยแพร่ ฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่
ผูบ้ริโภค  

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคทราบ 
 
ตารางที ่2.3   แสดงผลงานสถิติรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคของจังหวดัสงขลา 4 ปีย้อนหลงั 
 

เร่ืองร้องเรียน 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน(ประจ าปีงบประมาณ) 

2550 2551 2552 2553 

เร่ือง ร้อยละ เร่ือง ร้อยละ เร่ือง ร้อยละ เร่ือง ร้อยละ 
สินคา้ 39 68 23 46 39 37 49 50 
สัญญา 13 23 19 38 50 62 48 49 
ขายตรง 0 0 8 16 1 1 0 0 
ฉลาก 0 0 0 0 0 0 1 1 
โฆษณา 5 9 0 0 0 0 0 0 

รวม 57 100 50 100 81 100 98 100 

 



 
33 

สถานการณ์ปัญหาผู ้บริโภคท่ีร้องเรียนผ่านคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา พบว่า มีจ  านวนเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 2 เท่าตวั ปี 2553 เทียบกบัปี 2550 
รายละเอียดของปัญหา อนัดบัหน่ึง เป็นประเด็น ความเป็นธรรมจากสัญญา อนัดบัสอง เป็นประเด็น 
คุณภาพสินคา้ 

5.1.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขลา 
กลุ่มงานคุ้มครองผู ้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เป็น

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นองค์กรหลกัในการด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กระทรวง
สาธารณสุข   และเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รและภารกิจหน้าท่ี
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  ท าให้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน
จากเดิม ทั้งในเชิงปริมาณและความลึก (Horizontal and vertical Integration) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดก้ระจายอ านาจในการด าเนินการส่วนใหญ่ตามพระราชบญัญติัต่างๆ
ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเพิ่มข้ึน และยงัได้มอบหมายภารกิจบางส่วนงานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ (รวมถึงสถานี
อนามยั)  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทัว่ไป และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีศกัยภาพพร้อมในการด าเนินงาน มีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท าหน้าท่ีเป็นเสมือนพี่เล้ียง โดยมี
การจดัแบ่งโครงสร้างของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  ช่วงระหว่าง 17 ธนัวาคม 2545 –      
8 มกราคม 2549  ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1   การจัดแบ่งโครงสร้างของส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขลา   
 

หลงัจากนั้นได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในองค์กรใหม่อีกคร้ัง (โดย
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัท่านใหม่) เร่ิมใช้ตั้งแต่  9 มกราคม  2549  โดยแบ่งโครงสร้างเป็น         
10  ฝ่าย ดงัน้ี 

(1)  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
(2)  ฝ่ายแผนงาน 
(3)  ฝ่ายพฒันาบุคลากร 
(4)  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
(5)  ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 
(6)  ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(7)  ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
(8)  ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

กลุ่มพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- งานแผนงาน นิเทศงานและ 
   ประเมินผล 
- งานขอ้มลูข่าวสาร 
- งานระบาดวิทยา และควบคุมโรค 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานพสัดุ 
- งานเจา้หนา้ท่ี 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
-  งานประสานรัฐ/ทอ้งถ่ิน 
-  งานด าเนินการตามกฎหมาย  
สาธารณสุข 
-  งานสถานพยาบาลและวตัถุ

เสพติด 
 

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
- งานลงทะเบียน 
- ศูนยเ์รียกเกบ็เงิน 
- งานประสานจดัท าแผน

บริการสุขภาพ 
- งานรับเร่ืองร้องทุกข์ 

กลุ่มสนับสนุนวชิาการ 
- งานประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานพฒันาคุณภาพองคก์ร 
- งานแนะน าเผยแพร่ 
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(9)  ฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(10) ฝ่ายประกนัสุขภาพ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวดัสงขลา ( ตั้งแต่การปรับโครงสร้าง  9  มกราคม 2549 – ปัจจุบนั)  

(1) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) 
โดยปฏิบติัหน้าท่ีเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ี และคณะกรรมการต่างๆตาม

กฎหมายท่ีรับผดิชอบ แบ่งเป็น  
(1.1) คบส. ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

ปฏิบติังานตามภารกิจของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 8 ฉบบั  ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัยา 
พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย์ พ .ศ. 2531 
พระราชบัญญัติว ัต ถุอันตราย  พ .ศ .  2535 พระราชบัญญัติย า เสพติดให้โทษ พ .ศ . 2522 
พระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2551  พระราชก าหนดป้องกันการใช ้              
สารระเหย พ.ศ. 2533     

(1.2) คบส. ดา้นบริการสุขภาพ  

ปฏิบติังานตามภารกิจของกองการประกอบโรคศิลปะ  และส านกั
ธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  พระราช 
บญัญติัสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541   พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   กฎหมาย
วิชาชีพต่างๆ (พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528  พระราชบญัญติัวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ฯลฯ) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเก่ียวกบัธุรกิจบริการสุขภาพ 

 
กลวธีิในการด าเนินงานมี 4 รูปแบบ  ได้แก่ 
1)  การก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre – marketing control) มี

การจดัตั้ง ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service  Center) ข้ึนในปี พ.ศ. 2548  
เป็นหน่วยด าเนินการดา้นงานทะเบียนใบอนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์
สุขภาพและดา้นบริการสุขภาพ รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อส่งให้งาน Post – marketing control  
ด าเนินการต่อไป  
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2) การก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post – marketing control)
ด าเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวงั (Surveillance) คุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ สถานประกอบการ
และการโฆษณา  รวมทั้งด าเนินการกรณีร้องเรียนต่างๆและการบงัคบัใช้กฎหมาย มีการติดตามเฝ้า
ระวงัขอ้มูล  ข่าวสารผลอนัไม่พึงประสงค์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพภายในจงัหวดั  ตลอดจนพฒันา
ระบบและกลไก เพื่อไหมี้การด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

2.1) ตรวจสอบและเฝ้าระวงั สถานท่ีผลิต น าเขา้ และจ าหน่าย 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ฉลากผลิตภณัฑ์ และการให้ขอ้มูลเชิง
ธุรกิจ 

2.2) ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการกรณีท่ีมีการร้องเรียน 
หรือ สินบนน าจบั หรือกรณีพิเศษ รวมทั้งติดตามตรวจสอบแหล่งท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงัการ
กระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

2.3) ตรวจสอบและเฝ้าระวงัการโฆษณาตามส่ือต่างๆ และ
ติดตามตรวจสอบ ณ สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4) พิจารณาการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายสืบสวนประมวล
หลกัฐานเพื่อเสนอด าเนินคดีหรือด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และเก็บรักษาของกลางทางคดี 

2.5) ด าเนินการ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ ผูฝ่้าฝืนกฎหมายและไม่
เป็นไปตามหลกัวชิาการ 

2.6) ตรวจให้ค  าแนะน าด้านวิชาการและตรวจประเมิน GMP  
แก่สถานท่ีผลิตอาหารและยาแผนโบราณเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน การยกระดบัมาตรฐานการผลิต 

2.7) ประสานกับอ าเภอเก่ียวกับงานติดตามตรวจสอบและ        
เฝ้าระวงั รวมทั้งด าเนินการร่วมกบัอ าเภอในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ หรือ กรณีท่ีมีปัญหา 

3) การพฒันามาตรฐาน 
3.1) พฒันาสถานประกอบการในจงัหวดั  ให้ไดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนด เช่น  GMP  มาตรฐานดา้นแพทยแ์ผนไทย  มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ    
3.2) ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑสุ์ขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และวสิาหกิจชุมชน  (ศพช./OTOP) และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์/บริการสุขภาพทัว่ไป 
3.3) เก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์ตรวจสอบสารปนเป้ือน และตรวจ

ตามมาตรฐาน 
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3.4) โครงการร้านยาคุณภาพ 
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค (Empowerment)  

4.1) ประชาสัมพนัธ์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ  

4.2) การจัดตั้ งก ลุ่ม /ชมรมคุ้มครองผู ้บ ริโภค  (อ.ย .น้อย ) 
อาสาสมคัรสาธารณสุขดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  

4.3) สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรเอกชนด้านคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

4.4) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ โทรทศัน์ 
วทิย ุส่ิงพิมพ ์ ผลิตส่ือการประชาสัมพนัธ์ จดัการรณรงค ์ จดันิทรรศการ  

(2) งานพฒันาการแพทย์แผนไทยฯ 
ปฏิบติังานตามภารกิจของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัส่งเสริมและคุม้ครองภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย  พ.ศ. 2542 

(2.1) ส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 

(2.2) ส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ใน
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถบริการผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมการใช้
ผลิตภณัฑส์มุนไพร 

(2.3) การบริหารจัดการ เน้นการสร้างเครือข่าย/สมาคม/ชมรม
ผูป้ระกอบการ 

(2.4) พฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการดา้นสมุนไพร 
(2.5) พฒันาฐานขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย และสมุนไพร 

(3)  งานบริหารเวชภัณฑ์ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติได้แก่  งานพฒันาระบบเวชภัณฑ์แบบเครือข่าย

ระดบัจงัหวดั  งานจดัซ้ือ/จดัหาเวชภณัฑ ์(จดัซ้ือร่วมระดบัจงัหวดั, ระดบัเขตตรวจราชการ) งานคลงั
เวชภณัฑ ์พอสว.  งานสนบัสนุนเวชภณัฑก์รณีเกิดภยัพิบติัต่างๆ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แผนแม่บทการพฒันาสุขภาพท่ีดีด้วยตน้ทุนต ่า  
(Good Health at Low Cost) 
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(4) งานสุขาภิบาลอาหาร  
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอนามัยซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเน้นการด าเนินตามโครงการท่ีส าคญัดงัน้ีโครงการ
อาหารปลอดภยั (Food  Safety) โครงการตลาดสดน่าซ้ือ โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
(CFGT) 

(4.1) ตรวจแนะน าสถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร แผงลอย ตามหลกั 
Clean  Food  Good  Test 

(4.2) ตรวจแนะน าสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารสด ในตลาดสด 
(4.3) ส่งเสริมพฒันาผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารในการรวมกลุ่มเป็น

เครือข่าย 
(4.4) ประสานและส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารปลอดภยัและโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง   
 

(5) งานสนับสนุนวชิาการ 
(5.1) งานวจิยัเก่ียวกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(5.2) นิเทศ  ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานบริการ

สาธารณสุข  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ  ศูนยสุ์ขภาพชุมชนและสถานี
อนามยั 

(5.3) อาจารยแ์หล่งฝึกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และ เจา้พนักงาน
เภสัชกรรม 

(5.4) อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา   

(5.5) วทิยากรสอนและฝึกอบรม  แก่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  อาสาสมคัร
สาธารณสุข ครู นกัเรียน ผูป้ระกอบการ และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

  
5.1.3 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Consumer Protection Center of 

Songkhla: CPCS) 
เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู ้บริโภค ท่ีจัดตั้ งข้ึนตามโครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคใต ้ปี 2551 สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) มีภารกิจส าคญั ประกอบดว้ย 
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(1) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ท า
ใหเ้กิดการบริโภคท่ีปลอดภยัและไดรั้บความเป็นธรรม 

(2) สร้างพลังผูบ้ริโภคและพฒันาศักยภาพเครือข่ายผู ้บริโภคให้มีความ
เขม้แขง็ในการพิทกัษสิ์ทธิตนเองและผูบ้ริโภคทัว่ไป 

(3) พฒันากลไกคุ้มครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี ประกอบด้วย กลไกรับเร่ือง
ร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และกลไกเช่ือมประสานระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน องค์กร
เอกชน ทอ้งถ่ินและภาควชิาการ 

(4) สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี
ช่องทางร้องเรียนของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 2. ทางจดหมาย  3. ทาง
โทรศพัท ์074-282900-2  4. ทางเวบ็ไซต ์www.consumersouth.org 
 
ตารางที่  2.4   แสดงผลการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัด

สงขลา 
 

ประเภทเร่ืองร้องเรียน 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ทั้งหมด ยติุ ทั้งหมด ยติุ ทั้งหมด ยติุ 
รถโดยสารสาธารณะ 3 1 6 4 3 1 
บริการหน่วยงานรัฐ/เอกชน 0/0 0/0 4/1 2/1 7/0 5/0 
อาหาร/เคร่ืองมือแพทย/์เคร่ืองส าอาง 0/0/0 0/0/0 1/1/1 0/0/1 2/0/0 2/0/0 
สถานพยาบาล 2 1 2 0 2 1 
โทรศพัท/์ไฟฟ้า 0/1 0/1 2/0 2/0 4/2 4/2 
ส่ิงแวดลอ้ม 0 0 2 2 3 3 
บตัรเครดิต 2 1 0 0 1 1 
สัญญาบา้นจดัสรร/รถยนต/์ประกนัภยั 1/0/0 1/0/0 4/3/0/ 2/3/0 7/4/5 7/4/5 
อ่ืนๆ 0 0 9 9 11 11 
ขอค าปรึกษา 4 4 7 7 8 8 

รวมทั้งหมด 13 9 (69%) 43 
33 

(76%) 
59 

54 
(91%) 
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จากตารางท่ี 2.4  แสดงสถิตเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภคผ่านศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชช่้องทางการร้องเรียนผา่นทางโทรศพัทม์ากท่ีสุด 
ประเด็นท่ีร้องเรียนมากท่ีสุดคือ การเอาเปรียบทางสัญญาบา้นจดัสรร รถยนตแ์ละ การท าประกนัภยั 
รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐ อนัดบัสาม คือ ปัญหาจากการใช้โทรศพัท ์
นอกจากน้ีเป็นการขอรับค าปรึกษาปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
5.1.4 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวดัสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวดัสงขลา 

เป็นหน่วยงานเอกชนดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา อยู่ในการดูแล
ของสมาคมผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา จดทะเบียนจดัตั้งเป็นสมาคมเม่ือ โดย รศ.ดร.เริงชัย ตนัสกุล 
ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคม วตัถุประสงคเ์พื่อ 

(1) เพื่อการสนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูบ้ริโภค 
(2) เพื่อติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค 
(3) เพื่อขบัเคล่ือนและผลกัดนัขอ้เสนอนโยบายสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภค 
(4) เพื่อพฒันากระบวนการผูบ้ริโภคให้เกิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตารางที ่ 2.5  แสดงสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวดัสงขลา              

สมาคมผู้บริโภคจังหวดัสงขลา ระว่างปี 2552-2553 
 

ประเด็นเร่ืองร้องเรียน 
มี.ค.2552-มี.ค.2553 

ทั้งหมด (เร่ือง) ยุติ (เร่ือง) 
1.โทรคมนาคม 173 156 
2.สัญญาเช่าซ้ือ 5 3 
3.มาตรฐานสินคา้ 4 4 
4.มาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 3 2 
5.ประกนัภยัผูป้ระสบอุบติัเหตุ 2 2 
6.บตัรเครดิต 2 2 
7.อ่ืนๆ 3 3 

รวม 192 172 
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5.1.5 ศาลแขวงจังหวดัสงขลา 
นับตั้งแต่พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ.วิ.

ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2551 ท่ีผา่นมา ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีไดรั้บการ
ละเมิดสิทธิสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลโดยตรง ซ่ึงจะมีเจา้หน้าท่ีนิติกรประจ าศาลท าหน้าท่ีบนัทึก   
ค  าฟ้องด้วยวาจาให้แก่ผูบ้ริโภค การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือ ไม่เกิน      
30 วนัจากเดิมใช้เวลา 45 วนั เน่ืองจากใช้ระบบการไต่สวน  ไม่ตอ้งมีทนายก็สามารถฟ้องร้องได ้
ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 

จากการรวบรวมขอ้มูลจ านวนคดีผูบ้ริโภคท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมของ
ศาลแขวงจงัหวดัสงขลา พบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกปีดงัตารางท่ี 2.6-2.7 
 

ตารางที ่ 2.6  แสดงสถิติคดีผู้บริโภคของศาลแขวงจังหวดัสงขลา  ปี 2553 
 

คดีทีเ่ข้ามาทั้งหมด คดีทีศ่าลพพิากษาแล้ว คดีทีเ่ข้าสู่การไกล่เกลีย่ คดีทีไ่กล่เกลีย่ส าเร็จ 
3144 2989 1510 1253 

 

ตารางที ่ 2.7  แสดงสถิติคดีผู้บริโภคของศาลแขวงจังหวดัสงขลา ระหว่างปี 2551-2553 
 

ประเดน็ร้องเรียน 
2551 2552 2553 

จ านวน ยติุ จ านวน ยติุ จ านวน ยติุ 
1. เช่าซ้ือ     3 ถอน1ยกฟ้อง 2 
2. ซ้ือขาย   1 โจทกช์นะ 3 ยอม2 โจทกช์นะ 1 
3. ละเมิด   1 ถอน   
4. ประกนัภยั   2 ยกฟ้อง,โจทกช์นะ   
5. จา้งท าของ   1 ยอม 2 ยอม 2 
6. กูย้มื 1 ยอม 3 ถอน 2,พิพากษา 1   
7. ผิดสญัญา   1 โจทกช์นะ   
8. จะซ้ือจะขาย   1 โจทกช์นะ   
9. บา้นจดัสรร   3 โจทกช์นะ   
10. ตูห้ยอดเหรียญ     3 โจทกช์นะ 
11. เรียกเงินช่วยเหลือ
สมาชิก 

    1 ถอนฟ้อง 

12. สายการบิน 1 ถอน
ฟ้อง 

    

รวม 2   13   12 27 
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การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของหน่วยงานภาครัฐจะก าหนดหน่วยงาน
ส าหรับรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะมีความหมายกวา้ง ครอบคลุม
หลายฝ่ายและหลายผลิตภณัฑ์ การบริการทุกงานบริการท่ีตอ้งป้องกนั ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทกัษ์
รักษา  อารักขากนัไว ้ท าให้ภาครัฐไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการควบคุม ดูแล และคุม้ครองผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงตามโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานเดิม 

รูปแบบงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ 
มุ่งเน้นการด าเนินงานก ากบัดูแลอาหารปลอดภยัในส่วนทอ้งถ่ิน ตามภารกิจท่ีของกฎหมายไดรั้บ
มอบหมายไว ้ลกัษณะการท างานครองผูบ้ริโภคจะเป็นไปตามศกัยภาพและความเหมาะสมของ         
แต่ละท้องถ่ิน โดยการก าหนดเป็นกฎหมายของท้องถ่ิน เช่น เทศบญัญัติ ตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ 2535  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาสรุปผลการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  (องค์การบริหารส่วนต าบล)  ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการ
ตรวจสอบอาหาร ณ สถานท่ีจ าหน่าย ปี 2548  แต่หยุดด าเนินการไป เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไม่มีบุคลากรในการด าเนินงานดา้นอาหาร 

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (คบส.) 

(1) นโยบายของผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินไม่ให้ความส าคญักบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

(2) ผูรั้บผดิชอบงานสาธารณสุขของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
จ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีมีอยู ่ 

(3) เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งยงัไม่มีเจา้หน้าท่ี
รับผดิชอบดา้นสาธารณสุขโดยตรง  

(4) เจา้หน้าท่ีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ยงัขาดทกัษะในการ
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท าให้เจา้หน้าท่ีบางคนไม่มีความมัน่ใจในการตรวจสอบอาหารและ
เคร่ืองส าอางรวมถึงใหค้  าแนะน าแก่ ผูป้ระกอบการ  

(5) การประสานงานหรือท างานร่วมกนัหลายหน่วยงานในบางพื้นท่ียงัไม่
ค่อยดีเท่าท่ีควร  

(6) การท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคของทอ้งถ่ินมีเร่ืองของการเมืองเขา้มามีผล 
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ี ระดบัทอ้งถ่ินมีความล าบากใจท่ีตอ้งด าเนินการกบัผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 
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ดงันั้นในส่วนของภาครัฐเองเม่ือมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคน้ีจึงเล็งเห็นวา่ 
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะตอ้งมีภาคีเครือข่ายเพิ่มข้ึน ระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์การบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนงานดา้นน้ี 
 

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 
การด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พบว่า           

มีหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัความพร้อมของศกัยภาพและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี  ส าหรับตวัอยา่ง
การพฒันาระบบคุม้ครองผู ้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือการด าเนินงานของจงัหวดั
สงขลาท่ีไดร่้วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบนัทึกความร่วมมือเพื่อพฒันาระบบงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา  โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนในจงัหวดัสงขลา 
โดยส านกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัสงขลา ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลต าบลปริก องค์กรบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนรู มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยสถาบนัวิจยัระบบสุขภาพภาคใต ้ และ
ภาคีผูบ้ริโภค จึงท าใหเ้กิดรูปแบบต่างๆส าหรับการคุม้ครองผูบ้ริโภค   

ตวัอยา่งองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยท่ีด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

มีการจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 
ศูนยด์งักล่าวบริหารงานโดยคณะกรรมการศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิคุม้ครองผูบ้ริโภค การด าเนินงานจะ
อาศยัแผนพฒันาปฏิบติัการดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  3 แผนงานยอ่ย คือ  

1) การพฒันาศกัยภาพแกนน าผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการ  ผา่นการอบรมและ
ฝึกเชิงปฏิบติัการ 

2) การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ปัญหาผูบ้ริโภค การไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้หรือส่งต่อ
เร่ืองไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ีสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ เขา้มาช่วยเหลือในการ
ท างานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ และด าเนินการไกล่เกล่ียเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค  การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธ์ิผูบ้ริโภคของ อบต. ท่าขา้ม โดยดึงทุกภาคส่วนเขา้ร่วม เช่นผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น  

3) การส่ือสารสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค อาศยัส่ือมวลชนในพื้นท่ีมาร่วม
กนัท างานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและจดักระบวนการเรียนรู้ระหวา่งผูบ้ริโภค ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
โดยใหภ้าคทอ้งถ่ินวางแผนกระบวนการขบัเคล่ือน และมีวทิยชุุมชนเพื่อสะทอ้นปัญหาและประสาน
เครือข่ายออกอากาศไปสู่สาธารณะ     
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ส่วนดา้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการพิทกัษ์สิทธิตนเอง 
เช่น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการสนบัสนุนให้ปลูกผกัสวนครัว เล้ียงปลา เล้ียงไก่ เล้ียงววั 
รวมกลุ่มกนัท าสบู่ น ้ายาลา้งจาน น ้ายาเอนกประสงคใ์ชเ้องในครัวเรือน  

การมีแหล่งทุน เช่น กองทุนส่งเสริมอาชีพและกลุ่มกลุ่มออมทรัพยท่ี์เขม้แขง็                  
(ท่ีมา: http://www.thakham.go.th เม่ือ 6-9-53) 
(2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู  อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

การเกิดศูนยพ์ิทกัษ์พิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในระดบัชุมชน คณะกรรมการศูนย์ฯ 
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1) รับเร่ืองร้องเรียน /ไกล่เกล่ีย  ท าหนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนท่ีถูก
ละเมิดสิทธิจากการบริโภคสินคา้และบริการ  การให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน า ดา้นการบริโภคของ
ประชาชนในพื้นท่ี  และการไกล่เกล่ียเพื่อแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภค 

2) ฝ่ายเฝ้าระวงัสินคา้/บริการไม่ปลอดภยัไม่เป็นธรรม  โดยมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงั
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในพื้นท่ีเส่ียง  เช่น  ตลาดนดั  ร้านคา้ชุมชน  การให้ค  าแนะน า  ปรึกษาดา้นการ
บริโภคของประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกนัวเิคราะห์และร่วมแกปั้ญหาผูบ้ริโภคในระดบัพื้นท่ี 

3) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นปัญหาผูบ้ริโภคใน
พื้นท่ี เพื่อเป็นการเตือนภยัแก่ผูบ้ริโภค  พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในพื้นท่ีให้มีความเขม้แข็ง รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายส่ือในระดบัพื้นท่ี  เพื่อการเช่ือมโยงข่าวสาร เช่น วิทยุชุมชนพุทธศาสนา หอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น วทิยกุูภ้ยั ส่ือ แผน่พบั ใบปลิว 

(ท่ีมา: www.khuanru.go.th/ เม่ือ 6-8-53) 
การจดัตั้งคณะท างานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคต าบลควนรู โดยคณะท างาน

ท่ีจดัตั้งจะเป็นตวัแทนท่ีมาจากหลายภาคส่วน  เช่น  โรงเรียน สถานีอนามยั อาสาสมคัร สาธารณสุข 
ภาคประชาสังคม ดา้นภาคประชาสังคม  

ต าบลควนรูมีจุดเด่นในการด าเนินงานพฒันาชุมชน ในรูปแบบ  “สภาองค์กร
ชุมชน” คณะท างานท่ีจัดตั้ งจะมีการแบ่งบทบาทในการด า เนินงานเร่ืองศูนย์พิทักษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค  โดยมีปลดั อบต. ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมาย และตวัแทนของภาคประชาชน 
จ านวน 2 ท่าน มีบทบาทหลกัด าเนินงานไกล่เกล่ียเร่ืองร้องเรียนในระดบัพื้นท่ี   

(3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือ

สินคา้หรือบริการและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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ท่าม่วง โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการรับเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชนผูบ้ริโภคที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการซ้ือสินคา้หรือบริการ และด าเนินการไกล่เกล่ียไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

(ท่ีมา: www.thamuang.go.th/ เม่ือ 8-11-52) 
(4) โครงการหมู่บา้นตน้แบบพิทกัษสิ์ทธิและคุม้ครองผูบ้ริโภคอ าเภอนครไทย โดย

มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) เป็นภาคีเครือข่ายการด าเนินงานเร่ืองของการใชม้าตรการทาง
กฎหมายท่ีในส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการ 

(5) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด าเนินโครงการ
อาหารปลอดภยัในสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารในเขตต าบล          
โนนค่า โดยการตรวจหาตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งเก็บตวัอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนใน
อาหาร    

(6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมือง ชลบุรี ไดจ้ดัตั้งแกนน า เครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภค  ลงพื้นท่ี เป้าหมายคือ อบต. หนองรี โดยความร่วมมือจากนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองรีร่วมเป็นภาคีหลกั ในการสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยคุ์ม้ครองสิทธิเพื่อผูบ้ริโภคฯ
ของจงัหวดัชลบุรี 

สรุปการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศ
ไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปกป้อง พิทกัษ์สิทธิ
ผู ้บริโภค และของตนเอง แต่การด าเนินงานยงัไม่ชัดเจนเน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจาก
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกันายกรัฐมนตรี ให้เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
ก าหนดรูปแบบโครงสร้างคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล           
ยงัเป็นรูปแบบท่ีรวมอ านาจไวท่ี้ภาครัฐ (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) โดยโครงสร้างถูกก าหนดใน
รูปแบบท่ีตายตวั และมีกลไกท่ียงัตอ้งข้ึนกบัภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในระดบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขา้
มาบริหารจดัการ โดยการสร้างกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัพื้นท่ี จึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีด่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ 

ตวัอย่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในต่างประเทศ พบวา่บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่องานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีหลากหลายข้ึนอยูก่บักฎหมายระดบัประเทศ และ
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สภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้บทวนมาเพื่อเป็นตน้แบบในการเปรียบเทียบและ

พฒันารูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต าบลของ The State of Tamil Nadu 

ประเทศอนิเดีย 

เป็นองคก์รพิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีก่อตั้งภายใตค้ณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศอินเดียในปี 1986  มี ภาระหนา้ท่ี 

1) ตรวจตลาดในชุมชน / ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
2) เป็นตวัแทนกลางในการร้องเรียนกับศาล หรือหน่วยงานยุติธรรม ให้กับ

ผูบ้ริโภค 
3) สนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในวนัส าคญัของทอ้งถ่ิน 
4) กิจกรรมเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคในโรงเรียนในสังกัดของต าบลทุกวนั

พฤหสัของเดือน 
(ท่ีมา: http://consumer.tn.gov.in/faq.htm เม่ือ 8-8-53) 

(2) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมืองดักลาส ประเทศสหรัฐอเมริกา             
(The Douglas County District) ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีภารกจิดังนีค้ือ 

1) การส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
2) การแกปั้ญหาผูบ้ริโภค จากการบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
3) สร้างศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนปัญหาจากผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

-   ศูนยข์อ้มูลเพื่อผูบ้ริโภค   
-   ระบบติดต่อรับเร่ืองร้องเรียน ผา่น Hot line (785) 330-2849 และการ

ร้องเรียนผา่นแบบฟอร์มยืน่มาท่ีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
-   ผา่นทนายความของศูนย ์

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเมืองดกัลาส ยงัสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่าย
กบัเมืองแคนซสั (Kansas Consumer Protection) 

(ท่ีมา: http://www.douglas-county.com/depts/da/da_cpu.aspx เม่ือ8-8-53) 
(3) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของ เมือง City of Bonn  ประเทศเยอรมันนี   

ด าเนินงานคุ้มครองผู ้บริโภคในรูปแบบ การป้องกัน การจ ากัดความเส่ียง 
น าเสนอขอ้มูลและแนะน า เพื่อป้องกนัสิทธิผูบ้ริโภคจากอุตสาหกรรมในเมือง โดยความร่วมมือกบั 
เมืองโคโลญจน์ และ เลเวอร์คูเซ่น  มีกิจกรรมคือรับเร่ืองร้องเรียนจากปัญหาของผูบ้ริโภค และการ
จดัการส่งต่อขอ้มูล ไกล่เกล่ียระหวา่งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
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ท่ีมา: http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/ 
verbraucherschutz/index.html?lang=en เม่ือวนัท่ี 8-8-53) 

(4) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความเป็นธรรม ของ Eric County, Pennsyvania 
USA.  

Eric County Bar Association เป็นหน่วยงานหน่ึงขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยมีบทบาทดูแลเร่ืองความเป็นธรรมในเร่ืองราคาและบริการท่ีควรได้รับเช่น แนะน า
ผูบ้ริโภคในการจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้น เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกนัก่อนท่ีจะถูกเอารัดเอา
เปรียบ 

(5) การคุ้มครองผู้บริโภคของ Camden County, New Jersey, USA. 
มีการตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค รับค าร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่

เป็นธรรมของสินคา้การบริการและคุณภาพรวมทั้งเทศบาลยงัมีบทบาทดา้นการวิจยัและคน้ควา้ และ
ยงัควบคุมดูแลดา้นความเป็นธรรมในเร่ืองน ้ าหนกัสินคา้และการชัง่วดั โดยจะมีเคร่ืองมือชัง่วดัท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบสินคา้ท่ีอยูใ่นหีบห่อตามตลาด ตรวจสอบน ้ าหนกัและชัง่วดัสินคา้
ในโกดงัสินคา้ เป็นตน้ มีหน่วยงานไกล่เกล่ียและช่วยเหลือดา้นความเป็นธรรมและความยติุธรรม 

(6)  การคุ้มครองผู้บริโภคของมลรัฐ Massachusetts, USA. 
เสนอแนวทางการคุม้ครองโดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจต่อสินคา้

และบริการท่ีไดรั้บมีแนวทางแกไ้ขปัญหาตามแนวทางท่ีไดเ้สนอดงัน้ี 
1) ผูบ้ริโภคตอ้งรู้สิทธิของตนเอง(Educate yourself) โดยรู้สิทธิทางกฎหมาย

เช่น จาก website และมีช่องทางท่ีสามารติดต่อขอขอ้มูลจากทางหน่วยงานภาครัฐไดโ้ดยตรง 
2) การเรียกร้องจากผูข้าย (Call the Seller) โดยผูบ้ริโภคตอ้งมีบนัทึกเก่ียวกบั

การเจรจาหากแกปั้ญหาในขั้นตอนน้ีไม่ได ้ขั้นต่อมาให้ติดต่อผูบ้ริหารของบริษทันั้นๆ พบวา่หลาย
บริษทัสามารถแกไ้ขปัญหาใหผู้บ้ริโภคไดเ้พราะตอ้งการรักษาลูกคา้เอาไว ้

3) การเขียนจดหมายร้องเรียน (Write a complaint letter to the seller) หาก
ร้องเรียนโดยตรงกบัผูข้ายไม่ไดผ้ล ผูบ้ริโภคสามารถเขียนจดหมายร้องเรียนโดยขอ้ความตอ้งชดัเจน 
ตรงประเด็น ครอบคลุมขอ้เท็จจริง หากผูบ้ริโภคเตรียมเอกสารไดค้รบถว้น สามารถยื่นเอกสารต่อ
สารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 

4) ใหค้นกลางเจรจาไกล่เกล่ีย (Get a third party involved) 
5) ใชม้าตรการทางกฎหมาย 
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(7)  การคุ้มครองผู้บริโภคของมลรัฐ California, USA. 
รัฐและหน่วยงานดา้นสุขภาพทอ้งถ่ิน (local health agencies) มีบทบาทในการ

สอบสวนและติดตามการร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งการเจ็บป่วยหรือการไดรั้บการบาดเจ็บจากผลิตภณัฑ์
ชนิดต่างๆ 

(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสก๊อตแลนด์  ตกลงความร่วมมือกนัใน
การด าเนินงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการ และ
ผูบ้ริโภค ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค การสร้างความตระหนกัแก่
ผูบ้ริโภค 

(9) การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศญีปุ่่น   
(9.1) นโยบายเกีย่วกบัผู้บริโภคในประเทศญีปุ่่น       

เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมากของประเทศญ่ีปุ่น ระบบ
การผลิตสินคา้มีความซบัซอ้นมากข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอส าหรับการตดัสินใจ 
จึงตอ้งรับภาระเส่ียงภยัจากการบิโภคสินคา้ รวมทั้งธุรกิจบางรายมีการผกูขาดท าให้ผูบ้ริโภคขาด
อ านาจต่อรอง จึงก่อให้เกิดการตรากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนในปี ค.ศ. 1968 คือ The Consumer 
Protection Fundamental Act, ซ่ึงมีหลกัการและเหตุผลเพื่อสนบัสนุนมาตรการต่างๆ ในการคุม้ครอง
สิทธิและผลประโยชน์ผูบ้ริโภค โดยไดก้ าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบธุรกิจ และบทบาทของผูบ้ริโภค สรุปได ้ดงัน้ี           

- รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินจะต้องวางแผนและปฏิบติัการให้
เป็นไปตามแผนและนโยบายเก่ียวกบัผูบ้ริโภคตามพฒันาการของเศรษฐกิจและสังคม ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะตอ้งคุม้ครองผูบ้ริโภคและด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล        

- ผูบ้ริโภคจะต้องมีบทบาทส าคญัในการพฒันาชีวิตของตนในฐานะ
ผูบ้ริโภคดว้ยการมีความคิดริเร่ิมและพยายามท่ีจะใชเ้หตุผลของตนเองดว้ยความเช่ือมัน่  

นโยบายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ ก าหนดหน่วยงานท่ี
ดูแลพิทกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภค มีการก าหนดนโยบายจากรัฐบาลกลาง โดยหนา้ท่ี และการด าเนินการ
ให้ทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนด ทั้งน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาระหว่างผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การด าเนินการ 
เช่น  การเป็นท่ีปรึกษากรณีเกิดการฟ้องร้องของผูบ้ริโภค  

(9.2) ศูนย์ผู้บริโภคเมืองโอซาก้า (The Osaka Municipal Consumer Center) 
มีการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดัฝึกอบรมดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภค      

แก่องคก์รต่างๆ การจดันิทรรศการท่ีศูนยเ์พื่อประชาชนไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้  การรวบรวมและ        
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การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภค การให้ค  าปรึกษาและการจดัการค าร้องทุกข์และการจดัการ
ทดสอบสินคา้เพื่อจดัการค าร้องทุกขต่์างๆ  

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ว่าดว้ยการคุม้ครองพื้นฐานรัฐบาลทอ้งถ่ินหรือจงัหวดั จดัตั้งองค์กรบริหารด้านการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคทั้งน้ีเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคท าให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในจงัหวดัมีความมัน่คงและดีข้ึน นอกจากน้ียงัได้ก าหนดนโยบายของนครโอซาก้า 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ดงักล่าว เช่น 

1) กิจกรรมการตรวจสอบสินคา้ การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
ผูบ้ริโภคต่างๆ การใหค้วามร่วมมือภาคผูป้ระกอบการ 

2) การสนบัสนุนการเปิดช่องทางให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์และ Email 
มีการบนัทึกขอ้ความค าปรึกษาลงในแบบร้องเรียนผา่นจอคอมพิวเตอร์โดยตรงและมีฐานขอ้มูลใน
ระบบ PIO-NET  

(ท่ีมา: http://gotoknow.org/blog/akrapong/144700 เม่ือวนัท่ี 13-8-53) 
 

(10)    การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศอนิเดีย  
มีการจัดตั้ งสภาท้องถ่ินเพื่อพิทักษ์สิทธิผู ้บริโภค มีรูปแบบของการตั้ ง

คณะกรรมการของแต่ละทอ้งถ่ิน คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีส่งเสริม และปกป้องสิทธิของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

1) ป้องกนัอนัตรายจากสารปนเป้ือนในอาหาร อนัตรายจากสินคา้และบริการ 
2) สนบัสนุนสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่รับรู้ราคาสินคา้ 

ก่อนการตดัสินใจบริโภค  
3) สร้างกลไกการชดเชยค่าเสียหายกรณีไดรั้บความเสียหายของผูบ้ริโภค 
4) พฒันาความรู้แก่ผูบ้ริโภค เช่นการจดัอบรมปีละ 2 คร้ัง เร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค 

และการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  (ท่ีมา: http://dcnorth.delhigovt.nic.in/disttconsumerprotection.htm             

เม่ือวนัท่ี11-8-53) 
  

โดยสรุปการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ต่างประเทศ พบวา่ มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีมีความหลากหลายทั้งน้ีข้ึนกบักฎหมายและนโยบาย
ของแต่ละประเทศ แต่การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการ
ป้องกนั ควบคุมและการก ากบัดูแลแก้ไขปัญหาของผูบ้ริโภค ความเป็นธรรมในเร่ืองสินคา้และ
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บริการ โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบหลกัท่ีแต่ละประเทศ
ส่วนใหญ่น ามาปรับใช้กบันโยบายการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของทอ้งถ่ิน และยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพผูบ้ริโภคให้เท่าทนักบั
สถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 
6.  การตรวจสอบความถูกต้องเทคนิคตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) 

การตรวจสอบความถูกต้องแบบสามเส้าของงานวิจัย (Triangulation Technique) 
หมายความว่า  การยนืยนัความน่าเช่ือถือของข้อค้นพบ   

Triangulation เป็นศพัทท่ี์มาจากวิชาการส ารวจทางภูมิศาสตร์ (Physical Survey) และการ
น าร่องในการเดินเรือหรือขบัเคร่ืองบิน (Navigation) โดยการหาพิกดัต าแหน่งท่ีตอ้งการโดยการวดั
มุมระหวา่งต าแหน่งท่ีอยูก่บัจุดอา้งอิงท่ีทราบพิกดัอยา่งนอ้ย 2 จุด จุดตดัของมุมทั้ง 2 จะเป็นจุดพิกดั
ท่ีท าใหเ้ราทราบต าแหน่งท่ีอยู ่หากจุดอา้งอิงทั้ง 2 จุดไม่มีพิกดั ต าแหน่งท่ีจุดท่ีตอ้งการจะไม่สามารถ
บอกจุดท่ีแน่นอนไดบ้อกไดเ้พียงความสัมพนัธ์ของต าแหน่งท่ีตอ้งการกบัจุดอา้งอิงทั้ง 2 เท่านั้น 

ในทางสังคมศาสตร์ Triangulation หมายถึง การเปรียบเทียบขอ้คน้พบ (Finding) ของ
ปรากฏการณ์ท่ีท าการศึกษา (Phenomenon) จากแหล่งและมุมมองท่ีแตกต่างกนั นกัวิจยัจ  านวนมาก
คาดหมาย (Assume) วา่ Triangulation เป็นแนวทางการยืนยนัความน่าเช่ือถือ (Credibility, validity) 
ของขอ้มูลหรือส่ิงท่ีคน้พบ สามารถแบ่งเป็น 7 รูปแบบไดแ้ก่ 

(1) Data Triangulation  หมายถึง การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของขอ้มูล
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกนั  

(2) Multiple Investigator Triangulation หมายถึง การใชน้กัวิจยัหลายคนในสนามแทน
การใชน้กัวจิยัเพียงคนเดียวเก็บขอ้มูลเก็บขอ้มูลเดียวกนัในสภาวะเดียวกนั 

(3) Multiple Analyst Triangulation หมายถึง การใช้ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บจากสนาม
มากกวา่ 2 คนข้ึนไป ต่างคนต่างวเิคราะห์ใหไ้ดข้อ้คน้พบแลว้น าขอ้คน้พบมาเปรียบเทียบ 

(4) Reviews Triangulation หมายถึง การให้บุคคลต่างๆ ท่ีไม่ใช่นกัวิจยัท าการทบทวน
ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ของคณะนกัวจิยั 

(5) Methods Triangulation หมายถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูล
หลายวธีิการ 

(6) Theory Triangulation หมายถึง การใชมุ้มมองของทฤษฎีต่างๆมาพิจารณาขอ้มูลชุด
เดียวกนั 
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(7) Interdisciplinary Triangulation หมายถึง การใช้สหวิทยาการมาร่วมวาทกรรม 
อธิบายขอ้คน้พบต่างๆ 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัจะใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแบบ Data 
Triangulation Technique เป็นการอาศยัขอ้มูลจากตวัอย่าง(ผูใ้ห้ขอ้มูล) หลายแหล่งขอ้มูล เพื่อ
ประกอบการตดัสินเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 

 
7. การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

เป็นวิธีท่ีนกัวิจยัใช้พิจารณาการติดต่อส่ือสารทางสังคมของมนุษย ์ประเภทท่ีมีการเขียน
เป็นเอกสารหรือการติดต่อส่ือสารแบบใชถ้อ้ยค าภาษา (Verbal Communication)  ซ่ึงมนัเป็นค านิยาม
กวา้ง ๆ อยา่งไรก็ตาม การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นเทคนิคการสรุปผลอยา่งเป็นระบบ
(systematically) และใชส่ิ้งท่ีถ่ายทอดไว ้มาให้ความหมายลกัษณะพิเศษของสาร (messages) จากส่ิง
ท่ีเห็นภาพได้ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอเทป หรืออ่ืนๆ ซ่ึงสามารถท าเป็นบริบทท่ียอมรับได้ในการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) การวิเคราะห์สารโดยปราศจากอคติเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
โดยตอ้งมีกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน ท่ีเรียกวา่ เกณฑ์การคดัสรร (criteria of selection) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีตอ้ง
ก าหนดข้ึนก่อนการวเิคราะห์ 

เกณฑ์การคดัสรร (criteria of selection) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
ตอ้งมีความละเอียดเพียงพอท่ีจะอธิบายความแตกต่างของเน้ือหาสาร (messages) แต่ละตวัต้อง
แน่นอน และนักวิจยัหรือผูอ่้านคนอ่ืนๆ สามารถน าไปปรับใช้ได้ การพิจารณาสาร (messages) ท่ี
เหมือนกนั ก็จะตอ้งมีผลหรือการเปรียบเทียบผลเหมือนกนั โดยอาจพิจารณาจากความเท่ียงตรงของ
เคร่ืองมือวดั  และความน่าเช่ือถือของผลท่ีพบ     

การก าหนดกลุ่มเน้ือหา (categories) ท่ีถูกน ามารวมเขา้ไวใ้นการพฒันาเกณฑ์การคดัเลือก 
ควรมีผลกระทบต่อการยอมรับและรักษามนัไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ค  าท่ีถูกต้องท่ีถูก
น าไปใช้ในถ้อยค าหรือแถลงการณ์ (statement) ไม่ควรปราศจากเหตุผลมากเกินไปหรือใช้แบบ         
ผวิเผนิ โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกประเภท (categories)       

Holsti  อธิบายกระบวนการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ไวว้า่ “การน าเน้ือหามา
รวมหรือแยกเน้ือหาออกไปเป็นการกระท าเพื่อปรับใช้กบัเกณฑ์การคดัสรร หรือเพื่อตอ้งการท่ีจะ
แยกแยะการวเิคราะห์เฉพาะวตัถุดิบ (material) ท่ีสนบัสนุนการพิสูจน์สมมติฐานของนกัวจิยั” 

สรุปการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  analysis) เป็นวธีิการประเมินค าพูดจากถอ้ยค า หรือสรุป
ยอ่เร่ืองราวของส่ิงท่ีเราศึกษาแสดงออกมา ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจะเป็นการสอบถามมุมมองของผูถู้กถาม (Subjects) ในหลกัการเก่ียวกบั  
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(1) โครงสร้างและการจดัองคก์ร 
(2) บทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร 
(3) สถานภาพทางกฎหมาย 
(4) งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 


