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ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
=====================================================================
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมี
พึงได้ของตนเอง โดยทาหน้าที่ให้ข้อมูล คาแนะนา วิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหา การให้ความช่วยเหลือ การเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนการฟ้องคดีของผู้บริโภค ตลอดจน
การฟ้องคดีสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ปัญหาของผู้บริโภคในรอบปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาที่หลากหลายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ของผู้บริโภค ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุดคือ
ด้านการเงินการธนาคาร ได้แก่ ปัญหาหนี้ บัตรเครดิตร้องเรียนมากที่สุดถึง 59.14% ปัญหาที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ ปัญหาธุรกิจประกันภัย ยกตัวอย่างกรณีการซื้อประกันชีวิตตามโฆษณาแต่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
หรือถูกบอกเลิกสัญญา โดยทางบริษัทประกันอ้างว่าปกปิดความจริงเรื่องสุขภาพ จานวน 18% เป็นต้น อันดับสอง
คือ ด้ านบริการสาธารณะ คือ การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้ วเกิดอุบัติเหตุ อันดับสามด้านสิน ค้าและ
บริการทั่วไป ได้แก่การซื้อรถยนต์แล้วพบว่ามีปัญหาชารุดบกพร่อง เป็นต้น
จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ วิเคราะห์ปัญหา พบว่า สาเหตุของปัญหาที่สาคัญในการ
ร้องเรียนเกิดจาก ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อสัญญา พฤติกรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานรัฐ ไม่มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่
เป็นรูปธรรม ทาให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบเป็นจานวนมาก
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ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ดาเนินงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ในการร้องเรียนมากที่สุด คือ 531 ราย เนื่องจาก
สะดวกรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขอคาปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ
การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ในรอบปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จานวน 100 ราย เนื่องจาก
เข้าถึงได้สะดวกและเป็นช่องทางที่ง่ายต่อผู้บริโภค
การร้องเรียนผ่านจดหมาย, เข้ามาด้วยตนเอง และอีเมล์ ช่องทางนี้จะเป็นผู้ร้องเรียนที่มีเอกสารแนบเรื่อง
ร้องเรียนจานวนมาก
การร้องเรียนผ่านทาง Facebook ช่องทางนี้จะเป็นลักษณะเข้ามาแจ้งเรื่องไว้ในกล่องข้อความเพื่อให้ช่วย
ดาเนิ นการ ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตอบข้อสงสัย แต่ห ากจะร้องเรียนเพิ่มเติมก็ จะแนะนาให้โทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์
พิทักษ์สิทธิ์ หรือให้ส่งทางอีเมล์ complaint@consumerthai.org
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สถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
เดือน

เรือ่ งร้องเรียนประจำปี 2559
ิ ธิ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ
ศูนย์พท
ิ ักษ์สท
้ ริโภค

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ร ้อยละ

1

การเงินการธนาคาร

39

40

54

23

30

38

20

32

39

38

33

35

421

45.66

2

บริการสาธารณะ

17

11

10

10

4

17

45

9

9

5

5

3

145

15.73

3

สือ่ และโทรคมนาคม

4

51

3

2

3

2

1

4

2

2

4

0

78

8.46

4

อสังหาริมทรัพย์

10

4

7

6

8

4

3

3

3

3

2

2

55

5.97

5

สินค ้าและบริการทัว่ ไป

13

11

10

13

8

21

10

10

9

5

13

2

125

13.56

6

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

3

1

5

1

4

3

0

3

4

1

4

3

32

3.47

7

อาหารยาเครือ่ สาอางผลิตภันฑ์สขุ ภาพ

3

2

5

0

2

3

3

1

1

3

5

7

35

3.80

8

อืน
่ ๆ

3

2

1

2

3

4

4

2

2

0

5

3

31

3.36

รวม

92

122

95

57

62

92

86

64

69

57

71

55

922

100

ร ้อยละ

9.98

6.18

6.72

9.98

9.33

6.94

7.48

6.18

7.70

5.97

100.00

13.23 10.30

จากสถิตปิ ัญหาที่ผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ข้างต้น พอที่จะสรุปได้ดังนี้
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1. หมวดการเงินการธนาคาร
ลาดับที่ หมวดย่อย 1
1

บัตรเครดิต

2

ื้
ธุรกิจเชา่ ซอ

3

หมวดย่อย 2

รวม

รวมแต่ละหมวด

ร ้อยละ

249

249

59.14

28

6.65

55

13.06

ื้ รถจักรยานยนต์
เชา่ ซอ

7

ื้ รถยนต์
เชา่ ซอ

21

อืน
่ ๆ

0

ิ เชอ
ื่ สว่ นบุคคล
สน

46

ิ เชอ
ื่ เพื่อซอ
ื้ อสงั หาริมทรัพย์
สน

3

ิ เชอ
ื่ เพื่อการศก
ึ ษา
สน

3

ิ เชอ
ื่ เพื่อซอ
่ มแซมทีอ
ั
สน
่ ยู่อาศย

1

ิ เชอ
ื่ อเนกประสงค์
สน

2

ิ เชอ
ื่ เพื่อการเกษตร
สน

0

อืน
่ ๆ

0

ิ เชอ
ื่
สน

4

ธนาคาร

8

8

1.90

5

หนีน
้ อกระบบ

2

2

0.48

6

ประกัน

79

18.76

0

0

0.00

421

421

100.00

7

ประกันวินาศภัย

1

ประกันอัคคีภย
ั

0

ประกันชวี ต
ิ /อุบต
ั เิ หตุ/ประกันสุขภาพ

74

ประกันรถยนต์

4

ประกันเงินกู ้

0

อืน
่ ๆ

0

อืน
่ ๆ
รวม

1.1. ปัญหาบัตรเครดิต พบปัญหา
1.1.1. การชาระหนี้บัตรเครดิต ปัญหาส่วนใหญ่ได้แก่ การมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ การถูกฟ้องร้องให้ชาระหนี้บัตรเครดิต การบังคับคดี การอายัดทรัพย์สิน การมีประวัติเสียจากการ
ค้างชาระหนี้ ในฐานข้อมูลเครดิตบูโร การถูกคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม ถูกเสนอให้
ปรับโครงสร้างหนี้ การหักเงินในบัญชีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.1.2. การทวงหนี้ไม่เป็นธรรม ทวงหนี้ทางโทรศัพท์ด้วยการข่มขู่ ทวงหนี้ไม่สุภาพ หยาบคาย ส่งจดหมาย
ขอเข้ า พบผู้ จั ด การที่ ท างาน โทรศั พ ท์ ม าทวงหลายครั้ งเกิ น กว่ ากฎหมายก าหนด โดยกฎหมาย
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กาหนดให้ทวงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือให้นัดหมายกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อจะได้ไม่กระทบกับ
การทางาน อีกทั้งทวงหนี้ที่ได้ชาระไปแล้ว
1.1.3 บัตรเครดิตหายแล้วถูกนาไปใช้
1.2. ปัญหาประกัน
1.2.1. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ โดยปัญหาที่พบมีทั้งประกันทางโทรศัพท์ การขอยกเลิก
กรมธรรม์แล้วไม่ได้เงินคืน การขายประกันพ่วงของธนาคารพาณิชย์ ผ่านการทาบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเด
บิต การกู้สินเชื่อ และการซื้อประกันกับธนาคาร ส่วนในกรณีประกันผู้สูงวัย มีทั้งประกันปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าปกปิดข้อเท็จจริง หรือได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ตรงตาม
โฆษณา, ประกันปฏิเสธการต่ออายุสัญญากรมธรรม์, ถูกเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาในกรมธรรม์ประกัน ชีวิต
โดยไม่บอกกล่าว ถูกหลอกให้ทาประกัน โดยอ้างว่าเป็นการออมทรัพย์ และตัวแทนไม่แจ้งสาระสาคัญ
ของการทาประกัน อีกทั้งการทาประกันสุขภาพ ถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม
1.2.2. ประกันวินาศภัย ร้องเรียนถูกบังคับให้ชาระเบี้ยประกันอัคคีภัยเพิ่ม
1.2.3. ประกันภัยรถยนต์ เป็นการร้องเรียนเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อุบัติเหตุรถยนต์เคลมประกัน
ยุ่งยาก, ปัญหาการจ่ายเงินค่าสินไหมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถล่าช้า
1.3. สินเชื่อส่วนบุคคล
1.3.1. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูง โดยส่งเงินต้นมานานแล้วแต่ดอกเบี้ยไม่ลด
1.3.2. ถูกฟ้องเมื่อผิดนัดชาระหนี้
1.3.3. ผู้ค้าประกันถูกเรียกให้ชาระหนี้แทน
1.4. การเช่าซื้อรถยนต์ เช่น ไม่โอนกรรมสิทธิ์/ไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์เมื่อชาระเงินครบตามสัญญา, เก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าติดตามทวงถามหนี้ กรณีผิดนัดชาระ, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ามัดจาเล่มทะเบียนรถ
ราคาสูง, ถูกเรียกเก็บค่าเช่าซื้อ กรณีรถหาย
1.5. ธนาคาร ปัญหาร้องเรียนเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อธนาคารสูง, ยักยอกเงินในบัญชีกดเงินจาก
บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ได้เฉพาะธนาคารเท่านั้น, โอนเงินผิดบัญชีแล้วปลายทางไม่คืนเงิน,
ตู้ ATM เสีย
ทาให้ถูกยึดบัตร ต้องเสียเวลาอายัดบัตร, ธนาคารปฏิเสธการรับฝากเหรียญสตางค์ และถูกบังคับให้ทา
ประกันพ่วงกรณีขอสินเชื่อจากธนาคาร เป็นต้น
1.6. หนี้นอกระบบ โดยร้องเรียนเรื่องการถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด, การถูกทวงหนี้ไม่เป็น
ธรรม ข่มขู่กรรโชก และปัญหาไม่มีเงินชาหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้เจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีความ
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2. หมวดสินค้าและบริการทั่วไป
ลาดับที่
1

2

3

4

หมวดปั ญหาย่อย

รวม

รวมแต่ละหมวด

รอยละ
้

29

23.20

6

4.80

8

6.40

1

0.80

กลุม
่ ยานพาหนะ
รถยนต์

29

รถจักรยานยนต์

0

รถจักรยาน

0

้
รถทีใ่ ชในการเกษตร

0

อืน
่ ๆ

0

กลุม
่ อุปกรณ์โทรศัพ ท์- ไอที

0
อุปกรณ์โทรศัพ ท์มอ
ื ถือ

3

คอมพิวเตอร์/โน ้ตบุค
๊ /tablet

2

อืน
่ ๆ

1

ตูเย็
้ น

0

โทรทัศน์

1

เครือ
่ งปรับอากาศ

1

อุปกรณ์เครือ
่ งเสียง

0

หม ้อหุงขาว
้

0

อืน
่ ๆ

6

อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบาน
้

ผลิตภัณฑ์ดานสุ
้
ขภาพ

0
อุปกรณ์ออกกาลังกาย

0

แว่นสายตา

0

เครือ
่ งนวดตัว

0

อืน
่ ๆ

1

5

เครือ
่ งสังฆภัณฑ์

0

0

0

6

สินคาเกษตร
้

0

0

0.00

7

เฟอร์นเิ จอร์ตกแต่ง

2

2

1.60

8

เครือ
่ งดนตรี

0

0

0

9

ธุรกิจออกกาลังกาย

1

1

0.80

10

บริการไปรษณีย ์

2

2

1.60

11

บริการท่องเทีย
่ ว

4

4

3.20

12

บริการห ้างราน
้

20

20

16.00

13

ธุรกิจขายตรง/แชร์ลก
ู โซ่

0

0

0.00

14

บริการสถานทีจ
่ อดรถ

2

2

1.60

15

ธุรกิจเสริมความงาม

19

19

15.20

16

ธุรกิจจัดหาคนดูแลผูสู
้ งอายุ/เด็ก

1

1

0.8

17

วัสดุกอ
่ สราง
้

1

1

0.80

18

สินคา/บริ
้
การออนไลน์

15

15

12.00

19

อืน
่ ๆ

14

14

11.20

125

125

100.00

รวม
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2.1. ปัญหายานพาหนะ ปัญหาที่ร้องเรียนคือเรื่องรถยนต์ชารุดบกพร่อง เช่น ระบบเกียร์สั่น น้ามันรั่วซึม เป็นต้น
รวมถึงการผิดสัญญาจองรถยนต์ ส่งมอบรถยนต์ผิดรุ่นแล้วไม่คืนเงินจอง, บริการหลังการขาย ค่าซ่อมแพง ,
ปัญหาของรถยนต์มือสองนามาสวมทะเบียนขาย เป็นรถเก่ามีปัญหา ใช้งานไม่ได้ เต็นท์รถไม่รับผิดชอบ
2.2. ธุรกิจเสริมความงาม ปัญหาที่พบ เช่น ต้องการยกเลิกโปรแกรมเสริมความงาม กรณีเข้าใช้บริการแล้วพบว่า
ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา หรือได้รับบาดเจ็บกรณีใช้บริการเสริมความงาม และไม่สะดวกไปใช้บริการที่สาขา
อื่นแทนสาขาที่ปิดบริการ รวมถึงสถานบริการมีประวัติที่ไม่ดีและน่าจะเป็นอันตรายหากเข้าใช้บริการ
2.3. บริการห้างร้าน ปัญหาร้องเรียน คือร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาสินค้า, สินค้าราคาแพงเกินจริง, ขายสินค้า
หมดอายุ คืนสินค้าแล้วถูกเรียกเก็บเงิน ถูกหลอกให้จ่ายเงินเพิ่มเพื่อจับสลาก สมัครเป็นสมาชิกห้างร้าน แต่
พนักงานบอดข้อมูลไม่ครบถ้วน
2.4. สินค้าและบริการออนไลน์ ปัญหาซื้อของออนไลน์ ได้แก่ ไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ สินค้าไม่ครบ,
ใช้งานไม่ได้ตามที่โฆษณา, คืนสินค้าแล้วไม่ได้รับเงินคืน รวมถึงสินค้าชารุดเสียหายระหว่างขนส่งแล้วร้านค้า
ไม่รับผิดชอบเป็นต้น
2.5. อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัญหาที่พบเช่น ซื้อโทรทัศน์จากร้านไปแล้วพบว่า หน้าจอร้าว แต่บริษัทไม่รับ
เปลี่ยนคืน ,ซือ้ เครื่องปรับอากาศใหม่ใช้แล้วชารุดบกพร่อง ,หน้าจอแอลซีดี ไม่เป็นภาษาไทย
2.6. กลุ่มอุปกรณ์ โทรศัพท์ -ไอที ปัญหาที่พบเป็นปัญหาซื้อสินค้าใหม่ แล้วเกิดชารุดบกพร่อง แต่เมื่อนาไป
เปลี่ ย นแล้ ว กลั บ ไม่ ให้ เปลี่ ย น เช่ น ซื้อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใหม่ โน้ ต บุ๊ ค ใหม่ นอกจากนี้ ยังพบปั ญ หาซ่ อ ม
โทรศัพท์มือถือร้านอื่นแล้วบริษัทไม่รับซ่อมต่อ บริการหลังการขายคิดค่าบริการดูแลซอฟต์แวร์
2.7. บริการท่องเที่ยว ปัญหาที่พบของกลุ่มปัญหานี้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ นั่นคือปัญหาที่เกิดจากบริการของ
บริษัททัวร์ เช่น ยกเลิกโปรแกรมการท่องเที่ยวกะทันหัน บริษัททัวร์ไม่จองตั๋วเดินทางกลับให้ ปัญหาการไม่
คืนเงินมัดจาของที่พัก ปัญหาจองโรงแรมผ่านบริการจองที่พักออนไลน์ อโกด้า แล้วขอใบกากับภาษีไม่ได้
2.8. เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ปัญหาที่พบเช่นติดตั้งกระจกห้องน้าไม่ได้มาตรฐาน โต๊ะรับประทานอาหารมีเสียงไม้ลั่น
2.9. บริการไปรษณีย์ ปัญหาที่พบ เช่น การขนส่งสินค้าเกิดความเสียหาย ,เก็บเงินค่าขนส่งสินค้าที่ปลายทาง
ซ้าซ้อน ทั้งที่ผู้ส่งได้ชาระค่าขนส่งแล้ว แต่กลับไปเก็บกับผู้รับอีกครั้งหนึ่ง
2.10. บริการสถานที่จอดรถ ปัญหาคือ ไม่มีพนักงานดูแลรถ แต่เก็บค่าบริการ , บัตรจอดรถหายถูกเรียกเก็บ
ค่าจอดรถเต็มราคาพร้อมคิดเงินค่าปรับ
2.11. ธุรกิจจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ/เด็ก ปัญหาคือศูนย์จัดหาแม่บ้านไม่คืนเงินมัดจา
2.12. วัสดุก่อสร้าง ปัญหาคือสีเคลือบพื้นลอก
2.13. ธุรกิจออกกาลังกาย ปัญหาคือ สัญญาออกกาลังกายที่กาหนดระยะเวลาขั้นต่า ทาให้ไม่สามารถยกเลิก
สัญญาก่อนกาหนดได้
2.14. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เช่น แปรงสีฟันผลิตไม่ได้มาตรฐาน
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3. หมวดบริการสาธารณะ
หมวดปั ญหาย่อย

ลาดับที่
1

2

รวม

4

ร ้อยละ

144

99.31

0

0.00

1

0.69

0

0

0.00

145

145

100.00

สาธารณู ปโภคและคมนาคม
ประปา

1

ไฟฟ้ า

66

ขนส่งทางบก

0
รถไฟ

0

รถตู ้โดยสาร

10

มอเตอร์ไซค์รบ
ั จ ้าง

17

รถโดยสารปรับอากาศ

28

รถโดยสารระหว่างจังหวัด

8

รถประจาทางขสมก.

3

ขนส่งทางอากาศ

11

ขนส่งทางน้ า

0

สถาบันศึกษาเอกชน

0

สถาบันศึกษารัฐบาล

0

สถานศึกษา

สถาบันกวดวิชา
3

รวมแต่ละหมวด

พลังงาน

0
0

ก๊าซ/แก๊ส

0

น้ ามัน

1

หน่วยงานรัฐ
รวม

3.1. ปัญหาระบบสาธารณูปโภคและคมนาคม
3.1.1. กลุ่มไฟฟ้า ปั ญหาที่ร้องเรียนคือ ปัญหาค่าไฟฟ้าในหอพักแพง ต้องการเปลี่ ยนชื่อเป็นเจ้าของ
มิเตอร์ไฟฟ้า
3.1.2. กลุ่มประปา ปัญหาที่ร้องเรียนคือค่าน้าประปาแพง เช่น เก็บค่าน้าแบบเหมา และท่อน้าปะปา
รั่วซึม แต่ไม่ได้ซ่อมแซม
3.1.3. ปัญหารถโดยสารสาธารณะ
3.1.3.1. กลุ่มรถตู้โดยสารสาธารณะ ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง ปรึกษาขอรับเงินค่าสินไหมจากกรณี
ประสบอุบัติเหตุ ขับรถอันตรายหวาดเสียว, เก็บค่าโดยสารราคาแพง
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559

…8

3.1.3.2. กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง เก็บค่าโดยสารราคาแพง ขึ้นราคาบ่อย
ขับรถอันตรายหวาดเสียว ตั้งวินรถจักรยานยนต์เกะกะทาง
3.1.3.3. กลุ่มรถโดยสารปรับอากาศ ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง ปรึกษาการเรียกเงินชดเชยกรณี
ประสบอุบัติเหตุ คืนตั๋วเดินทางไม่ได้ คนขับรถทิ้งผู้โดยสารกลางทาง คิดค่าโดยสารแพง
3.1.3.4. กลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัด ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง มีความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชย
กรณีประสบอุบัติเหตุ
3.1.3.5. กลุ่มรถประจาทางขสมก. ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง มีความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยกรณี
ประสบอุบัติเหตุ
3.1.4. ปัญหาระบบขนส่งทางอากาศ – สายการบิน ปัญหาที่ร้องเรียนคือเรื่องเครื่องบินล่าช้า แล้วไม่ได้
รับการชดเชย, ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหันทาให้มีผลกระทบกับการเดินทางต่อเนื่อง และสายการบินปฎิ
เสธการเช็คอินทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ โดยอ้างว่ามาเช็คอินช้ากว่า กาหนด
3.2. พลังงาน ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาคือ คุณภาพน้ามันที่ใช้ส่งผลทาให้รถกระตุก

4. อสังหาริมทรัพย์
ลาดับที่

หมวดปั ญหาย่อย

รวม

ร ้อยละ

1

ั และบ ้านจัดสรร
บ ้านพั กอาศย

17

30.91

2

อาคารชุด/คอนโด

18

32.73

3

ธุรกิจห ้องเชา่ /บ ้านเชา่

10

18.18

4

ทีด
่ น
ิ

8

14.55

5

อาคารพาณิชย์/พื้นทีพ
่ าณิชย์

2

3.64

6

อืน
่ ๆ

0

0.00

55

100

รวม

4.1. ปัญหาหมวดบ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร ปัญหาที่ร้องเรียนคือ ผู้รับเหมาก่อสร้างทาผิดสัญญาจ้างหรือ
ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ ผู้ รับ เหมาต่อเติม บ้าน ไม่ได้มาตรฐานและไม่ดาเนิ นการให้ เสร็จตามสั ญ ญา
เจ้าของโครงการทิ้งโครงการ ทาให้ลูกบ้านไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ การจัดสรรที่ดินระหว่างเจ้าของ
โครงการกับนิติบุคคล การเคหะซื้อบ้านคืน โดยไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบ เป็นต้น
4.2. ปั ญ หาหมวดอาคารชุ ด /คอนโด ปั ญ หาที่ ร้ อ งเรี ย นเข้ า มาคื อ โครงการก่ อ สร้ า งไม่ ต รงตามโฆษณา
โครงการไม่ยอมคืนเงินจองหรือเงินดาวน์คอนโด โครงการไม่ให้ตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์หรือตรวจ
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ห้องแล้วพบความชารุด แต่ไม่ยอมแก้ไข คอนโดสร้างไม่เสร็จตามกาหนด ต้องการยกเลิกสัญญา โรงแรม
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดอันตรายกับคนในชุมชน
4.3. ปัญหาหมวดธุรกิจห้องเช่า /บ้านเช่า ปัญหาที่ร้องเรียนคือ ถูกยึดเงินประกันหรือเงินมัดจาห้อง หลังจาก
เลิกสัญญาหอพักคิดค่าบริการแบบเอาเปรียบ ค่าไฟแพง สาธารณูปโภคของหอพักมีปัญหา
4.4. ปัญหาหมวดที่ดิน ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาคือ ปัญหาที่ร้องเรียนคือเรื่องซื้อที่ดินสวนเกษตรแล้วไม่ ได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามโฆษณา มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ มีการออกโฉนดที่ดินพื้นที่ซ้อนทับกัน
4.5. ปัญหาหมวดอาคารพาณิชย์/พื้นที่พาณิชย์ ปัญหาที่ร้องเรียนคือ จองพื้นที่ประกอบธุรกิจ แต่สร้างไม่เสร็จ
ตามกาหนด

5. หมวดสื่อและโทรคมนาคม
ลาดับที่
1

หมวดปั ญหาย่อย

รวม

ั ท์มอ
โทรศพ
ื ถือ

15

ั ท์บ ้าน
โทรศพ

1

อินเตอร์เน็ ต

4

ั ญาณ
เสาสญ

5

ั ท์สาธารณะ
โทรศพ

0

ั ญาณทีวด
กล่องรับสญ
ี จิ ต
ิ อล

53

รวมแต่ละหมวด

ร ้อยละ

78

100.00

0

0.00

0

0.00

78

100

โทรคมนาคม

2

ื่ ออนไลน์
สอ

0

3

ื่ แพร่ภาพ
สอ

0
ื่ ทีว(ี ฟรีทวี /ี ดาวเทียม/ภาพยนตร์)
สอ

0

วิทยุ

0

ื่ สงิ่ พิมพ์/ป้ ายโฆษณา
สอ

0

รวม

78

5.1. ปัญหาเรื่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามา คือ การยุติการให้บริการรายการ Z
Pay TV โดยไม่เยียวยาสมาชิก และไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
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5.2. ปัญหาหมวดโทรศัพท์มือถือ ปัญหาที่ร้องเรียนเข้าคือ ย้ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไม่ได้ ถูกเรียก
เก็บค่าบริการโดยที่ไม่ได้สมัครโปรโมชั่น หรือเรียกเก็บเกินกว่าที่ กาหนดไว้ในโปรโมชั่น
5.3. ปัญหาเรื่องเสาสัญญาณ ได้แก่ ก่อสร้างเสาสัญญาณใกล้ที่อยู่อาศัยโดยไม่แจ้งผู้อาศัยในบริเวณนั้น รวมถึง
ติดต่อขอคาปรึกษาถึงผลกระทบของการตั้งเสาสัญญาณมายังศูนย์ ฯ
5.4. ปัญหาหมวดอินเตอร์เน็ต ได้แก่ คิดค่าบริการเกินโปรโมชั่น ยัดเยียดโปรโมชั่น บริษัทฯ ไม่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาร้องเรียน

6. บริการสุขภาพและสาธารณสุข
กลุม
่ ปั ญหา

ลาดับที่

สิทธิ
สิทธิ
ประกั นสังค
ข ้าราชการ
ม

สิทธิบัตร
ทอง

สิทธิ
รั ก ษาตาม
พรบ.
สิทธิอ น
ื่ ๆ
ผู ้ประสบภัย
จากรถ

ชาระเงิน
เอง

รวม

ร ้อยละ

1

มาตรฐานการให ้บริการสาธารณสุข

0

0

1

0

0

2

3

9.38

2

ไม่ได ้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ

0

0

2

0

0

0

2

6.25

3

ิ ธิหรือเรียกเงินเกินกว่า
ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มส
ี ท
อัตราทีก
่ าหนด

0

0

1

0

0

1

2

6.25

4

ไม่ได ้รับบริการตามสิทธิทก
ี่ าหนด(คุณภาพหน่วย
บริการไม่ได ้มาตรฐาน)

0

0

1

0

0

0

1

3.13

5

ได ้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

0

3

3

0

2

6

14

43.75

6

ให ้คาปรึกษา การย ้าย/สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ

0

1

0

0

1

0

2

6.25

7

ระบบการส่งต่อ/ส่งตัว

0

0

1

0

0

0

1

3.13

8

การใชสิ้ ทธิกองทุนฉุกเฉิน

1

1

5

0

0

0

7

21.88

9

อืน
่ ๆ

0

0

0

0

0

0

0

0.00

รวม

1

5

14

0

3

9

32

100.00

ร ้อยละ

3.13

15.63

43.75

0.00

9.38

28.13

100.00

6.1. ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ได้แก่ ได้รับความเสียหายจากการทาศัลยกรรม ประสบ
ปัญหาจากการคลอดลูกทาให้ลูกเสียชีวิต ได้รับผลกระทบจากการแพ้ยา ตาบอดจากการผ่าตัดไซนัส ผ่าตัด
มดลูกแล้วโดนท่อไตขาด
6.2. การใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน นั่นคือถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาในกรณีรักษาฉุกเฉิน
6.3. มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ เกิ ด ผลข้ า งเคี ย งจากการเปลี่ ย นยาโดยแพทย์ ไม่ ชี้ แ จง
รายละเอียด มีการเก็บเงินมัดจาก่อนรักษาพยาบาล
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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6.4. ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ เช่นย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิไม่ได้ เนื่องจากเตียง
เต็ม
6.5. ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิหรือเรียกเงินเกินกว่าอัตราที่กาหนด ได้แก่ เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
ย้อนหลังเมื่อ 10 ปีก่อน โรงพยาบาลเก็บเงินค่ารักษาโดยที่ยังไม่ได้ทาการรักษา
6.6. ให้คาปรึกษา การย้าย/สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยผู้ร้องเรียนโทรเข้ามาสอบถามการย้าย
สิทธิประกันสังคม
6.7. ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กาหนด (คุณภาพหน่วยบริการไม่ได้มาตรฐาน) เช่นจ่ายยาผิดคน
6.8. ระบบการส่งต่อ/ส่งตัว โรงพยาบาลไม่ทาใบส่งตัวต่อให้เนื่องจากไม่ได้ร่วมโครงการกับโรงพยาบาลเดิม

7. อาหาร ยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ลาดับที่
1

2

3

4

หมวดปั ญหาย่อย

รวม

รวมแต่ละหมวด

ร ้อยละ

23

65.71

4

11.42857

8

22.86

0

0.00

35

100

อาหาร
อาหารไม่บริสท
ุ ธิ์

20

อาหารปลอม

0

อาหารผิดมาตรฐาน

3

อาหารผิดกฎหมายอืน
่ ทีร่ ฐ
ั มนตรีกาหนด

0

ยา

0
ยาปลอม

2

ยาผิดมาตรฐาน

0

่ มคุณภาพ
ยาเสือ

0

ยาทีไ
่ ม่ได ้ขึน
้ ทะเบียนตารับยา

2

ยาทีท
่ ะเบียนตารับยาถูกยกเลิก

0

ยาทีร่ ฐ
ั มนตรีสงั่ เพิกถอนทะเบียนตารับยา

0

ราคายาไม่เป็ นธรรม

0

เครือ
่ งสาอาง

0
เครือ
่ งสาอางทีไ
่ ม่ปลอดภัยในการใช ้

7

เครือ
่ งสาอางปลอม

1

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ

0

การโฆษณาผิดกฎหมาย
รวม

0
35

7.1. อาหาร ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาคือ อาหารไม่บริสุทธิ์ พบสิ่งแปลกปลอมในขนม, จาหน่ายอาหารหมดอายุ
ปัญหาอาหารไม่ได้มาตรฐาน เข่นแพ้อาหารเสริมหมามุ่ย
7.2. เครื่องสาอาง ได้แก่ เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์สบู่ที่ไม่ได้คุณภาพ ใช้เครื่องสาอางแล้วแพ้
เครื่องสาอางปลอมไม่มีฉลากชัดเจน
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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7.3. ยา ได้แก่ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขายยาไม่มีเลขทะเบียนอย. ใช้ทะเบียนปลมจาหน่ายสมุนไพร นอกจากนี้ยัง
เรียนร้องเรียนยาปลอม ได้แก่ยากาจัดเห็บหมัดเถื่อน
8. อื่นๆ
จานวนกรณีร้องเรียน 31 ราย แบ่งตามกลุ่มปัญหาได้ดังนี้
8.1. การปรึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ การขอรับเงินชดเชยจากคู่กรณี
8.2. ถูกเรียกเก็บเงินค่าข้ามสะพานในที่ดินเพื่อนบ้าน
8.3. ปรึกษาการขับรถย้อนศร การจอดรถที่เขตห้ามจอดของห้างแล้วถูกล็อกล้อ
8.4. ขอคาปรึกษาถูกตารวจฟ้องเนื่องจากหมิ่นประมาท
8.5. บริษัทแฟรนไชส์ผิดสัญญาทาให้ธุรกิจเสียหาย

ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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การดาเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ

การแก้ไขปั ญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้ดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคจนยุติการ
ดาเนินการไปเป็นจานวน 70% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนในหมวดการเงินการธนาคาร โดยได้ยุติการดาเนินการ
ไปจานวน 646 เรื่อง ส่วน 24% เป็น เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่างๆ เช่น
ติดตามผู้ร้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการช่วยเหลือ ออกจดหมาย
สอบถามรายละเอียด แจ้งเรื่องหรือส่งต่อเรื่องเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ติดตามการดาเนินการถึงหน่วยงานต่างๆ
ออกจดหมายเพื่อเชิญเจรจาไกล่เกลี่ยถึงคู่กรณี และฟ้องร้องดาเนินการทางคดี เป็นต้น

ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559

…14

ตารางเปรียบเทียบเรื่องร้องเรียน ปี 2558 และ 2559
สถิติเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบปี 58-59
โดย ศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
การเงินการธนาคาร
บริการสาธารณะ
สื่อและโทรคมนาคม
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าและบริการทั่วไป
บริการสุขภาพและสาธารณสุข
อาหารยาเครื่องสาอางผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อื่นๆ
รวม

2558

2559

602
119
100
119
290
45
31
16
1322

421
145
78
55
125
32
35
31
922

ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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สรุปการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน ปี 2559
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

กรณีร้องเรียน

หมวดสินค้าและบริการทั่วไป
1
นางสาวเบญจ
ยกเลิกคอร์สเสริม
วรรณ มนัส
ความงาม
ไพบูลย์
2
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ รถชารุดบกพร่อง
รถยนต์ฟอร์ด

3
4

5

6
7

นางณิชาพร ป้อง
เรือ
นายสันต์ ทิวะกะ
ลิน
นางสมลักษณ์
แสงวัฒนะรัตน์

ความเสียหายที่
เรียกร้อง(จานวน)

ผลการเจรจา

30,000

30,000

ขอให้บริษัทรับซื้อ
รถยนต์คืน หรือ
ชดเชยให้เจ้าของ
รถยนต์ฟอร์ดที่มี
ปัญหาทุกคัน คันละ
300,000 บาท

ขยายระยะเวลา
รับประกันระบบ
ส่งกาลังทั้งระบบ
เป็น 7 ปี และให้
ส่วนลดอะไหล่
10%

5,000,000

ดาเนินคดี

100,000

5,000

บริษัท แสกนดิเนเวียน
ออโต้ จากัด

1,920,000

1,007,300

บีบีคลินิก แอนด์ บิวตี้
เซ็นเตอร์

500,000

150,000

บริษัท ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย)
และบริษัท พระนคร
ฮอนด้าออโตโมบิล
จากัด (สาขาเกษตรตัด
ใหม่)

427,732

ดาเนินคดี

คู่กรณี
บริษัทสปาช่าบิวตี้
แอนด์สลิมจากัด
บริษัท ฟอร์ด เซลส์
แอนด์ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด

ขวดน้าอัดลม
บริษัท เสริมสุข จากัด
ระเบิด
ได้รับความเสียหาย บริษัท เอนเดียร์ โรส
จากการ
จากัด (ชริมาร์คลินิก)
ทาศัลยกรรมจมูก

ซื้อรถยนต์วอลโว่
ใหม่ แต่สัญญาระบุ
เป็นรถเดโมและรถ
มีอาการชารุด
บกพร่อง
นางสาวธมล เจน ศัลยกรรมตาสอง
จตุรวนนท์
ชั้น แล้วตาอักเสบ
มีเส้นไหมค้างในตา
นางสาวธัญญ์นรี รถยนต์ฮอนด้า
ธัญวัฒนาศิริโชติ บังคับพวงมาลัย
เลี้ยวไม่ได้

ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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ลาดับ
8

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเฟื่อง
ฉัตร อุดมลาภ
สกุล

กรณีร้องเรียน
บริษัทฯสีแนะนา
ช่างทาสีให้แต่ทา
ไม่ได้มาตรฐาน

หมวดอาหาร ยา เครื่องสาอาง
1
นางจารุภา จีน ผลิตภัณฑ์นม
กลาง
หมดอายุ

คู่กรณี
บริษัท พรีซิชั่นเอนยิ
เนียริ่ง จากัด

ความเสียหายที่
เรียกร้อง(จานวน)
ขอข้อมูลการใช้
ผลิตภัณฑ์ และ
ความเห็นของบริษัทฯ
ที่มาตรวจสอบห้อง

ผลการเจรจา
ดาเนินคดี

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จากัด

20,000

20,000

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จากัด

20,000

20,000

บริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอร์รี่ จากัด
(มหาชน)

5,000

ยุติ

3,500,000

-

ปัญหาจากการใช้ บริษัท ไทยสมายล์
บริการสายการบิน แอร์เวย์ จากัด

16,830

ดาเนินคดี
1,580

2

นายสุธรรม
เจริญศิริทรัพย์

ผลิตภัณฑ์นม
หมดอายุ

3

นางสาวบูรณ์มี ศิ เส้นผมในขนมปัง
ริเศรษฐวรกุล

หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข
1

นางพัชราภา เวล ได้รับผลกระทบ
คลินิกศัลยกรรม-หมอ
เคอร์
จากการศัลยกรรม ชาตรี
กราม

หมวดบริการสาธารณะ
1
นางสาวลิลลี่
วาระเสน
2

คุณคัทริน วิริยะ
ดารงธรรม

ปัญหาจากการใช้ บริษัท ไทยสมายล์
บริการสายการบิน แอร์เวย์ จากัด

300,000

3

นางสาวชมพูนุช
เตชะนิติกุล

กรณีตกรถเมล์
เสียชีวิต

1,500,000

บริษัท วิริยะวงค์ร่วม
บริการ จากัด และ
บริษัท มิตรแท้
ประกันภัย จากัด

ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมวดอสังหาริมทรัพย์
1
นายฟารีส
มานะอัลนะห์ดี

2

นางสาวอทิตยา
เพิ่มกลาง

กรณีร้องเรียน

คู่กรณี

ความเสียหายที่
เรียกร้อง(จานวน)

ผลการเจรจา

พบปัญหาโครงการ บริษัท ศุภาลัย จากัด
บ้านศุภาลัย หลัง (มหาชน)
นิติบุคคลรับโอน
แล้ว

แก้ไขรั้ว,แก้ไขระบบ
บาบัดน้าเสีย,แก้ไข
ปัญหาดินทรุดตัว
บริเวณริมเลค

การชาระค่าบ้าน
เอื้ออาทร

ขอให้การเคหะ
ผู้ร้องได้ทาสัญญา
แห่งชาติ ช่วยทา
โดยใช้เงื่อนไขเดิม
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ ให้ผู้ร้อง
กลับเข้าทาสัญญาโดย
ใช้เงื่อนไขเดิม

การเคหะแห่งชาติ

13,339,562

ดาเนินคดี

1,233,880

การดาเนินงานด้านนโยบายและการแก้กฎหมาย
1. การจัดทาข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ
1.1. มีการจัดทาข้อเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ....... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.2. มีการจัดทาข้อเสนอ ต่อ( ร่าง ) ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.......ต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
2. ให้ความเห็นและนาเสนอปัญหาผู้บริโภค ต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้แก้ไขหรือออก
ประกาศในการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลการดาเนินการของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
1. เกิดการรวมกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดปัญหาแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อรถยนต์
ใหม่, กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้กล่องดิจิตอล เป็นต้น
2. เผยแพร่ประเด็นที่มีผลกระทบกับผู้ บริโภคในวงกว้างให้เป็น ข่าว ทาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น กรณีรถยนต์ชารุดบกพร่อง, การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า-ปะปาแพงกรณีการเช่าห้องพัก
อาศัย เป็นต้น
3. หน่วยงานกากับดูแลออกประกาศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการทาประกันเพื่อผู้สูงอายุ
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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- คาสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุของบริษัท
ประกันชีวิตและเอกสารประกอบ เลขที่ 56/2558 มีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- คาสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนทาประกันภัย(Pre-existing) ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุหรือในสัญญาเพิ่มเติ มหรือสัญญาใดๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้สูงอายุ เลขที่ 17/2559 มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2559
- เกิดการปฏิรูปการประกันชีวิต โดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ
.. และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ... เพิ่มเติมจากร่างพระราชบัญญัติเดิมปี 2535
4. หน่วยงานรัฐดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ และทาให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิ กรณี
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากบ.แคลิฟอร์เนีย ว้าว ฟิตเนส จากัด (มหาชน) โดย
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดาเนินการยึดทรัพย์ของนายแอริค มาร์ค เลอวิน มูลค่า
88 ล้านบาท และให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์ดังกล่าว
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การดาเนินการด้านคดี
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภค
----------------------------------------------------------------------------------------------การดาเนินการด้านคดีของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ และศูนย์ทนายความอาสาฯ
ระหว่างปี พ.ศ.2548 ถึง ธันวาคม 2559








ชุดคดีอุบัติเหตุรถโดยสาร จานวน
หมวดคดีนิติกรรมสัญญา
หมวดคดีประกันภัย
หมวดคดีละเมิด
หมวดคดีหนี้
หมวดคดีอาญา
หมวดคดีปกครอง(คดีสาธารณะ)
รวม

205
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คดี
161
59
43
34
18
14
534

หรือคิดเป็น
38.39%
คดี หรือคิดเป็น
30.15%
คดี หรือคิดเป็น
11.05%
คดี หรือคิดเป็น
8.05%
คดี หรือคิดเป็น
6.37%
คดี หรือคิดเป็น
3.37%
คดี หรือคิดเป็น
2.62%
คดี หรือคิดเป็น
100.00%

ทั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนคดีทั่วไป คดีผู้บริโภคและคดีสาธารณะ ได้ดังนี้
 คดีทั่วไป
จานวน 222 คดี หรือคิดเป็น
41.57%
 คดีผู้บริโภค
จานวน 298 คดี
หรือคิดเป็น
55.81%
 คดีสาธารณะ
จานวน 14 คดี หรือคิดเป็น
2.62%
รวม
จานวน 534 คดี
หรือคิดเป็น
100.00%
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ผลการดาเนินคดีปี ระหว่างปี 2548 ถึง ธันวาคม 2559
หมวดคดี
หมวดคดีสัญญา
ชุดคดีอุบัติเหตุรถ
โดยสาร
หมวดคดีประกันภัย
หมวดคดีหนี้
หมวดคดีละเมิด
หมวดคดีอาญา
หมวดคดีปกครอง
รวม

หมวดคดี
หมวดคดีสัญญา
หมวดคดีหนี้
หมวดคดีละเมิด
หมวดคดีอาญา
ชุดคดีอุบัติเหตุรถ
โดยสาร
หมวดคดีประกันภัย
รวม

หมวดคดี
ชุดคดีอุบัติเหตุรถ
โดยสาร
หมวดคดีประกันภัย

ตารางแสดงสัดส่วนคดีผู้บริโภค คดีทั่วไป คดีสาธารณะ จานวน 534 คดี
คดีทั่วไป
คดีผู้บริโภค
คดีสาธารณะ
รวม (คดี)
จานวนคดี คิดเป็น % จานวนคดี คิดเป็น % จานวนคดี คิดเป็น %
126
56.76%
35
11.75%
161
19
8.56%
186
62.42%
205
6
34
19
18
222

2.70%
15.32%
8.56%
8.10%
100%

53
24
298

17.78%
8.05%
100 %

14
14

ตารางแสดงผลการดาเนินการประเภทคดีทั่วไป จานวน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา จาหน่ายคดี
ชั่วคราว
1
1
1
1
2

100%
100%
222 คดี

สิ้นสุด

รวม (คดี)

126
34
18
15
19

126
34
19
18
19

6
1
1
218
รวม เป็นคดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการทั้งสิ้นจานวน
เป็นคดีที่ดาเนินการสิ้นสุดแล้วจานวน
รวมเป็นคดีทั้งหมด

6
222
4 คดี
218 คดี
222 คดี

ตารางแสดงผลการดาเนินการประเภทคดีผู้บริโภค จานวน 298 คดี
ขั้นตอนการดาเนินการ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา
บังคับคดี
สิ้นสุด
3
8
9
166
-

59
34
43
18
14
534

1

1

-

51
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หมวดคดีสัญญา
หมวดคดีละเมิด
รวม

4
1
8
รวม

2
3
26
1
3
19
12
7
9
262
เป็นคดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการทั้งสิ้นจานวน
36 คดี
เป็นคดีที่ดาเนินการสิ้นสุดแล้วจานวน
262 คดี
รวมเป็นคดีทั้งหมด
298

35
24
298
คดี

ตารางแสดงผลการดาเนินการประเภทคดีปกครอง (คดีสาธารณะ) จานวน 14 คดี
ขั้นตอนการดาเนินการ
หมวดคดี
ศาลปกครอง
ศาลปกครอง
บังคับคดี
สิ้นสุด
รวม (คดี)
กลาง
สูงสุด
คดีปกครอง
1
3
1
9
14
(คดีสาธารณะ)
รวม
1
3
1
9
14
รวม
เป็นคดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการทั้งสิ้นจานวน
5 คดี
เป็นคดีที่ดาเนินการสิ้นสุดแล้วจานวน
9 คดี
รวมเป็นคดีทั้งหมด
12 คดี
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ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนการฟ้องคดีของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก่อนปี 2550 - 2559
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ตัวอย่างคดีสาธารณะ
คดี แปรรูป กฟผ. คดีหมายเลขดาที่ ฟ.14/2548
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 11 คน
นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสหพันธ์องค์กร
ผู้บริโภค และประชาชนผู้บริโภค ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี กรณีการตราพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากัด
(มหาชน) พ.ศ.2548 และ พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ซึ่งอาศัยอานาจตามมาตรา 26 และมาตรา
28 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลาย
ประการ ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาพิพากษา ยกเลิกเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้ง
2 ฉบับดังกล่าว
ผลการดาเนินการ วันที่ 23 มีนาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคา
พิพากษา ให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และ พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน
2548 ซึ่งเป็นวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
โดยเห็นว่า การดาเนินการในขั้นตอนที่เป็นสาระสาคัญในการเปลี่ยนทุนของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหุ้นของบริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยเฉพาอย่างยิ่งการกระทาของคณะกรรมการการจัดตั้งบริษัทได้เสียไปทั้งหมด
หรือไม่มีผลตามกฎหมาย ย่อมมีผลทาให้การดาเนินการต่อมา รวมทั้งมติของคณะรัฐมนตรี
ที่มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นและจัดตั้ง
บริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) รวมทั้งการออกพระราชกฤษฎีกา กาหนดอานาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และ พระราชกฤษฎีกากาหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เสียไป
ด้วยเช่นกัน
คดี แปรรูป ปตท. คดีหมายเลขดาที่ ฟ.47/2549
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550
ศาลปกครองสูงสุด
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คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 5 คน
คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และประชาชนผู้บริโภค
ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) กรณีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของ
บริษัท ปตท. จากัด) พ.ศ.2544 และ พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การตรา
พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเป็นการใช้อานาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ขัด
ต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 อันนาไปสู่การผูกขาดธุรกิจน้ามันและก๊าซธรรมชาติโดยบริษัทเอก
ขน อีกทั้งยังขาดกลไกการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้บริโภคโดยรวม และมีผลทาให้รัฐต้อง
สูญเสียอานาจการควบคุมและต่อรองในกิจการของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ไปอย่าง
ถาวร
ผลการดาเนินการ วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคา
พิพากษา โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ว่า ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตลอดจน บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยกอานาจและสิทธิใน
ส่วนที่เป็นอานาจมหาชนของรัฐออกจากอานาจและสิทธิของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ส่วนคาขอที่ขอให้เพิกพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์
ของบริษัท ปตท. จากัด) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ
สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จากัด) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกา
กาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 นั้น
ให้ยก เนื่องจากเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมายและสมควรเพิกถอน แต่เนื่องจากมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาคดี 3 วัน เพื่อ
ล้มล้างความผิดคดีที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
คดีการขึ้นราคาค่า คดีหมายเลขดาที่ 2038/2552 , 206/2553
ทางยกระดับดอน คดีหมายเลขแดงที่ 1951-1952/2558
เมืองโทลล์เวย์ ศาลปกครองกลาง
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับ พวกรวม 20 คน
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กรมทางหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับประชาชนผู้บริโภค ยื่นฟ้องกรมทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งเพิกถอนสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ข้อ 5 แห่งบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 3/2550
ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 และเพิกถอนบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12
กันยายน 2550 และขอให้เพิกถอน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2549 และ
ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2550
คดีนี้สืบเนือ่ งจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 บริษัท ทางยกระดับดอน
เมือง จากัด (มหาชน) ประกาศขึ้นราคาค่าผ่านทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ราคาใหม่รถ 4
ล้อ จาก 55 บาท เป็น 85 บาท และรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 95 บาท เป็น 125 บาท และ
จะขึ้นราคาอีก 15 บาท ทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุสัมปทาน โดยบริษัทฯ อ้างสิทธิที่ทาได้
เนื่องจากรัฐผิดสัญญากับบริษัทฯ ทาให้รัฐต้องหาทางออกด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2549
และ 2550 เห็นชอบการแก้ไขบันทึกข้อตกลงปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ครั้งที่ 3/2550
โดยมีสาระสาคัญที่ให้บริษัทฯ ขึ้นราคาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ขยายอายุสัมปทานออกไป
จากเดิมอีก 27 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา ฯลฯ ทาให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ ภายหลังการฟ้องคดี ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งรวม
สานวนคดีของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเข้ากับคดีของนายสมคิด หอมเนตร เพื่อความสะดวกแก่
การพิจารณาคดีเนื่องจากเป็นการฟ้องในกรณีเดียวกัน
ผลการดาเนินการ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคา
พิพากษา โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ว่า การบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทาง
หลวง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง ลงวันที่
21 สิงหาคม 2532 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 1 วันที่ 27 เมษายน
2538 ฉบับที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 ) ฉบับที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2550 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี สมัย ดร.ทักษิณ ชินวัตร วันที่ 11 เมษายน 2549 และ สมัย พลเอกสุร
ยุทธ จุลานนท์ วันที่ 10 เมษายน 2550 ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก เป็นการกระทาที่เอื้อ
ประโยชน์ให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) เพียงฝ่ายเดียว และการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางสร้างภาระให้ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ใช้ทางยกระดับเกินสมควรจึงเป็นการไม่
เหมาะสม ในการยกเลิกผลประโยชน์การตอบแทนรัฐให้แก่เอกชน ขยายอายุสัมปทาน
ออกไปอีก 27 ปี ยอมให้เอกชนมีอานาจเหนือรัฐ กาหนดราคาล่วงหน้า ขึ้นราคาได้โดยไม่
ต้องขออนุญาต ทาให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนั้นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 11 เมษายน 2549 เฉพาะส่วนรับทราบข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2550 เฉพาะส่วนที่
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คดีซอยร่วมฤดี

ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่
3/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลปกครอง
กลางพิพากษาว่ามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 เมษายน 2549 และ 10 เมษายน
2550 ที่แก้ไขสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดาที่ อ 310/2555
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ กับ พวกรวม 24 คน
ผู้อานวยการเขตปทุมวัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท ลาภประทาน จากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ร้องสอด)
วันที่ 17 กันยายน 2551 นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ร่วมกับ
ประชาชนในซอยร่วมฤดี รวม 24 คน ยื่นฟ้อง ผู้อานวยการเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งระงับการก่อสร้างอาคารทั้ง
สอง ซึ่งขัดแย้งกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ในส่วนที่สูงเกิน 23 เมตร หรือพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรไว้
ชั่วคราว และระงับการออกใบอนุญาตเปิดใช้อาคารไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคา
พิพากษาหรือมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จากกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ออกเอกสารรับรองความกว้างของถนนซอยร่วมฤดีเกินกว่าความเป็นจริง และปล่อยให้
เอกชนก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษเกินกว่ากฎหมายกาหนด ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่พักอาศัยในซอยร่วมฤดี รวมถึงปัญหาอัคคีภัย และการจราจรที่
แออัดจนทาให้ประชาชนเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
คดีนี้สืบเนื่องจากการที่บริษัท ลาภประทาน จากัด และบริษัท ทับทิมทร
จากัด ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 2 อาคาร บริเวณซอยร่วม
ฤดี ต่อสานักการโยธา โดยใช้หนังสือรับรองความกว้างของถนนในซอยร่วมฤดีว่ามีความ
กว้าง 10 เมตรและผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ตลอดแนวจากสานักงานเขตปทุมวัน อันเป็น
การรับรองความกว้างของถนนเกินกว่าความเป็นจริง
ต่อมาสานักการโยธา จึงมีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ลาภประทาน จากัด
และ บริษัท ทัมทิมทร จากัด ขอให้ทบทวนการก่อสร้างเนื่องจากบริเวณหน้าที่ดินก่อสร้าง
เขตทางมีความกว้างไม่ถึง 10 เมตรตลอดแนว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการก่อสร้างอาคารที่ขัดกับ
กฎกะทรวงฉบับที่ 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่บริษัททั้งสองกลับ
ดาเนินการก่อสร้างต่อโดยไม่ปฏิบัติตามที่สานักการโยธามีหนังสือทักท้วง
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ผลการดาเนินการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลปกครองกลาง มีคา
พิพากษา โดยสรุปว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเขตทางถนนซอยร่วมฤดี มิได้มีลักษณะเป็น
ถนนสาธารณะที่เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร นาวต่อเนื่องกันตลอดไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร การก่อสร้างอาคารสูงขนาด
ใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร จึงขัดต่อข้อ 2 ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้อานวยการสานักการโยธาจะได้ทักท้วงไปยังผู้ร้องสอด
แล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็มิได้ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามหนังสือทักท้วง จึงถือว่าผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 และหรือที่ 2 ใช้อานาจตามมาตรา 40 , 41 , 42 , 43 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ดาเนินการกับผู้ร้องสอดทั้งสองแล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและผู้ร้องสอดทั้งสองอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาล
ปกครองสูงสุด และวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุด ได้นัดอ่านคาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ยืนตามศาลชั้นต้นให้สานักงานเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ) และ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องที่ 2) ใช้อานาจตามตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และ
มาตรา 43 แห่งพระราชาบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 ดาเนินการกับผู้ร้องสอด คือ บริษัท ลาภประทาน จากัด และบริษัท ทับทิม
ทร จากัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุด ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการบังคับคดีของสานักบังคับคดีศาลปกครองสูงสุด
คดีสุจิตรา ลีสวัสดิ์ คดีหมายเลขดาที่ อ.1167/2555
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง นางสาวสุจิตรา ลีสวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
วันที่ 9 เมษายน 2551 นางสาวสุจิตรา ลีสวัสดิ์ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ คณะกรรมการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ 4 พิจารณาเรื่องการ
อุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนมติการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 , 5 , 6 และขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 , 2
, 3 แก้ไขข้อบังคับข้อ 6 ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ฉบับปี 2549 และ 2550 โดยมีสาระสาคัญในการ
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กาหนดขั้นต่าของการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และการกาหนดให้กรณีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอย่างถาวรต้องจ่ายเงินช่วยเหลือได้ 200,000 บาททุกกรณี
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 สุจิตรา ลีสวัสดิ์ มีอาการ
เจ็บครรภ์ใกล้คลอด จึงเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง โดยคลอดเป็นทารกเพศหญิง ซึ่ง
หลังคลอดเด็กดิ้นแต่ไม่ร้อง จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งจากการเป็นผู้เสียหายจากคลอด
บุตรแล้วบุตรเสียชีวิต อันเป็นผลจากการรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ สุจิตราจึง
ได้ยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับฯ ปี 2549 เพื่อขอรับเงินจานวน
200,000 บาท
หลังคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินเบื้องต้นแล้ว วินิจฉัย
ว่าการเสียชีวิตของเด็กดังกล่าวเกิดจากเหตุแทรกซ้อนของโรคที่ไม่เป็นไปตามพยาธิสภาพ
ปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้วและโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป
จึงมีมติช่วยเหลือเป็นเงิน 20,000 บาท สุจิตราไม่เห็นด้วยจึงใช้สิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยต่อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สุจิตราต้องรอผลการ
พิจารณาถึง 9 เดือน และทราบผลการอุทธรณ์คาวินิจฉัยว่า คณะกรรมการฯ มีมติยกคา
อุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินเบื้องต้นฯ สั่ง
จ่ายเงิน 20,000 บาท นั้นถูกต้องแล้ว จึงเป็นเหตุให้สุจิตรา มาร้องขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ช่วยฟ้องเป็นคดีนี้
ผลการดาเนินการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีคา
พิพากษาเพิกถอนคาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทาให้ผู้ฟ้อง
คดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอีกครั้งได้ แต่เนื่องจากตาม
ข้อ 6 และข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ปี 2549 ซึ่งมีลักษณะให้เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการที
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลได้ โดยมีเพียงการกาหนดอัตราขั้นสูงโดยไม่มีการ
กาหนดอัตราขั้นต่าไว้ และกาหนดให้คานึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะ
ของผู้เสียหายด้วยก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงขอใช้สิทธิ
อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
รับคาขอเพิ่มเติมที่ผู้ฟ้องคดีมีคาขอเพิ่มเติมมาในคาคัดค้านให้การ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 6 ทบทวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเป็นธรรม ในอัตรา
สูงสุด
ต่อมาในระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้แถลงต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้พิจารณา
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คดีแอ๊บบอตฯ

ทบทวนคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็น
ผู้รับบริการตามสิทธิและได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งเข้า
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จานวน 200,000 บาท โดยหักส่วนต่างที่ผู้ฟ้อง
คดีรับไปก่อนแล้ว จานวน 20,000 บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ 6 ได้ประสานติดต่อให้ผู้ฟ้องคดีมา
รับเงินส่วนที่เหลือจานวน 180,000 บาท ไปแล้ว ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดาที่ 1336/2551
คดีหมายเลขแดงที่ 1933/2554
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 3 คน
กระทรวงพาณิชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย ยื่นฟ้อง กระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนคาวินิจฉัยของกรมการค้าภายในที่
วินิจฉัยว่าบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด (ประเทศไทย) ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอานาจ
เหนือตลาด และสั่งให้กรมการค้าภายในมีคาสั่งให้บริษัท แอ๊บบอตฯ มาขึ้นทะเบียนยา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน 9 รายการ และลงโทษปรับ บริษัท แอ๊บบอตฯ ในอัตรา
สูงสุดที่กระทาละเมิด พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
คดีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 – 25 มกราคม 2550
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐหรือซีแอล กับยา
จานวน 3 รายการ โดยมียาสูตรผสมระหว่างโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ของบริษัท แอ๊บ
บอตฯ รวมอยู่ด้วย ซึ่งหลังจากมีการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐของกระทรวงสาธารณสุข
บริษัท แอ๊บบอตฯ ผู้ขึ้นทะเบียนยาต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในยา
สูตรผสมระหว่างโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ ในรูปแบบชนิดใหม่เม็ดแข็งที่ทนความร้อนได้
ได้ตอบโต้มาตรการใช้สิทธิต่อรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้รัฐยกเลิกคาขอขึ้นทะเบียนตาหรับ
ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน 10 รายการ รวมทั้งยาสูตรผสมระหว่างโลพินาเวียร์
และริโทนาเวียร์รูปแบบใหม่ โดยบริษัท แอ๊บบอตฯ อ้างว่า บริษัทแม่ในต่างประเทศได้
ทบทวนเห็นสมควรยกเลิกคาขอขึ้นทะเบียนตาหรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด
ซึ่งบริษัท แอ๊บบอตฯ ถือเป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ มีอานาจเหนือตลาด เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั่วโลก จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อที่
ต้องการยาเป็นจานวนมาก
ทาให้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
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เอชไอวีเอดส์ประเทศไทย ในฐานะองค์กรทางานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึง
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อขอให้ดาเนินการสั่งการตามมาตรา 31
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2522 ให้บริษัท แอ๊บบอตฯ มาขึ้นทะเบียนยา
จานวน 10 รายการ เนื่องจากเห็นว่าการเพิกถอนคาขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
เป็นการใช้อานาจบริษัทแม่จากต่างประเทศ ถือว่าเป็นการผูกขาดตลอด มีอานาจเหนือ
ตลาดชัดเจน ต่อมา คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้
ร้องเรียนว่า บริษัท แอ๊บบอตฯ ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาด ไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนตาม
มาตรา 25 (3) ประกอบมาตรา 3 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2522 ผู้ร้องเรียนจึงได้อุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่มีการแจ้งผลการอุทธรณ์คาสั่งจน
เกินระยะเวลา 90 วันตามที่กฎหมายกาหนด จึงถือได้ว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ที่
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึง
เป็นเหตุให้ต้องฟ้องคดีนี้
ผลการดาเนินการ วันที่
ศาลปกครองกลาง ได้มีคาพิพากษาว่า
การกระทาของบริษัท แอ๊บบอตฯ ที่ยกเลิกคาขอขึ้นทะเบียนยา 7 รายการ ซึ่ง 1 ใน 7
เป็นยาสูตรผสมระหว่างโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 3 รายการ
รวมเป็น 10 รายการ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 25 (3) และ 28 แห่งพระราชบัญญัติแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2522 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 หรือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
วินิจฉัยว่า บริษัท แอ๊บบอตฯ ไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 25 (3) และ 28 แห่ง
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2522 จึงเป็นการออกคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีสาคัญที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมวดอาญา

คดีหมายเลขดาที่ อ.5009/2554
ศาลอาญา
คดีระหว่าง บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์เซลล์ จากัด
นายทรงพล พวงทอง ที่ 1 กับพวก 20 คน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 บริษัท แพล็ททินัมมอเตอร์เซลส์ จากัด ได้
ยื่นฟ้อง นายทรงพล พวงทอง ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน ผู้เช่าซื้อรถยนต์ตู้ยี่ห้อโฟตอนกับ
บริษัท จานวน 19 คน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ต่อศาลอาญา ฐานร่วมกัน
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จ เรียกค่าเสียหาย 5,00,000 บาท
จากกรณีกลุ่มผู้เสียหายจานวนกว่า 20 คน ที่ซื้อรถตู้ยี่ห้อโฟตอนมาใช้งาน
แต่เมื่อใช้ไม่นานพบว่ารถชารุดบกพร่องไมได้มาตรฐาน กลุ่มผู้เสียหายจึงรวมตัวกันมา
ร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้สอบ
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว จึงทาเรื่องเสนอถึง รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ส่ง
เรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยเหลือผู้เสียหายกลุ่มนี้ด้วย ภายหลัง
การยื่นหนังสือต่อ รมต.สานักนายกรัฐมนตรี กลุ่มผู้เสียหายส่วนหนึ่งได้ถูกเชิญให้ไป
ออกอากาศรายการ “ระวังภัย 24 ชั่วโมง” ทางช่องเนชั่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 แต่
ภายหลังการออกอากาศ บริษัท แพล็ททินัมมอเตอร์เซลส์ จากัดได้กล่าวหากลุ่มผู้เสียหาย
นายทรงพล พวงทอง กับพวก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวม 20 ราย ร่วมกัน
กล่าวหาบริษัทว่าขายรถยนต์ไม่มีคุณภาพ และยังเข้าร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ทั้งที่การกล่าวหาของบริษัทไม่เป็นความจริงแต่
อย่างใด
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคาสั่งพิพากษายก
ฟ้องจาเลยทั้ง 20 ราย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของโจทก์
คดีหมายเลขดาที่ อ.4792/2557
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
คดีระหว่าง บริษัท ปตท. จากัด มหาชน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ 1 กับพวก 5 คน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัท ปตท. จากัด มหาชน ได้ยนื่ ฟ้อง มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค, นางสาวสารี อ๋องสมหวัง, นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา, นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ และ
นางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นคดีอาญา ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ฐานความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อหากาไร จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ
จาเลยทั้ง 4 ได้จัดทาเสื้อคายมาจิที่มีรูปตัวการ์ตูนในรูปแบบหนีเสือปะจระเข้ออกจาหน่าย เพื่อ
ระดมทุนกองทุนปฏิรูปพลังงาน

ผลการดาเนินการ คดีนี้ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลมีคาสั่งให้คดีมีมูล โดย
ก่อนการสืบพยาน ศาลพยายามให้คู่ความทั้งสองเจรจาไกล่เกลี่ยกัน แต่ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ศาลจึงได้ดาเนินกระบวนพิจารณา กาหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ – จาเลย เพื่อ
เตรียมการสืบพยานต่อไป ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและพยานเพื่อ
สืบพยานโจทก์ – จาเลย ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560
หมวดละเมิด

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 1500/2558
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล
บริษัท เสริมสุข จากัก มหาชน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล ผู้เสียหาย
จากผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ปลอดภัย (ขวดเอสระเบิด) ได้ยื่นฟ้องบริษัท เสริมสุข จากัด มหาชน
เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 11,725,626 บาท
จากกรณีอุบัติเหตุขวดแก้วของเครื่องดื่มน้าอัดลมยี่ห้อเอสระเบิดแตก ทาให้เศษขวดแก้ว
พุ่งกระเด็นเข้าใส่ใบหน้าและดวงตาด้านซ้ายของโจทก์อย่างรุนแรง ขณะโจทก์ทางานเป็น
พนักงานเสริฟอาหารที่ร้านตะวันสาดแสงเดือน จังหวัดขอนแก่น ทาให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ
จากเศษขวดแก้วกระเด็นเข้าตาซ้าย ตาซ้ายมองไม่เห็น เลนส์ตาแตก
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคาพิพากษาให้จาเลย
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้ กับ โจทก์เป็ นเงิน รวมจานวนศาลชั้นต้น พิพ ากษาให้ จาเลยช าระเงิน
จานวน 1,410,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 พ.ค. 2557
เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ และให้จาเลยชาระค่าสูญเสียความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเป็นเงิน 900,000 บาท สงวนสิทธิที่จะแก้ไขคาพิพากษาเกี่ยวกับค่าเสียหาย
อย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ค่าเสียหายกรณีสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต กับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจนกว่าจะรักษาเสร็จสิ้น แต่ทั้ง นี้ไม่เกิน
5 ปี นับแต่วันมีคาพิพากษา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของจาเลย
คดีหมายเลขดาที่ พ.1445/2558
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
คดีระหว่าง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด ได้ยื่นฟ้อง
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ฐานละเมิดหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เป็นเงิน 30,000,000 บาท จากกรณีนางสาวบุญยืน ศิริธรรม กับพวก ร่วมกันเผยแพร่
แสดงความคิดเห็นลงใน FACEBOOK ของนางสาวบุญยืน ศิริธรรมและแสดงคลิปวีดีโอ
เหตุการณ์ทดสอบมาตรฐานน้าดื่มตราสิงห์ลงใน YOUTUBE แล้วทาให้บริษัทฯ ได้รับความ
เสียหาย
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคาพิพากษาให้จาเลย
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นเงินรวมจานวน 1,000,000 บาท ลงโฆษณาข้อความขอ
อภัยโจทก์ในหนังสือพิมพ์เทียบเท่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จานวน 2 ฉบับ เป็นระยะเวลา 7
วัน แต่ในระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของจาเลย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเจรจาข้อ
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559
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พิพาทร่วมกัน ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยมีการทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างโจทก์และจาเลย
คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 5211/2558
ศาลจังหวัดมีนบุรี
คดีระหว่าง นางสุนี ไชยรส ที่ 1 กับพวก 30 คน
บริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จากัด มหาชน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสุนี ไชยรส ที่ 1 กับพวก 30 คน ได้
ยื่นฟ้องบริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จากัด มหาชน ฐานผิดสัญญา ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี โดย
เรียกร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้จาเลยดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขบ่อบาบัดน้าเสียให้ใช้งานได้
ปกติและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกาแพงรอบหมู่บ้าน หกจาเลยไม่ดาเนินการให้จาเลยชาระเงิน
ค่าปรับปรุงทั้งสิ้น 4,406,294 บาท
จากกรณีการละเลยบารุงซ่อมแซมบ่อบาบัดน้าเสียภายในหมู่บ้าน
โครงการโฮมเพลสรังสิต ซึ่งเป็นส่วนสาธารณูปโภคของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง
ปัจจุบัน ปล่อยให้บ่อบาบัดใช้งานไมได้ รวมถึงการไม่ดูแลบารุงรักษารั้วกาแพงรอบหมู่บ้าน
ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ทั้งที่กาแพงหลายส่วนอยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรม เสี่ยงต่อการ
พังทลาย
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคาพิพากษาให้จาเลย
รับผิดกรณีบ่อบาบัดน้าเสีย ยกฟ้องกรณีรั้วกาแพง
ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของจาเลย
คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 6354/2559
ศาลจังหวัดเชียงราย
คดีระหว่าง นางพัชราภา เวลเคอร์
นายธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้อง ผศ.นพ.ธัญปพัศ
ปุญญพัฒน์วรโชติ กับพวกรวม 4 คน เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาลจังหวัดเชียงราย เรียก
ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,502,397 บาท จากกรณี โจทก์ได้รับการผ่าตัดกรามจากจาเลย ที่
เชียงรายเวชกรรมคลินิก ภายหลังการผ่าตัดพบว่า แผลเป็นหนองอักเสบ จึงกลับไปที่คลินิก
ฯ อีกครั้งเพื่อให้แพทย์ท่านเดิมตรวจรักษา แพทย์ทาการรักษาโดยการกดหนองออกให้
แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ทาให้โจทก์ต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ซึ่งตรวจพบเศษ
กระดูกตรงบริเวณที่อักเสบ จึงต้องผ่าตัดเพื่อนาชิ้นส่วนดังกล่าวออกและขณะทาการผ่าตัด
แพทย์ยังพบผ้าก๊อซค้างในบริเวณแผลด้วย ภายหลังจากการรักษาโจทก์มีอาการชาที่
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บริเวณคางและริมฝีปากล่าง อีกทั้งริมฝีปากล่างมีการเบี้ยวผิดรูป จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและพยานเพื่อสืบพยานโจทก์ –
จาเลย ในเดือนกันยายน 2560
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 927/2559
ศาลแขวงดุสิต
คดีระหว่าง ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน
นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน ได้ยื่นฟ้อง
นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร ฐานผิดสัญญา (บัตรเครดิต) เรียกให้ชาระหนี้คืน ต่อศาล
แขวงดุสิต เป็นเงิน 276,73 บาท จากกรณีนางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร ได้สมัครใช้งาน
บัตรเครดิตของโจทก์และผิดนัดชาระ เนื่องจากมีผู้อื่นนาบัตรเครดิตของจาเลยไปกดเงินสด
โดยที่จาเลยไม่เคยเปิดใช้งานบัตรเครดิตของโจทก์
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาให้ จาเลยไม่ต้องรับผิดตามฟ้องให้ยก
ฟ้องโจทก์
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างโจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คาพิพากษาของศาล
ชั้นต้น
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ผลการดาเนินคดีที่สิ้นสุดในปี 2559
หมวดละเมิด

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 1459/2557
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 3927/2558
ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง
นายมงคล ปุรณมณีวิวัฒน์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จากัดที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 255 นายมงคล ปุรณมณีวิวัฒน์ ได้ยื่นฟ้องบริษัท
เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) กับพวกรวม 3 คน ผิดสัญญา เลิกสัญญาเช่าซื้อเนื่องจาก
วัตถุแห่งสัญญาเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ต่อศาลแพ่ง โดยขอเรียกเงินจานวน 1,126,135
บาท คืนและขอห้ามจาเลยที่ 1 จาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นครุซ รุ่น 1.8 LS/AT
และให้เรียกเก็บสินค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสินค้าให้มีความปลอดภัย
หากไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขอให้ศาลมีคาสั่งห้ามจาเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจผลิต
หรือนาเข้าสินค้า
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างโจทก์ขออนุญาตฎีกา

หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 4402/2559
ศาลแขวงนครสวรรค์
คดีระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายศุภกร แสงโพธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ยื่น
ฟ้อง
นายศุภกร แสงโพธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ต่อศาลแขวง
นครสวรรค์ ให้รับผิดตามสัญญากู้เงิน จานวน 16,018 บาท โดยเมื่อปี 2550 โจทก์ใน
คดีนี้ได้ฟ้องจาเลยทั้งสอง ต่อศาลแขวงนครสวรรค์ ให้รับผิดตามสัญญากู้เงิน จานวน
16,018 บาท ซึ่งเป็นเงินจานวนเดียวกับที่ฟ้องจาเลยในคดีหลัง โจทก์ได้ขอถอนฟ้องจาเลย
ทั้งสองในคดีก่อน เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินของจาเลยทั้งสอง ปรากฏว่า
จาเลยทั้งสองได้ชาระเงินให้กับโจทก์มาตลอดยังไม่ได้ผิดนัด แต่เกิดจากการผิดพลาดของ
ระบบธนาคารกรุงไทย จึงทาให้ข้อมูลของจาเลยเป็นว่าผิดนัดชาระเงิน ต่อมาโจทก์ได้นา
ยอดเงินจานวนดังกล่าวฟ้องจาเลยทั้งสองเป็นคดีนี้อีกครั้ง
ผลการดาเนินการ โจทก์ถอนฟ้องจาเลยทั้งสอง
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หมวดสัญญา

หมวดละเมิด

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.5774/2558
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2560/2559
ศาลจังหวัดพระโขนง
คดีระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
นางปราณี สินสวัสดิ์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด มหาชน ได้ยื่น
ฟ้องนางปราณี สินสวัสดิ์ ฐานผิดสัญญา (บัตรเครดิต) เรียกให้ชาระหนี้คืน ต่อศาลจังหวัด
พระโขนง เป็นเงิน 60,423 บาท จากกรณีนางปราณี สินสวัสดิ์ ได้สมัครใช้งานบัตร
เครดิตของโจทก์และผิดนัดชาระ เนื่องจากจาเลยได้นาบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ชาระ
ค่าบริการดูผิวหน้าที่สถานเสริมความงาม เมื่อเข้ารับบริการจาเลยเกิดอาการแพ้ที่ใบหน้า
จึงขอยกเลิกการดูแลผิวหน้าและแจ้งยกเลิกการชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จาเลยไม่ต้องรับผิดตามฟ้อง
ยกฟ้องโจทก์
คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 575/2559
ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง นางสาวศศพินท์ ขันทองคา
นายนรินทร์ ดีไว กับพวก
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสาร
(กทม-ยโสธร-เขมราฐ) บ.วัฒนาสาครทัวร์ หมายเลขทะเบียน 15-3590 กทม. พุ่งชนเข้าไป
ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) ช่วงหน้าอาคาร
คลังสินค้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวน 12 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 4 ราย และเจ็บสาหัส
จานวน 2 ราย โดยพบว่า นางสาวศศพินท์ ขันทองคา นิ้วซ้ายขาด 3 นิ้ว หลังเกิดเหตุ
นางสาวศศพินท์ได้มาร้องขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ เนื่องจากไม่สามารถเจรจากับ
ประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้ ทั้งนี้ภายหลังการรับเรื่องร้องเรียนมูลนิธิฯ ได้นัดเจรจา
ให้กับนางสาวศศพินท์ แต่ไม่สามารถหาข้อยุติด้วยการเจรจาได้ จึงทาการยื่นฟ้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นคดีผู้บริโภค
ผลการดาเนินการ คดีนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะเจรจาเพื่อให้ข้อ
พิพาทยุติ โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด มหาชน ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุ
ยินยอมจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับนางสาวศศพินท์ ขันทองคา กรณีนิ้วขวาขาด 3 นิ้ว เป็น
เงินที่ตกลงกันไว้จานวน 800,000 บาท คดีจึงสิ้นสุดด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย
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โครงการเสริมพลังผู้บริโภคและผูป้ ระกอบการรถโดยสารปลอดภัย
=================================================================
โครงการเสริมพลังผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อรถโดยสารปลอดภัย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อเนื่องจากโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 2
ปี 8 เดือน (32 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 5 ประการคือ
1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรถโดยสารปลอดภัย
2) พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคในการทางานเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
3) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและกระบวนการยุติธรรมในเชิงลงโทษ
4) การติดตามและผลักดัน นโยบาย มาตรการ เพื่อรถโดยสารปลอดภัย และการพัฒนานโยบายหรือ
มาตรการเพื่อรถโดยสารปลอดภัย
5) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคส่วนภูมิภาคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย
การดาเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากกลไกผู้บริโภค 5 ภาค ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสื่อมวลชนนาเสนอเป็นข่าวต่อเนื่อง ทาให้การ
ขับเคลื่อนงานหลายส่วนมีความก้าวหน้าและสร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนา ข้อเสนอนโยบาย ที่สาคัญหลายประการ
ด้วยกันดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในระบบการป้องกันเฝ้าระวังเพื่อรถโดยสารปลอดภัย
1.1 เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกากับดูแลเพื่อรถโดยสารปลอดภัย โดยกรมการขนส่ง
ทางบกได้แต่งตั้งให้ ตัวแทนจากมูล นิธิเพื่ อผู้ บริโภคเข้าเป็น อนุ กรรมการมาตรฐานคุณ ภาพการ
ให้ บ ริ การรถโดยสารประจ าทางของกรมการขนส่ งทางบก และคณะอนุกรรมการยานพาหนะ
ปลอดภัย ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคส่วนภูมิภาคในการกากับดูแลเพื่อรถโดยสารปลอดภัย โดย
การเข้าร่วมคณะทางานด้านความปลอดภัยทางถนนกับหน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมคณะทางานเพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพรถโดยสารสาธารณะภายใต้คาสั่ งของศูนย์อ านวยการความปลอดภั ยทางถนน
จังหวัดพะเยาของภาคเหนือ การเข้าร่วมคณะทางานสายตรวจประชาชนอาสาและคณะทางานลด
อุบัติเหตุร่วมกับขนส่งจังหวัดสงขลาของภาคใต้ และการเข้าร่วมคณะทางานการมีส่วนร่วมประเด็น
การย้ า ยสถานี รถโดยสารจั ง ห วั ด ขอน แก่ น ให ม่ กั บ ขน ส่ ง จั ง ห วั ด ขอน แก่ น ของภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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1.3

เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคและหน่วยงานระดับท้องถิ่นในรูปแบบคณะกรรมการ
เฝ้าระวังเพื่อรถโดยสารปลอดภัยทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัดของภาคตะวันตก ภาคกลาง โดย
มีตั ว แทนร่ วมจากภาคี เครื อ ข่ายในพื้ น ที่ เพื่ อการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาคุณ ภาพบริการและ
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย

2. มาตรการ ข้อเสนอนโยบายหน่วยงานนาไปปรับใช้
2.1 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ประกาศเป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
เรื่อ ง การติดตั้ งระบบ GPS ในรถโดยสารทุก ประเภทที่ต้ องติ ดให้ เสร็จสิ้ น ภายในปี 2560 และ
โดยเฉพาะรถโดยสารสองชั้นบังคับให้ติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2559
2.2

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ปรับค่าสินไหมทดแทน
และเพิ่มสิทธิป ระโยชน์ ให้ แก่ผู้ ประสบภัยจากรถเพิ่มขึ้นตามโดยประกันภัยตามพระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา
ได้ปรับค่าปลงศพจาก 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท ปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลจาก 50,000
บาท เป็น 80,000 บาท

2.3

เกิดมาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารที่จัดทาขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ทนายความอาสาเพื่อ
ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายนักวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
รถโดยสารรับจ้างไม่ประจาทางในทุกประเภท จากการเช่ารถโดยสารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทั่วไป โดยคณะผู้จัดทาได้นาเสนอต้นแบบมาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสาร สู่หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อนาเสนอให้เห็นถึงความสาคัญในการใช้สัญญาที่มีคุณภาพในเช่ารถโดยสาร โดยมีพื้นที่นาร่องใน
การเริ่มใช้สั ญ ญาแล้ ว เช่น ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์มีคาสั่ งส่ งเสริมให้ ใช้
มาตรฐานสัญญารถเช่าสาหรับหน่วยงานและสถานศึกษา และเทศบาลตาบล 7 แห่ง ของอาเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา

2.4

เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการที่ชัดเจนในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เช่น แจ้งผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถ พบการบรรทุก
ผู้โดยสารเกินน้อยลง เป็นต้น

2.5

จัดเวทีวิชาการ และจั ดทาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายนักวิช าการ เพื่อผลั กดันให้ เกิด
มาตรฐานการคุ้มครอง ความปลอดภัย และระบบชดเชยเยียวยา ผ่านเวทีสาธารณะ เวทีวิชาการ
ตามประเด็นร้อนหรือสถานการณ์เด่นที่เกิดขึ้น เช่น กรณีอุบัติเหตุที่มีความสูญเสียจานวนมาก อาทิ
กรณีรถโดยสารเปรมประชาขนส่งพลิกคว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีรถโดยสารอินทราทัวร์พลิกคว่าที่
จังหวัดอ่างทอง กรณีรถโดยสารจักรพงษ์ทัวร์พลิกคว่าที่จังหวัดลาปาง เป็นต้น
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3. งานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภค
3.1

เกิดกลไกอาสาสมัครในรูปแบบใหม่ เช่น กลุ่มเยาวชนอาสา “ชมรมพลังวัยใส หัวใจอาสา” ของ
จังหวัดสิงห์บุรี หรือ กลุ่มอาสาสมัครสมัครเฝ้าระวังที่มีพัฒนามาจากการเป็นผู้ประสบเหตุทีได้รับ
ความเสียหายมาก่อน เช่น นางอานุด อยู่สุภาพ ผู้เสียหายอุบัติเหตุรถโดยสารบริษัท เปรมประชา
ขนส่ง และนางสมพร รวมมหทรัพย์ ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารบริษัท วีระพันธ์ทัวร์แอนด์
ทราเวล

3.2

เกิดกลไกเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัยใน 5 ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
อีสาน ภาคตะวันตก ภาคกลาง มีรูปแบบการป้องกันเฝ้าระวัง การรับเรื่องร้องเรียน และการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายพื้นที่การทางานใน
ระดับอาเภอเพื่อการดาเนินงานที่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

3.3

เกิดพื้นที่ตัวอย่างในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ได้รับความ
นิยมจากคุณภาพการให้บริการผ่านการสารวจคุณภาพความพึงพอใจของคิวรถตู้โดยสารสาธารณะ
ปลอดภัยภาคตะวันตก 7 จังหวัด

4. สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงลงโทษ
4.1 เกิดระบบการให้ข้อมูลด้านสิทธิกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะผ่านการส่งหนังสือขอข้อมูลถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยตลอดการดาเนินการโครงการ
ได้รับความร่วมมือตอบรับจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในการส่งข้อมูลผู้ประสบภัย คือ ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการบาดเจ็บ เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้ดาเนินการแจ้งสิทธิการ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัย ทาให้ประสบภัยทราบถึงสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการชดเชยเยียวยาได้รวดเร็วมากขึ้น
4.2

ผู้บริโภคที่ใช้บริการมีความตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคและมีความตื่นตัวในการร้องเรียนมากขึ้น โดยมี
สัดส่วนการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและศูนย์คุ้มครองสิทธิ
24 จังหวัดใน 5 ภาค รวม 589 ราย โดยมีศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็น
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา สามารถดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการให้คาปรึกษา การเจรจาไกล่เกลี่ย ทาหนังสือสอบถามถึงหน่วยงาน และสนับสนุนเพื่อการ
ดาเนินคดี จนผลการดาเนินการสิ้นสุดแก้ไขปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ร้องเรียน โดยมีกรณี
ร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ร้องเรียน

4.3

ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีการใช้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
ฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี โดยที่กระบวนการส่งผลให้บริษัทประกันภัยเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย
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ก่อนการฟ้องศาลมากขึ้น มีการใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ในช่วงระยะเวลาของโครงการดาเนินการ จานวน 47 คดี และ
ศาลมีคาพิพากษาเพื่อเยียวยาความเสียหายแล้วรวม 5 คดี (คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์คาพิพากษา) และ
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความจานวน 38 คดี รวม 43 คดี ทุนทรัพย์ที่ผู้เสียหาย
ได้รับรวมทั้งสิ้น 5,459,000 บาท และคดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 4 คดี และเมื่อรวมกับคดีที่
มีผลสาฤทธิ์ที่ผู้ประสบเหตุได้รับการชดเชยเยียวยาจากคาพิพากษาหรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความที่เกิดจากการดาเนินคดีต่อเนื่องระหว่างโครงการอีก 17 คดี และการเจรจาก่อนฟ้องคดีอีก 15
ราย อีกจานวน 9,050,516 บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ประสบเหตุได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางคดี
เป็นเงินจานวน 14,509,516 บาท
4.4

เกิดความร่วมมือรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือและสภาทนายความภาค
5 ในการทาความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ

4.5

เกิดเครือข่ายทนายความอาสาภาคอีสานที่เป็นความร่วมมือของสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น
และทนายความอาสา 8 จังหวัดภาคอีสาน ในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่ายทนายความอาสาภาค
อีสาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิ

5. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้กับผู้บริโภคในประเทศ
5.1 พัฒ นาช่องทางการสื่ อสารและให้ ข้อมูล เฝ้ าระวังรถโดยสารไม่ปลอดภัยที่ แฟนเพจ รถโดยสาร
ปลอดภั ย www.facebook.com/SafeThaibus) แฟนเพจ ถนน คน รถ ของเครือข่ายผู้ บ ริโภค
ภาคใต้ (www.facebook.com/ถนน-คน-รถ-742756909102743) เพิ่ ม เติ ม จากเพจอี ก แล้ ว รถ
โดยสารไทย (www.facebook.com/againbus)
5.2

พัฒ นาช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการรถโดยสารไม่ปลอดภัย ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นไลน์ เช่น ไลน์สายตรวจประชาชนอาสา ของสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ที่เป็น
รูป แบบการสื่อสารภายใต้คณะทางานรถโดยสารปลอดภัยของขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายในจังหวัด

5.3

เกิดชุดความรู้คู่ มือให้ กับ อาสาสมัค รและเครือข่ายผู้ บริโภคเพื่ อการคุ้ม ครองสิ ทธิผู้ ใช้บ ริการรถ
โดยสารสาธารณะและชุดความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนผู้บริโภคให้รู้สิทธิและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

6. การณรงค์ผลักดันนโยบาย
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6.1

รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ รถโดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย ถ้าไม่
ติดตั้งปรับ 50,000 บาท ผู้โดยสารต้ องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ถ้าไม่คาดปรับ 5,000 บาท รถตู้
โดยสารต้องไม่ มีการบรรทุ กผู้ โดยสารเกิน กาหนด ไม่ ขับเร็ว ไม่ขั บประมาท , รถโดยสารระยะ
ทางไกล พนักงานขับรถต้องได้พัก ทุก 4 ชั่วโมงหรือต้องมีการเปลี่ยนพนักงานขับรถ เป็นต้น

6.2

ผลักดันนโยบายรถโดยสารสองชั้นทุ กคันต้องผ่านทดสอบการทรงตัวก่อนให้บริการ โดยเฉพาะรถ
โดยสารสองชั้นที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามประกาศกรมการการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ฉบับที่ 1 ถึง 3

ข้อเสนอแนะ การติดตามประเมินภายใน
ข้อมูลจากผลประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทางานในระยะต่อไป
จุดแข็ง
1.

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิผู้บริโภค มีประสบการณ์ในการทางานรับเรื่องร้องเรียนและ
กระบวนการเยียวยาความเสียหาย

2.

เครือข่ายทนายความอาสา มีประสบการณ์ในการดาเนินคดีทางแพ่ง และทางานอย่างใกล้ชิด
กับศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ และเครือข่ายผู้บริโภค

3.

เครือข่ายนักวิชาการและหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ประกอบการรถโดยสารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารอยู่แล้ว

4.

การทางานมีองค์ความรู้เดิมจากดาเนินโครงการฯต่อเนื่อง ทาให้สามารถทางานและขยายความรู้
ภายใต้หลักจากฐานข้อมูลและความรู้ ทั้งในเชิงวิชาการและจากสถานการณ์จริงได้

5.

เครือข่ายผู้บริโภคตระหนักในปัญหารถโดยสารไม่ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นในหลายเครือข่าย

จุดอ่อน
1.

ภายใต้โครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิฯมีภารกิจเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งงานที่ดาเนินการโดยปกติคือ ด้าน
ระบบการร้องเรียน การเยียวยาความเสียหาย และการดาเนินคดี แต่เมื่อเพิ่มงานด้านการเชื่อม
ประสานงานกับเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค งานวิชาการ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานผลักดันนโยบาย จึงเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักสาหรับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ ที่มีอยู่เดิม
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ประกอบกับการทางานเชื่อมประสานเครือข่ายยังขาดประสบการณ์ ทาให้งานในบางส่วนโดยเฉพาะ
การประสานงานกับเครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ การขยายความรู้
ประสบการณ์ไปยังเครือข่ายและสื่อสาธารณะ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ตามที่โครงการคาดหวัง
2.

กระบวนการดาเนินคดี เน้นไปในเชิงมุมคดีทางแพ่งเป็นสาคัญ ยังขาดการพิจารณาคดีด้านปกครอง
ทั้งด้วยปัญหาด้านเวลา กาลังคน เนื้องานการประสานงานกับเครือข่าย ทาให้ยังไม่สามารถ
ดาเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างเต็มที่

โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีโครงสร้างการทางานและมีสมรรถนะด้านสื่อสารสาธารณะและการ
ประสานงานเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถนามาบูรณาการรองรับการดาเนินการของโครงการฯเป็น
อย่างดีได้
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค มีพัฒนาการการทางานและความชานาญด้านระบบ
ร้องเรียนและเยียวยาความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค มีการดาเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค อันจะทาให้ข้อเสนอของผู้บริโภคมีผลอย่างเป็นทางการมากขึ้น
นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ
ประชาชน ทาให้หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการดาเนินมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
ความปลอดภัยของรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง
งานด้านการดาเนินคดีในทางสาธารณะ ปัจจุบันมีทนายความให้ความสนใจในการดาเนินงานเพื่อ
สาธารณะมากขึ้น หากโครงการดาเนินการประสานงานขอความร่วมมือจะทาให้มีทนายความ นัก
กฎหมายที่มีความรู้ความชานาญเข้ามาช่วยเหลือดาเนินการมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

เจ้าหน้าที่โครงการฯ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานโครงการและการสนับสนุนองค์กร
งานเชื่อมประสานเครือข่ายผู้บริโภคต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ความใส่ใจ ความสัมพันธ์ที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง การดาเนินงานผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ จึงอาจขาดความเหมาะสม ควรให้ส่วน
ที่ดาเนินการในด้านนี้อยู่แล้วเข้ามาร่วมดาเนินการในโครงการอย่างใกล้ชิด
งบประมาณที่จากัด ด้วยต้องรับผิดชอบภาระของเครือข่ายผู้บริโภคทุกภาคภายใต้การดาเนินการ
โครงการฯเดียว
การทางานในลักษณะคณะกรรมการร่วม หากมีข้อเสนอ ไม่มีอานาจบังคับให้หน่วยราชการหรือ
ผู้ประกอบการต้องดาเนินการตามข้อเสนอโดยตรงเป็นเพียงลักษณะการขอความร่วมมือ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
การบูรณาการบุคลากรภายในมูลนิธิฯ ที่มีโครงสร้างการทางานที่ชัดเจนอยู่แล้ว มาร่วมดาเนินงานเพื่อให้
โครงการวัตถุประสงค์ต่างๆที่ตั้งเป้าหมายไว้
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายควรทาอย่างต่อเนื่องผ่านเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทา
หลักสูตรและคู่มือที่เข้าใจได้ง่าย
เครือข่ายผู้บริโภคที่สนใจงานด้านนี้ ควรแสวงหาประเด็นที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรและ
สภาพปัญหาของพื้นที่ และดาเนินการให้เป็นประเด็นที่มีรูปธรรมชัดเจนเพื่อการวัดผลสาเร็จ
การพัฒนาการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ประหยัด รวดเร็ว ควร
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การค้นหาวิธีการทางานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการ ควรแสวงหาวิธีการทางานในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลตอบรับโดยปราศจากอคติ

สิ่งที่ท้าทายและข้อเสนอในอนาคต
1.

2.

3.

4.

แม้ว่าจะมีความตื่น ตัวที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มผู้ บริโภคในด้านรถโดยสารสาธารณะ แต่ผู้บริโภค
โดยทั่วไปยังไม่ตื่น ตัวมากนั ก และยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิของตนเองกับการใช้บริการรถ
โดยสารปลอดภัย
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคต้องทางานหลายด้าน ด้วยงบประมาณที่จากั ด อาจทาให้อาสาสมัครเฝ้า
ระวังและแกนนาต้องทางานหนัก อีกทั้งต้องการการสนับสนุนหลายด้าน ทั้งความรู้ สื่อ และข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน ฯลฯ เพื่อให้สามารถทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โภครถโดยสารปลอดภั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายหน่ ว ยงาน และกลุ่ ม คนที่
หลากหลาย ทั้งด้านประชาสังคม วิศวกรรม และกฎหมาย ฯลฯ การประสานงานกับหน่วยงานที่
หลากหลายเช่นนี้ ต้องการการจัดระบบเพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภครถโดยสารปลอดภัยขับเคลื่อน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทางานร่วมกับผู้ประกอบการ อาจจาเป็นต้องมีวิธีการที่หลากหลาย ด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้
ประกอบอาจมีหลากหลาย จาเป็นต้องมีความรู้ และข้อมูล ก่อนที่จะมีการประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเป็นจริงมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒ นาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะให้มี
ความความปลอดภัยและการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังมีปัจจัยสาคัญอีกหลายประเด็นที่
ต้อ งมีก ารแก้ ไขและต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาสานต่ ออย่ างต่ อเนื่ อ งจากทุ กภาคส่ ว นทั้ งภาคประชาชน เอกชน และ
หน่ ว ยงานก ากับ ดู แล โดยเฉพาะงานด้านความร่ว มมื อแบบมีส่ ว นร่ว มในการก าหนดยุท ธศาสตร์และทิ ศทางใน
ระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ การบังคับใช้กฎหมาย
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และการกาหนดระเบียบกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ ใน
5 ประเด็นดังนี้
1. การผลักดันและขับเคลื่อนงานนโยบายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
2. การผลักดันและขับเคลื่อนงานนโยบายรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องจัดทาประกันภัยภาค
สมัครใจ
3. ตัวแทนผู้บริโภคมีส่วนร่วมหรือเข้าเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด หรือ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัด
4. การใช้สัญญามาตรฐานเช่ารถโดยสารในสถาบันศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. รถโดยสารสองชั้นต้องเข้ารับทดสอบการทรงตัวทุกคันก่อนให้บริการ หรือการห้ามใช้รถโดยสาร สอง
ชั้นในเส้นทางเสี่ยง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง
ภาคตะวัน ตก และภาคตะวัน ออก จึ งเห็ น ควรที่จะร่ว มกันพั ฒ นาโครงการการคุ้มครองผู้ บริโภคด้านรถโดยสาร
สาธารณะระยะที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภั ยทางถนนเพื่อรถโดยสาร
สาธารณะปลอดภัย” โดยที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยังคงทาหน้าที่เป็นกลไกประสานงานหลักของภาคีเครือข่ายผู้บริโภคที่
จะไปเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายนักวิชาการและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ โดยทา
หน้าที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับระบบการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ข้อกาหนดกฎหมาย
ความร่วมมือกับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชน เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการทางานใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงในการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานการชดเชยเยียวยาความเสี ยหายและ
มาตรการบังคับผู้กระทาความผิดและหน่วยงานหรือองค์กรที่ละเลยต่อหน้าที่ที่ทาให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้เกิดเป็น
กรณีตัวอย่างที่ต้องได้รับการพัฒนาไปสู่บทมาตรการเชิงลงโทษ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นทางนโยบายด้าน
ความปลอดภัยทางถนนและรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมมีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยให้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 26 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย
======================================================================
ปี 2559 ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย ได้ดาเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) พัฒนาศักยภาพและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
2) ผลักดันให้เกิดนโยบาย และ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ โดยการทางานผ่าน โครงการ 2
โครงการ คือ

1. สร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ระยะเวลาโครงการ 30 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 จนถึง 28 กุมภาพันธ์
2560 มีวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ประการ คือ
1.เพื่อให้ความเห็น เสนอแนะนโยบาย มาตรการและติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค
2.เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
3.เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีรูปแบบ กลไก และบทบาทการดาเนินงานที่สาคัญหลักๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เป็นกลไกสาคัญ ในการให้
ความเห็น เสนอแนะนโยบาย มาตรการและติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค
2. สนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยองค์กรผู้บริโภค 7 ภาค 44 หวัด
3. มีการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ด้าน ผ่านกลไกการทางานคณะอนุกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญที่ผ่านมา งานหลายส่วนมีความก้าวหน้าและสร้างผลกระทบไปสู่การ
พัฒนา ข้อเสนอนโยบาย ที่สาคัญหลายประการด้วยกันดังนี้

1) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (คอบช.) และ
คณะอนุกรรมการฯ ในการให้ความเห็น เสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้นาเครื่องมือใหม่มาใช้ติดตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐ : ระเบียบสานักนายกฯว่าด้วย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 การให้ความเห็นและข้อเสนอนโยบายและ
มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมการฯถูกนาไปปรับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้
1.1) การให้ความเห็นและข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
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1.1.1 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของการบริโภคจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กาหนดให้มีการตรวจติดตามตู้น้าดื่มหยอดเหรียญไว้ในแผนการตรวจสอบฉลาก
สินค้าแล้ว หากพบการกระทาความผิดจะส่งเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย และแผนการตรวจสอบฉลากสินค้า
ในส่วนภูมิภาคประจาปีงบประมาณ 2559 ได้กาหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตรวจสอบ
ด้วย และ สานักอนามัยได้นาข้อเสนองานวิจัยไปประกอบการทาร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการผลิตน้าดื่มจาก
เครื่องจาหน่ายตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
1.1.2 ข้อเสนอบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ ได้ประสานกับสถาบันการเงิน และตกลงให้งานธนาคารมีหนังสือ
แจ้งผู้ซื้อที่ผิดนัดก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งการเคหะแห่งชาติให้ชาระหนี้แทน
1.1.3 ข้อเสนอแก้ไขเปลี่ยนบัตร MRT การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM ขยายเวลาการเปลี่ยนบัตรโดยสาร ชนิดเติมเงิน ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 และผู้บริโภคที่เคยร้องเรียนได้ดาเนินการไปเปลี่ยนบัตรก็พบว่าไม่ถูกเก็บค่ามัดจาบัตรอีก
1.1.4 ข้อเสนอแนะต่อการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยชีวภาพ พ.ศ. ....(พืช GMOs) คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษากฎหมายเพื่อกากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นข้อเสนอต่อเนื่องจากกิจกรรมปีที่ผ่านมา
1.2 การตรวจสอบหน่วยงานรัฐเพื่อให้มีมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่สาคัญ
1.2.1 การเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ) เรื่องขอให้ตรวจสอบและมี
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการทาประกันชีวิต
1.2.2 การตรวจสอบกรมการค้าภายใน เรื่อง การออกประกาศราคาจาหน่ายปลีกแนะนาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุ
ถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558 ฉบับที่ 3 (ก๊าซหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม) ซึ่งกาหนดเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ ไม่ประกาศทั่วประเทศ
1.2.3 สารวจการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อให้ กสทช.ตรวจสอบเรื่องการ
โฆษณาเกินเวลาในช่องดิจิทัล
1.3 งานศึกษาวิจัย ที่อนุกรรมการฯ จัดทา สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ กลไก และวาระขับเคลื่อน
นโยบายที่ส่งผลระดับชาติ : กรณีปัญหาตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ นาไปสู่ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
จัดทาข้อบังคับกาหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ และนาเข้าเป็นวาระการประชุม “สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ” ครั้งที่ 9
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1.4 การจัดเวทีวิชาการและการแถลงข่าวการขับเคลื่อนงานที่สาคัญของคณะกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือจาก
สื่อมวลชนหลายสานักในการนาเสนอข่าวบทบาทคณะกรรมการฯ การผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเวทีวิชาการเรื่อง “สถานการณ์ความปลอดภัยของการบริโภคจากตู้น้า
ดื่มหยอดเหรียญ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 การจัดเวทีสภาผู้บริโภคประเด็นสุขภาพ กรณี การใช้สิทธิฉุกเฉิน 3
กองทุน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 แถลงข่าวคณะกรรมการองค์การอิสระฯและผู้บริโภคเรียกร้องให้ กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ติดฉลากแสดงสินค้าพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMOs ) เวที
แถลงข่าวร่วมนักวิชาการ แนะ กสทช.กากับดูแลคุมเข้ม ทีวีดิจิทัลโฆษณาเกินเวลา การแถลงข่าวร่วมกับ
นักวิชาการคดีโทลล์เวย์ ชี้ชัดหากมีกฎหมายองค์การอิสระฯผู้บริโภคจะไม่ถูกเอาเปรียบ เป็นต้น ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายกาหนดไว้ในโครงการที่สื่อมวลชนจะต้องนาเสนอข่าวจานวน 6 ครั้งต่อปี มีสานักข่าวนาเสนอไม่น้อยกว่า
52 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทสื่อออนไลน์ 33 แห่ง ประเภทสื่อโทรทัศน์ 13 แห่ง ประเภทหนังสือพิมพ์ 6 แห่ง เช่น
www.indyconsumer.org องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, www.consumerthai.org มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
,Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, Facebook องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค,www.ฉลาด
ซือ้ .com,Facebookฉลาดซื้อ,www.tnews.co.thทีนิวส์,plus.google.com
,www.manager.co.th,www.citizentaipbs.net www.thairath.co.th ,www.youtube.com
www.mcot.net,www.matichon.co.th,www.seaconsumers.org www.pantip.com,www.prachachat.net
กองประชาสัมพันธ์กทม.,www.hfocus.org measwatch.org,www.sathai.orgมูลนิธิเกษตรยั่งยืน
,http://prachatai.orgประชาไท www.tnnthailand.com,www.radioparliament.netwww.dailynews.co.th,
www.posttoday.comwww.news.voicetv.co.th,
www.thaihealth.or.thhttp://waymagazine.org,http://www.lrct.go.thคปก.,http://www.winnews.tv
,www.isranews.org http://hilight.kapook.com PPTV ,Now26,Thai PBS รายการสถานีประชาชน, MONO29,
CH 7,Nationch22 TNN24,VOICETV,ช่อง 11,CH 8,TV5,Bright TV,NEW TV หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ,กรุงเทพ
ธุรกิจ, บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ,มติชนรายวัน ,NEW1

2. งานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภค
2.1 เกิดกลไกใหม่ มีสภาผู้บริโภคแห่งชาติ โดยมีตัวแทนจากทั้งคณะกรรมการ คอบช. ร่วม เครือข่าย 9 ด้าน
และผู้แทนหน่วยงานรัฐ คือ กสทช.,คปภ.,บก.ปคบ. เพื่อทางานร่วมกันในการกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค การ
ช่วยติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และร่วมผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มี
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการสนับสนุนการทางานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด ขยายสภา
ผู้บริโภคในระดับจังหวัด 44 จังหวัด และเริ่มก่อรูป Model 2 ลักษณะ คือ สภาเชิงโครงสร้าง กับ สภาเชิงประเด็น
ทาให้สามารถพัฒนาความร่วมมือการทางานกับหน่วยงานในพื้นที่ได้มากขึ้น เช่น จังหวัดลาปางจัดตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้ระดับจังหวัด จังหวัดน่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทาความร่วมมือกับองค์ปกครองส่วน
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ท้องถิ่น และ กสทช.ในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ทา
ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกและดับบ่อย เป็นต้น
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ด้วยการใช้ระบบ CRM ร่วมกันขององค์กรผู้บริโภค 44
จังหวัด ซึ่งเป็นความก้าวหน้าการบันทึกและใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค จากการใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลร่วมกันพบปัญหาหลายประการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้เพิ่มช่องทางรายละเอียดเรื่องร้องเรียน วันที่แจ้งเรื่อง ชื่อคู่กรณี และวิธีการแก้ไขให้เป็น Mandatory Field
หากไม่ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนจะไม่สามารถกดบันทึกได้ สร้าง Email Alert เมื่อมีใบรับเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ปิดเกิน 30
วัน จะมีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ ระบบดังกล่าวศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีศักยภาพในการจัดการปัญหา
ผู้บริโภคได้สูงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 (ปีท1ี่ ) ร้อยละ 66 (ปีที่ 2) และคิดเป็นร้อยละ 84.8
จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8,470 เรื่อง จากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
3,386 เรื่อง ภาคตะวันตก 1,540 เรื่อง ภาคเหนือ 1,315 เรื่อง ภาคอีสาน 704 เรื่อง ภาคใต้ 695 เรื่อง ภาค
ตะวันออก 348 เรื่อง ภาคกลาง 482 เรื่อง

3. การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ กรณี
ผลทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น แบรนด์รองเท้าวิ่งกับความรับผิดชอบต่อสังคม การ
เลือกซื้อ BB Cream ประสิทธิภาพแร็คแขวนจักรยานท้ายรถ อัลตราบุ๊ค เครื่องวัดความดันโลหิต ที่นั่งสาหรับเด็ก
ในรถยนต์ การทาบัตรเดบิตแบบมีประกันชีวิตเพื่อดูว่าได้รับกรมธรรม์หรือไม่และการเปิดใช้บริการเอทีเอ็มแบบ
ธรรมดา คุณสมบัติปลอกหมอนได้ตามมาตรฐาน มอก.และตรงตามฉลากหรือไม่ ประสิทธิภาพเครื่องดูดฝุ่น สาร
ฟอกขาวในเห็ดหูหนูขาวแห้ง สารตกค้าง ในเห็ดหอมแห้ง สารกันบูดในขนมจีน และ การทดสอบปริมาณสารไนเต
รทและไนไตรท์ในไส้กรอก
ผลทดสอบที่เผยแพร่ผ่านวารสารฉลาดซื้อ ได้เผยแพร่ให้กับสมาชิกฉลาดซื้อทั่วประเทศ 5,500 คน ผ่านเฟสบุ๊ค ฉลาด
ซือ้ และจัดให้มีการแถลงข่าว เพสข่าวส่งไปยังสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งข้อมูลผลทดสอบสารกันบูดในขนมจีนได้รับการ
ตอบรับจากผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจานวนมากถึง 46 สานักข่าวออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ฉลาดซื้อมีผู้เข้าชม
และแสดงความคิดเห็นจานวนมากถึง 103,476 คน สื่อมวลชนนาเสนอเป็นข่าวผ่านฟรีทีวีหลายสถานีด้วยกัน เช่น
ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 3HD ช่อง PPTV ช่อง ONE ช่อง 8 THAI PBS VOICTV MONO29 TNN24 NOW26
NATION22 สานักข่าวไวน์ และ ที่เป็นข่าวมากที่ผู้บริโภคสนใจมากที่สุด คือการทดสอบปริมาณสารไนเตรทและไน
ไตรท์ในไส้กรอก มีสื่อมวลชนสนใจเป็นจานวนมาก โดยเป็นสื่อออนไลน์ จานวน 43 แห่ง เช่น ผู้จัดการออนไลน์
โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ พีพีทีวี ไบร์ททีวี มติชนออนไลน์ กระปุก โดนจัง.com สื่อโทรทัศน์ 13 แห่ง เช่น Bright TV
20, สถานีโทรทัศน์ประเทศจีน TCITV , Thai PBS ,ช่อง One News , เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ,ช่อง 8 ,ไทยรัฐทีวี 32
รายการทุบโต๊ะข่าว ช่อง Amarin TV ช่องสปริงนิวส์ โดยใน FB ของ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีคนอ่าน 403,388 ครั้ง มี
การแชร์ 20,837 ครั้ง และผ่าน FB นิตยสารฉลาดซื้อ มีคนอ่านถึง 2,161,794 คน มีการแสดงความคิดเห็นและแชร์
77,580 คน
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4. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูล www indyconsumes.org www.scaconsumers.org ด้วยการเปลี่ยน templante และ
ปรับปรุงข้อมูลโดยได้ปรับโมดูลหน้าเว็บ และอัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ Facebook องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และนาขึ้นข้อมูลที่เป็นรูปแบบอินโฟกร๊าฟฟิก 7 ด้าน อีกทั้งเกิดนวัตกรรมสื่อสารออนไลน์ใหม่ เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน Facebook Live
องค์กรผู้บริโภคภูมิภาคได้นาข้อมูลไปเผยแพร่ ในการจัดฝึกอบรม การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคในพื้นที่ อีกทั้งได้ดาเนินการแปลข่าวสารสาคัญเพื่อเผยแพร่ อีกด้วย

5. การพัฒนาคู่มือผู้บริโภคศึกษาใช้กับนักเรียนมัธยมต้นมีทั้งหมด 18 บท ครอบคลุมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 7 ด้าน คู่มือฯ เล่มนี้ถูกกออกแบบให้ใช้ได้ง่ายสาหรับทั้งอาจารย์ทั่วไป ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพราะมีคาอธิบายชัดเจน มีใบงานพร้อมใช้งานอีกทั้งมีข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ดาเนินกิจกรรมไว้ท้าย
บท เพื่อให้ผู้สอนได้ศึกษาก่อนทาการสอน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้สอนได้ใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่
ละคาบ สาหรับการเรียนการสอนที่ต้องการการประเมินผลผู้เรียนเพื่อตัดเกรด ก็สามารถใช้แบบฝึกหัดในบทที่ 18
เป็นข้อสอบไล่ได้ด้วย
คู่มือฯ เล่มนี้เหมาะสาหรับสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้สอนสามารถนาไปใช้สอนหมดทั้ง 18 คาบ
ในคาบเรียนที่กาหนดได้ เช่น วิชากิจกรรม วิชาโฮมรูม คาบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ฯลฯ หรือสามารถเลือกหยิบ
บางหัวข้อไปใช้สอนแบบบูรณาการในวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือนาไปปรับเป็น
กิจกรรมค่ายสาหรับเยาวชนได้ด้วยเช่นกัน
6.การรณรงค์ผลักดันให้เกิดกฎหมายองค์การอิสระฯในร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ
กาหนดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระ กาหนดใน มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อม
มีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค
และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
1. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน คณะกรรมการ 7 ด้าน เครือข่าย
องค์กรผู้บริโภค 7 ภูมิภาค ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 44 จังหวัด มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา มีกลไก
การทางานที่ชัดเจนมากขึ้น
2. มีการจัดการความรู้ นาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ และผลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูล CRM มาใช้ในการ
ทางานพร้อมกับมีการสื่อสารสาธารณะ ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
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3. ระบบฐานข้อมูลปัญหาผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ และการแก้ไขปัญหา ทาให้องค์กรผู้บริโภคใช้ประโยชน์
วิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยการใช้ระบบบันทึกข้อมูล (CRM) ของพื้นที่ใน 44
จังหวัดที่ทางานร่วมกัน
4. จัดระบบสนับสนุนการทางานระดับพื้นที่ที่ชัดเจน โดยใช้กลไกระดับภาค กลไกพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ซึ่งช่วย
เพิ่มศักยภาพคนทางานระดับพื้นที่

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1.หน่วยงานรัฐที่ทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคไม่สนับสนุนให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทาง
โครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรณรงค์โดยสร้างความเข้าใจกฎหมายองค์การอิสระฯ และสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่
ใช้สิทธิร้องเรียนมีส่วนร่วมในการผลักดันเพิ่มขึ้น เป็นกลไกตัวแทนของผู้บริโภค ที่ใกล้เคียงกับสภาอุตสาหกรรม
หอการค้าที่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในปัจจุบัน
2.การเปลี่ยนแปลง สสส. ทาให้โครงการชลอการดาเนินกิจกรรมโครงการมากกว่า 6 เดือน ทาให้ในบาง
กิจกรรมมีความล่าช้า เช่น การพิจารณาการศึกษาวิจัย เป็นต้น

สิ่งที่ท้าทายในอนาคต
1.พัฒนาองค์กรผู้บริโภคระดับพื้นที่ให้เป็นองค์กรผู้บริโภคที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหา
เรื่องร้องด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภค
2.กลไกองค์กรของผู้บริโภคที่รวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
3.การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการและยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
4.พัฒนาระบบรับเรื่องเรียนผ่านมือถือสาหรับเครือข่ายผู้บริโภค (Application)
5.ผลักดันการออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 46 ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอณาจักรไทยพุทธศักราช ....(ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2559)

2. โครงการพัฒ นาองค์กรผู้บริโภคคุณ ภาพ เพื่อ ลดปัจจัยเสี่ ยง ด้านผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพ
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เริ่มโครงการนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559- 30 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการที่สาคัญ คือ
1) เพื่อพัฒ นาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรคุณภาพระดับพื้นฐาน และนาร่อง
พัฒนาสู่ขั้นมีสิทธิในพื้นที่ที่เข้มแข็ง
2) เพื่อพัฒนาให้องค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเครือข่ายผู้บริโภคสามารถพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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3) เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบกลไกเฝ้าระวังและ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เน้นการมีส่วนร่วม
4) เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์ภาคีเครือข่ายในระดับทุกภูมิภาค ในการพัฒนารูปแบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในระดับประเทศ
ผลการดาเนินงานสาคัญที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งในรอบ 6
เดือน ที่ผ่านมาเกิดผลงานกิจกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้บริโภคที่สาคัญ ได้แก่
1. มีการสารวจ และ วิเคราะห์ข้อมูล องค์กรในพื้นกรุงเทพมหานคร 50 เขต เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรผู้บริโภค
คุณภาพในระดับต่างๆ โดยใช้คู่มือ หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ผลิตโดยแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และ บุคลากร การพัฒนาในเบื้องต้น
เน้นการเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดทารายงาน การจัดทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน สามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรระดับขั้นพื้นฐาน จานวน 30 องค์กร
2. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ 32 เขต เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสารวจตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 32 เขต โดยสารวจเขตละ 20 ตู้ จานวนสารวจ 640 ตู้ และนาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อได้แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าตู้น้าดื่ม ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่ตั้งตู้น้าดื่มหยอดเหรียญตั้งอยู่ในที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ และสภาพของตู้เป็นตู้สภาพเก่าและชารุด และไม่มีการติดสติ๊กเกอร์คาเตือน คาแนะนา ไม่ระบุวัน
เดือน ปี การเปลี่ยนไส้กรอง การทาความสะอาด เป็นต้น และได้ จัดทาแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้บริโภคในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนองค์กรผู้บริโภคแต่ละเขตนาส่งข้อมูลการสารวจและข้อเสนอการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) และ สานักงานเขตพื้นที่ ให้เร่งดาเนินแก้ไขปัญหา
3. การสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค ที่มีประสิทธิภาพในการบั นทึกข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด
นั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2559 มี จานวนเรื่อ งร้อ งเรียนจานวน 40 เรื่อ ง สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาสิ้นสุด 36 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนิน 4 เรื่อง

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของโครงการในครั้งนี้ คือการมีพื้นที่องค์กรผู้บริโภคจานวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนาองค์กรผู้บริโภค เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) ได้จัดทา

สิ่งที่ท้าทายในอนาคต
พัฒนาองค์กรผู้บริโภคระดับพื้นที่ให้เป็นองค์กรผู้บริโภคที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหา
เรื่องร้องด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภค ในการเป็นองค์กรผู้บริโภค และพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559

…52

ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
*****************************************************************************
นิตยสาร “ฉลาดซื้อ” เพื่อเผยแพร่จานวน 12 ฉบับ
ฉบับ เดือน

ปก

สกูป๊

179 ม.ค.59 ชอปออนไลน์ ประกันสูงวัย

ทดสอบ ICRT

ทดสอบ

เครื่ อ งวั ด ความ เห็ดหูหนูขาว(ฟอกขาว)
ดัน

ทดสอบ
ร้านค้าออนไลน์

180 ก.พ.59 ขนมจีน

โครงสร้างราคาก๊าซหุง คาร์ซีสท์
ต้ม

สารวจราคาก๊าซหุงต้ม

ขนมจีน(สารกันบูด)

181 มี.ค.59 โรลออน

การใช้สิทธิการตาย

โรลออน

โรลออน(ฉลาก)

ไส้กรอก (ไนเตรท)

182 เม.ย.59 ปรินเตอร์

ทีพีพี

เครื่องพิมพ์

โยเกิร์ต จุลินทรีย์

แป้งฝุ่นทาตัว

183 พ.ค.59 อาหารแมว

สมัชชาผู้บริโภค

อาหารแมว

ฟิล์มกันรอยมือถือ

การป้องกันยูวีของ
ฟิล์มมือถือ

184 มิ.ย.59 ริชแบรนด์

ผักตราคิว

185 ก.ค.59 ก ร ะ เ ป๋ า สมาชิกฟิตเนส
เดินทาง

ริชแบรนด์

เนื้อเค็ม หมูแผ่น(ไนเตรท) ก า ร เป ลี่ ย น บั ต ร
เอทีเอ็ม

กระเป๋าเดินทาง น้าผลไม้กล่อง

น้าตาลมะพร้าว

186 ส.ค.59 ถั่วลิสง

กรอบผู้บริโภคอาเซียน แทบเลิต

ซอสหอย

ถั่วลิสง

187 ก.ย.59

8 ปี กฎหมาย

กราโนล่า

ยากันยุง

ถั่วเหลือง

ยากันยุง

วิธีพิจารณาฯ
188 ต.ค.59 เบอร์เกอร์

แอนตี้ไบโอติก

รันนิ่งแอพ

น้าเกลือแร่

FF แอนตี้ไบโอ

189 พ.ย.59 ทิชชู่เปียก

บริจาคอวัยวะ

ลาโพงไร้สาย

ทิชชู่เปียก

ยาแฝด

190 ธ.ค.59

วัคซีน HPV ปลอดภั ย จักรเย็บผ้า

ขนมเปี๊ยะ

โซเดียมในซอสพริก

ขนมเปี๊ยะ
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หรือไม่
191 ม.ค.60 บ ะ ห มี่ กึ่ ง ฉลากโภชนาการ
สาเร็จรูป

วุ้นเส้นสด

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

192 ก.พ.60 เป้

ผลงานองค์การอิสระฯ เป้ Daypack

กาแฟสาเร็จรูปพร้อมดื่ม

ชีสทาร์ต

193 มี.ค.60 เนื้อหมู

ป ร ะ กั น ชี วิ ต เพื่ อ เครื่องปั่น
ผู้สูงอายุ

นมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม

แอนตี้ไบโอติกในเนื้อ
หมู

(ฉลาก)

หน้าปก
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สมาชิกฉลาดซื้อ
สมาชิกอ่านแบบเล่ม

1,802

ราย

สมาชิกออนไลน์

1,157

ราย

ยอดรวม ณ วันที่ 20 มี.ค.60 2,959
ฉลาดซื้อ ออนไลน์

( สมาชิกสามัญ 1,123 สมาชิกอุปถัมภ์ 679 )

ราย

Facebook fanpage

www.facebook.com/fanchaladsue

จานวนคนกดถูกใจแฟนเพจ จานวน 127,841 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559)
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ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ
********************************************************************************************************
ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ มีบทบาททางาน 3 ส่วน
1. งานดูแลระบบฐานข้อมูล (CRM) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทั้งหมดทั้งส่วนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และ
เครือข่ายผู้บริโภคทั้ง 7 ภาค http://complaint.consumerthai.org
2. งานเผยแพร่ข่าวสาร /กิจกรรม /ความรู้ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง
a. www.consumerthai.org
b. www.indyconsumers.org
c. www.seaconsumers.org
d. Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
e. Facebook องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
f. Facebook รถโดยสารปลอดภัย Save Thai Bus
g. Facebook ซอกแซกสื่อ
3. งานสนับสนุนฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค , ฝ่ายสนับสนุนและผลักดันนโยบาย และศูนย์ทดสอบนิตยสาร
ฉลาดซื้อ

1. งานดูแลระบบฐานข้อมูล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ตลอดปี 2559 กิจกรรมงานดูแลระบบฐานข้อมูล ได้พัฒนาให้เกิดการแจ้งเตือนกรณีเรื่องร้องเรียนครบ 7
วัน 15 วัน และ 30 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และทีมเครือข่ายได้ทราบและดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ทัน
สถานการณ์ รวมถึงการการดูแลการบันทึกข้อมูลของเครือข่าย โดยเน้นอบรมให้ความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ในระดับพื้นที่ ซึ่งจากสถิติพบว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ในรอบปี 2559 ดังนี้
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จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ทั้ง 7 ภาค และศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภค
มค. - ธค. 2559

ลาดับ

หมวด

1

บริ การสุขภาพและสาธารณสุข

32

152

152

68

2

การเงิ นการธนาคาร

421

35

86

3

บริ การสาธารณะ

145

38

4

สือ่ และโทรคมนาคม

78

5

อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

6

มพบ.

ตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน

ร้อยละ

กลาง

ตะวันออก

กทม.

รวม

64

44

117

51

680

18.77

22

26

24

8

1

623

17.20

45

141

32

81

70

2

554

15.30

208

105

52

46

42

10

-

541

14.94

35

166

107

20

65

29

26

1

449

12.40

สิ นค้าและบริ การทั ่วไป

125

22

84

47

27

25

42

-

372

10.27

7

อสังหาริ มทรัพย์

55

7

34

16

13

6

7

-

138

3.81

8

อืน่ ๆ

31

60

46

21

36

49

16

6

265

7.32

รวม

922

688

659

387

309

300

296

61

3622

25.46

19.00

18.19

10.68

8.53

8.28

8.17

1.68

100.00

ร ้อยละแต่ละศูนย์ร ้องเรียน

100.00

แสดงผลการดาเนินงานรับเรือ่ งร้องเรียน
มค. - ธค. 59
ลาดับ

ผลการดาเนิ นการ

การเงิน บริการ สื่อและ อสังหาริม
การ สาธารณะ โทรคมนาค ทรัพย์
ธนาคาร
ม

1

เปิ ดเรือ่ ง

31

41

29

12

2
3

กำลังดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำ

45

56

55

25

ออกจดหมำยถึง
ผูป้ ระกอบกำร/หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง

5

27

8

4

นัดเจรจำ

5

ฟ้ องคดี

6

ส่งต่อเครือข่ำย

7

สิ้นสุดกำรดำเนินกำร (ปิ ด)

รวม

1

สินค้า
และ
บริการ
ทั ่วไป

37

บริการ อาหาร ยา
สุขภาพ
และ เครือ่ งสาอ
สาธารณสุ
าง

อื่นๆ

รวม

ร้อยละ

53

70

12

285

7.87

67

30

38

22

338

9.33

7

9

8

6

1

71

1.96

1

3

12

-

17

0.47

1

-

-

1

1

3

0.08

15

0.41

2

1

3

2

4

2

1

542

427

448

89

254

573

332

228

2893 79.87

623

554

541

138

372

680

449

265

3622 100.00
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2. งานเผยแพร่ข่าวสาร /กิจกรรม /ความรู้ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ : มี
ข้อมูลการเผยแพร่ และเข้าถึงดังนี้
2.1. งานดูแลเว็บไซต์ มีข้อมูลการเผยแพร่ และเข้าถึงดังนี้
2.1.1 www.consumerthai.org ได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 230 ข่าว
โดยข่าวที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 ลาดับคือ
1. ข่าว “วอนรัฐคุมค่าไฟหอพัก เหตุแพงจนผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ” เผยแพร่เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2559 จานวนผู้เข้าชม 429,288 ครั้ง
2. ข่าว “ฉลาดซื้อ” พบ ดินประสิว (ไนเตรท/ไนไตรท์) ในไส้กรอก กว่า 90% เผยแพร่เมื่อวันที่
4 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าชม 253,894 ครั้ง
3. ข่าว “พบสารกันบูดในเส้นขนมจีน 100% แนะ อย.ติดฉลากเตือนผู้บริโภค” เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2559 จานวนผู้เข้าชม 53,130 ครั้ง
4. ข่าว “ศาลยกฟ้องคดีบัตรเครดิต เหตุเอาเปรียบผู้บริโภค เตือนอย่ายอมจ่ายหนี้ หากเลิก
สัญญาแล้ว” เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 จานวนผู้เข้าชม 23,306 ครั้ง
5. ข่าว “100% หมูหวาน-หมูแผ่น พบไนเตรท ไนไตรท์ อย.เผยไม่มีการกาหนดให้ใช้ ฉลาดซื้อ
แนะต้องติดฉลากบอกผู้บริโภค” เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จานวนผู้เข้าชม
11,887
ปี 2559 เว็บไซต์ www. consumerthai.org ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
ติดตามข่าวแถลงผลทดสอบของศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ และข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ซึ่งพบว่ามีสถิติการ
เข้าเว็บและเข้าถึงข้อมูลจากาช่องทางต่างๆ ดังนี้
(1) สถิติการเข้าเว็บ 263,399 คน คนเข้าชมใหม่ 88.7 % คนกลับเข้ามา 11.3%
(2) การเข้าถึง โทรศัพท์มือถือ 64.74 % เดสท๊อป 28.09 %
(3) ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็น 27.50 และ 25 – 34 ปี คิดเป็น 33.50%
(4) เพศ ผู้ชาย 54.15 % ผู้หญิง 45.85 %
(5) ช่องทางการเข้าถึง Facebook 48% เข้าโดยตรง 28.4% ค้นหา 19.2%
2.1.2 www.indyconsumers.org ) เว็บไซต์องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
(indyconsumers.org)
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สรุปภาพรวม
เว็บไซต์องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เผยแพร่ข่าวและบทความ จานวนทั้งสิ้น 111 ชิ้น โดย 3
อันดับแรกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดได้แก่
1. ข่าว “ไทยแพนเผยผลสุ่มตรวจผักผลไม้ยกสอง ยังพบสารพิษตกค้างเกินกว่าครึ่ง ส้ม -คะน้าครองแชมป์
สองสมัย” ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จานวน 6,242 คลิก
2. ข่าว “ชาวบ้านซอยร่วมฤดีร้องศาลไต่สวนฉุกเฉิน เหตุคาสั่งบังคับคดีรื้อถอน รร.ดิเอทัส ล่าช้าเกินสมควร”
ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 จานวน 3,852 คลิก
3. ข่าว “ปปง. ตามอายัดทรัพย์แคลิฟอร์เนีย ว้าว รวม 88 ล้าน หลังฉ้อโกงประชาชนและปิดกิจการมา 2 ปี ”
ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 จานวน 2,853 คลิก
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ “ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค”บนเว็บไซต์เพื่อนาเสนอข่าวกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภครายภูมิภาค โดยเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายองค์กร
ผู้บริโภค
ในส่วนของงานอินโฟกราฟิค ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกั บ เส้นทางการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผ่านมา 19 ปี, บทเรียนกรณีดอนเมืองโทลล์เวย์, 12 ปี กับ ฉลาก GMOs ในประเทศไทย,
บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตที่พ่วงประกัน เป็นต้น
ล่าสุดได้เผยแพร่กิจกรรม การคัดเลือก คอบช. ชุดที่ 2 โดยเผยแพร่ข้ อมูลหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กร
จนถึงการประกาศผลการคัดเลือกกรรมการฯ
ปัญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคส่งข่าวเพื่อการเผยแพร่ไม่สม่าเสมอ ไม่ได้รับข่าวจากบางองค์กร
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคยังให้ความร่วมมือในการแชร์ข่าวสารกิจกรรมบนเว็บน้อยกว่าที่ควร
เว็บไซต์ถูกแฮ็ก (Hacking) ในวันที่ 24 ก.พ.60 ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บได้
ไม่ได้จัดประชุมผู้ดูแลเว็บรายเดือน

ข้อเสนอแนะ
1. ขอความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ในการส่งข่าวกิจกรรมเพื่อลงเว็บไซต์ รวมถึงช่วยแชร์และ
เผยแพร่ข่าวบนเว็บองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
2. ปรับ ปรุงรูป แบบและเนื้ อหาของเว็บไซต์ให้ ทันสมัย เพื่อกาหนดการแสดงผลข้อมูลได้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์สื่อสารที่มีหลากหลายในปัจจุบัน
3. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยป้องกันการถูกแฮ็ก (Hacking) ได้ในระดับหนึ่ง
4. จัดประชุมผู้ ดู แลเว็บ รายเดือน เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นปัญ หาที่เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ เช่น กรณี
เว็บไซต์ถูกแฮ็ก, นโยบายการสารองข้อมูล
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2.1.3 www.seaconsumers.org เว็บไซต์สภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน
เว็บไซต์สภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน ได้เผยแพร่ข่าวและบทความภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น 16 ชิ้น โดย 3 อันดับ
แรกที่มีจานวนผู้เข้าชมมากสุด ได้แก่
1. ข่าว “SAVING LIVES WITH SAFER CARS by CI” ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
จานวน 3,605 คลิก
2. ข่าว “CAMPAIGN TO GET ANTIBIOTICS OFF THE MENU by CI” ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่
16 มกราคม 2559 จานวน 891 คลิก
3. ข่าว “Thai consumers demand “National Consumer Council”, call on fast food
companies to take antibiotics off the menu” ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 จานวน 494 คลิก
ในส่วนอืน่ ๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน และเผยแพร่ลิ้งค์องค์กรภาคีในประเทศต่างๆ
รวมถึงคลิปวีดีโอการรณรงค์ (Campaign) ของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (Consumers International) บนเว็บไซต์
2.2 งานดูแล Facebook
2.2.1 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เฟสบุ๊คแฟนเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่เผยแพร่ในปี 2559 มีจานวนคน Like 26,301 ราย ผู้เข้าชม เพศ
หญิง 52% เพศชาย 47% อายุโดยเฉลี่ย อันดับ 1 คือ 25 – 34 ปี รองลงมา 35 – 44 ปี และ 45 – 54 ปี
เพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวและบทความ Infographics วิดีโอคลิป จานวน 450 ครั้ง
วันที่เสนอข่าว
หัวข้อข่าว
จานวนสถิติการเข้าถึง
ข่าว/บทความจานวน 247 ครั้ง ผู้เข้าชมมากสุด 3 ลาดับ
5 พค. 59
“ฉลาดซื้อ” พบ ดินประสิว คนเข้าถึง จานวน 403,388 ครั้ง กดถูกใจ 21,716 ครั้ง
(ไนเตรท/ไนไตรท์) ในไส้
แสดงความเห็น 1,166 ครั้ง แชร์ 4,202 ครั้ง
กรอก กว่า 90%
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วันที่เสนอข่าว

หัวข้อข่าว

จานวนสถิติการเข้าถึง

8 มีค. 59

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเผย คนเข้าถึง จานวน 130,501 ครั้ง กดถูกใจ 4,146 ครั้ง
พบสารกันบูดในเส้นขนมจีน แสดงความเห็น 495 ครั้ง แชร์ 1,016 ครั้ง
100%

9 ตค. 59

ยาแพง !!! ผู้ป่วยเลี่ยงไม่รับ คนเข้าถึง จานวน 41,740 ครั้ง กดถูกใจ 102 ครั้ง
ยาจากโรงพยาบาลเอกชน แสดงความเห็น 6 ครั้ง แชร์ 99 ครั้ง
จาชื่อซื้อจากร้านยาแทน

Infographics จานวน 170 ครั้ง
10 มีค. 59
ป้ายรณรงค์ เอายาปฏิชีวนะ คนเข้าถึง 16,267 ครั้ง กดถูกใจ 537 ครั้ง แสดง
ออกจากอาหาร
ความเห็น 10 ครั้ง แชร์ 151 ครั้ง
#AntibioticsOffTheMenu
ผลการดาเนินงานมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ปี 2559

…62

วันที่เสนอข่าว

หัวข้อข่าว

จานวนสถิติการเข้าถึง

26 ธค. 59

ข้อมูลดีๆ ส่งต่อพี่น้อง ขอให้ คนเข้าถึง 10,641 ครั้ง กดถูกใจ 86 ครั้ง แชร์ 32 ครั้ง
เดินทางกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยนะครับ

16 พย. 59

แซนด์วิชไก่อบ ซับเวย์ พบ
ยาปฏิชีวนะ แต่ไม่เกิน
มาตรฐานกาหนด

คนเข้าถึง 6,740 ครั้ง กดถูกใจ 146 ครั้ง แสดงความเห็น
18 ครั้ง แชร์ 46 ครั้ง

วิดีโอคลิป จานวน 33 ครั้ง
วันที่ 9 มิย. 59
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโต้เอไอเอ คนเข้าถึง 19,891 ครั้ง ผู้เข้าชม 4,316 ครั้ง
เอาเปรียบผู้บริโภค กรณีไม่
จ่ายเบี้ยประกันชีวิต
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วันที่เสนอข่าว

หัวข้อข่าว

จานวนสถิติการเข้าถึง

วันที่ 12 กค. 59

แถลงข่าว พบไนเตรท ไน คนเข้าถึง 19,071 ครั้ง จานวนผู้ที่รับชม 3,077 ครั้ง
ไตรท์ใน "หมูแผ่นกรอบ หมู
หวาน เนื้อเค็ม"

วันที่ 30 มิย. 59

อย่ายอมจ่ายค่าทาบัตรใหม่ คนเข้าถึง 10,031 ครั้ง จานวนผู้ที่รับชม 2,516 ครั้ง
ของรถไฟฟ้าใต้ดิน

ในปี 2559 ได้มีการใช้เครื่องมือใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือการถ่ายทอดสด (Facebook live)
โดยในรอบปีได้ facebook live จานวน 9 ครั้ง เช่น
1. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโต้เอไอเอเอาเปรียบผู้บริโภค/แฉ!! บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมต่ากว่า
โฆษณา (มีผู้เสียหายเข้าร่วมถ่ายทอดสดด้วย) วันที่ 9 มิย. 59
2. เจ้าหน้าที่ประกันสังคมมาให้ความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรทราบ (lunch
box) วันที่ 14 มิย. 59
3. อย่ายอมจ่ายค่าทาบัตรใหม่ของรถไฟฟ้าใต้ดิน วันที่ 30 มิย. 59
4. แถลงผลทดสอบพบไนเตรท ไนไตรท์ใน “หมูแผ่นหมูหวาน” 12 กค. 59
5. แถลงผลทดสอบสารฟอกขาวในน้าตาลมะพร้าว วันที่ 9 สค. 59
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6.
7.
8.
9.

แถลงผลการทดสอบเชื้ออฟลาท็อกซีในถั่วลิสง วันที่ 19 กย. 59
แถลง ผลทดสอบยาปฎิชีวะในเนื้อสัตว์ปรุงสุก วันที่ 16 พย. 59
แถลงาข่าวยาฝาแฝดเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค วันที่ 9 ธันวาคม 59
เตือนผู้บริโภค โปรวินาที ปัญหาที่ต้องแก้ไข วันที่ 14 ธันวาคม 59

2.2.2 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
เฟสบุ๊คแฟนเพจ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลข่าวและบทความ
ในปี 2559 เป็นจานวนทั้งสิ้น 156 โพสต์ โดยโพสต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1.

(อินโฟกราฟิค) รู้ไว้ใช้สิทธิ์เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน

http://www.indyconsumers.org/main/index.php/information/infographics/440-580721002 มี โดยมี
จานวนผู้เข้าถึง 19,159 ครั้ง ยอดไลค์ 662 ไลค์ แสดงความเห็น 11 ความเห็น แชร์โพสต์ 279 ครั้ง ซึ่งถูกเผยแพร่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
2.
(อินโฟกราฟิค) บัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิตมีประกัน “ คุ้มมั๊ย ? ” คงเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า
ปัจจุบัน ผู้บริโภคเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเดือนหรือทาธุรกรรมทางการเงิน นั้นเพื่อความสะดวก แต่ถ้าต้องการ
ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปธนาคาร ก็ต้องทาบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต… อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.indyconsumers.org/main/index.php/information/infographics/633-2016-08-30-03-29-36
โดยมีจานวนผู้เข้าถึง 13,894 ครั้ง ยอดไลค์ 410 ไลค์ แสดงความเห็น 48 ความเห็น แชร์โพสต์ 113 ครั้ง ซึ่งถูก
เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
3.
(ข่าว) ถอดบทเรียนการทางานด้านสุขภาพ “การใช้สิทธิบัตรทอง” ถูกร้องเรียนอันดับหนึ่ง
โดยมีจานวนผู้เข้าถึง 10,982 ครั้ง ยอดไลค์ 299 ไลค์ แสดงความเห็น 3 ความเห็น แชร์โพสต์ 46 ครั้ง ซึ่งถูกเผยแพร่
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
โดยปัจจุบัน แฟนเพจองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มี
- ยอดไลค์ ทั้งสิ้น 8,393 บัญชีผู้ใช้ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 1,191 ไลค์
- ยอดติดตาม ทั้งสิ้น 8,310 บัญชีผู้ใช้
- รวมการเข้าถึง (ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค.59) จานวนทั้งสิ้น 450,559 ครั้ง
2.2.3 รถโดยสารปลอดภัย Save Thai Bus มีจานวนคน Like 4,880 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค.60)
2.2.4 ซอกแซกสื่อ ยอด like ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 = 5,877 like
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• ประเด็นที่แฟนเพจ ซอกแซกสื่อสนใจมากที่สดุ คือ ประเด็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ และประกาศเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อันตรายมาเปิดเผยเตือนภัยผู้บรี ิโภค

2559 - 26 มีนาคม 2559 เข้าถึงมากที่สุด / Like+share+comment มากที่สุด / คลิกโพสต์มากที่สุด

Link : https://www.facebook.com/fanemouth/insights/?section=navPosts

3. งานสนับสนุนฝ่ายอื่นฯ
3.1 สนับสนุนฝ่ายสนับสนุนและพัฒนานโยบาย
ลาดับ
วันที่
กิจกรรม/ผลงานแถลง
กิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จานวน 18 ครั้ง

กลุ่ม/หมวดเรื่องร้องเรียน
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ลาดับ
วันที่
1
28 มค. 59

กิจกรรม/ผลงานแถลง
กลุ่ม/หมวดเรื่องร้องเรียน
คอบช.เผยผลสารวจราคาแก๊สสุดโหด สวน
หมวดบริการสาธารณะ /ด้าน
ราคาน้ามันดิบ เหตุ LPG โรงแยกก๊าซแพงกว่า พลังงาน
ตลาดโลก

2

5 กพ. 59

ด้านนโยบาย

3

5 กพ. 59

4

23 ก.พ. 59

5

24 กพ. 59

ยื่นหนังสือประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัย
ฤชุพันธ์
ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้า กม.องค์การ
อิสระฯ กับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคยื่นหนังสือต่อสปท.
เรียกร้องผลักดันร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ตีฆ้องร้องทุกข์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

6

29 กพ. 59

ด้านนโยบาย

7

10 มีค. 59

8

15 มีค. 59

9

14 พค. 59

10
11

24 พค. 59
6 มิย.59

12

30 มิย. 59

13

12 กค. 59

14

8 กย. 59

15

11 พย. 59

16

14 พย. 59

พบม.ล.ปนัดดา ดิศกุล หารือกม.องคการอิสระ
ฯ เวลา 15.30 น.
แถลงข่าวงานสภาผู้บริโภคแห่งชาติ และ
รณรงค์เอายาปฏิชีวนะออกจากอาหาร
เปิดสภาผู้บริโภคแห่งชาติ หนุนให้เกิด กม.
ผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญ
ปฏิรูประบบการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
สปส. กรณี รพ.เดชา
พลังผู้บริโภคชะลอรัฐเสียค่าโง่ทางด่วน
ผู้บริโภคฟ้องแย้ง AIS เหตุค้างชาระค่าบริการ
ศาลอุทธรณ์รับฟ้อง คืนสิทธิผู้บริโภคเรียกร้อง
ความเป็นธรรม
กรณีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ MRT ประกาศให้
ผู้โดยสารนาบัตรโดยสารไปเปลี่ยนเป็นบัตร
แบบใหม่
เครือข่ายผู้บริโภคเสนอ กสทช. คุมค่าโทรตั้งแต่
นาทีแรก เน้นคิดตามจริงเป็นวินาที
บริษัทประกันไม่รับผิดชอบผู้บริโภคดีพอ
เครือข่ายผู้บริโภค ไม่หนุนกระทรวงการคลังทา
ประกันคนจน 99 บาท
ถอดบทเรียนการทางานด้านสุขภาพ "การใช้
สิทธิบัตรทอง" ถูกร้องเรียนอันดับหนึ่ง
แนะผู้บริโภคไม่ต้องซ่อมบ้านเอง หากไม่ได้ทา

ด้านนโยบาย
ด้านนโยบาย
ด้านนโยบาย

หมวดอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ด้านนโยบาย
หมวดบริการสุขภาพ
หมวดบริการสาธารณะ
หมวดสื่อและโทรคมนาคม
หมวดบริการสาธารณะ /ด้าน
รถโดยสารสาธารณะ
หมวดสื่อและโทรคมนาคม
หมวดการเงินการธนาคาร /
ประกันชีวิต
บริการสุขภาพ
หมวดอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่
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ลาดับ
17
18

วันที่

กิจกรรม/ผลงานแถลง
ผิด ร้องโครงการรับผิดชอบได้ภายใน 1 ปี

กลุ่ม/หมวดเรื่องร้องเรียน
อาศัย)

14 ธค. 59

ผู้บริโภค เตือน กทค.ต้องทาตามมติ บังคับค่าย หมวดสื่อและโทรคมนาคม
มือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที!
28 ธค. 59
จ่อร้อง ป.ป.ช. - สตง. สอบ กสทช. ปล่อยค่าย หมวดสื่อและโทรคมนาคม
มือถือคิดค่าโทรเกินจริง
- เผยแพร่ความรู้ผ่าน infographic งานรถโดยสารปลอดภัย จานวน 10 ครั้ง
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- ประสานงานและสรุปผลPoll ความรู้ความเข้าใจองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี 2559 ทา 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2559 และ เดือนพฤศจิกายน 2559
- ประชาสัมพันธ์การประกวดข่าวผู้บริโภคในรอบปี 2558 มอบรางวัลวันสิทธิผู้บริโภคไทย 29-30 เมษายน
2559
- ประชาสัมพันธ์รางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยมปี 2557-2559 มอบรางวัลวันที่ 11 มกราคม 2560

3.2 สนับสนุนศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
ปี 2559 ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะได้เขียนข่าวผู้บริโภค เน้นการให้ความรู้ผู้บริโภค และสร้างกระแส
ให้ผู้บริโภคตื่นตัวในการพิทักษ์สิทธิ์ตนเอง จานวน 17 ข่าว ข่าวที่ได้รับการนิยมมากที่สุดในรอบปีคือซึ่งข่าว วอน
รัฐคุมค่าไฟหอพัก เหตุแพงจนผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ นาเสนอเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 2559 มีผู้เข้าชม
429,242 ครั้ง มีผู้บริโภคตื่นตัวร้องเรียนเข้ามายังศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค รองลงมาคือ ศาลยกฟ้องคดีบัตรเครดิต
เหตุเอาเปรียบผู้บริโภค เตือนอย่ายอมจ่ายหนี้ หากเลิกสัญญาแล้ว นาเสนอเมื่อ 16 กันยายน 2559 มีคนเข้าชม
23,299 ครั้ง มีสื่อนาเสนอ 9 สื่อ
(1) มพบเตือนพ่อแม่ซื้อเครื่องสาอางของเล่นเด็ก ระวังหมดอายุ . 08 เมษายน 2559
(2) มพบ.ชวนผู้เสียหายแคลิฟอร์เนียขอเฉลี่ยทรัพย์กับ ปปง. 21 เมษายน 2559
(3) ศาลไม่รับฎีกา ขสมก สั่งจ่ายเงินผู้โดยสารฟันหัก .3.4 แสน
(4) แนะแบงก์ไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตร ATM แบบชิป 26 พฤษภาคม 2559
(5) วอนรัฐคุมค่าไฟหอพัก เหตุแพงจนผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ 02 มิถุนายน 2559
(6) มพบ แนะ.AIA จ่ายค่าสินไหมผู้ทาประกัน 09 มิถุนายน 2559
(7) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาผู้บริโภคใน 1 เดือน 10 มิถุนายน 2559
(8) ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ เตือน แปะป้ายลดราคาทับราคาเก่า อาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค หากราคา
ตรงกัน 15 มิถุนายน 2559
(9) เอ็นโซโก้ปิดบริการ มพบแนะผู้บริโภคฟ้องร้องได้ หากถูกลอยแพ. 22 มิถุนายน 2559
(10) ฟ้องเทศบาลนนฯ ให้ยกที่ดินเป็น ’ปอดของหมู่บ้าน‘ 01 กรกฎาคม 2559
(11) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเตือนซื้อสังฆทาน อย่าลืมดูฉลาก 14 กรกฎาคม 2559
(12) ผู้บริโภค ร้อง บิก๊ ซี’ แสดงความรับผิดชอบ เหตุขายไข่หมดอายุ‘ 26 กรกฎาคม 2559
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(13) หนุนผู้บริโภคพิทักษ์สิทธิ หากซื้อสินค้า ราคาไม่ตรงกับป้ายโฆษณา ร้องเรียนได้ 11 สิงหาคม
2559
(14) ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ติง รพต้องรับผิดชอบ เหตุอ้างวัคซีนหมดอายุ ไม่มีฉีดให้ตามแพ็กเกจ. 29
สิงหาคม 2559
(15) สมอ และ อย.ชี้ชัด .ขายเครื่องสาอางของเล่นเด็ก ‘Barbie’ โดยไม่ได้รับอนุญาต 02 กันยายน
2559
(16) ศาลยกฟ้องคดีบัตรเครดิต เหตุเอาเปรียบผู้บริโภค เตือนอย่ายอมจ่ายหนี้ หากเลิกสัญญาแล้ว 16
กันยายน 2559
(17) ร้อง ฟาร์มเฮ้าส์” รับผิดชอบ หลังผู้บริโภคเจอ ‘เส้นผม’ ในขนมปัง“ 25 ตุลาคม 2559

3.3 สนับสนุนฝ่ายนิตยสารฉลาดซื้อ
3.3.1 จัดเตรียมการแถลงข่าวผลทดสอบ จานวน 12 ครั้ง
ว/ด/ป

ประเด็น

สื่อเผยแพร่

มค. 59 เผยผลสารวจราคาแก๊สสุดโหด สวนราคา
น้ามันดิบ เหตุ LPG โรงแยกก๊าซแพงกว่า
ตลาดโลก

สื่อเผยแพร่ จานวน 4 แห่ง

กพ. 59 โฆษณาเกินจริงเกลื่อนทีวี

สื่อเผยแพร่ จานวน 4 แห่ง

มีค. 59 พบสารกันบูดในขนมจีน

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อโทรทัศน์ จานวน 12 แห่ง ประเภท
สื่อออนไลน์ 44 แห่ง

เมย. 59 งานสมัชชาผู้บริโภค

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 14 แห่ง

พค. 59

“ฉลาดซื้อ” พบ ดินประสิว (ไนเตรท/ไน
ไตรท์) ในไส้กรอก กว่า 90%

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อโทรทัศน์ จานวน 13 แห่ง
ประเภทสื่อออนไลน์ 43 แห่ง
ผลกระทบ/ผลสาเร็จจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ผู้บริโภคมีความสนใจเข้าถึงข่าวกว่า 3 ล้านครั้ง ทั้งในเพจ
ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ผู้บริโภคให้ความเห็นกรณีการแจ้ง
ชื่อยี่ห้อว่ามีความเจนทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภค
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ว/ด/ป

ประเด็น

สื่อเผยแพร่
อาหารที่ปลอดภัย

มิย. 59 "ฉลาดซื้อ" เผยผลทดสอบ กระจกกันรอยจอ สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 7 แห่ง
มือถือ
กค. 59 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเผยพบสารไนเตรทไน สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ จานวน 31 แห่ง
ไตรท์ในหมูแผ่นกรอบ หมูหวาน เนื้อเค็ม ประเภท สื่อโทรทัศน์ จานวน 12 แห่ง ผลกระทบ/
ผลสาเร็จจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- กรมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแจ้งเตือน
ผู้บริโภค และสั่งให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการผลิตหมู
แผ่นหมูหวานเป็นระยะ
- กรมประชาสัมพันธ์ ได้นาข่าวลงในเว็บไซต์ เพื่อแจ้งเตือน
ประชาชน
- ผู้บริโภคตื่นตัว และมีการอ่านฉลากมากขึ้น เลือกซื้อสินค้า
ที่ปลอดสารมากขึ้น (ผลจากการแสดงความเห็นร่วมกันใน
ข่าวออนไลน์
- ผู้ประกอบการตื่นตัวมากขึ้น จากการโทรสอบถามวิธีการ
ตรวจ แหล่งตรวจ เนื่องจากบางรายเป็นผู้จาหน่ายไม่ได้เป็น
ผู้ผลิต ซึ่งนักวิชาการได้แนะนาให้นาหมูแผ่นกรอบ หมูหวาน
ส่งตรวจที่กรมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้วนาผลตรวจมา
ยืนยันเป็นหลักฐานให้ทางเลือกผู้บริโภคได้ และมี
ผู้ประกอบการบางรายได้แจ้งกลับมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
กรณีการจดแจ้งเลขอย. ที่ได้ดาเนินการแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการ
ใส่ใจให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูล และชี้แจงความถูกต้องของ
บริษัทฯ
สค. 59 พบสารฟอกขาวในน้าตาลมะพร้าว 2 ยี่ห้อ
ในห้างดัง

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 16 แห่ง ประเภทสื่อ
โทรทัศน์ 6 แห่ง ผลกระทบ/ผลสาเร็จจากการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่ตรวจพบสารฟอกขาว ได้ขอเข้าพบ
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ว/ด/ป

ประเด็น

สื่อเผยแพร่
เพื่อชี้แจง และสาผลิตภัณฑ์ตรวจอีกครั้งพร้อมแจ้งผลให้กับ
ทางมูลนิธิฯ ทราบ
- ผู้บริโภคมีความสนใจการแถลงข่าว และให้กาลังใจมูลนิธิฯ
กรณีตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ผู้บริโภค (ข้อมูลจากการแสดงความเห็นในข่าวที่ลงในเพจ
มูลนิธิฯ และนิตยสารฉลาดซื้อ)

กย. 59

ฉลาดซื้อเผยผลสุ่มทดสอบ "อะฟลาท็อกซีน สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 10 แห่ง ประเภท สื่อ
ในถั่วลิสง"
โทรทัศน์ 4 แห่ง

ตค. 59 กราโนล่า-มูสลี่ 14 ยี่ห้อดัง ปลอดสารพิษ
จากเชื้อรา

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 7 แห่ง

พย. 59 แซนด์วิชไก่อบ ซับเวย์ พบยาปฏิชีวนะ แต่
ไม่เกินมาตรฐานกาหนด

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 15 แห่ง ประเภทสื่อ
โทรทัศน์ 8 แห่ง ผลกระทบ/ผลสาเร็จจากการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
- บริษัทซับเวย์ ได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูล และต้องการเข้า
พบเพื่อหารือกรณีตรวจพบว่าสินค้าของบริษัทมียาปฏิชีวนะ
ด้วย
- ผู้บริโภคตื่นตัวในการเลือกซื้ออาหารมาขึ้น
- ข้อเสียการนาเสนอข่าวของสื่อบางสานัก ไม่ระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ ทาให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน
ทีมสื่อสารแก้ไขสถานการณ์โดยการนาเนื้อหาข่าวไปแชร์ลิงห์
ในข่าวดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้บริโภค

ธค. 59

ยาฝาแฝด อันตรายที่ยังไม่จัดการ

สื่อเผยแพร่ ประเภทสื่อออนไลน์ 11 แห่ง ประเภทสื่อ
โทรทัศน์ 7 แห่ง
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ทั้งนี้การเผยแพร่ข่าวของสานักข่าว ใช้วิธีการ ออกหลายรายการในช่องเดียวกัน ดังนั้น ในรอบวัน จะพบว่า
ข่าวแถลงผลทดสอบของนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะออกทุกช่วง ข่าว เช่น ข่าวเช้าวันใหม่ ข่าวเที่ยงวัน
ทันเหตุการณ์ ข่าวเย็น ข่าวค่า และข่าวรอบดึก
3.3.2 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือ จานวน 2 ครั้ง
3.3.3 Infographic งานขาย พ๊อกเก็ตบุ๊ค 3 ครั้ง
ปัญหาและอุปสรรค
1. กาลังคนน้อยแต่ต้องทางานในประเด็นที่หลากหลายจึงทาให้ไม่มีผลงานเด่น
2. ขาดความเชี่ยวชาญในการจับประเด็น เนื่องจากกิจกรรมมีความหลากหลาย
3. ช่องทางการสื่อสารมีหลายช่องทางทาให้การเผยแพร่เกิดความซ้าซ้อน

สิ่งท้าทายในอนาคต
1. เกิดศูนย์ข้อมูลที่เป็นระบบครบวงจรด้านงานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
2. เกิดศูนย์ข่าวเพื่อผู้บริโภคที่กระจ่ายข่าวสารให้กับผู้บริโภคทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค และเป็นที่รู้จักของ
สานักข่าว หรือหน่วยงานอื่นๆ
3. เป็นศูนย์ข่าวเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
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