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ภาพรวมปัญหาค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

ปัญหาในอดีต 
ดา้นความไม่เป็นธรรม 

-  สญัญาไมเ่ป็นธรรม  ไดแ้ก ่  สญัญาซ้ือขายรถ 

    ประกนัคณุภาพสินคา้ 

-  คณุภาพสินคา้ไมไ่ดม้าตรฐาน 

-  ระบบสาธารณปูโภคไมท่ัว่ถึงทกุพื้นที่ 

-  SML ลงประชาคมเร่ืองหนึง่แตก่ลบัไปท าอีกเร่ืองหนึง่ ไมเ่กิด 

ประโยชนก์บัสว่นรวม 
 

ดา้นความปลอดภยัจากการบรโิภค 

คณุภาพสินคา้ พบสารปนเป้ือนในผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
 



ภาพรวมปัญหาค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

ปัญหาในปัจจบุนั 

ดา้นความไม่เป็นธรรม 

-  สญัญาไมเ่ป็นธรรม  ไดแ้ก ่  สญัญาซ้ือขายรถ 

    ประกนัคณุภาพสินคา้ 

    สญัญาประกนัชวิีต 

-  คณุภาพสินคา้ไมไ่ดม้าตรฐาน 

-  คา่บริการรถโดยสารในพื้นที่ 

-  สินคา้ขายตรงโออ้วดสรรพคณุเกินจริง 



ภาพรวมปัญหาค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

ปัญหาในปัจจบุนั 

ดา้นความปลอดภยัจากการบรโิภค 

-  สารปนเป้ือนในผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
-  ผลิตภณัฑส์ขุภาพ อาหารไมม่ ีอย.  ยาไมม่ทีะเบียน 

เคร่ืองส าอางพบสารหา้มใชม้วีางจ าหนา่ย 
-  สินคา้อปุโภค-บริโภคไมม่คีณุภาพ เสื่อมคณุภาพ ไม่

ระบวุนัหมดอาย ุ

-  สินคา้อปุโภคปลอมแปลง 
 



ปัจจยัท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัปัญหาค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคในพ้ืนท่ี 

ปัจจยั - สาเหต ุ

•  บคุลากรภาครัฐมจี านวนจ ากดั ไมเ่พียงพอกบัปัญหาที่เกดิขึน้ 

•  ระบบการควบคมุคณุภาพสินคา้ ไมท่ัว่ถึงสูผ่ ูบ้ริโภครายย่อย 
•  การรับรูข้อ้มลูขา่วสารของผูบ้ริโภคไมเ่พียงพอตอ่การ

ตดัสินใจบริโภคสินคา้ 

•  ไมท่ราบชอ่งทางรอ้งเรียนเมือ่เกดิปัญหา  
•  การส่งตอ่ขอ้มลูของปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นที่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

ด าเนนิการ (การเชือ่มตอ่ขอ้มลูระหว่างองคก์รภาครัฐและ

ทอ้งถ่ิน) 

•  ผูบ้ริโภคไมร่ ูส้ิทธิของตนเอง 
 



แนวโนม้ปัญหาในอนาคต 

ดา้นความไมเ่ป็นธรรม 
-สญัญาไมเ่ป็นธรรม  ไดแ้ก ่   

       สญัญาซ้ือขายรถ  

 ประกนัคณุภาพสินคา้ 

 สญัญาประกนัชวิีต 

- ปัญหาหนีน้อกระบบ 

- สินคา้ขายตรงโออ้วดสรรพคณุเกินจริง 

- ราคาสินคา้แพงเกินคณุภาพ 
 



แนวโนม้ปัญหาในอนาคต 

ดา้นความปลอดภยั 
-  สินคา้อปุโภค-บริโภคไมม่คีณุภาพ เสื่อมคณุภาพ 

ไมร่ะบวุนัหมดอาย ุ
-  นคิมอตุสาหกรรมสง่ผลตอ่ปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน

พื้นที่  
 



กลไก และ แผนงานค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค  

1. สรา้งชอ่งทางในการพิทกัษส์ิทธิ และแกไ้ขปัญหา

ผูบ้ริโภคอย่างมสีว่นร่วมของประชาชน 

2. มหีนว่ยงานรบัเร่ืองรอ้งเรียน และประสานขอ้มลู

เพื่อแกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างเป็นระบบ 

3. สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

ชมุชน  พรอ้มทัง้กระบวนการพฒันาศักยภาพและ

ความรูส้ิทธิผูบ้ริโภค 



กลไก และ แผนงานค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

4. มเีวทีน าเสนอปัญหาของผูบ้ริโภค 

5. เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการ 

คุม้ครองผูบ้ริโภคผา่นชอ่งทางสื่อตา่งๆในพื้นที่ 

6. ผลกัดนัขอ้เสนอเชงินโยบายของตวัแทน

ผูบ้ริโภค ตอ่การด าเนนิงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 



รปูแบบศนูยค์ ุม้ครองผ ูบ้รโิภค อบต.ปากพนู 

อบต.ปากพนู 

 
1.การจดัการขอ้มลู 

2.พฒันาศกัยภาพ 

3.ขยายเครอืขา่ย ผบ. 

4.เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์

 

สคบ. 
 

 
1.ตัง้คณะอนกุารรมการ 
2.ตัง้ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 สสจ. 

MOU 

อนกุรรมการ สคบ.ระดบั อบต. 
(ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากภาคประชาชน) 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
กองทนุออมทรพัย ์

??? 

สนบัสนนุ

งบประมาณ 

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้ริโภค 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

ประธานกรรมการ (นายก อบต.) 
กรรมการ ________________ 

เลขานกุาร_______________ 

แผนปฏิบตักิาร 

การจดัการ

ขอ้มลู 

การพฒันา

ศกัยภาพผ ูบ้รโิภค 

เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์ รอ้งเรยีน ไกลเ่กล่ีย  

สง่ต่อ 

ส่ือสาร

สาธารณะ  



ศนูยค์ ุม้ครองผ ูบ้รโิภค คณะกรรมการภาคประชาชน 

 นายธนาวฒิุ ถาวรพราหมณ ์ กรรมการท่ีปรกึษา 

1. นายวิชา คนัธิก   ประธานกรรมการ 

2. นายประภาส จเรประพาฬ รองประธาน 

3. นายสมพิศ พรหมอินทร ์ กรรมการ 

4. น.ส.พรทิพย ์แท่นทอง  กรรมการ 

5. นางมนสัดา โชติดาว  กรรมการ 

6. นางสาระภี ศรพีร  กรรมการ 

7. นางปราณี ถาวรพราหมณ ์ กรรมการ 

8. นายธานี หนทูอง   กรรมการ 



ศนูยค์ ุม้ครองผ ูบ้รโิภค คณะกรรมการภาคประชาชน 

9. น.ส.ราตรี รกัษส์นิท  กรรมการ 

10. นายสจิุนต ์ดึงไตรยภ์พ กรรมการ 

11. นายธงชยั พนัธม์ณี  กรรมการ 

12. น.ส.ภสัรา ศรนีวล  กรรมการ 

13. น.ส.ศิรญิทิพย ์เหมทานนท ์กรรมการ 

14. นายปรญิญา จนัทรภกัดี กรรมการและเลขานกุาร 

15. นายปรเิชษฐ ์ไชยภาณรุกัษ ์กรรมการและผ ูช้่วยเลขาฯ 



แผนงานค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค 

 รอ้งเรยีน ไกลเ่กลี่ย สง่ต่อ 

 พฒันาศกัยภาพผ ูบ้รโิภค 

 เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์

 สื่อสารสาธารณะ 

 การจดัการขอ้มลู 


