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ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
จากสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคในรอบปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมา พบปัญหาที่หลากหลายจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภค ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด อันดับแรก คือ ปัญหาด้านสินค้าและบริการ
ทั่วไป ที่มียอดผู้ร้องเรียน เพิ่มขึ้นถึง 41.54% โดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริ งที่ทาให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อ
สินค้า เช่น การโฆษณาขายกระทะยี่ห้อโคเรียคิงส์ ที่ข้อความโฆษณาระบุการลดราคาจาก 18,000 บาท และ
15,000 บาท ลดราคาเหลือ 3,900 บาท และ 3,300 บาท ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง มีคุณสมบัติทนความร้อน และไม่
ต้องใช้น้ามัน ทาให้ผู้บริโภคจานวนมากหลงเชื่อและซื้อสินค้าดังกล่าว แต่เมื่อผู้บริโภคนามาใช้งานกลับไม่เป็น
ตามโฆษณา และมาทราบภายหลังว่าราคากระทะดังกล่าวเป็นราคาปลอม เป็นต้น และบริการสถานเสริม
ความงามที่ซื้อคอร์สบริการแล้ ว ไม่สามารถยกเลิกสั ญญาได้ เพราะข้อสั ญญาระบุไม่คืนเงินทุกกรณี อีกทั้ง
บริการสถานออกกาลังกายที่ปิ ดกิจการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น อันดับสองคือด้านการเงินการธนาคาร
34.69% ได้แก่ ปัญหาหนี้บัตรเครดิตร้องเรียนมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาเช่าซื้อรถ อันดับสาม ด้านบริการ
สาธารณะ คือ การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค วิเคราะห์ปัญหา พบว่า สาเหตุของปัญหาที่
สาคัญในการร้องเรียนเกิดจาก พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทาให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน จนทาให้หลงเชื่อโฆษณาซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งข้อสัญญาที่ไม่
เป็ น ธรรมเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โภคท าให้ ผู้ บ ริโภคได้ รับ ความเสี ย หาย และหน่ ว ยงานรัฐ ไม่ มี ม าตรการบั งคับ ใช้
กฎหมายที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการใช้ช่องทางการการโฆษณาขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อิ นสตาแกรม เป็นต้น จึงทาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้สินค้ามีเป็นจานวนมากขึ้นด้วย
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ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ได้รวบรวมปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ในการร้องเรียนมากที่สุด คือ 518 ราย
เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขอคาปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิต
และสินเชื่อ
การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ในรอบปี 2560 มีเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จานวน 276 ราย
เนื่องจากเข้าถึงได้สะดวกและเป็นช่องทางที่ง่ายต่อผู้บริโภค
การร้องเรียนผ่านจดหมาย, เข้ามาด้วยตนเอง และอีเมล์ ช่องทางนี้จะเป็นผู้ร้องเรียนที่มีเอกสาร
แนบเรื่องร้องเรียนจานวนมาก
การร้องเรียนผ่านทาง Facebook ช่องทางนี้จะเป็นลักษณะเข้ามาแจ้งเรื่องไว้ในกล่องข้อความ
เพื่อให้ช่วยดาเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตอบข้อสงสัย แต่หากจะร้องเรียนเพิ่มเติมก็จะแนะนาให้โทรศัพท์
เข้ามาที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ หรือให้ส่งทางอีเมล์ complaint@consumerthai.org
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สถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
เดือน

เรือ่ งร้องเรียนประจำปี 2560
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค

รวม

ร้อยละ

22

422

34.79

10

1

99

8.16

2

5

2

37

3.05

0

5

5

3

61

5.03

28

19

22

10

12

494

40.73

2

3

4

0

0

1

28

2.31

4

3

4

5

2

2

1

38

3.13

3

6

1

2

3

2

5

2

34

2.80

80

278

188

97

95

77

85

70

44

1213

100

6.60

22.92

15.50

8.00

7.83

6.35

7.01

5.77

3.63

100.00

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1 การเงินการธนาคาร

28

35

31

27

39

45

43

46

34

39

33

2 บริการสาธารณะ

2

4

2

14

9

22

6

5

11

13

3 สือ่ และโทรคมนาคม

5

3

5

3

5

1

3

2

1

4 อสังหาริมทรัพย์

3

4

2

2

15

10

7

5

5 สินค ้าและบริการทัว่ ไป

11

17

21

29

195

98

32

6 บริการสุขภาพและสาธารณสุข

3

3

2

2

6

2

7 อาหารยาเครือ่ สาอางผลิตภันฑ์สขุ ภาพ

6

1

3

1

6

8 อืน่ ๆ

3

2

3

2

รวม

61

69

69

ร้อยละ

5.03

5.69

5.69

จากสถิติปัญหาที่ผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560 พบ
ปัญหาที่สรุปได้ดังนี้
1. หมวดสินค้าและบริการทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ปัญหา
ของใช้ในบ้าน
ธุรกิจเสริมความงาม
สินค้า/บริการออนไลน์
กลุ่มยานพาหนะ
ธุรกิจออกกาลังกาย
ธุรกิจขายตรง/แชร์ลูกโซ่
กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์-ไอที
บริการห้างร้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
บริการท่องเที่ยว
บริการไปรษณีย์

รวม

ร้อยละ

195
122
39
25
25
25
18
17
7
5
5
5
3

39.47
24.70
7.84
5.06
5.06
5.06
3.64
3.44
1.42
1.01
1.01
1.01
0.61
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ที่
14
15

ปัญหา
อื่นๆ
ธุรกิจจัดหาคนดูแลผูส้ ูงอายุ/เด็ก

รวม

ร้อยละ

2
1

0.40
0.20

รวม
494 100.00
1.1. ของใช้ในบ้าน – โฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จ และราคาปลอม สินค้าชารุดบกพร่อง
1.2. ปัญหาธุรกิจเสริมความงาม - กรณีผู้ประกอบการปิดกิจการลอยแพผู้บริโภคและ ขอยกเลิกสัญญาเสริมความ
งาม จากการไม่สามารถไปใช้บริการได้ /ราคาแพง
1.3. ปัญหาสินค้าและบริการออนไลน์ – การขอคืนสินค้าไม่ได้, สินค้าไม่มีคุณภาพหรือ สินค้าหมดอายุ และสินค้าไม่
ตรงตามที่โฆษณา
1.4. ปัญหากลุ่มยานพาหนะ – รถยนต์ชารุดบกพร่อง, การยกเลิกสัญญาจองและขอเงินคืน
1.5 ปัญหาธุรกิจออกกาลังกาย – ขอยกเลิกสัญญาไม่ได้ เช่น กรณีเจ็บป่วยหรือไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ เป็นต้น
1.6. ปัญหาธุรกิจขายตรง-แชร์ลูกโซ่ – ถูกโกง หลอกลวงประชาชน
1.7 ปัญหากลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์และไอที – ชารุดบกพร่อง,ได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา และให้อุปกรณ์ไม่ครบ
1.8 ปัญหาบริการห้างร้าน – โฆษณาทาให้เข้าใจราคาที่ขายหน้าร้านกับราคาสั่งกลับบ้านผิด, ยกเลิกสัญญาไม่คืน
เงินมัดจา, ซ่อมรถไม่ได้คุณภาพยังเกิดอาการเดิมซ้า, และปัญหาค่าอะไหล่และค่าซ่อมราคาแพง
1.9. ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า – บริการซ่อมราคาแพง, สินค้าไม่ตรงกับที่โฆษณา
1.10 ปัญหาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ – ซื้อชุดลดน้าหนักได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา และสินค้าปลอม
1.11 ปัญหาเรื่องเฟอร์นิเจอร์ – สินค้าชารุดบกพร่อง สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
1.12 ปัญหาบริการการท่องเที่ยว – ยกเลิกห้องพักขอเงินคืนไม่ได้/ถูกริบค่ามัดจา และถูกทัวร์หลอกหลวง
1.13 ปัญหาบริการไปรษณีย์ – ส่งสินค้าชารุด สินค้าสูญหาย
1.14 ปัญหาจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ/เด็ก – บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญา
2. หมวดการเงินการธนาคาร
ที่
ปัญหา
1 บัตรเครดิต
2 ธุรกิจเช่าซื้อ
3 สินเชือ่

รวม
254
59
55

ร้อยละ
60.19
13.98
13.03
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ที่
4
5
6
7

ปัญหา
ธนาคาร
หนี้นอกระบบ
ประกัน
อื่นๆ
รวม

รวม
1
4
46
3
422

ร้อยละ
0.24
0.95
10.90
0.71
100.00

2.1 ปัญหาบัตรเครดิต พบปัญหา
2.1.1 การชาระหนี้บัตรเครดิต ปัญหาส่วนใหญ่ได้แก่ ผิดนัดชาระหนี้ การถูกฟ้องร้องให้ชาระหนี้บัตร
เครดิต การบังคับคดี การอายัดทรัพย์สิน การมีประวัติเสียจากการค้างชาระหนี้ ในฐานข้อมูลเครดิตบู
โร การถูกคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม ถูกเสนอให้ปรับโครงสร้างหนี้ การหักเงินในบัญชี
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.1.2 การทวงหนี้ไม่เป็นธรรม ทวงหนี้ทางโทรศัพท์ด้วยการข่มขู่ ทวงหนี้ไม่สุภาพ หยาบคาย ส่ง
จดหมายขอเข้าพบผู้จัดการที่ทางาน โทรศัพท์มาทวงหลายครั้งเกินกว่ากฎหมายกาหนด โดยกฎหมาย
กาหนดให้ทวงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือให้นัดหมายกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อจะได้ไม่กระทบกับ
การทางาน อีกทั้งทวงหนี้ที่ได้ชาระไปแล้ว
2.1.3 บัตรเครดิตหายแล้วถูกนาไปใช้
2.2 การเช่าซื้อรถยนต์ เช่น ผิดนัดชาระหนี้, ถูกฟ้องคดี, เก็บค่าธรรมเนียมค่าติดตามทวงถามหนี้สูง กรณีผิด
นัดชาระ, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ามัดจาเล่มทะเบียนรถราคาสูง, ถูกเรียกเก็บค่าเช่าซื้อ กรณีรถหาย
2.3 สินเชื่อส่วนบุคคล ผิดนัดชาระหนี้ ถูกฟ้องให้ชาระหนี้ การทวงหนี้ไม่เป็นธรรม
2.4 ปัญหาประกัน
2.4.1 ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ โดยปัญหาที่พบมีทั้งประกันทางโทรศัพท์ การขอ
ยกเลิกกรมธรรม์แล้วไม่ได้เงินคืน การขายประกันพ่วงของธนาคารพาณิชย์ ผ่านการกู้สินเชื่อ และการ
ซื้อประกันกับธนาคาร มีทั้งประกันปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าปกปิดข้อเท็จจริง หรือ
ได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ตรงตามโฆษณา, ประกันปฏิเสธการต่ออายุสัญญากรมธรรม์, ถูก
เปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยไม่บอกกล่าว ถูกหลอกให้ทาประกัน โดยอ้างว่าเป็น
การออมทรัพย์ และตัวแทนไม่แจ้งสาระสาคัญของการทาประกัน อีกทั้งการทาประกันสุขภาพ ถูก
ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม
2.4.2 ประกันภัยรถยนต์ เป็นการร้องเรียนเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อุบัติเหตุรถยนต์เคลม
ประกันยุ่งยาก, ปัญหาการจ่ายเงินค่าสินไหมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถล่าช้า
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2.4.3 ประกันวินาศภัย ร้องเรียนถูกบังคับให้ชาระเบี้ยประกันอัคคีภัยเพิ่ม
2.5 หนี้นอกระบบ – ร้องเรียนเรื่องการถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด, การถูกทวงหนี้ไม่
เป็นธรรม ข่มขู่กรรโชก และปัญหาไม่มีเงินชาหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้เจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดี
ความ
2.6 ธนาคาร – ปัญหาร้องเรียนเรื่องหักเงินในบัญชีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
3. หมวดบริการสาธารณะ
ที่
1

2

รวม

รวม

ร้อยละ

1
8

1
8

1.01
8.08

78

78.79

10

10

10.10

สถาบันศึกษาเอกชน

1

1

1.01

สถาบันศึกษารัฐบาล

1

1

1.01

99

99

100.00

ปัญหา
สาธารณูปโภค
1.1 ประปา
1.2 ไฟฟ้า
การคมนาคม
2.1 ขนส่งทางบก
2.1.4 รถโดยสารปรับอากาศ
2.1.2 รถตูโ้ ดยสาร

38

2.1.3 มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
2.1.4 รถโดยสารปรับอากาศ
2.1.5 รถโดยสารระหว่าง

10
2

จังหวัด
2.1.6 รถประจาทางขสมก.
2.2 ขนส่งทางอากาศ
3

5

20
3

สถานศึกษา

รวม
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3.1 ปัญหาระบบสาธารณูปโภคและคมนาคม
3.1.1 กลุ่มไฟฟ้า ปัญหา ค่าไฟฟ้าหอพักคิดราคาแพง เก็บค่าไฟย้อนหลัง ไม่ส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า คืน
เงินประกันค่าไฟล้าช้า ระบบไฟฟ้าตกบ่อย
3.1.2 กลุ่มประปา ปัญหา ค่าน้าประปาหอพักคิดราคาแพง จ่ายค่าน้าล่าช้าถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง
3.2 ปัญหาการคมนาคม
3.2.1 ขนส่งทางบก ปัญหารถโดยสารสาธารณะ
- กลุ่มรถตู้โดยสารสาธารณะ ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง ปรึกษาขอรับเงินค่าสินไหมจากกรณี
ประสบอุบัติเหตุ ขับรถเร็ว รับผู้โดยสารเกิน เข็มขัดนิรภัยไม่พร้อมใช้งาน ไม่ถอดเบาะที่นั่ง
ด้านท้ายเพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน
- กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง เก็บค่าโดยสารราคาแพง ขับรถอันตราย
หวาดเสียว ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กลุ่มรถโดยสารปรับอากาศ ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง
ปรึกษาการเรียกเงินชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง คิดค่าโดยสารแพง
กระเป๋าสัมภาระหาย
- กลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัด ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง การเรียกเงินชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ
- กลุ่มรถประจาทางขสมก. ปัญหาที่ร้องเรียนเป็นเรื่อง การเรียกเงินชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ
พนักงานใช้วาจาไม่สุภาพ
3.2.2 ปัญหาระบบขนส่งทางอากาศ – สายการบิน
1. ตั๋วไม่ระบุสนามบินที่จะขึ้นบิน
2. เที่ยวบินล่าช้าไม่ได้รับการชดเชย
3. ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหันทาให้มีผลกระทบกับการเดินทางต่อเนื่อง
4. สายการบินปฎิเสธการเช็คอินทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ โดยอ้างว่ามาเช็คอินช้ากว่ากาหนด
5. จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ชื่อนามสกุลไม่ตรง
3.3 ปัญหาสถานศึกษา
1. โรงเรียนไม่มีมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
2. โรงเรียนจัดการสอนหลักไม่เป็นไปตามที่โฆษณา
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4. อสังหาริมทรัพย์
ที่

หมวดย่อย 1

รวม

ร้อยละ

1

บ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร

16

26.23

2

อาคารชุด/คอนโด

33

54.10

3

ธุรกิจห้องเช่า /บ้านเช่า

6

9.84

4

ที่ดนิ

5

8.20

5

อาคารพาณิชย์/พืน้ ที่พาณิชย์

1

1.64

61

100.00

รวม

4.1 ปัญหาบ้านพักและบ้านจัดสรร ปัญหาที่ร้องเรียนคือ บ้านที่ซื้อมีความชารุดบกพร่อง โครงการสร้าง
ไม่เสร็จทันตามกาหนดในสัญญา นิติบุคคลไม่จัดการสาธารณูปโภค
4.2 ปัญหาอาคารชุด/คอนโด ปัญหาที่ร้องเรียนคือ โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกาหนดใน
สัญญา, มีพื้นที่มากกว่าที่จองไว้สัญญา กว่า 5 %, มีความชารุดบกพร่อง แต่ไม่ยอมแก้ไข, นิติบุคคล
อาคารชุดไม่ปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค
4.3 ปัญหาธุรกิจห้องเช่า/บ้านเช่า ปัญหาที่ร้องเรียนคือถูกบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า, ค่าน้า
ค่าไฟมีราคาแพง
4.4 ปัญหาที่ดิน ปัญหาที่ร้องเรียนคือ นาที่ดินขอออกโฉนดไม่ได้, ไม่มีทางเข้าออกสุ่สาธารณะ
4.5 ปัญหาหมวดอาคารพาณิย์/พื้นที่พาณิชย์ ปัญหาที่ร้องเรียนคือ ผู้ร้องเข้าทาสัญญาจองสิทธิพื้นที่
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจรายย่อย แต่เมื่อครบกาหนดเจ้าของพื้นที่ไม่ส่งมอบให้และไม่ยอมคืนเงินจอง
เต็มจานวน
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5. สื่อและโทรคมนาคม
ที่
1

2
3

ปัญหา

รวม

โทรคมนาคม
1.1 โทรศัพท์มือถือ
1.2 โทรศัพท์บ้าน
1.3 อินเตอร์เน็ต
1.4 เสาสัญญาณ
1.5 โทรศัพท์สาธารณะ
1.6 กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิติล
สื่อออนไลน์
สื่อแพร่ภาพ
3.1 สื่อทีวี(ฟรีทีวี/ดาวเทียม/ภาพยนตร์)
3.2 วิทยุ
3.3 สื่อสิ่งพิมพ์/ป้ายโฆษณา

15
3
11
5
0
1
2
0
0
0
0

รวม

37

รวมทั้งหมด

ร้อยละ

35

94.59

2

5.41

0

0.00

37

100

5.1 โทรคมนาคม
5.1.1 ปัญหาหมวดโทรศัพท์มือถือ -ไม่ได้เปิดใช้บริการ แต่ถูกเรียกเก็บเงิน ,ถูกเรียกเก็บค่าบริการ
โดยที่ไม่ได้สมัครโปรโมชั่น หรือเรียกเก็บเกินกว่าที่ กาหนดไว้ในโปรโมชั่น
5.1.2 เรียกเก็บค่า SMS โดยไม่ได้ใช้- ปัญหาหมวดโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์บ้านใช้งานไม่ได้
5.1.3 ปัญหาหมวดอินเตอร์เน็ต –คิดค่าบริการเกินโปรโมชั่น, ยัดเยียดโปรโมชั่น, บริษัทฯ ไม่
ดาเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน, สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ไม่ครบตามโปรโมชั่น
5.1.4 ปัญหาเรื่องเสาสัญญาณ- ก่อสร้างเสาสัญญาณใกล้ที่อยู่อาศัยโดยไม่แจ้งผู้อาศัยในบริเวณ
นั้น, ขอคาปรึกษาถึงผลกระทบของการตั้งเสาสัญญาณ, ไม่จ่ายค่าเช่าสถานที่ตั้งเสาสัญญาณ
5.1.5 ปัญหาเรื่องกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล
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6. อาหาร ยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่

1

ปัญหา

รวม

1.1 อาหารไม่บริสุทธิ์

24

รวมทั้งหมด

ร้อยละ

32

84.21

2

5.26

4

10.53

38

100.00

อาหาร

1.2 อาหารผิด
มาตรฐาน

5

1.3 ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 1
1.4 ผลิตภัณฑ์ไม่มอี ย.
1.5 โฆษณาเกิน
จริง/หลอกลวง
2

1

ยา
2.1 ยาปลอม
2.2 โฆษณาเกินจริง
/ หลอกลวง

3

1

1
1

เครื่องสาอาง
3.1 เครื่องสาอางที่
ไม่ปลอดภัยในการใช้
รวม

4

38

6.1 อาหาร ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามากที่สุดคือ เรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์
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6.2 เครื่องสาอาง ได้แก่ เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์โลชั่นทีทาให้ผิวขาว และเรื่องร้านค้า
จาหน่ายยาสีฟันใกล้หมดอายุ
6.3 ยา ได้แก่ เรื่องขอให้ตรวจสอบสารสเตียรอยด์ในยาหยอดตา
7. บริการสุขภาพและสาธารณสุข
สิทธิ รักษา

กลุม่ ปั ญหา

สิทธิ ข้าราชการ

สิทธิ
ประกันสังคม

สิทธิ บตั รทอง

ตามพรบ.
ผู้ประสบภัย

สิทธิ อนื่ ๆ

ชาระเงินเอง

รวม

ร้ อยละ

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3.45

2
0
2
0
8
0
0
0
0
12
41.38

4
2
4
0
11
1
1
5
0
28
96.55

13.79
6.90
13.79
0.00
37.93
3.45
3.45
17.24
0.00
96.55

จากรถ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

มาตรฐานการให้ บริ การสาธารณสุข
ไม่ได้ รับความสะดวกตามสมควรหรื อตามสิทธิ
ถูกเรี ยกเก็บเงินโดยไม่มสี ิทธิหรื อเรี ยกเงินเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด
ไม่ได้ รับบริ การตามสิทธิทกี่ าหนด(คุณภาพหน่วยบริ การไม่ได้ มาตรฐาน)
ได้ รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ให้ คาปรึ กษา การย้ าย/สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ระบบการส่งต่อ/ส่งตัว
การใช้ สิทธิกองทุนฉุกเฉิน
อืน่ ๆ
รวม
ร้ อยละ

1
0
0
0
0
0
0
2
0
3
10.34

1
2
0
0
0
0
0
1
0
4
13.79

0
0
1
0
3
1
1
2
0
8
27.59

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

7.1 ปัญหาได้รับความเสียหายจากการรับบริการ ได้แก่ ศัลยกรรมแล้วได้รับความเสียหาย, การรักษา
ฟัน/จัดฟันแล้วประสบปัญหา, การผ่าตัดเนื้องอกแล้วเป็นอัมพาต
7.2 ปัญหามาตรฐานและการเรียกเก็บเงิน ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยล่าช้า ทาให้อาการทรุด, ค่า
รักษาพยาบาลแพง / ค่ายาแพง, การเบิกเงินของพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้
7.3 ปัญหาการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนไม่ตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกองทุน
สิทธิฉุกเฉิน
8. อื่นๆ จานวนกรณีร้องเรียน 34 ราย แบ่งตามกลุ่มปัญหาได้ดังนี้
8.1 การปรึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ การขอรับเงินชดเชยจากคู่กรณี
8.2 บริษัทแฟรนไชส์ผิดสัญญาทาให้ธุรกิจเสียหาย
8.3 ปรึกษาเรื่องภาษีอากร
8.4 ปรึกษาเรื่องชื่อในโฉนดที่ดิน
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การดาเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ของตนเอง ทาหน้าที่ให้ข้อมูล คาแนะนา วิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา การให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ การเจรจาไกล่เกลี่ย
และการสนับสนุนการฟ้องคดีของผู้บริโภค ตลอดจนการฟ้องคดีสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
การแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้ดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคจนยุติ
การดาเนินการไปเป็นจานวน 73 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนในหมวดการเงินการธนาคาร โดยได้ยุติการ
ดาเนินการไปจานวน 884 เรื่อง ส่วน 27% เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปัญหาใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การติดตามผู้ร้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการช่วยเหลือ ออกจดหมายสอบถามรายละเอียด แจ้งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ติดตามการดาเนินการถึงหน่วยงานต่าง ๆ ออกจดหมายเพื่อเชิญเจรจาไกล่เกลี่ยถึง
คู่กรณี และฟ้องร้องดาเนินการทางคดี เป็นต้น
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สถิติเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558—2560
หมวดเรื่องเรียน
การเงินการธนาคาร
บริการสาธารณะ
สื่อและโทรคมนาคม
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าและบริการทั่วไป
บริการสุขภาพและสาธารณสุข
อาหารยาเครื่อสาอางผลิตภันฑ์สขุ ภาพ
อื่นๆ
รวม

ปี2558

ปี2559

ปี2560

602
119
100
119
290
45
31
16

421
145
78
55
125
32
35
31

422
99
37
61
494
28
38
34

1322

922

1213
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สรุปการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

กรณีร้องเรี ยน

คู่กรณี

ความเสียหายที่เรี ยกร้ อง

ผลการเจรจา

250,000

ไม่อนุมตั ิลดหนี ้แต่ให้

หมวดการเงินการธนาคาร
1

นายบุณยฤทธิ์ อารมย์ยิ ้ม

ถูกฟ้อบังคับจานองเรียกส่วนต่าง

ธนาคารออมสิน

ผ่อนชาระ
2

นางวิไล สมบุญกิจ

ระยะเวลาการคุ้มครองไม่ตรงตามที่ บริษัท ทิพยประกันชีวติ
เสนอขาย

จากัด (มหาชน)

ปลัก๊ กาต้ มน ้าละลาย

บริษัท คราวน์ เทค แอด

47,092

ผู้ร้องยุติเรื่อง

-

กาต้ มน ้าพร้ อมปลัก๊ สามตา

25,000

-

50,000

-

40,000

35,000

ให้ ขอโทษด้ วยวิธีการ

-

หมวดสินค้ าและบริ การทั่วไป
1

นางสาวกรรณชนก สุพงษ์ วบิ ลู ย์พันธ์

วานซ์ จากัด(มหาชน)
2

นางสาววนิดา จตุพรชัยกุล

ขอคืนเงินค่าคอร์สเสริมความงาม

บริษัท สลิม คอนเซป คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

3

นางสาวสอาดใจ ศรีเทพ

ขอคืนเงินค่าคอร์สเสริมความงาม

บริษัท เดอร์มาเทค
(ประเทศไทย) จากัด

4

5

นายปฏิภาณ ปานทอง
นางสาวสุรีย์ ปิ่นทอง

ขอยกเลิกสัญญาบริการถ่ายภาพเว บริษัท มิลาน เวดดิ ้ง
ดดิ ้ง

สตูดิโอ จากัด

ซื ้อสร้ อยไข่มกุ ไม่ได้ ไข่มกุ แท้ ตาม

บริษัท โอมาร์ ชารีฟ ปารีส

โฆษณา

จากัด

เช่นเดียวกับการจาหน่าย
และเรียกคืนสินค้ าทังหมด
้

6

7

นางสาวรสรินทร์ ปลอดขา

นางสาวกรรณิการ์ สุกปลัง่

บริษัทฯยกเลิกคอร์สบางตัวทาให้

บริษัท เดอะ ลุค เฮลท์

ได้ บริการไม่ครบตามสัญญา

แอนด์ สปา จากัด

ยกเลิกคอร์สเสริมความงาม ใช้

บริษัท สปาชา บิวตี ้ แอนด์

101,600

-

70,000

ไม่สามารถเจรจาได้ ผ้ รู ้ อง

บริการแล้ วได้ รบั บาดเจ็บทีห่ น้ าท้ อง สลิม จากัด

8

นางสาวเพชรปวีณ์ ดีล้วน

ยกเลิกคอร์สเสริมความงาม

บริษัท บีสตาร์ บิวตี ้ จากัด

ดาเนินคดี

50,000

เนื่องจากจานวนเงินไม่ตรงตามที่

ไม่สามารถเจรจาได้ ผ้ รู ้ อง
ดาเนินคดี

แจ้ ง และประสบปัญหาทางการเงิน
9

นายนคาศักดิ์ จันทร์เทียน

พนักงานขายหลอกงินมัดจาเพิ่ม

บริษัท เมกาออโตโมบิล ติ

19,303

25,000

13,550

รอผลการเจรจา

วานนท์ จากัด
10

นายภูวดล ไวยศิลป์

รถมือสองกรอเลขไมล์ย้อนหลังขาย บริษัท เบสท์คาร์ ออโต้
จากัด
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สรุปการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

กรณีร้องเรี ยน

คู่กรณี

ความเสียหายที่เรี ยกร้ อง

ผลการเจรจา

ตรวจสอบและเยียวยา

ไม่สามารถเจรจาได้ ผ้ รู ้ อง

ความเสียหาย

ดาเนินคดี

หมวดอาหาร ยา เครื่องสาอาง
1

นางณัฐธัญญา กนกากร

พบซากหนูในถุงมะเล็ดทานตะวัน บริษัท โมเดอร์น ฟู้ด
อินดัสตร์ จากัด

2

3

นางสาวพีรยา เวชวิทารณ์
นายก้ องภพ ชัยมงคล

นมหมดอายุ และติดฉลากวัน

บริษัท วสุวรรณชาต จากัด

หมดอายุใหม่ทบั ฉลากเก่า

ใบพระบรมราชูปภัมภ์

จาหน่ายอาหารเสริมสาหรับทารก

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี

หมดอายุ

จากัด

ขอหนังสือชี ้แจงและขอ หนังสือชี ้แจงและขอโทษ
โทษจากบริษัทฯ
150,000

50,000

ขอเวชระเบียน และเรียก

รอผลการเจรจา

หมวดบริ การสุขภาพและสาธารณสุข
1

2

นายทวีสิทธิ์ คงนวล ร้ องเรียนแทน นางนง เข้ ารับการผ่าตัดเนื ้องอกในมดลูก
ลักษณ์ ศรีแสง

แล้ วเป็ นอัมพาต

นางอรทัย ฐิ ติอกั ษรศิลป มารดาของ

รับการจัดฟั นแล้ วมีอาการฟั นยืน่

เด็กชายดรัณภพ ฐิ ติอกั ษรศิลป

ผิดปกติ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ค่าเสียหาย 2 ล้ านบาท
โรงพยาบาลยันฮี

ขอเวชระเบียน และ

ได้ เวชระเบียน และเงิน

ค่าเสียหายจานวน

จานวน 45,000 บาท

600,000 บาท

หมวดบริ การสาธารณะ
1

นางสาวชมพูนชุ เตชะนิติกลุ

กรณีตกรถเมล์เสียชีวติ

บริษัท วิริยะวงค์ร่วมบริการ

1,500,000

840,000

40,000

-

จากัด และ บริษัท มิตร
แท้ ประกันภัย จากัด
3

นางสาวศรัญญา ชลิตตานนท์

ขอยกเลิกสัญญาบริการการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
เนื่องจากโรงเรียนไม่มีมาตรการการ ภูมิ
จัดการโรคระบาด

หมวดอสังหาริ มทรั พย์
1
2
3

นายพลสิทธิ์ สิวะอเนกนาถ
นางสาวจุฑามาศ อุดมสิรินนั ท์ชยั
นายนิพนธ์ ปิ ยะวัฒนาเดชา

ผิดสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด

บริษัท เอ็มบาสซี่ เพลส

700,000

-

บริษัทฯแก้ ไขห้ องชุดล่าช้ า ทาให้

พรอพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอป

33,612

16,806

ไม่ได้ ส่วนลดตามโปรโมชัน่

เมนท์ จากัด (มหาชน)

ก่อสร้ างบ้านไม่เสร็จตามกาหนด

นายประมุข อาพันขาว

ต้ องการให้ ซอ่ มแซมความ รับซ่อมรัว้ 65 ช่อง , แก้ ไข
เสียหายทีเ่ กิดขึน้

งานทีเ่ สียหาย

5,690,157

1,011,806
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การดาเนินการด้านคดี
โดย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จากสถานการณ์ปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคที่มูลนิธิฯ ดาเนินการช่วยเหลือตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน
จนถึงกระบวนการฟ้องคดี กรณีผู้บริโภคต้องการให้มูลนิธิฯ ช่วยดาเนินการฟ้องคดี ตลอดจนมีผู้บริโภคที่
ดาเนินการฟ้องคดีด้วยตนเองแต่ไม่สามารถดาเนินกระบวนการตามขั้น ตอนทางคดีได้ เช่น การสืบพยาน จึง
มาขอความช่วยเหลือให้จัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินคดี หรือ เป็นคดีที่เครือข่ายผู้บริโภคขอ
ความช่วยเหลือ หรือการจัดหาทนายความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หรือเครือข่ายผู้บริโภคที่ถูกผู้ประกอบการฟ้อง
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีจานวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การดาเนินงานด้านคดีมีการกาหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างมีระบบในปี 2560 จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณารับคดี
โดยมีแผนโครงสร้างการทางานดังนี้
โครงสร้างการทางาน
1. คณะกรรมการรับพิจารณาการดาเนินคดี ทาหน้าที่
- เสนอแนะหรือให้คาแนะนาแก่คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับมาตรการ/ข้อกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. คณะอนุกรรมการรับพิจารณาการดาเนินคดี ทาหน้าที่
- พิจารณาการรับคดีใหม่ และแต่งตั้งทนายความเจ้าของสานวน
- กาหนดแนวทางการดาเนินคดี
- ติดตามผลคดีที่ดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการฯ
หลักเกณฑ์ในการรับช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้บริโภค
1. การดาเนินคดีที่มีผลต่อสาธารณะ มีผู้เสียหายเป็นจานวนมาก
2. การฟ้องเพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานในการคุ้มครองผู้บริโภค
3. คดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. คดีที่มาขอความช่วยเหลือโดยตรงที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ
5. คดีที่เครือข่ายขอความช่วยเหลือ
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6. คดีที่สืบเนื่องจากการใช้สิทธิของผู้บริโภค เช่น ถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการใช้สิทธิร้องเรียน
7. คดีที่คณะกรรมการเห็นว่าควรมีการช่วยเหลือ
ภารกิจหน้าที่
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 การเจรจาไกล่เกลี่ยตามที่ได้รับมอบหมาย
 เป็นทนายความแก้ต่างทั้งโจทก์และจาเลยในคดีที่มูลนิธิฯพิจารณาช่วยเหลือ
 เสนอความเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย
 การจัดทาคู่มือกฎหมาย
ขั้นตอนการพิจารณาช่วยเหลือคดี
 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกเดือน โดยมีหัวหน้าศูนย์ทนายความและหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
 การจัดประชุมทนายความ เพื่อสรุปผลงานและนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง
ความรับผิดชอบของทนายความ
 การดาเนินงานด้านคดี ได้แก่ การจัดทาคาฟ้อง เอกสารต่างๆ และดาเนินกระบวนการคดีในศาล
 การจัดทารายงาน/ กระบวนการพิจารณา เพื่อการรายงานความคืบหน้าคดีที่รับผิดชอบ
 การจัดทารายงานคดีที่รับผิดชอบ รวบรวม และสรุป แนวทางการเขียนคาฟ้องเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ ความเห็นของทนาย คาพิพากษาจนถึงที่สุดและกระบวนการบังคับคดี
เจ้าหน้าที่ประสานงาน มีหน้าที่ ดังนี้
 ประสานงานกับทนายความฯ ในการดาเนินงานด้านคดีและจัดทาตารางนัดหมาย
 รวบรวม และจัดทาความก้าวหน้าของทุกคดี
 จัดการเรื่องงบประมาณของศูนย์ทนายฯ
 จัดทารายงานการดาเนินงาน
 ทาหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

20

คดีที่กาลังดาเนินการในปี 2560
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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 กรณีการตรา
พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ 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 พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 24
มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
โดยเห็นว่า การดาเนินการในขั้นตอนที่เป็นสาระสาคัญในการเปลี่ยนทุนของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหุ้นของบริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยเฉพาอย่างยิ่งการกระทาของคณะกรรมการการจัดตั้งบริษัทได้เสียไปทั้งหมด
หรือไม่มีผลตามกฎหมาย ย่อมมีผลทาให้การดาเนินการต่อมา รวมทั้งมติของ
คณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหุ้น
และจัดตั้ง บริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) รวมทั้งการออกพระราชกฤษฎีกา กาหนดอานาจ
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สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และ พระราชกฤษฎีกา
กาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548
เสียไปด้วยเช่นกัน
คดี แปรรูป ปตท.

คดีหมายเลขดาที่ ฟ.47/2549
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 5 คน
คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และประชาชน
ผู้บริโภค ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กรณีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ปตท. จากัด) พ.ศ.2544 และ พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเป็นการใช้อานาจของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 อันนาไปสู่การผูกขาดธุรกิจน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติโดยบริษัทเอกขน อีกทั้งยังขาดกลไกการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้บริโภคโดยรวม
และมีผลทาให้รัฐต้องสูญเสียอานาจการควบคุมและต่อรองในกิจการของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) ไปอย่างถาวร
ผลการดาเนินการ วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคา
พิพากษา โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ว่า ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตลอดจน บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยกอานาจและสิทธิใน
ส่วนที่เป็นอานาจมหาชนของรัฐออกจากอานาจและสิทธิของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตาม
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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 แต่เนื่องจากมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาคดี 3 วัน
เพื่อล้มล้างความผิดคดีที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
คดีการขึ้นราคาค่า คดีหมายเลขดาที่ 2038/2552 , 206/2553
ทางยกระดับดอน คดีหมายเลขแดงที่ 1951-1952/2558
ศาลปกครองกลาง
เมืองโทลล์เวย์
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับ พวกรวม 20 คน
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 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2550 และขอให้เพิกถอน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 11 เมษายน
2549 และ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2550
คดีนี้สืบเนือ่ งจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จากัด (มหาชน) ประกาศขึ้นราคาค่าผ่านทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ราคาใหม่
รถ 4 ล้อ จาก 55 บาท เป็น 85 บาท และรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 95 บาท เป็น 125 บาท
และจะขึ้นราคาอีก 15 บาท ทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุสัมปทาน โดยบริษัทฯ อ้างสิทธิที่ทาได้
เนื่องจากรัฐผิดสัญญากับบริษัทฯ ทาให้รัฐต้องหาทางออกด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2549
และ 2550 เห็นชอบการแก้ไขบันทึกข้อตกลงปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ครั้งที่ 3/2550
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โดยมีสาระสาคัญที่ให้บริษัทฯ ขึ้นราคาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ขยายอายุสัมปทาน
ออกไปจากเดิมอีก 27 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา ฯลฯ ทาให้รัฐและประชาชนได้รับความ
เสียหาย
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
ตามมติคณะรัฐมนตรี สมัย ดร.ทักษิณ ชินวัตร วันที่ 11 เมษายน 2549 และ สมัย พล
เอกสุรยุทธ จุลานนท์ วันที่ 10 เมษายน 2550 ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก เป็นการกระทาที่
เอื้อประโยชน์ให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) เพียงฝ่ายเดียว และการ
จัดเก็บค่าผ่านทางสร้างภาระให้ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ใช้ทางยกระดับเกินสมควรจึงเป็น
การไม่เหมาะสม ในการยกเลิกผลประโยชน์การตอบแทนรัฐให้แก่เอกชน ขยายอายุ
สัมปทานออกไปอีก 27 ปี ยอมให้เอกชนมีอานาจเหนือรัฐ กาหนดราคาล่วงหน้า ขึ้น
ราคาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทาให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนั้นมติที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 เมษายน 2549 เฉพาะส่วนรับทราบข้อตกลงในการแก้ไข
ปัญหาการขาดทุนของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10
เมษายน 2550 เฉพาะส่วนที่ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
สัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาศาลปกครอง
กลางพิพากษาว่ามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 เมษายน 2549 และ 10 เมษายน
2550 ที่แก้ไขสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีซอยร่วมฤดี

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 จากกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ออกเอกสารรับรองความกว้างของถนนซอยร่วมฤดีเกินกว่าความเป็นจริง และปล่อย
ให้เอกชนก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษเกินกว่ากฎหมายกาหนด ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่พักอาศัยในซอยร่วมฤดี รวมถึงปัญหาอัคคีภัย และการจราจรที่
แออัดจนทาให้ประชาชนเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
คดีนี้สืบเนื่องจากการที่บริษัท ลาภประทาน จากัด และบริษัท ทับทิมทร
จากัด ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 2 อาคาร บริเวณซอย
ร่วมฤดี ต่อสานักการโยธา โดยใช้หนังสือรับรองความกว้างของถนนในซอยร่วมฤดีว่ามี
ความกว้าง 10 เมตรและผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ตลอดแนวจากสานักงานเขตปทุมวัน
อันเป็นการรับรองความกว้างของถนนเกินกว่าความเป็นจริง
ต่อมาสานักการโยธา จึงมีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ลาภประทาน จากัด
และ บริษัท ทัมทิมทร จากัด ขอให้ทบทวนการก่อสร้างเนื่องจากบริเวณหน้าที่ดินก่อสร้าง
เขตทางมีความกว้างไม่ถึง 10 เมตรตลอดแนว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการก่อสร้างอาคารที่ขัดกับ
กฎกะทรวงฉบับที่ 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่บริษัททั้งสอง
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กลับดาเนินการก่อสร้างต่อโดยไม่ปฏิบัติตามที่สานักการโยธามีหนังสือทักท้วง
ผลการดาเนินการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลปกครองกลาง มีคา
พิพากษา โดยสรุปว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเขตทางถนนซอยร่วมฤดี มิได้มีลักษณะเป็น
ถนนสาธารณะที่เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร นาวต่อเนื่องกันตลอดไปเชื่อมต่อ
กับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร การก่อสร้างอาคารสูง
ขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร จึงขัดต่อข้อ 2
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้อานวยการสานักการโยธาจะได้ทักท้วงไปยังผู้
ร้องสอดแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็มิได้ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามหนังสือทักท้วง จึง
ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหรือที่ 2 ใช้อานาจตามมาตรา 40 , 41 , 42 , 43 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 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
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ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ 4 พิจารณา
เรื่องการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนมติการพิจารณาวินิจฉัย
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 , 5 , 6 และขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 , 2 , 3 แก้ไขข้อบังคับข้อ 6 ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี
ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ฉบับปี 2549 และ 2550 โดยมี
สาระสาคัญในการกาหนดขั้นต่าของการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และการกาหนดให้
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรต้องจ่ายเงินช่วยเหลือได้ 200,000 บาททุกกรณี
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 สุจิตรา ลีสวัสดิ์ มี
อาการเจ็บครรภ์ใกล้คลอด จึงเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง โดยคลอด
เป็นทารกเพศหญิง ซึ่งหลังคลอดเด็กดิ้นแต่ไม่ร้อง จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งจากการ
เป็นผู้เสียหายจากคลอดบุตรแล้วบุตรเสียชีวิต อันเป็นผลจากการรับบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ สุจิตราจึงได้ยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับฯ ปี
2549 เพื่อขอรับเงินจานวน 200,000 บาท
หลังคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินเบื้องต้นแล้ว
วินิจฉัยว่าการเสียชีวิตของเด็กดังกล่าวเกิดจากเหตุแทรกซ้อนของโรคที่ไม่เป็นไปตามพยาธิ
สภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้วและโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตาม
มาตรฐานทั่วไปจึงมีมติช่วยเหลือเป็นเงิน 20,000 บาท สุจิตราไม่เห็นด้วยจึงใช้สิทธิ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สุจิ
ตราต้องรอผลการพิจารณาถึง 9 เดือน และทราบผลการอุทธรณ์คาวินิจฉัยว่า คณะ
กรรมการฯ มีมติยกคาอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง
ขอรับเงินเบื้องต้นฯ สั่งจ่ายเงิน 20,000 บาท นั้นถูกต้องแล้ว จึงเป็นเหตุให้สุจิตรา มาร้อง
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ขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคช่วยฟ้องเป็นคดีนี้
ผลการดาเนินการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีคา
พิพากษาเพิกถอนคาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทาให้ผู้ฟ้อง
คดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอีกครั้งได้ แต่เนื่องจากตาม
ข้อ 6 และข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ปี 2549 ซึ่งมีลักษณะให้เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการที
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลได้ โดยมีเพียงการกาหนดอัตราขั้นสูงโดยไม่มี
การกาหนดอัตราขั้นต่าไว้ และกาหนดให้คานึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษ
ฐานะของผู้เสียหายด้วยก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงขอใช้
สิทธิอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
รับคาขอเพิ่มเติมที่ผู้ฟ้องคดีมีคาขอเพิ่มเติมมาในคาคัดค้านให้การ และพิพากษาให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 6 ทบทวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเป็นธรรม ใน
อัตราสูงสุด
ต่อมาในระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้แถลงต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ได้พิจารณา
ทบทวนคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็น
ผู้รับบริการตามสิทธิและได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งเข้า
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จานวน 200,000 บาท โดยหักส่วนต่างที่ผู้
ฟ้องคดีรับไปก่อนแล้ว จานวน 20,000 บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ 6 ได้ประสานติดต่อให้ผู้ฟ้อง
คดีมารับเงินส่วนที่เหลือจานวน 180,000 บาท ไปแล้ว ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีแอ๊บบอตฯ

คดีหมายเลขดาที่ 1336/2551
คดีหมายเลขแดงที่ 1933/2554
ศาลปกครองสูงสุด
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 3 คน
กระทรวงพาณิชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
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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 ใน
อัตราสูงสุดที่กระทาละเมิด 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 ในรูปแบบชนิดใหม่เม็ดแข็งที่ทนความร้อน
ได้ ได้ตอบโต้มาตรการใช้สิทธิต่อรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้รัฐยกเลิกคาขอขึ้นทะเบียนตา
หรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จานวน 10 รายการ รวมทั้งยาสูตรผสมระหว่างโลพินา
เวียร์และริโทนาเวียร์รูปแบบใหม่ โดยบริษัท แอ๊บบอตฯ อ้างว่า บริษัทแม่ในต่างประเทศ
ได้ทบทวนเห็นสมควรยกเลิกคาขอขึ้นทะเบียนตาหรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทั้งหมด ซึ่งบริษัท แอ๊บบอตฯ ถือเป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ มีอานาจเหนือตลาด เป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั่วโลก จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อ
กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ต้องการยาเป็นจานวนมาก
ทาให้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเอดส์ประเทศไทย ในฐานะองค์กรทางานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึง
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อขอให้ดาเนินการสั่งการตามมาตรา 31
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2522 ให้บริษัท แอ๊บบอตฯ มาขึ้นทะเบียนยา
จานวน 10 รายการ เนื่องจากเห็นว่าการเพิกถอนคาขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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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 แต่ปรากฏว่า
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่มีการแจ้งผลการ
อุทธรณ์คาสั่งจนเกินระยะเวลา 90 วันตามที่กฎหมายกาหนด จึงถือได้ว่าเป็นการกระทา
ของเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นเหตุให้ต้องฟ้องคดีนี้
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 แห่ง
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2522 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 หรือคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าวินิจฉัยว่า บริษัท แอ๊บบอตฯ ไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 25 (3)
และ 28 แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2522 จึงเป็นการออกคาสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ไม่เพิกถอนคาวินิจฉัย และ
ปรับบริษัทแอ๊บบอต เพราะบริษัทแอ๊บบอต ไม่ได้ทาผิดพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าและ
ไม่ถือเป็นผู้อานาจเหนือตลาด ตามมาตรา 25 (3) และ มาตรา28 และคาวินิจฉัยที่ออกมา
ชอบด้วยกฎหมาย
คดีสาคัญที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมวดอาญา

คดีหมายเลขดาที่ อ.5009/2554
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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
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
ปัจจุบัน ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ พิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้น
หมวดอาญา

คดีหมายเลขดาที่ อ.4792/2557
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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คดีระหว่าง บริษัท ปตท. จากัด มหาชน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ 1 กับพวก 5 คน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัท ปตท. จากัด มหาชน ได้ยื่นฟ้อง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นางสาวสารี อ๋องสมหวัง, นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา, นายวีรพงษ์ เกรียงสิน
ยศ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นคดีอาญา ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ฐานความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อหากาไร จากกรณีมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค ร่วมกับจาเลยทั้ง 4 ได้จัดทาเสื้อคายมาจิที่มีรูปตัวการ์ตูนในรูปแบบหนีเสือปะ
จระเข้ออกจาหน่าย เพื่อระดมทุนกองทุนปฏิรูปพลังงาน
ผลการดาเนินการ คดีนี้ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลมีคาสั่งให้คดีมีมูล

โดย

ก่อนการสืบพยาน ศาลพยายามให้คู่ความทั้งสองเจรจาไกล่เกลี่ยกัน แต่ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ศาลจึงได้ดาเนินกระบวนพิจารณา กาหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ – จาเลย
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษายกฟ้อง คดีเสื้อคายมาจิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ตัวก๊อตจิของ ปตท. เป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่ได้
ลอกเลียนแบบ ทาซ้า หรือ ดัดแปลงตัวการ์ตูนก๊อต
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของโจทก์และจาเลย
หมวดอาญา

คดีหมายเลขดาที่ อ.3061/2557
ศาลอาญากรุงเทพใต้
คดีระหว่าง บริษัท ปตท. จากัด มหาชน
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 บริษัท ปตท. จากัด มหาชน ได้ยื่นฟ้อง
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา เป็นคดีอาญา ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ฐานความผิด พรบ.ว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 และ 15 จากกรณีนายอิฐบูรณ์ อ้น
วงษา ได้นาเข้าและเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในบัญชีผู้ใช้บริการว่า “Goosoogong”
และบัญชีผู้ใช้บริการว่า “Gooโกง ร่วมสืบค้นกลโกงพลังงานไทย” โดยกล่าวหาว่าเป็นการ
นาเข้าและเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ บริษัท ปตท.ฯ
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ผลการดาเนินการ คดีนี้ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลมีคาสั่งให้คดีมีมูล ตาม
พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ยกฟ้องมาตรา 15
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดฟังคาพิพากษาศาลชั้นต้น
แคลิฟอร์เนีย ว้าว
ฟิตเนส

คดีหมายเลขดาที่ อ.3173/2557
ศาลอาญากรุงเทพใต้
คดีระหว่าง นางสาวปทุมมาศ เฟื่องการรบ ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน
บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียน จากัด (มหาชน )ที่ 1 กับพวกรวม 9
คน
สืบเนื่องมาจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จากัด (มหาชน) ปิด
สถานบริการ จึงดาเนินการฟ้องคดีฉ้อโกงประชาชน และให้ปปง. ดาเนินการตรวจสอบ
เส้นทางการเงิน และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 ของ
พ.ร.บ.ป้องกันและปรามปรามการฟองเงิน พ.ศ. 2542 มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านบาท และให้
ผู้เสียหายยื่นคาร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทาความผิดมูลฐาน ก่อนวันที่ 14 เมษายน
2560 และขยายเวลาให้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายยื่นต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้นาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดคืนให้แก่ผู้เสียหายใน
ความผิดมูลฐานต่อไป
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างการจาหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อจับกุมจาเลย
หมายเลขดา ที่ ฟ 42 / 2559
ศาลแพ่งพระนครเหนือ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดาเนินคดีกับ แคลิฟอร์เนีย ว้าว
เอ็กซ์พีเรียนท์ จากัด ( มหาชน) ขณะนี้ พนักงานอัยการได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก์และจาเลย
คดีหมายเลขดาที่ อ.1604/2559
ศาลอาญา
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คดีระหว่าง พนักงานอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด ฯ
นายสุรศักด์ กองปัญญา
สืบเนื่องมาจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็ดพีเรียนซ์ จากัด (มหาชน) ปิด
สถานบริการ พนักงานอัยการ ฯ ได้ยื่นฟ้อง นายสุรศักด์ กองปัญญา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ฯ เป็นจาเลย ฐานความผิด ร่วมกันไม่ส่งมอบ
สัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค, ร่วมกันโฆษณาที่เกิน
ความจริงหรือเป็นเท็จ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
ผลการดาเนินการ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จาคุก 1 ปี ปรับ 9 หมื่นบาท ลดโทษให้ เป็น
จาคุก 8 เดือน ปรับ 60,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น
หมวดละเมิด

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 3557/2555
ศาลจังหวัดมีนบุรี
คดีระหว่าง นายวิเชียร หนูมา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นายกฤษฎา ศรีธนภัครางกูล กับพวกรวม 3 คน
คดีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 นางกรวรรณ หนูมา ได้
ไปโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ด้วยอาการปวดท้อง เบื้องต้นการตรวจโดยการเอกซเรย์ปอด
เจาะเลือดไปตรวจพร้อมสังเกตอาการ ต่อมา จาเลยที่ 1 ซึ่งเป็นแพทย์ได้ตรวจนางกรวรรณ
โดยใช้มือกดที่บริเวณท้องและแจ้งผู้ตายว่าสันนิษฐานว่าเป็นเนื้องอกขนาดใหญ่มาก และได้
ทาการผ่าตัดโดยไม่มีการตรวจอัลตราซาวน์ก่อน ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่านางกรวรรณ
ตั้งครรภ์ มิใช่เนื้องอกและจาเลยที่ 1 ทาการผ่าตัดได้เย็บแผลผ่าตัดให้ปิดดังเดิม ต่อมาเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 นางกรวรรณมีเลือดออกจากบริเวณช่องคลอด จึงได้ไปรักษาที่
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9ของจาเลยที่ 3 เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์ได้ส่งผู้ตายเข้าห้องผ่าตัด
ฉุกเฉินโดยทันทีและจาเลยที่ 2 แจ้งกับ โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสามีว่าขอให้เลือกรักษาชีวิตคนใด
คนหนึ่งระหว่างนางกรวรรณ กับทารกในครรภ์ โจทก์ที่ 1 เลือกรักษาชีวิตของผู้ตาย
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จาเลยที่ 2 จึงทาการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อนาทารกออกจากครรภ์ ทาให้เกิดภาวะเลือด
ไหลออกไม่หยุดจากแผลผ่าตัดในตาแหน่งที่รกเกาะจนเกิดภาวะเสียเลือดมากและเป็นเหตุ
ให้นางกรวรรณ ถึงแก่ความตาย
ผลการดาเนินการ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์ทั้งสี่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จาเลยที่ 1 และที่ 3
ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
2554 เป็นต้นไป
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง จาเลยที่ 1 และที่ 3 ฏีกา
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. 5211/2558
ศาลจังหวัดมีนบุรี
คดีระหว่าง นางสุนี ไชยรส ที่ 1 กับพวก 30 คน
บริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จากัด มหาชน
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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 มีคาพิพากษาให้จาเลยรับผิด
กรณีบ่อบาบัดน้าเสีย ยกฟ้องกรณีรั้วกาแพง
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์และของ
จาเลย พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.3475/2558
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
คดีระหว่าง

เด็กชายพงศกร พุ่มพวง
บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด(มหาชน)
คดีนี้สืบเนื่องจาก โจทก์ได้ทาสัญญาประกันชีวิตกับจาเลยจานวน 3

กรมธรรม์ ชาระเบี้ยประกันราย 3 เดือน ต่อมาโจทก์ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ค้าง
ส่งเบี้ยประกัน จานวน 2 กรมธรรม์ จาเลยจึงได้ทาการแปลงกรมธรรม์สัญญาประกันภัย
ของจาเลยตามเงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ อันเป็น
การกระทาฝ่ายเดียวของจาเลย ซึ่งการแปลงข้อกาหนดในสัญญาประกันภัยนั้น เป็น
สาระสาคัญ แม้ข้อกาหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ของจาเลยกาหนดไว้ให้สามารถทาการ
แปลงกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบก่อน จาเลยในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ
ควรจะบอกกล่าวให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนจะมีการแปลงกรมธรรม์ การกระทา

37

ของจาเลยดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่เป็นธรรมกับโจทก์ เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จากการเสียสิทธิตามสัญญาประกันชีวิต โจทก์จึง
ฟ้องให้จาเลยคืนเงินตามกรมธรรม์ทั้ง 2 กรมธรรม์ ให้แก่โจทก์
ผลการดาเนินการ ศาลชั้นมีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาศาลชั้นต้น
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดฟังคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 22 มกราคม 2561
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.18330/2560
ศาลจังหวัดมีนบุรี
คดีระหว่าง โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
นายคมเดช โพธิ์สุวรรณ
สืบเนื่องจาก ผู้ร้องมีอาการปวดคอและหัวไหล่ ได้เข้ารับผ่าตัดหมอนรอง
กระดูกคอ ที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 300,000 – 400,000
บาท ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ร้องจึงมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี ภายหลัง
การผ่าตัดผู้ร้องมีอาการปวดแผล พยาบาลจึงให้ยาแก้ปวดแบบฉีดแก่ผู้ร้อง ซึ่งภายหลังจาก
ฉีดยาประมาณ 5 นาที ผู้ร้องมีอาการแน่นหน้าอก ไอ กระสับกระส่าย หายใจลาบาก
พยาบาลจึงชงน้าขิงมาให้ผู้ร้องดื่ม แต่ผู้ร้องไม่สามารถดื่มได้ และมีอาการหายใจไม่ออก จน
ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วง ชัก และฉี่ราด เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจึงนาผู้ร้องเข้ารับการ
รักษาที่ห้องไอซียูจนผู้ร้องมีอาการดีขึ้น และสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ ในวันที่ 18
เมษายน 2560 โรงพยาบาลฯได้แจ้งผู้ร้องว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด เป็น
เงินจานวนประมาณ 690,000 บาท ซึ่งเป็นค่าผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอ จานวนประมาณ
430,000 บาท ผู้ร้องเห็นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงการรักษาที่ผู้ร้องแพ้ยาด้วย จึงขอให้
โรงพยาบาลรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีมาตรการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ จน
ทาให้ผู้ร้องต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียู โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ไม่ให้ผู้ร้อง
ออกจากโรงพยาบาล และจนกว่าจะทาหนังสือรับสภาพหนี้ จานวน 200,000 กว่าบาท จึง
จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ จนผู้ร้องต้องลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้จานวน
ดังกล่าว ผู้ร้องจึงได้มาร้องขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ
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มูลนิธิฯ ได้ดาเนินการส่งหนังสือถึงโรงพยาบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบและระงับ
การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่มีการตอบกลับ จนในวันที่ 29 กันยายน 2560 โรง
พยาบาลฯ ได้ยื่น ฟ้องผู้ร้องเป็นคดีผู้บริโภค เรียกค่าเสียหาย จานวน 214,672.33 บาท
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2561
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ พ.1495,2478,2479, 2496,2498,2499,2544,2549 / 2559 (จานวน
9 คดี)
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
คดีระหว่าง บริษัท กมลประกันภัย หรือสัจจะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้เช่าซื้อรถยนต์ตู้โฟตอน
สืบเนื่องจาก ผู้ร้องเข้าทาสัญญาเช่าซื้อรถตู้โดยสารโฟตอน โดยมีบริษัท
แพลทินัม มอเตอร์เซลล์ จากัด เป็นตัวแทนนาเข้ารถตู้ ซึ่งมีบริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร
จากัด (มหาชน) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ใช้เช่าซื้อ และบริษัท กมล
ประกันภัย จากัด เป็นผู้รับประกันภัย ต่อมาเมื่อผู้ร้องนารถตู้ไปใช้ พบว่ารถตู้ชารุด
บกพร่อง จึงไม่สามารถผ่อนชาระค่าเช่าซื้อรถตู้ได้ บริษัทเงินทุนฯ ได้ฟ้องผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้เช่า
ซื้อ และบริษัทกมลฯ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยให้ชาระค่าเช่าซื้อ ศาลพิพากษาให้จาเลย
รวมกันรับผิด บริษัทกมลฯ อ้างว่าได้ชาระหนี้ตามคาพิพากษาให้แก่บริษัทเงินทุนฯ ซึ่งเป็น
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องผู้ร้องเป็นจาเลยในคดีนี้
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้จาหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจากโจทก์ถูก
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย และ
แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาทาคดี จึงไม่อาจทราบกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ได้

หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.7646/2560
ศาลแขวงนนทบุรี
คดีระหว่าง บริษัท แอมดีไซน์บิวท์ จากัด
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นางสาวธวภร เหล็กศิริ ที่ 1, นายศุภวัฒน์ ตันตินิกุลชัย ที่ 2
สืบเนื่องจากผู้ร้องได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท แอมดีไซน์บิวท์ จากัด ดาเนินการ
ออกแบบและตกแต่งภายในบ้าน แต่บริษัทฯ ตกแต่งไม่แล้วเสร็จตามสัญญา อันเป็นการ
ปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ร้องจึงไม่ชาระเงินในส่วนที่เหลือ เพราะผู้ร้องต้องจัดหาและว่าจ้างบุคคล
อื่นเพื่อทางานแทนให้แล้วเสร็จ ภายหลังเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ฟ้องผู้ร้อง
ให้รับผิดตามสัญญาจ้างทาของและเรียกค่าเสียหายจานวน 213,521 บาท
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดสืบพยานโจทก์และพยานจาเลย วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.1727/2560
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
คดีระหว่าง นางสาวสุภิญณา อิทธิฤทธิกุล
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน ) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
สืบเนื่องจากนายอิทธิ อิทธิฤทธิกุล ได้เอาประกันตามสัญญาประกันชีวิต
กลุ่มคุ้มครองเงินกู้จานองกับ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ฯ ,เป็นผู้เอาประกันตามสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิต ฯ และกู้เงินกับ บริษัท ธนาคาร ซีไอ เอ็มบีไทย ฯ โดยใช้
ห้องชุดเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ต่อมานายอิทธิ อิทธิฤทธิกุล ได้เสียชีวิต ด้วยสาเหตุ
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง,ไตวายเฉียบพลัน ผู้ร้องซึ่งเป็นน้องสาวของนายอิทธิ เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต จึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินประกันชีวิตจากบริษัท ทั้งสาม
บริษัท แต่ปรากฏว่าบริษัท ไทยประกันชีวิต ได้อ้างว่านายอิทธิ ผู้เอาประกันชีวิตมิได้แถลง
ข้อความจริง ซึ่งเป็นสาระสาคัญในการพิจารณารับประกันภัย อันเป็นผลให้สัญญา
ประกันภัยเป็นโมฆียะ และบริษัท ไทยประกันชีวิต ฯ ได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตกลุ่มฯ
แก่ผู้รับประโยชน์ชอบแล้ว ทาให้สัญญาตกเป็นโมฆะกรรมเสียเปล่าตั้งแต่ต้น บริษัทฯ จึงไม่
ต้องรับผิดใช้เงินแก่โจทก์ การกระทาของบริษัท ทั้งสาม เป็นการผิดสัญญาประกันชีวิต ทา
ให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย จึงได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ทั้งสามให้รับผิดในความเสียหายอันเกิด
จากการกระทาดังกล่าว
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดเจรจาไกล่เกลี่ย
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หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ.5503/2560
ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง นายบุญเลิศ มงคลเสริม
นายชาญ บุญราศี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายบุญเลิศ มงคลเสริม
ได้ขนึ้ รถยนต์โดยสารที่ จาเลยทั้งสี่ มีผลประโยชน์ร่วมกันในการรับขนส่ง ออกจากสถานี
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร ต่อมาพนักงานขับรถได้หลับใน จน
ไม่สามารถควบคุมรถได้ เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารเฉี่ยวชนกับกองดินที่อยู่บริเวณริมถนน
จนพลิกคว่าตะแคง เป็นเหตุให้นายบุญเลิศ และ ผู้โดยสารจานวน 49 คน ได้รับบาดเจ็บ,
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก หลังเกิดเหตุนายบุญเลิศได้มาร้องขอความ
ช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ เนื่องจากไม่สามารถเจรจากับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้ ทั้งนี้
ภายหลังการรับเรื่องร้องเรียนมูลนิธิฯ ได้นัดเจรจาให้กับนายบุญเลิศ แต่ไม่สามารถหาข้อยุติ
ด้วยการเจรจาได้ จึงทาการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีผู้บริโภค
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดพร้อมเพื่อให้การและสืบพยาน

คดีแบบกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
หมวดสัญญา

คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 3006/2560
คดีระหว่าง นางสาวอรกัลยา พุ่มพึ่ง ที่ 1,นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ที่ 2
บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จากัด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด
โซลูชั่น จากัด เป็นคดีผู้บริโภคและขอให้ดาเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มจานวน 72
คน ต่อศาลแพ่ง เรียกเงินคืน และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 1,650 ล้านบาท จากการ
โฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงและสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามโฆษณา
คดีนี้สืบเนื่องจากจาเลย เป็นผู้จาหน่าย “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)”
โดยจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ด้วยการโฆษณา และจาหน่ายสินค้าของจาเลยทางสื่อ
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โฆษณาทางช่องโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค และอื่นๆ โดยได้โฆษณาชวนเชื่อใน
ลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคทั่วไปเกิดความเชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์ของจาเลยเป็นกระทะไม่ใ ช้
น้ามัน ทาอาหารไม่ติดกระทะ ราคาถูก เหมาะสาหรับทาอาหารคลีน หรืออาหารเพื่อ
สุขภาพ เป็นกระทะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย
จากการโฆษณาชวนเชื่อของจาเลยดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสอง และ
ผู้บริโภครายอื่นๆ อีกจานวนมากหลงเชื่อว่าสินค้าของจาเลยมีราคาแพง แต่จาเลยจัด
รายการส่งเสริมการขาย(PROMOTION) จาหน่ายในราคาพิเศษ และสินค้ามีคุณสมบัติเป็น
จริงตามที่โฆษณา รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ และร่างกาย จึงสาคัญผิดในสาระสาคัญของ
ราคา และคุณสมบัติของสินค้าจาเลย จึงซื้อสินค้าจาเลยมาใช้กับตนและครอบครัวตามที่
จาเลยโฆษณา เมื่อโจทก์ทั้งสองและผู้บริโภครายอื่นๆ ได้ใช้สินค้าของจาเลยตามวิธีการที่
จาเลยโฆษณาไว้ ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่จาเลยโฆษณาไว้ เช่น กระทะดาไหม้ อาหาร
ติดกระทะ ไม่ทนความร้อน ฯลฯ
ผลการดาเนินการ นัดไต่สวนคาร้องขอให้ดาเนินคดีแบบกลุ่ม วันที่ 13
พฤศจิกายน 2560
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดเจรจาไกล่เกลี่ย วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ความรับผิดต่อสินค้า คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 2619/2560
ไม่ปลอดภัย

ศาลจังหวัดสตูล
คดีระหว่าง น.ส.เพชราภรณ์ คงกลั่น ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นางอมรรัตรน์ ก่อเกียรติศิริกุล
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้อง นางอมรรัตรน์ ก่อ
เกียรติศิริกุล เป็นคดีผู้บริโภคและขอให้ดาเนินคดีแบบกลุ่ม เรียกค่าเสียหายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
คดีนี้สืบเนื่องจากจาเลย เป็นผู้จาหน่ายเครื่องสาอางใช้ชื่อการค้าว่า “เมย์โรว”
โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง คือ เพิร์ลลี่ อินแทนซีพ ไวท์ โลชั่น เป็นเครื่องสาอางประเภท
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวกาย เพื่อจาหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ด้วยการโฆษณา และจาหน่าย
สินค้าทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ตัวแทนจาหน่าย และอื่นๆ โดยได้โฆษณา
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ชวนเชื่อในลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของจาเลย
ว่า “ผิวขาวสวย ปัง ปัง ปัง” “ขาวสุดพลัง ขาวได้มง อยากขาว ต้องลอง” และอื่นๆ
จากการโฆษณาชวนเชื่อของจาเลยดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ และผู้บริโภค
รายอื่นอีกหลายรายเชื่อว่าสินค้าของจาเลยเป็นจริงตามที่โฆษณา ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ
ร่างกาย จึงซื้อสินค้าของจาเลยมาใช้กับตนตามที่จาเลยโฆษณา แต่เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางประเภทบารุงผิวกายของจาเลยเป็นประจาทุกวัน ปรากฏว่ามีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน มีรอยแตกลาย เป็นแผลเป็นบริเวณแขน และขา อันเกิดจากการแพ้สารเคมีที่ผสม
อยู่ในเครื่องสาอางของจาเลย เมื่อไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย แพทย์วินิจฉัยว่า
สาเหตุที่ผิวหนังแตกลายเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม สารสเตียรอยด์ และไม่
สามารถรักษาผิวหนังให้กลับมาเป็นปกติได้
ผลการดาเนินการ ศาลมีสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ทั้งสี่ดาเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ยกคา
ร้อง และให้ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่รับดาเนินคดีแบบกลุ่ม

ผลการดาเนินคดีทสี่ ิ้นสุดในปี 2560
คดีหมายเลขดาที่ ผบ.1635/2560
หมวด ศาลจังหวัดพระโขนง
สัญญา คดีระหว่าง นายพลสิทธิ์ สิวะเอนกนาถ
บริษัท เอ็มบาสซี่ เพลส พรอพเพอร์ตี้ จากัด
คดีนี้สืบเนื่องจากจาเลยได้ก่อสร้างห้องชุดในอาคารชุด ชื่อโครงการ Embassy Place
(เอ็มบาสซี่ เพลส) แบริ่ง 45 ซึง่ ตัง้ อยู่ ซ.แบริ่ง 45 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร เสนอขายห้องชุดโครงการเอ็มบาสซี่ เพลส แบริ่ง 45 ให้ประชาชนทั่วไป จากการ
โฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวเป็นเหตุจูงใจให้โจทก์ตัดสินใจจองห้องชุดของจาเลย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558
โจทก์ตกลงจองห้องชุด โครงการอาคารชุดเอ็มบาสซี่ เพลส แบริ่ง45 โดยโจทก์ได้ชาระเงินค่าห้องชุดไป
แล้วจานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และตกลงรับการส่งเสริมการขาย การันตีเงินลงทุน 40%
ของเงินต้น 500,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี
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ก่อนจะถึงกาหนดวันตามสัญญา จาเลยขอเลื่อนการส่งมอบทรัพย์ หรือจ่ายผลตอบแทน โดยชี้แจง
ว่าเนื่องจากการก่อสร้างตึกเอ็มบาสซี่ เพลส ยังไม่เสร็จสิ้น มีความจาเป็นต้องเลื่อนการส่งมอบกรรมสิทธิ์
ห้องชุด หรือชาระผลตอบแทนตามสัญญา ออกไป ภายหลังจาเลยมีการขอเลื่อนการชาระเงินตามสัญญา
และตามเช็คหลายครั้งหลายหน โจทก์จึงได้นาเช็คฉบับดังกล่าว ไปเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่ธนาคาร ได้
ปฏิเสธการจ่ายเงิน เหตุผลคือ “มีคาสั่งให้ระงับการจ่าย” ต่อมาโจทก์ได้บอกเลิกสัญญา และขอให้จาเลย
ชาระเงินคืนโดยให้ชาระเงินให้กับโจทก์รวม 700,000 บาท ซึ่งจาเลยได้รับหนังสือแล้วแต่ยังเพิกเฉย
จาเลยในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้สิทธิ และดาเนินการด้วยความสุจริตโดยคานึงถึงมาตรฐานทาง
การค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม แต่จาเลยหาได้กระทาไม่ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบโจทก์
ในฐานะผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การกระทาของจาเลยดังกล่าวทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้อง
ศาลบังคับให้จาเลยใช้หนี้โจทก์ต่อไป
ผลการดาเนินการ โจทก์และจาเลย สามารถตกลงกันได้ จึงได้ทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยจาเลย ตกลงชาระเงินให้แก่โจทก์จานวน 600,000 บาท
คดีหมายเลขดาที่ ผบ.4399/2560
ศาลจังหวัดพระโขนง
คดีระหว่าง บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จากัด
นายประภัทร สุวามิน ที่ 1, นายสมพล มีสติ ที่ 2
คดีนี้สืบเนื่องจากจาเลยที่ 1 ได้ทาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จากธนาคารธนชาต ฯ ในราคา
เช่าซื้อจานวน 473,103 บาท ตกลงชาระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวด ต่อมาจาเลยที่ 1 ชาระหนี้ไม่ไหว จึงได้นา
รถยนต์คันเช่าซื้อมาคืนให้กับธนาคาร ธนชาต ฯ ผู้ให้เช่าซื้อ ภายหลังโจทก์ได้นารถยนต์คันที่ จาเลยที่ 1
เช่าซื้อออกขายทอดตลาดได้ราคาสูงสุดเป็นเงินจานวน 106,000 บาท เมื่อนาเงินดังกล่าวไปหักกับหนี้
คงค้างตามสัญญาเช่าซื้อ ยังมีส่วนขาดทุนตามสัญญาเช่าซื้ออีก จานวน 106,896.35 บาท จึงได้ฟ้อง
จาเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อและผู้ค้าเรียกค่าเสียหายจากการขายรถที่เช่าซื้อขาดทุนพร้อมทั้งค่าติดตามรถยนต์ ค่า
ขาดประโยชน์หรือเสียโอกาส ค่าทวงถาม เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายบอกเลิกสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
187,982 .70 บาท
ผลการดาเนินการ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
เป็นจานวนเงิน 14,000 บาท
คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 6354/2559
ศาลจังหวัดเชียงราย
คดีระหว่าง นางพัชราภา เวลเคอร์
นายธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
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เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้อง ผศ.นพ.ธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วร
โชติ กับพวกรวม 4 คน เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาลจังหวัดเชียงราย เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 3,502,397
บาท จากกรณี โจทก์ได้รับการผ่าตัดกรามจากจาเลย ที่เชียงรายเวชกรรมคลินิก ภายหลังการผ่าตัด
พบว่า แผลเป็นหนองอักเสบ จึงกลับไปที่คลินิกฯ อีกครั้งเพื่อให้แพทย์ท่านเดิมตรวจรักษา แพทย์ทาการ
รักษาโดยการกดหนองออกให้ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ทาให้โจทก์ต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น
ซึ่งตรวจพบเศษกระดูกตรงบริเวณที่อักเสบ จึงต้องผ่าตัดเพื่อนาชิ้นส่วนดังกล่าวออกและขณะทาการ
ผ่าตัดแพทย์ยังพบผ้าก๊อซค้างในบริเวณแผลด้วย ภายหลังจากการรักษาโจทก์มีอาการชาที่บริเวณคาง
และริมฝีปากล่าง อีกทั้งริมฝีปากล่างมีการเบี้ยวผิดรูป จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ผลการดาเนินการ โจทก์และจาเลย สามารถตกลงกันได้ จึงได้ทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยจาเลยที่ 1 ตกลงชาระเงินให้แก่โจทก์จานวน 715,196.60 บาท ,ชาระค่ารักษาพยาบาลใน
อนาคต ของโจทก์ให้หายเป็นปกติ โดยรับผิดชอบชาระค่ารักษาพยาบาลตามจริงเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยยินยอมให้โจทก์ไปรักษาอาการที่ โรงพยาบาลมาร์กุล
(Markus-Krankenhaus) เมืองแฟรงค์เฟริต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฯลฯ หาก ผิดนัด
ยินยอมให้โจทก์บังคับคดี ในส่วนค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจานวน 1,000,000 บาท
คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 927/2559
ศาลแขวงดุสิต
คดีระหว่าง ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน
นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน ได้ยื่นฟ้องนางสาวอรุณี
เอกพาณิชย์ถาวร ฐานผิดสัญญา (บัตรเครดิต) เรียกให้ชาระหนี้คืน ต่อศาลแขวงดุสิต เป็นเงิน 276,73
บาท จากกรณีนางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร ได้สมัครใช้งานบัตรเครดิตของโจทก์และผิดนัดชาระ
เนื่องจากมีผู้อื่นนาบัตรเครดิตของจาเลยไปกดเงินสด โดยที่จาเลยไม่เคยเปิดใช้งานบัตรเครดิตของโจทก์
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาให้ จาเลยไม่ต้องรับผิดตามฟ้องให้ยกฟ้องโจทก์
คดีหมายเลขดาที่ พ.2892/2560
ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นางสาวสวนีย์ ฉ่าเฉลี่ยว ที่ 1 นายประยูร ฉ่าเฉลี่ยว ที่ 2
คดีนี้สืบเนื่องจากนางสาวสวนีย์ ฉ่าเฉลี่ยว ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนและเป็นผู้ประสานงาน
โครงการรถโดยสารปลอดภัยและรับเงินจากมูลนิธิฯ ไปดาเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีเงิน
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เหลือจากการจัดกิจกรรมต้องนาส่งคืนให้มูลนิธิฯ ต่อมาเมื่อระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30
เมษายน 2558 นางสาวสวนีย์ ได้รับจากมูลนิธิฯ ไปดาเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย แล้ว ได้
ยักยอกและฉ้อโกงเงินของมูลนิธิ ฯ ไป
ต่อมามูลนิธิฯ ได้ร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลพญาไท และ
ในที่สุดพนักงานอัยการ สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) ได้ยื่นฟ้องนางสาวสวนีย์ ต่อ
ศาลแขวงดุสิต เป็นคดีอาญา คดีหมายเลขดาที่ อ.1930/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1928/2558 และ
ศาลแขวงดุสิตได้มีคาพิพากษาว่าจาเลยได้กระทาความผิดตามฟ้อง
ภายหลัง นางสาวสวนีย์ และนายประยูร ได้ตกลงยินยอมชดใช้เงินทั้งหมดที่คืนแก่มูลนิธิฯ
จานวน 309,000 บาท และได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ให้แก่มูลนิธิ ฯ
หลังจากที่ ทาหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว เมื่อครบกาหนดเวลาชาระหนี้ ทั้งสองได้ผิดนัดชาระหนี้มา
โดยตลอด มูลนิธิฯได้ติดตามทวงถามให้บุคคลทั้งสองชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหลายหนแล้ว แต่ทั้ง
สอง ก็เพิกเฉยตลอดมา ไม่นาเงินมาชาระให้แก่มูลนิธิฯ จึงได้ฟ้องทั้งสองคนเป็นคดีต่อศาลให้รับผิดตาม
หนังสือรับสภาพหนี้
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จาเลยที่ 1 รับผิดตามฟ้องโจทก์ ยก
ฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ 2
หมวด คดีหมายเลขดาที่ พ.1445/2558
ละเมิด ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
คดีระหว่าง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด ได้ยื่นฟ้องนางสาวบุญยืน
ศิริธรรม ฐานละเมิดหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นเงิน 30,000,000 บาท
จากกรณีนางสาวบุญยืน ศิริธรรม กับพวก ร่วมกันเผยแพร่แสดงความคิดเห็นลงใน FACEBOOK ของ
นางสาวบุญยืน ศิริธรรมและแสดงคลิปวีดีโอเหตุการณ์ทดสอบมาตรฐานน้าดื่มตราสิงห์ลงใน YOUTUBE
แล้วทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นเงินรวมจานวน 1,000,000 บาท ลงโฆษณาข้อความขออภัยโจทก์ใน
หนังสือพิมพ์เทียบเท่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จานวน 2 ฉบับ เป็นระยะเวลา 7 วัน แต่ในระหว่างการ
อุทธรณ์คาพิพากษาของจาเลย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเจรจาข้อพิพาทร่วมกัน ผลการเจรจาทั้ง
สองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยมีการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโจทก์และจาเลย
หมวด คดีหมายเลขดาที่ ผบ. 1500/2558
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ละเมิด ศาลแพ่ง
คดีระหว่าง นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล
บริษัท เสริมสุข จากัด มหาชน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล ผู้เสียหายจากผลิตภัณฑ์
สินค้าไม่ปลอดภัย (ขวดเอสระเบิด) ได้ยื่นฟ้องบริษัท เสริมสุข จากัด มหาชน เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาล
แพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 11,725,626 บาท จากกรณีอุบัติเหตุขวดแก้วของ
เครื่องดื่มน้าอัดลมยี่ห้อเอสระเบิดแตก ทาให้เศษขวดแก้ว พุ่งกระเด็นเข้าใส่ใบหน้าและดวงตาด้านซ้าย
ของโจทก์อย่างรุนแรง ขณะโจทก์ทางานเป็นพนักงานเสริฟอาหารที่ร้านตะวันสาดแสงเดือน จังหวัด
ขอนแก่น ทาให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บจากเศษขวดแก้วกระเด็นเข้าตาซ้าย ตาซ้ายมองไม่เห็น เลนส์ตาแตก
ผลการดาเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นเงินรวมจานวนศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยชาระเงินจานวน 1,410,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่
โจทก์ และให้จาเลยชาระค่าสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นเงิน 900,000 บาท สงวน
สิทธิที่จะแก้ไขคาพิพากษาเกี่ยวกับค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ค่าเสียหายกรณีสูญเสีย
ความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต กับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจนกว่าจะ
รักษาเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันมีคาพิพากษา ปัจจุบันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้เจรจาข้อพิพาท
ร่วมกัน ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยมีการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโจทก์
และจาเลย

การดาเนินงานด้านนโยบายและการแก้กฎหมาย
1. ให้ความเห็นและนาเสนอปัญหาผู้บริโภค ต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้แก้ไขหรือ
ออกประกาศในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การแก้ไขประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้ธุรกิจเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .....
2. การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐในการออกกฎหมาย
2.1. การจัดทาข้อเสนอต่อ ร่างพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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2.2. การจัดทาข้อเสนอความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
กระทาความผิด) ต่อ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.3. การจัดทาความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม (Market conduct) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
1. เกิดการรวมกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดปัญหาแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อ
กระทะ การซื้อบัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น
2. เผยแพร่ประเด็นที่มีผลกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้างให้เป็นข่าว ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น กรณีการปิดตัวของสถานบริการฟิตเนส การซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามโฆษณา
กรณีรถยนต์ชารุดบกพร่อง, การใช้เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมในการทางานคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานรัฐ ได้แก่
- การเป็นคณะกรรมการกากับการทวงหนี้กรุงเทพมหานคร
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ที่สานักงานคณะกรรมกการคุ้มครองผุ้บริโภค
4. การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการทางานคุ้มครองผู้บริโภค
- ทางานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการรวบรวมปัญหาผู้บริโภครายไตรมาสส่งให้ธนาคาร แห่ง
ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย
ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
1. กาลังคนทางานน้อย/ทาหน้าที่หลายอย่าง
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ยังทาไม่ได้ต่อเนื่อง
3. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่ล่าช้าหรือไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
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ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย
ปี 2560 ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย ได้ดาเนินการตามกรอบวิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) พัฒนาศักยภาพและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน 2) ผลักดันให้เกิดนโยบาย และ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ โดยการทางานผ่าน
3 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรุงเทพมหานคร
เป็ น โครงการที่ได้รับ การสนั บ สนุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) เริ่ม
โครงการนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559- 30มิถุยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการที่สาคัญ คือ 1)
เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรคุณภาพระดับพื้นฐาน และ นาร่องพัฒนา
สู่ขั้น มีสิ ทธิในพื้น ที่ที่ เข้มแข็ง 2) เพื่ อพั ฒ นาให้ องค์กรผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครและเครือข่ายผู้ บ ริโภค
สามารถพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจ จัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3)เพื่อสร้าง
ความร่วมมือและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบกลไกเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคที่เน้นการมีส่วนร่วม 4) เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์ภาคีเครือข่ายในระดับทุกภูมิภาค ในการพัฒ นา
รูปแบบกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระดับประเทศ
การดาเนินงานสาคัญที่ผ่านมาเกิดผลงานกิจกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้บริโภคที่สาคัญ ได้แก่
1) วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในพื้นกรุงเทพมหานคร 47 องค์กร พัฒนาให้เป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
ในระดับต่างๆ โดยใช้คู่มือ หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ผลิตโดยแผนงานพัฒ นาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และ บุคลากร การพัฒ นาใน
เบื้องต้นเน้นการเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดทารายงาน การจัดทาเอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรระดับขั้นพื้นฐาน และอยู่ระหว่างการคัดเลือกตัวแทน
องค์กรพื้นที่ในระดับโซน มาพัฒนาสู่ระดับขั้นมีสิทธิอย่างน้อย 14 องค์กร
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2) การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและอาสาสมัครผู้บริโภค
2.1) พัฒนาศักยภาพอาสาสมั ครผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และ ระดับภาค เพื่อสร้างความเข้าใจการ
ทางานคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เบื้ องต้น ตลอดจนเน้ น การจั ดการปั ญ หาอย่างง่ายในพื้ นที่ที่รับผิ ดชอบ ทั้ งนี้มีอาสาสมัครผ่ านการพั ฒ นา
ศักยภาพ จานวน 323 คน
2.2) การทาความร่วมมือและหาแนวทางการสร้างกลไกการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา ตู้น้าดื่มแบบ
หยอดเหรียญในระดับ โซนพื้นที่ 6 โซน หลังจากมีการสรุปประมวลผลการสารวจข้อมูลตู้น้าดื่ม ทางองค์กร
ผู้บ ริโภคเขต ได้จัดทารายงานสรุปผลการสารวจตามคู่มือปฏิบัติ การ จัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
สานักงานเขต สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่างของแต่ละโซนเพื่อดาเนินการหาความร่วมมือการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่า ง องค์กรผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่
และหน่วยงานระดับการพัฒนานโยบายระดับชาติ โซนธนบุรีเหนือได้ดาเนินการในพื้นที่ สานักงานเขตหนอง
แขม โดยการจัดเวทีความร่วมมือในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ละหน่วยงานให้ความสนใจเข้า ร่วม
ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมสานักงานเขตหนองแขม สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) การประปา
นครหลวง สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน และองค์ กรผู้บริโภคในโซนธนบุรี
เหนือ และได้ข้อเสนอจากเวที คือ ผู้ประกอบการรายย่อยมีความสนใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ทางกายภาพและสนใจแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางองค์กรผู้บริโภคใน
พื้นที่ร่วมมือกับนักวิชาการ และสานักงานเขตจัดลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และสารวจข้อมูล
อี ก ครั้ งพร้ อ มทั้ งท าเครื่ อ งหมายให้ ผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไปมั่ น ใจตู้ น้ าดื่ ม ที่ มี ลั ก ษณธทางกายภาพเป็ น ไปตามคู่ มื อ
ปฏิบัติการ (ตู้น้าดื่มติดดาว) โซนธนบุรีใต้ โซนบูรพา โซนรัตนโกสินทร์ โซนเจ้าพระยา โซนศรีนครินทร์
ได้จัดเวทีการคืน ข้อมูล การสารวจตู้น้ าดื่มในพื้นที่ โดยมีห น่วยงานท้องถิ่น (ฝ่ ายสิ่งแวดล้อมส านักงานเขต)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสารวจและข้อจากัดในการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการติดตั้ง
ตู้น้าดื่ม อาทิ ค่าธรรมเนียม กฎหมายที่ใช้ประกอบการขออนุญาต และการมีข้อมูลจานวนตู้ และคุณภาพที่
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แท้จริง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการหาเจ้าของที่แท้จริง หลักๆ ปัญหาหน่วยงานไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้จริง และในปี 2561 จะดาเนิ นการเชื่อมโยงตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เพื่อ
นาเสนอข้อมูลสรุปผลการดาเนินการคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) การสนั บ สนุ น การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนและแก้ ไขปั ญ หาโดยใช้ ระบบฐานข้อ มูล การรับ เรื่อ งเรื่อ ง
ร้องเรีย นของมูล นิ ธิเพื่อผู้ บ ริโภค ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพในการบัน ทึกข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล ร่วมกัน เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 จานวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิ้น 460 เรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 380 เรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 80 เรื่อง
แบ่งตามหมวดเรื่องร้องเรียนดังนี้
อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

118

เรื่อง

บริการสุขภาพ

178

เรื่อง

ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์

15

เรื่อง

การเงินการธนาคาร

16

เรื่อง

บริการสาธารณะ

54

เรื่อง

สื่อและโทรคมนาคม

10

เรื่อง

สินค้าและบริการทั่วไป

21

เรื่อง

อื่นๆ

48

เรื่อง

4) เวทีสภาผู้บริโภคระดับภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมภาคีเครือข่ายและจัดทาข้อเสนอ
นโยบายแก้ไขปัญหาผู้โภค นั้นได้ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง ในประเด็น “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น ” โดยมีผู้เข้าร่วม
จากส านั กอนามัย กรุ งเทพมหานคร ส านัก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส านัก งานหลั กประกัน สุ ขภาพ
แห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร(สปสช.) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพฯ เครือข่ายศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย 9 ด้าน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โดย
ได้ติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น และแนวทางเมื่อจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นแล้ว
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ประชาชนสามารถจัดบริการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ทั้งนี้จากการจัด
เวที ได้ข้อเสนอจาก เวทีดังนี้
 เสนอให้ สปสช. และส านักอนามัย เร่งรัดการออกระเบียบข้อบั งคั บ การบริห ารจัดการ
กองทุน เพื่อให้สามารถได้จัดกองทุนสุขภาพท้องถิ่นได้โดยเร็ว
 เสนอให้สปสช.และสานักอนามัย กรุงเทพมกานคร วางแนวการบริหารจัดการที่ควรคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการเข้าถึงงบประมาณการจัดทาโครงการเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยประชาชน
 ข้อเสนอต่อองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่และเครือข่ายศูนย์ประสานงานในพื้นที่ ให้เร่งทาความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่กองทุนสุขภาพท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่นให้แกนนาชุมชน ทราบเพื่อรับรองหากเกิดกองทุนท้องถิ่น
5) เวทีสภาผู้บริโภคแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอ ต่อการแก้ไข พรบ. ตามมาตรา 46
5.1) แก้ไขชื่อกฎหมาย เนื่องจากการใช้ชื่อ "ร่างพรบ.องค์กรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค"
อาจไม่สื่อให้เห็นหรือเข้าใจถึงองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรผู้บริโภค ดังนั้น หากใช้ชื่อ "สภาองค์กร
ผู้บริโภคแห่งชาติ” จะสื่อให้เข้าใจได้มากกว่า และแสดงให้เห็นความชัดเจนของสถานะองค์กร ที่เป็นตัวแทน
ผู้บริโภคในระดับประเทศ
5.2) แก้ไขนิยามคาว่า “องค์กรผู้บริโภค” เรื่องการกาหนดจานวนบุคคลที่มารวมตัวกันเป็นองค์กร
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจน และ เพิ่ ม เติ ม เรื่อ งการไม่ ถู ก แทรกแซงโดยภาคธุ รกิ จ เป็ น อิ ส ระไม่ ถู ก จั ด ตั้ งโดย
ผู้ประกอบการ ซึ่งสะท้อนว่าเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และมีความเป็นอิสระ
ในการทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ ผลงานการทางานขององค์กร จะนาไปเป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติขององค์กรผู้บริโภคในการ
ขึน้ ทะเบียนองค์กรเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ เพิ่มเติมนิยามสิทธิผู้บริโภคให้หมายความรวมถึง สิทธิผู้บริโภค
สากล เนื่องจากสภาผู้บริโภคแห่งชาติมีสถานะเป็นตัวแทนผู้บริโภคในระดับประเทศ ในการประสานนโยบาย
และการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
5.3) เพิ่มเติม นิยาม สิทธิผู้บริโภค
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5.4) เพิ่มเติมสัดส่วน กรรมการจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคจากเขตพื้นที่ระดับภูมิภาค
5.5) เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ที่ไม่ทางานในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง
และภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถเข้ามาทาหน้าที่ตัวแทนผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
5.6) การคัดเลือกกรรมการ แก้ไขให้สานักงานสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคเพื่อเลือกกรรมการ ส่วนสานักปลัดนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นทะเบียน
องค์กรผู้บริโภค เฉพาะในการเลือกกรรมการชุดแรก
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1. ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของโครงการในครั้งนี้ การมีพื้นที่องค์กรผู้บริโภคจานวนมากจึงใช้เวลาใน
การดาเนินการและการรวบรวมเอกสารของพื้นที่ต้องใช้เวลาเนื่องจากเดิมการจัดเก็บเอกสารไม่
ค่อยสมบูรณ์ครบถ้วน
2. อาสาสมัครผู้บริโภคในองค์กรผู้บริโภคยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกด้านและ
การใช้เทคโลโนยี
3. ข้อจากัดในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายและความเข้าใจ
กระบวนการงานคุ้มครองผู้บริโภค จึงเรื่องร้องเรียนไม่ตรงตามเป้าหมาย
4. งบประมาณไม่เพียงพอสนับสนุนพื้นที่ อาสาสมัครและกลไกในการติดตามหนุนเสริม
5. ผู้นา กลไกมีหลายภาระกิจงาน ทีมสนับสนุนไม่สามารถลงพื้นที่สนับสนุนได้เต็มที่
สิ่งที่อยากพัฒนาในปีที่ 2561
1. การพัฒนาศูนย์สิทธิผู้บริโภคในเรื่องการจัดการบริหารองค์กรให้สู่องค์กรขั้นมีสิทธิและอาจจะเป็น
องค์กรขั้นสูงในอนาคตหลังจากจบโครงการ
2. พัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐานและอาสาสมัครเข้าใจในขั้นตอน
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมเรื่องร้องเรียนทั้ง 7 ด้าน
3. พัฒนาอาสาสมัครผู้บริโภค ให้เป็นแกนนาผู้บริโภคในพื้นที่ และมีความรู้ในการปฏิบัติการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคได้
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4. การผลักดัน ตัวแทนประชาชน องค์กร ชุมชนในพื้นที่ สู่คณะกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนที่มีบทบาทในการพิจารณาการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
5. ติดตามการจัดการแก้ไขปัญหาตู้น้าดื่มหยอดเหรียญทั้ง 50 เขต หลังจากการประชุมทาความ
ร่วมมือในพื้นที่โซนต่างๆ
6. ผลักดันหน่วยงานออกเทศบัญญัติ หรือเกิดผู้ประกอบการตู้น้าดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7. การผลั กดัน นโยบายระดับประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรา 46 และ ร่างใหม่
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านการจัดทา workshop การณรงค์เข้ารายชื่อ ร่างกฎหมาย
ฉบับประชาชน การเตรียมความพร้อมองค์กรผู้บริโภคและสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค
2. โครงการสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) สร้าง
ความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภคในการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย 2) ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเยียวยาความเสียหาย ที่
เกิดจากการใช้บริการถโดยสารสาธารณะทั่วไป 3) การพัฒนาและผลักดันนโยบาย มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค เพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
ผลการดาเนินงานสาคัญที่ผ่านมาโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถ
โดยสารสาธารณะปลอดภัย เป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่างมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
และภาคกลาง ในรูปแบบการขอสนับสนุนการจัดทาโครงการของแต่ละภูมิภาค เพื่อพัฒนาโครงการการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย โดยที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังคงทาหน้าที่เป็นกลไก
ประสานงานหลักของเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาคที่จะไปเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายด้านต่างๆทั่วประเทศ
โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ภาค
ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการรถ
โดยสาธารณะ สนับสนุนกระบวนการทางานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ และ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิง
ลงโทษ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคในการทางานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จัดทาชุด
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ความรู้สิทธิในด้านต่างๆ เผยแพร่ต่อผู้บริโภค และทนายความอาสาที่เข้ามาทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง และ ในส่วนภูมิภาค
และเพื่อพัฒนาและต่อยอดการทางานด้านการป้องกันเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย
อย่างมีเป็นรูปธรรม และการทางานร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและการใช้สัญญามาตรฐานเช่ารถโดยสารไม่ประจาทาง รวมถึงการพัฒนา
ภาคีความร่วมมือในการทางานด้านรถโดยสารสาธารณะให้เป็นกลไกภาคและระดับประเทศ ในบทบาทหน้าที่
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภคในการพัฒนารถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย ตลอดจนการ
ทางานเพื่อผลักดันนโยบายที่สาคัญ
ซึ่งการดาเนินงานภายใต้โครงการนี้ นอกจากประเด็นการป้องกันเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะ
ปลอดภัยในพื้นที่ 6 ภูมิภาค ใน 3 ประเด็น คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด การไม่มีและไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย การบรรทุกผู้โดยสารเกินแล้ว โครงการยังได้เลือกประเด็นสถานการณ์ปัญหาสาคัญที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยที่เป็นแผนการดาเนินงานภายใต้โครงการปัจจุบัน เพื่อ
ต่อยอดการทางานและยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

การผลักดันและขับเคลื่อนงานนโยบายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
ตัวแทนผู้บริโภคมีส่วนร่วมหรือเข้าเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
การใช้สัญญามาตรฐานเช่ารถโดยสารในสถาบันศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รถโดยสารสองชั้นต้องเข้ารับทดสอบการทรงตัวทุกคันก่อนให้บริการ หรือการห้ามใช้รถโดยสาร
สองชั้นในเส้นทางเสี่ยง
ซึ่งในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรกของปี 2560 ที่ดาเนินโครงการมีความก้าวหน้าและสร้าง

ผลกระทบไปสู่การพัฒนา ข้อเสนอนโยบาย ที่สาคัญหลายประการด้วยกันดังนี้
1) การสร้างความเข้มแข็งกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อรถโดยสารปลอดภัย
1.1) มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพื่อรถ
โดยสารสาธารณะระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะทางานเครือข่ายผู้บริโภค
ระดับภาคและระดับจังหวัด เครือข่ายนักวิชาการ และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ระบบการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่
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ชัดเจนในระดับประเทศและส่วนภูมิภาค เพื่อสามารถนาไปปฏิบัติและยกระดับมาตรการการบังคับใช้
ในระดับพื้นที่ได้
1.2) เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคและหน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้ง 32 จังหวัดที่
มีความหลากหลาย ในรูปแบบคณะทางานหรือคณะกรรมการเฝ้าระวังเพื่อรถโดยสารปลอดภัยระดับ
จังหวัด โดยมีตัวแทนร่วมจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพบริการและมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
1.3) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนาอาสาสมัครผู้บริโภคและ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออก และภาคกลาง โดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเป็นชุดความรู้ในการอบรม โดยเน้น
การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไข และการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะใน ประเด็นหลัก คือ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย , การผลักดันให้รถ
โดยสารสาธารณะทุกคันต้องจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจ การผลักดันให้รถโดยสารสองชั้นต้องผ่าน
การทดสอบทรงตัวและไม่ใช้ในเส้นทางเสี่ยง และการผลักดันการใช้สัญญามาตรฐานเช่ารถโดยสารไม่
ประจาทางในสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเยียวยาความเสียหาย
2.1) จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ข้อมูล
สัมภาษณ์ และแถลงข่าวร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค ในประเด็นต่างๆ เช่น รถตู้
โดยสารแชมป์เกิดเหตุสูงสุดประจาปี 2559, ปัญหาการชดเชยเยียวยาในอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น
2.2) จัดทาเว็บเพจ FACEBOOK “รถโดยสารปลอดภัย” เพื่อการสื่อสารในประเด็นรถ
โดยสารไม่ปลอดภัยและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์รถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นให้กับผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการ และนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
2.3) จัดทาวีดีทัศน์สั้น 3 นาที จานวน 5 ตอน (ชุดที่ 1) เพื่อการรณงค์งานรถโดยสาร
สาธารณะปลอดภัย ประกอบด้วย
2.3.1) รถรับส่งนักเรียน จานวน 2 ตอน
2.3.2) ทุกข์มุมเก่า (อุบัติเหตุรถตู้โดยสาร) จานวน 1 ตอน
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2.3.3) ทุกข์สองชั้น (อุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้น) จานวน 1 ตอน
2.3.4) คนไทยใจถึง (ความเสี่ยงของรถโดยสารสองชั้น) จานวน 1 ตอน
2.4) จัดทาชุดข้อมูลความรู้ในประเด็นรถตู้โดยสารไม่ปลอดภัยและรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย
รวมถึงข้อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะและส่งต่อข้อมูล
ให้กับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 ภูมิภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
คนทางานในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ใช้บริการและระบบขนส่งอย่าง
ถูกต้อง เพื่อการปกป้องสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารและการเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมเพื่อใช้
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่แก่ผู้ประสบภัยรถโดยสารสาธารณะ
2.5) จัดทาบทความประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะผ่านนิตยสารฉลาดซื้อ
คอลัมน์บทความพิเศษฉบับละ 1 ตอน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม แล้วรวม 12 ตอน
2.6) จัดทาเครื่องมือเพื่อการสารวจรถโดยสารสาธารณะในสามประเด็น คือ รถรับส่ง
นักเรียน รถตู้โดยสารประจาทาง และการเช่ารถโดยสารไม่ประจาทาง
2.6.1) การสารวจคุณภาพการให้บริการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ 6 ภูมิภาค ด้วย
การจัดทาแบบสารวจการให้บริการรถรับส่งนักเรียนสาหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนขับรถรับส่ง
นักเรียน เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด ระดับภาค และนาสู่ข้อเสนอระดับประเทศ
ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะพบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุกับรถ
รับส่งนักเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเกิดเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่ารถรับส่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายที่กาหนด และเป็นรถรับส่งนักเรียนที่ผิด
กฎหมาย คือ เป็นรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการรถรับส่งนักเรียนต่างๆ ตามมา อาทิ การทารอบของ
ผู้ประกอบการ การบรรทุกผู้โดยสาร การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสาร ตลอดจนความสูญเสียและความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
2.6.2) จัดทาการสารวจคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในพื้นที่ 4
ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยดาเนินการไปแล้ว 2
ภูมิภาค ด้วยการจัดทาแบบสารวจการให้บริการรถตู้โดยสารประจาทาง เพื่อติดตามมาตรการการ
บังคับใช้กฎหมายในการจัดการรถตู้โดยสารสาธารณะในประเด็นการจากัดความเร็วของระบบ GPS
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การจากัดที่นั่งโดยสารของรถตู้โดยสารเฉพาะผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง การถอดเบาะท้ายด้านหลังให้
เหลือ 3 ที่นั่ง การติดป้ายข้อความทางออกฉุกเฉินไว้ที่ประตูด้านหลัง รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น การบรรทุกผู้โดยสารเกิน การไม่มีเข็มขัดนิรภัย
และอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถโดยสาร เป็นต้น เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด
ระดับภาค และนาสู่ข้อเสนอระดับประเทศ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะในประเด็นรถตู้โดยสารสาธารณะพบว่า ยังคงมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสาร
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุสาคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการให้บริการและการ
บังคับใช้กฎหมายของภาคประชาชนในส่วนนี้
3) พัฒนาและผลักดันนโยบายมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย
3.1) เกิดความร่วมมือระดับนโยบายร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นร่วมกับสมาคม
ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในส่วนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งในส่วนรถโดยสารประจาทางและรถโดยสารไม่ประจาทาง โดย
มาตรการระยะแรก แนวความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการรถ
โดยสารจะเป็นการสนับสนุนเครื่องมือการจัดทาวีดีทัศน์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะในรถโดยสารกลุ่มสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยทั้งรถ
ประจาทางและรถไม่ประจาทาง และการสนับสนุนการเลือกใช้รถโดยสารไม่ประจาทางภายใต้สมาชิก
สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยที่มีการระบบการจัดการและสนับสนุนมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
3.2) เสนอมาตรการเพื่อความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีรถตู้โดยสาร
ประจาทางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
3.3) รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ รถโดยสารต้องมีเข็มขัด
นิรภัย ถ้าไม่ติดตั้งปรับ 50,000 บาท ผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ถ้าไม่คาดปรับ 5,000
บาท รถตู้โดยสารต้องไม่มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกาหนด ไม่ขับเร็ว ไม่ขับประมาท , รถโดยสาร
ระยะทางไกล พนักงานขับรถต้องได้พัก ทุก 4 ชั่วโมงหรือต้องมีการเปลี่ยนพนักงานขับรถ เป็นต้น
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3.4) ผลักดันนโยบายการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่ 32 จังหวัดๆละ 1
โรงเรียน เพื่อให้พัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการรรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย ร่วมกับโรงเรียน
หน่วยงานท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และคนขับรถนักเรียน
3.5) ผลักดันนโยบายรถโดยสารสองชั้นทุกคันต้องผ่านทดสอบการทรงตัวก่อนให้บริการ
โดยเฉพาะรถโดยสารสองชั้นที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามประกาศกรมการการ
ขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ฉบับที่ 1 ถึง 3
4) สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงลงโทษ
4.1) เกิดระบบการให้ข้อมูลด้านสิทธิกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะผ่านการส่งหนังสือขอข้อมูลถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยตลอดการดาเนินการ
โครงการได้รับความร่วมมือตอบรับจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในการส่งข้อมูลผู้ประสบภัย คือ
ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการบาดเจ็บ เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้ดาเนินการแจ้งสิทธิการ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัย ทาให้ประสบภัยทราบถึงสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการชดเชยเยียวยาได้รวดเร็วมากขึ้น
4.2) มีคดีที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุจานวน 14 ราย จากอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
จันทบุรีไฟไหม้ที่อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยได้ดาเนินการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลจังหวัด
จันทบุรี
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
4.3) เกิดความร่วมมือระดับนโยบายร่วมกับสภาทนายความ และมีแผนพัฒนางานด้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคทางกฎหมายในระดับภูมิภาค โดยกาหนดพื้นที่นาร่อง 5 จังหวัด คือ
ขอนแก่น พะเยา สงขลา สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
3. โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ภาคกลาง
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) สร้าง
ความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภคในการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
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ปลอดภัย 2) ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเยียวยาความเสียหาย ที่
เกิดจากการใช้บริการถโดยสารสาธารณะทั่วไป 3) การพัฒนาและผลักดันนโยบาย มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค เพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
ผลการดาเนินสาคัญที่ผ่านมา
1) การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการดาเนินงานในจังหวัด ทั้งในเรื่องการพัฒนารถ
รับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะ ทาให้เกิดคณะทางานเรื่องนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือ
ดาเนินการค่อนข้างมากและครอบคลุมทั้งหน่วยงานที่กากับการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
และรถนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัดพื้นที่-กลุ่มเป้าหมาย เช่น สพม. สพป. ศึกษาธิการจังหวัด บริษัท
ขนส่งจากัด หน่วยงานดูแลด้านอุบัติเหตุในจังหวัด เช่น ตารวจ ศปถ. สาธารณสุข เป็นต้น และภาค
ประชาชน ทั้งเครือข่ายผู้บริโภค อพ.ปร. อสม. หน่วยกู้ภัย เป็นต้น ทั้งในรูปคณะทางาน การมีบันทึก
ข้อตกลงการทางานร่วม(MOU) แผนการทางานร่วมกัน ทั้งในประเด็นรถรับส่งนักเรียน และการ
พัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย การขยายผลการดาเนินงานจากโรงเรียนนาร่อง/ต้นแบบ ไปสู่
พื้นที่นาร่อง/ต้นแบบ
2) การสารวจและมีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ดาเนินงาน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงานรถ
รับส่งนักเรียนและรถโดยสารสาธารณะ จากการสารวจข้อมูล และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้
ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องรถรับส่งนักเรียน ได้มีการจัดการประชุมเพื่อคืนข้อมูล
ผลการสารวจสถานการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคคล(คือผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ประกอบการ) และ
หน่วยงาน(เช่น โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สพม. สพป. ขนส่งจังหวัด
เป็นต้น)
3) การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานกู้ภัยในจังหวัด ทีมวีอาร์ อสม. ทาให้เครือข่าย
ผู้บริโภคสามารถให้ข้อมูลสิทธิของผู้ประสบเหตุรถโดยสารสาธารณะได้อย่างรวดเร็วได้ และความ
ร่วมมือกับสานักงานขนส่งจังหวัด ในการวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ
4) การทากิจกรรมรณรงค์ให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชน การดาเนินงานใช่วงเทศกาลวัน
สาคัญต่างๆ ในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมในชุมชน ที่มีทั้งสื่อและบุคคลพร้อมให้ข้อมูล ความรู้แก่
ผู้บริโภค ซึ่งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยที่เครือข่ายผู้บริโภคดาเนินการเอง และร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกียวข้อง
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5) การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัด มีการจัด
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การมีเครื่องมือสารวจข้อมูลกลางทั้งในเรื่องสถานการณ์รถรับส่งนักเรียน
และสถานการณ์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และแบบสารวจเรื่องการใช้สัญญามาตรฐานเช่ารถ
โดยสารไม่ประจาทางในสถาบันศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ปัญหาอุปสรรคที่พบในโครงการภาคกลาง
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะ ยังเป็นเรื่องใหม่ของ
เครือข่ายผู้บริโภค ที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการทางาน ทั้งเรื่องสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รถโดยสารปลอดภัยอย่างจริงจัง ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัดยังขาดคนทางานที่เชี่ยวชาญ
ประกอบกับมีการเปลี่ยนคนทางานอยู่เป็นระยะ ทาให้ต้องจัดให้มีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
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ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
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รายงานผลการดาเนินการครัง้ ที่ 1 (ก.ค. – พ.ย. 2560)
โครงการ “เฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ”
(ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 24 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการทดสอบที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ชุดกิจกรรมที่ 1 จัดทาแผนการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ ด้วยการทดสอบ
1.1.1 ประชุมปฏิบัติการ -มูลนิธิ ฯ

(4 กรกฎาคม 2560) ประชุมเพื่อเตรียม

ได้แผนการเฝ้าระวังสินค้าและ

จัดทาแผนการเฝ้าระวัง

จัดทาแผนการดาเนินโครงการ “เฝ้าระวัง

บริการ เพื่อการทดสอบสินค้า

สินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครอง

และบริการตลอดทั้งโครงการ

สินค้าและบริการ 2 ครั้ง
ต่อปี รวม 4 ครั้ง

-เครือข่ายนักวิชาการ
-เครือข่ายผู้บริโภค

ผู้บริโภค” ครั้งที่ 1 / 2560
(8 สิงหาคม 2560) ประชุมปฏิบัติการ
จัดทาแผนการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ
ครั้งที่ 1 / 2560

ผลลัพธ์ ได้แผนการเฝ้าระวังสินค้าและ
บริการตลอดโครงการ พร้อมความร่วมมือ
ในการเฝ้าระวังจากเครือข่ายนักวิชาการ
เครือข่ายผู้บริโภค
ชุดกิจกรรมที่ 2 ทดสอบสินค้าและบริการตามแผนการเฝ้าระวัง
1.2.1 ดาเนินการสุ่มเก็บ -มูลนิธิ ฯ

 เก็บตัวอย่างสบู่สมุนไพร (เปรียบเทียบ

มีการเก็บตัวอย่างทดสอบตาม
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กิจกรรม
ตัวอย่าง 24 ครั้ง

เป้าหมาย

ผลงาน

-เครือข่ายนักวิชาการ
-เครือข่ายผู้บริโภค














ฉลาก และราคาต่อน้าหนัก)
เก็บตัวอย่างสินค้า เฉาก๊วย เพื่อ
ทดสอบสารกันบูด จานวน 30
ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างสินค้า ช็อกโกแลต เพื่อ
ทดสอบ ตะกั่ว แคดเมียม จานวน 19
ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง กาแฟ 3 อิน 1 เพื่อ
ทดสอบหา โอคราท็อกซิน เอ และ
คาเฟอีน จานวน 26 ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างขนมอบ ชนิดมีไส้ และไส้
ขนมสาเร็จรูป
เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนและนมจืดใน
ท้องตลาด
เก็บตัวอย่างโดนัทรสช็อกโกแลต และ
เครื่องดื่มชงสาเร็จรูป
เก็บตัวอย่างของฝาก 4 ภาค ได้แก่
น้าพริกหนุ่ม น้าปลาร้าสาเร็จ โรตีสาย
ไหม แกงไตปลาแห้ง
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(ลด
น้าหนัก)

ผลลัพธ์ มีการเก็บตัวอย่างสินค้าที่ต้องเฝ้า
ระวังตามแผนปฏิบัติการ จานวน 13
ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดตามโครงการ
แผนการดาเนินงานเฝ้าระวัง
จานวน 24 ครั้ง
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

1.2.2 ดาเนินการทดสอบ -มูลนิธิ ฯ

นาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เฉาก๊วย

24 ครั้ง

ช็อกโกแลต กาแฟ 3 อิน 1 ขนมอบชนิดมี สินค้าและบริการ ที่ถูกต้อง

-เครือข่ายนักวิชาการ
-เครือข่ายผู้บริโภค

ไส้ นม โดนัท เครื่องดื่มชงสาเร็จรูป

ได้ข้อมูลผลทดสอบการเฝ้าระวัง
น่าเชื่อถือ จานวน 24 ครั้ง

น้าพริกหนุ่ม น้าปลาร้าสาเร็จ โรตีสายไหม
แกงไตปลาแห้ง เพื่อทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์ ได้ผลทดสอบที่มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 11 ครั้ง
1.2.3 งานสารวจ

-มูลนิธิ ฯ

- สารวจปัญหาผู้บริโภค

-เครือข่ายนักวิชาการ

เพื่อประกอบการจัดทา
ข้อมูล 3 ครั้ง

-เครือข่ายผู้บริโภค

(7 กรกฎาคม 2560) จัดประชุม

1. ได้ทราบปัญหาผู้บริโภคจาก

เตรียมการ เรื่องการ “จัดทาสารวจ (Poll)

การใช้สินค้าและบริการ เพื่อ

ปัญหาจากการใช้สินค้าและบริการของ

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา

ผู้บริโภค

ข้อมูล จานวน 3 ครั้ง
2. ได้ทราบสินค้าและบริการที่

- สารวจความต้องการ
ของผู้บริโภคในการ

(9 ตุลาคม 2560) ประชุมร่วมกับผู้แทน

ทดสอบสินค้าและบริการ

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อ

3 ครั้ง

เตรียมทางานสารวจเดือน พฤศจิกายน 60

ผู้บริโภคต้องการให้สารวจ
จานวน 3 ครั้ง

พ.ย. 2560 ดาเนินการทาโพลล์ ครั้งที่ 1
โดยสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย และมีการสื่อสาร เตือนภัยผู้บริโภค
ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลผลการทดสอบเปรียบเทียบเพื่อการค้นหาและเข้าถึง และเตือนภัยสาหรับผู้บริโภค
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2.1.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผลการทดสอบ
เพื่อการค้นหาของ

เป้าหมาย
-มูลนิธิ ฯ

-เครือข่ายผู้บริโภค

2.1.2 นาผลทดสอบ

-มูลนิธิ ฯ

ระบบฐานข้อมูลการ
ค้นหา รวมถึง single

ตัวชี้วัดตามโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อ
นาไปใช้ในการเปรียบเทียบและ

-เครือข่ายนักวิชาการ

ผู้บริโภค

สินค้าและบริการเข้า

ผลงาน

เป็นข้อมูลเลือกบริโภคสินค้า
และบริการที่ได้มาตรฐาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

มีการแจ้งผลทดสอบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลของมูลนิธิเพื่อ

-เครือข่ายนักวิชาการ

ผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล

-เครือข่ายผู้บริโภค

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

window

(single window) เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้ามาค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ

ชุดกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่และสื่อสารสาธารณะ ผลการเฝ้าระวัง
2.2.1 เผยแพร่ผลการ
ทดสอบผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ของ
มูลนิธิและเครือข่าย
ผู้บริโภคทั่วประเทศ 24
ครั้ง

-สื่อมวลชน
-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 198 เดือนสิงหาคม 2560 เรื่อง
เฉาก๊วย (ฉบับเล่มและออนไลน์)
เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
เพจนิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 199 เดือนกันยายน 2560 เรื่อง
ช็อกโกแลต (ฉบับเล่มและออนไลน์)
เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
เพจนิตยสารฉลาดซื้อ

ผลทดสอบเปรียบเทียบได้รับ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ อย่างน้อย 3 ประเภท ทุก
เดือน
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เป้าหมาย

ผลงาน
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 200 เดือนตุลาคม 2560 เรื่อง
กาแฟ 3 in 1 (ฉบับเล่มและออนไลน์)
เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
เพจนิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 201 เดือนพฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขนมอบชนิดมีไส้ (ฉบับเล่มและ
ออนไลน์) เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค และเพจนิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 202 เดือนธันวาคม 2560 เรื่อง
ผลสารวจของฝาก (ฉบับเล่มและ
ออนไลน์) เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค และเพจนิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 203 เดือนมกราคม 2561 เรื่อง
นม (ฉบับเล่มและออนไลน์) เว็บไซต์/
เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเพจ
นิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 204 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ไขมันทรานส์ ในเครื่องดื่มปรุง
สาเร็จชนิดผง ฉบับเล่มและออนไลน์)
เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
เพจนิตยสารฉลาดซื้อ
 ตีพิมพ์บทความใน นิตยสารฉลาดซื้อ
ฉบับที่ 205 เดือนมีนาคม 2561 เรื่อง

ตัวชี้วัดตามโครงการ
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เป้าหมาย

ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

ของฝาก 4 ภาค ฉบับเล่มและออนไลน์)
เว็บไซต์/เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
เพจนิตยสารฉลาดซื้อ
ผลลัพธ์ เผยแพร่ผลการทดสอบผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ ได้ทุกเดือนตาม
แผนปฏิบัติการ

(3 สิงหาคม 2560) ร่วมจัดนิทรรศการใน
งาน “15 ปี สสส. การเดินทางของ
ความสุข” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สสส. ซอยงามดูพลี
ข้อมูลมีการเผยแพร่และ

2.2.3 จัดแถลงข่าวพร้อม -สื่อมวลชน

 http://consumerthai.org/newsconsumerthai/ffc-news/4043press-13092017-001.html 'ฉลาด
ซือ้ ' ทดสอบ 'เฉาก๊วย'
 https://www.youtube.com/watc
h?v=u76ipY492LI
 https://www.chaladsue.com/arti
cle/2656
(18 กรกฎาคม 2560) แถลงข่าว

ตัวอย่างสินค้าทดสอบ

ผลทดสอบสารกันบูดในเส้นขนมจีน

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อ

2.2.2 ผลิตสื่อออนไลน์
(infographic, คลิป
วิดีโอ, บทความออนไลน์

-สื่อมวลชน
-มูลนิธิผู้บริโภค

ฯลฯ)

-ผู้บริโภค
-เครือข่ายนักวิชาการ

ผู้บริโภคเห็นไม่น้อยกว่า
100,000 คนในแต่ละเดือน

สื่อมวลชนให้ความสนใจและ
ออนไลน์ และทีวีทุกครั้งที่มีการ
แถลงข่าว (ไม่น้อยกว่า 22 ครั้ง
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ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

(17 สิงหาคม 2560) แถลงข่าวผลทดสอบ ตลอดโครงการ)
ประสิทธิภาพการลดความร้อนของฟิล์มติด
รถยนต์

(13 กันยายน 2560) แถลงข่าวสารกันบูด
ในเฉาก๊วย

(4 ตุลาคม 2560) แถลงข่าวการปนเปื้อน
โลหะหนักในช็อกโกแลต

(14 พฤจิกายน 2560) แถลงข่าวเรื่อง
กาแฟ 3 in 1

(14 ธันวาคม 2560) แถลงข่าว
ผลทดสอบสารกันบูด กรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิก ในขนมปังไส้สังขยาและเผือก

20 ธันวาคม 2560) แถลงข่าว ผลสารวจ
ความคิดเห็นเรื่องการซื้อของฝากจากการ
ท่องเที่ยวตามภาคต่างๆ ในประเทศของคน
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เป้าหมาย

ผลงาน
กรุงเทพมหานคร

( 31 มกราคม 2561) ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ผลการเปรียบเทียบ “ช้อป
อาหารสด-แห้งออนไลน์ ซื้อที่ไหนเจ๋งกว่า
กัน”

( 22 กุมภาพันธ์ 2561) แถลงข่าวนม
โรงเรียนและนมจืดตรวจพบสารพิษจาก
เชื้อรา

(วันที่ 7 มีนาคม 2561) แถลงข่าวผลการ
สารวจความคิดเห็น ( Poll )ครั้งที่ 2 เรื่อง
พฤติกรรมชาวกรุงกับการช้อปปิ้งออนไลน์

(วันที่ 14-15 มีนาคม 2561) งานสมัชชา
ผู้บริโภค ประจาปี 2561

(วันที่ 29 มีนาคม 2561) แถลงข่าว เรื่อง
ไขมันทรานส์ในเครื่องดื่ม 3 in 1

ตัวชี้วัดตามโครงการ
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ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

(วันที่ 4 เมษายน 2561) แถลงข่าว
ผลทดสอบของฝาก 4 ภาค

ผลลัพธ์ สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็น
จานวนมาก ทั้งทางสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
ชุดกิจกรรมที่ 1 ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 61
3.1.1 เวทีร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ครั้งต่อปี (ม.ค.

-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

-

-หน่วยงานรัฐสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายกับสินค้าและ

-หน่วยงานรัฐ

บริการที่ผิดกฎหมาย

61)
3.1.2 เวทีร่วมมือกับ
ภาคเอกชน จานวน 2
ครั้งต่อปี (พ.ย. 60)

-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
-ผู้ประกอบการ

28 พฤศจิกายน 2560 จัดเวทีร่วมกับ

-ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ประกอบการ และห้างค้าปลีก กรณีเรื่อง ผู้ประกอบการในการปรับปรุง
การกันบูดและการจัดการด้านฉลาก

มาตรฐาน คุณภาพสินค้าและ
บริการ

3.1.3 จัดนิทรรศการ
สรุปผลทดสอบสินค้า

-

-มีผู้บริโภค นักวิชาการ
สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป เข้า
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ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

และบริการเพื่อยกระดับ

ชมนิทรรศการ และนาข้อมูลไป

การใช้ข้อมูลของผู้บริโภค

เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน

ในประจาปี (มี.ค. 61)

ช่องทางสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3
ช่องทาง

วัตถุประสงค์ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทดสอบสินค้าและบริการ
ชุดกิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของเครือข่ายนักวิชาการและเครือข่ายผู้บริโภค เรื่องการทดสอบและเฝ้าระวังสินค้า
และบริการที่ไม่ปลอดภัย
4.1.1 เวทีความร่วมมือ

ครั้ง

1. เกิดเครือข่ายนักวิชาการ
ด้านสินค้าและบริการด้าน
ต่อเนื่องกับเครือข่ายนักวิชาการ ที่
สุขภาพ ที่สนับสนุนการ
สานักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ทดสอบและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. เกิดเครือข่ายผู้บริโภคร่วม
ผลลัพธ์ เกิดเครือข่ายนักวิชาการด้าน
สนับสนุนการเฝ้าระวัง
สินค้าและบริการด้านสุขภาพ ที่สนับสนุน
สินค้าและบริการที่ไม่
การทดสอบและการคุ้มครองผู้บริโภค
ปลอดภัย

4.1.2 สนับสนุนเครือข่าย -เครือข่ายนักวิชาการ

ประเด็นการทดสอบ

นักวิชาการในเฝ้าระวัง

กิจกรรมต่อเนื่อง และมีส่วนร่วม
 อาหาร ยา (ออนไลน์)
ในการเฝ้าระวังสินค้าและ
 ภาชนะบรรจุอาหาร(เครือข่าย
นักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค) บริการ
 ความปลอดภัยของรถยนต์ (สถาบัน
ยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

ต่อเนื่องกับเครือข่าย
นักวิชาการด้านการ
ทดสอบสินค้าและ

-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
-เครือข่ายนักวิชาการ
-เครือข่ายผู้บริโภค

เครือข่ายผู้บริโภคเพื่อเฝ้า
ระวังสินค้าและบริการที่
ไม่ปลอดภัย ร่วมกัน 4

ทดสอบสินค้าและบริการ

(11 ตุลาคม 2560 ) เวทีความร่วมมือ

เครือข่ายนักวิชาการมีการทา
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

แห่งชาติ)
 สินค้าเด็ก (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก)
ผลลัพธ์ เครือข่ายนักวิชาการมีการทา
กิจกรรมต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังสินค้าและบริการ ตลอดโครงการตาม
แผนปฏิบัติงาน
4.1.3 สนับสนุนเครือข่าย -เครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค (24 สิงหาคม 2560) จัดประชุมสนับสนุน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมีส่วน
องค์กรผู้บริโภคในการ

กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง

เฝ้าระวังจัดซื้อ ส่งตรวจ

อีสาน, ภาคเหนือ, ภาค

จัดซื้อ ส่งตรวจ สินค้าและบริการ ที่มูลนิธิ บริการ

สินค้าและบริการ

ตะวันออก, ภาคตะวันตก

เพื่อผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุม

และ ภาคใต้

ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่าย
ผู้บริโภค 7 ภาค

ผลลัพธ์ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ ตาม
แผนปฏิบัติงานตลอดโครงการ

(10 ตุลาคม 2560) ฝึกอบรมปฏิบัติการ

ร่วมในการเฝ้าระวังสินค้าและ
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

ตัวชี้วัดตามโครงการ

(work shop) การเก็บตัวอย่างและเฝ้า
ระวังสินค้าและบริการสุขภาพ
4.1.4 อบรม ส่งเสริม
ความร่วมมือคนรุ่นใหม่
ในการสนับสนุนการ

-เครือข่ายผู้บริโภค
-ประชาชนทั่วไป

-

ได้คนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าใจ
เรื่องการใช้ข้อมูลผลทดสอบ
และสามารถนาข้อมูลไป

เผยแพร่ข้อมูล (ส.ค. 61,

เผยแพร่ต่อได้อย่างมี

ธ.ค. 61, เม.ย 62)

ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 20
คน
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ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ
ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ เป็นหน่วยสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง
การเปิดเผยผลการทดสอบสินค้า อาหาร บริการต่างๆ รวมถึงข่าวสารสถานการณ์ผู้บริโภคผ่านช่องทางเว็บไซต์
2 เว็บไซต์ได้แก่ www.consumerthai.org มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค www.indyconsumers.org องค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน Fanpage 3 Fanpage ได้แก่ FB: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค , FB: รถโดยสาร
ปลอดภัย Safe Thai bus และเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) www.facebook.com/fanemouth
โดยใช้รูปแบบทั้งการจัดแถลงข่าว เขียนข่าว Infographic และพัฒนาสู่การเผยแพร่ Online Facebook Live
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลได้รอบด้าน
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลระบบร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อประมวลผล
สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคอย่างรอบด้าน โดยได้แบ่งกลุ่มงานไว้ 3 กลุ่ม คือ
1. ระบบฐานข้อมูล (CRM)
ปี 2560 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้องเรียนขึ้นเพื่อให้ง่ายสาหรับผู้ใช้งาน ซึ่งเน้นให้เข้าถึงฐาน
ง่ายขึ้น เนื่องจากพบปัญหาว่าการมีช่องให้กรอกหลายจุด ทาให้ผู้ใช้งานระบบ เกิดความสับสน จึงได้
ดาเนินการปรับให้มีช่องกรอกข้อมูลน้อยลง กระชับมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขหน้าเว็บออนไลน์ ให้สวยงาม
เข้าถึงได้มาก ผู้บริโภคสามารถดูผลการดาเนินงานของตนเองได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ดังรายละเอียดที่จะมีการ
แก้ไขดังนี้ :
Scope งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ร้องทุกข์ออนไลน์
 เฟส 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานได้งาน
1. จัดการข้อมูลคู่กรณี
2. จัดการข้อมูลหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน
3. จัดการฟิลข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4. ปรับแต่งตาแหน่งหน้าจอตามเงื่อนไขที่กาหนด
5. แก้ไขตัวกรองแสดงรายการตามที่ต้องการ
 เฟส 2,3 พัฒนาเว็บไซต์ร้องทุกข์ออนไลน์
- มีรูปแบบ Web Responsive ใช้งานได้ง่าย รองรับการแสดงผลบน PC , SmartPhone และ Tablet
- รองรับการใช้งานผ่าน Mobile Browser ได้ทั้งระบบ Android และ IOS
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- Website ร้องทุกข์ออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อ เพื่อรับส่งข้อมูลกับฐานข้อมูลระบบ CRM ที่ทาง
มูลนิธิฯ ใช้งานอยู่ (complaint.consumerthai.org) ได้
- มีระบบลงทะเบียน เพื่อสามารถเข้ามาดูสถานะเคสของผู้ร้องทุกข์ได้ โดยสามารถละเบียนผ่าน
Facebook Account ของผู้ร้องเรียน หรือลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน
- เก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่จาเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ Email
Address เพื่อสร้างเป็นผู้ติดต่อในฐานข้อมูลระบบ CRM
- สามารถค้นหารายชื่อคู่กรณี ได้แบบ Suggestion Search โดยข้อมูลคู่กรณีจะดึงมาจาก
ฐานข้อมูลระบบ CRM
- สามารถแสดงหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน และหมวดย่อย แตกต่างกันตามคู่กรณี ที่เลือกไว้
- มีแบบฟอร์มสาหรับบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะส่งไปบันทึกเป็นข้อมูลใบรับ
เรื่อง ที่ฐานข้อมูลระบบ CRM
- ผู้ร้องเรียน สามารถ Login เข้า Website เพื่อเข้ามาดูสถานะรายการเรื่องร้องเรียนของต้นเองได้
- หากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ใช้ Username ที่ Login เป็น User เฉพาะ ที่ถูกสร้างจากระบบ CRM เรื่อง
ร้องเรียน ที่ดึงมาสร้างเป็นใบรับเรื่อง จะถูกระบุผู้รับผิดชอบเป็น User เจ้าหน้ามูลนิธิฯ ท่านนั้น
งานรับเรื่องร้องเรียนปี 2560 ระดับภาค 7 ภาค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประจาปี 2560
จานวนเรื่องร้องเรียน 4,015 เรื่อง แบ่งตามหมวดร้องเรียน ดังนี้
ปี 60
ลาดับ
หมวด
ร้อยละ
รวม
1 อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
934
23.26
2 สินค้าและบริการทั่วไป
716
17.83
3 บริการสุขภาพและสาธารณสุข
777
19.35
4 การเงินการธนาคาร
532
13.25
5 บริการสาธารณะ
529
13.18
6 สื่อและโทรคมนาคม
187
4.87
7 อสังหาริมทรัพย์
105
2.62
8 อื่นๆ
235
5.85
รวม
4,015
100.00
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1) ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เรื่องร้องเรียนในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จาแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง (อาหารไม่บริสุทธิ์/อาหารผิดมาตรฐาน, ยาปลอม/ยาเสื่อมคุณภาพ,
เครื่องสาอางไม่ปลอดภัย/เครื่องสาอางปลอม) มียอดผู้ร้องรวมกันถึง 542 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.02
ตามมาด้วยปัญหาการโฆษณาอันเป็นเท็จ หลอกลวง ด้วยจานวนผู้ร้องถึง 252 ราย คิดเป็นร้อยละ
26.98 ซึ่งรายละเอียดการร้องเรียนแบ่งตามกลุ่มปัญหาของแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียด ดังนี้
มค. - ธค. 60
ลาดับ
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มปัญหา
ร้อยละ
รวม
1 อาหาร
อาหารไม่บริสุทธิ์
165
17.67
อาหารปลอม
3
0.32
อาหารผิดมาตรฐาน
89
9.53
อาหารหมดอายุ
11
1.18
ไม่มีเลขสารบบอาหาร
7
0.75
ฉลากผลิตภัณฑ์
7
0.75
โฆษณาอันเป็นเท็จ หลอกลวง
101
0.43
อื่น ๆ
4
4.41
2 ยา
ยาปลอม
145
15.52
ยาเสื่อมคุณภาพ
44
4.71
ไม่มีเลขทะเบียนตารับยา
16
1.71
ขายยาโดยไม่มีเภสัชกรปฏิบัติการ
6
0.64
ขายยาชุด (ยาหลายประเภทในซองเดียวกัน)
14
1.50
โฆษณาอันเป็นเท็จ หลอกลวง
106
11.35
อื่น ๆ
8
0.86
3 เครื่องสาอาง
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
93
9.96
เครื่องสาอางปลอม
6
0.64
เครื่องสาอางหมดอายุ
7
0.75
ไม่มีเลขจดแจ้ง
51
5.46
โฆษณาอันเป็นเท็จ หลอกลวง
45
4.82
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ลาดับ

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มปัญหา
อื่น ๆ
รวม

มค. - ธค. 60
รวม
6
934

ร้อยละ
0.64
100.00

2) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
- การขายสินค้าราคาสูงเกินจริง และสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามโฆษณาไว้ ผู้บริโภคจานวน
กว่า 251 ราย ได้ร้องเรียน ที่เป็นประเด็นใหญ่จะเป็นกรณี กระทะโคเรียคิง ที่มีการฟ้องร้องเป็นคดี
ความเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
- บริการเสริมความงามปิดให้บริการ บริษัททรูสปาหรือทรูฟิตเนส ทาให้ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย โดยบางรายเพิ่งสมัครสมาชิก แต่สถานบริการได้ปิดบริการทาให้เกิดความเสียหาย กรณี
ดังกล่าวผู้บริโภคได้รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนที่ ปปง. เพื่อให้ตรวจสอบและสกัดการนาเงินออกนอก
ประเทศ ทั้งนี้ปัญหาคล้ายกรณี แคลิฟอร์เนีย ว้าว ที่ปิดให้บริการเมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา
- ประเด็นการขายสินค้าออนไลน์แล้วพบได้รับสินค้าที่ไม่ได้ตามที่โฆษณาขาย รวมถึงไม่ได้
สินค้าตามระยะเวลา หรือสินค้าสูญหายระหว่างทางผู้บริโภคร้องเรียนจานวน 58 ราย ส่วนประเด็น
รถยนต์ชารุดบกพร่อง ยังมีกลุ่มผู้เสียหายจากการใช้รถเข้าร้องเรียนกว่า 39 ราย
ตารางแสดงรายละเอียดกลุ่มปัญหาร้องเรียนของด้านสินค้าและบริการทั่วไป
ลาดับ
กลุ่มปัญหา
มค. - ธค. 60
ร้อยละ
รวม
1
กลุ่มยานพาหนะ
รถยนต์
39
5.45
รถจักรยานยนต์
3
0.42
รถที่ใช้ในการเกษตร
1
0.14
รถจักรยาน
1
0.14
2
กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์-ไอที
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
31
4.33
คอมพิวเตอร์,โน้ตบุ๊ค,tablet
2
0.28
อื่น ๆ อุปกรณ์กล้อง
1
0.14
3
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
ตู้เย็น
1
0.14
โทรทัศน์
2
0.28
ฯลฯ
14
1.96
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ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17

กลุ่มปัญหา

มค. - ธค. 60
รวม
2
5
25
5
4
118
1
27
58
122
3
251

ร้อยละ

เครื่องสังฆภัณฑ์
0.28
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0.70
ธุรกิจออกกาลังกาย
3.49
บริการไปรษณีย์
0.70
บริการท่องเที่ยว
0.56
บริการห้างร้าน
16.48
วัสดุก่อสร้าง
0.14
ธุรกิจขายตรง/แชร์ลูกโซ่
3.77
สินค้า/บริการออนไลน์
8.10
ธุรกิจสุขภาพและความงาม
17.04
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ / เด็ก
0.42
อื่น ๆ กระทะโคเรียคิง,บัตร
35.06
คอนเสิร์ตขายเกินราคา
รวม
716
100.00
3) ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข
เรื่องร้องเรียนสูงสุดของด้านบริการสุขภาพและสาธารณะสุขคือ สิทธิบัตรทอง ทีจ่ านวน 533
ราย ส่วนใหญ่เป็นการให้คาปรึกษาเรื่องการย้ายสิทธิและสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามสิทธิ กว่า
ร้อยละ 80 สาหรับรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนแยกตามสิทธิและลักษณะปัญหาแสดงในตารางด้านล่าง
มค. - ธค. 60
ลาดับ
แยกตามสิทธิ
ร้อยละ
รวม
1 สิทธิบัตรทอง
533
68.60
2 สิทธิหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ระบุสิทธิไม่ได้)
150
19.31
3 สิทธิประกันสังคม
39
5.02
4 สิทธิรักษาตามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
34
4.38
5 ชาระเงินเอง/ประกันตนเอง
17
2.19
6 สิทธิข้าราชการ
4
0.51
รวม
777
100.00
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ตารางแยกประเภทปัญหาร้องเรียน ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข
มค. - ธค. 60
ลาดับ
ลักษณะปัญหา
รวม
1 ให้คาปรึกษา การย้าย/สอบถามสิทธิ และสิทธิประโยชน์
627
ต่าง ๆ
2 ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานด้านบริการ
42
สาธารณสุข
3 ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
40
4 เรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิ/เรียกเกินเกินอัตราที่กาหนด
18
5 ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ
17
6 ถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิฉุกเฉิน
15
7 ระบบการส่งต่อ/ส่งตัว
9
8

ค่ารักษาแพง
รวม

ร้อยละ
80.69
5.41
5.15
2.32
2.19
1.93
1.16

9

1.16

777

100.00

4) ด้านการเงินการธนาคาร
หนี้บัตรเครดิต การใช้สินเชื่อส่วนบุคล ยังเป็นประเด็นร้องเรียนของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
เหตุผลเกิดจากภาวะเงินไม่พอใช้ ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น หรือแม้แต่กรณีการค้าขายที่ซบเซา ทาให้เกิดหนี้สิน
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาแนวทางการจัดการปัญหาให้กับผู้บริโภคไปดาเนินการด้วยตนเอง
การเงินการธนาคาร
ลาดับ
กลุ่มปัญหา
1 บัตรเครดิต
2 ธุรกิจเช่าซื้อ
3 สินเชื่อ
4 ธนาคาร
5 ประกัน
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
- ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

มค.-ธค. 60
รวม
263
75
66
35
42
23

ร้อยละ
49.44
14.10
12.41
6.58
7.89
4.32
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การเงินการธนาคาร
ลาดับ
กลุ่มปัญหา
6 หนี้นอกระบบ
7 อื่นๆ (หุ้น,เบี้ยบานาญ,เงินฌาปนกิจ)
รวม

มค.-ธค. 60
รวม
14
14
532

ร้อยละ
2.63
2.63
100.00

5) ด้านบริการสาธารณะ
ปัญหาไฟฟ้าในชนบท ไฟฟ้าตกบ่อยทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
107 บาท ปัญหาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคร้องด้านบริการสาธารณะ
ลาดับ

กลุ่มปัญหา

ประเภท

มค. - ธค. 60
รวม

ร้อยละ

รถไฟ
รถตู้โดยสาร
มอเตอร์ไซต์รับจ้าง
รถทัวร์โดยสาร
รถรับส่งนักเรียน
รถไฟฟ้า
รถเมล์
รถสองแถว
รถแท็กซี่
สามล้อเครื่อง
รถรับส่งพนักงาน
อุบัติเหตุรถ/อุบัติเหตุอื่นๆ

23
24
3
153
17
72
76
5
39
54
6
1
2
40
12
-

4.35
4.54
0.57
28.92
3.21
13.61
14.37
0.95
7.37
10.21
1.13
0.19
0.38
7.56
2.27
0.00

สาธารณูปโภคและคมนาคม
1
2
3

ประปา
ไฟฟ้า
ขนส่งทางบก

4
5

อื่นๆ
ขนส่งทางอากาศ
ขนส่งทางน้า
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ลาดับ

กลุ่มปัญหา

ประเภท

สถานศึกษา
1 สถาบันศึกษาเอกชน
2 สถาบันศึกษารัฐบาล
รวม

มค. - ธค. 60
รวม

ร้อยละ

1
1
529

0.19
0.19
100.00

6) ด้านสื่อและโทรคมนาคม
ปัญหาด้านโทรคมนาคมจะเป็นประเด็นเรื่องการถูกเรียกเก็บค่า sms โดยได้สมัครใช้บริการ
หรือปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่ตรงตามที่โฆษณา หรือปัญหาเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ตั้งใกล้
ชุมชน ทาให้เครือข่ายผู้บริโภคต้องรวมตัวกันเพื่อทาประชาพิจารณ์และไม่ยินยอมให้ตั้งเสาใกล้ชุมชน
ลาดับ

กลุ่มปัญหา

1

โทรคมนาคม

2

การกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
อื่นๆ
รวม

3

หมวดย่อย
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
อินเทอร์เน็ตมือถือ
อินเทอร์เน็ตบ้าน
เสาสัญญาณ
โทรทัศน์
วิทยุ
กล่องดิจิตอล

มค. - ธค. 60
รวม
73
5
51
1
28
2
25
2
187

ร้อยละ
39.04
2.67
27.27
0.53
14.97
1.07
13.37
1.07
100.00

7) ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย)
การทาสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจองที่ไม่เป็นธรรมสาหรับผู้บริโภค เป็นประเด็นที่ผู้บริโภค
จานวนหนึ่งเข้าร้องเรียน เนื่องจากทาสัญญาจองบ้าน/คอนโดแล้วกู้ธนาคารไม่ผ่าน ถูกริบเงินจอง โดย
อ้างถึงสัญญาที่ผู้บริโภคทาไว้ ว่าหากกู้ธนาคารไม่ผ่านทางบริษัทจะยึดเงินจอง ถือเป็นสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม และเป็นที่ร้องเรียนเป็นเรื่องสร้างล่าช้า หรือชารุดเสียหาย
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ลาดับ
1
2
3
4

มค. - ธค. 60
รวม
41
35
9
20
105

กลุ่มปัญหา
บ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร
อาคารชุด/คอนโดฯ
ห้องเช่า,บ้านเช่า,หอพัก
ทีด่ นิ
รวม

ร้อยละ
39.05
33.33
8.57
19.05
100.00

ช่องทางในการร้องเรียนของผู้บริโภค
ปี 2560 ประชาชนเข้าถึงหน่วยรับเรื่องร้องเรียนมาขึ้น เห็นได้จากช่องทางในการร้องเรียนพบว่า มาด้วย
ตนเอง38.56% ถือเป็นจานวนมาก ส่วนร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ยังคงเป็นช่องทางที่ใช้มากสุด 38.42%
ลาดับ
1
2
3
4
5

หมวด

การเงินการธนาคาร
บริการสาธารณะ
สื่อและโทรคมนาคม
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าและบริการทั่วไป
บริการสุขภาพและ
6
สาธารณสุข
อาหาร ยา
7
เครื่องสาอาง
8
อื่นๆ
รวม
แต่ละช่องทาง คิดเป็นร้อยละ

384
139
85
23
197

45
75
18
17
146

7
34
1
4
66

มาด้วย
ตนเอง
79
229
76
41
192

8
9
16
75

4

Face
book
9
24
7
4
35

197

40

4

527

1

-

8

-

777

19.35

407

11

3

468

5

-

23

17

934

23.26

70
1502
37.41

20
372
9.27

2
121
3.01

124
1736
43.24

114
2.84

4
0.10

19
129
3.21

37
0.92

235
4015
100.00

5.85
100.00

โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย

อีเมล์ แฟกซ์

Line

รวม

ร้อยละ

19
1

532
529
187
105
716

13.25
13.18
4.66
2.62
17.83
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ผลการดาเนินงานแก้ไขกรณีร้องเรียน
เครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้
ร้อยละ 75.88% เสร็จสิ้นจากการแก้ไขปัญหาร้องเรียนให้กับผู้บริโภค จานวน 2,021 ราย ร้อยละ
55.91% จากการให้คาปรึกษาจานวน 1,594 ราย ร้อยละ 44.09 %
ร้อยละ

มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคกลาง

กทม.

ภาค
ตะวันออก

มค. - ธค. 60
รวม

กาลังดาเนินการ
(ออกจม. เจรจาไกล่
เกลี่ย)

130

32

32

5

33

36

17

35

320

14.65

ฟ้องคดี

184

-

-

-

-

-

-

-

184

8.42

ส่งต่อเครือข่าย

1

-

-

1

-

-

-

1

3

0.14

สิ้นสุดการ
ดาเนินการ (ปิด)

380

329 329

81

246

36

125

151

1677

76.79

695

361 361

87

279

72

142

187

2,184 100.00

ลาดับ ผลการดาเนินการ
1

2
3
4
รวม

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
o ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
o เรื่องร้องเรียนบางเรื่องใส่ไม่ตรงหมวดร้องเรียน
o การแก้ไขปัญหา บางเคสร้องเรียนดาเนินการเสร็จสิ้นแต่ไม่ได้เข้าอัพเดทข้อมูล
แนวทางแก้ไข
o พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว
o มีการอบรมพัฒนาทีมงานเครือข่ายอยู่เป็นระยะ ในการใช้งาน ทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล
o ด้านพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนทีมฝ่ายสนับสนุนและทีมศูนย์พิทักษ์ดาเนินการอบรม
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในระบบฐานข้อมูล
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2. งานเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ
รายงานการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระยะเวลา 12 เดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 ผ่านเว็บไซต์ www.consumerthai.org สถิติการเข้าชม
เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 460,137 ครั้ง จาก 296,192 คน

ลักษณะการใช้งาน
Mobile ระบบ Android คิดเป็น 53 % ระบบ iOS คิดเป็น 46.36%
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การนาข่าวสารและข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมด 343 ข่าว แบ่งเป็น
1) การนาเสนอกิจกรรมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เช่น ข่าวจากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค การแถลงข่าวของ
นิตยสารฉลาดซื้อ จานวน 75 ข่าว
ข่าวที่ได้รับความนิยม
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมผู้เสียหายจากครีมผิวขาว ‘เพิร์ลลี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 40 ล้านบาท
จานวนผู้ชม :421389 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 58.5k
ข่าวที่สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 ข่าว
1. ศาลลงดาบ เอส สินค้าไม่ปลอดภัยหลังระเบิดใส่ตาผู้บริโภค
จานวนผู้ชม :11330 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 785 ครั้ง
ข่าวนี้ทาให้ภาคสังคมตื่นตัวในเรื่องการใช้อานาจของ ฟ้องตาม พความรับผิดต่อความ.บ.ร.
.ศ.เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ2551 และชนะคดี หลังการนาเสนอข่าวทาให้
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเพิ่มขึ้นและเกิดคความตื่นตัวของผู้บริโภคในการลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์
2. ราชกิจจาฯ ประกาศให้ลูกค้าแคลิฟอร์เนีย ว้าว ยื่นขอชดเชยได้จาก ปปง.ภายใน 14 เม.ย.
จานวนผู้ชม :98626 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 8600 ครั้ง
การนาเสนอข่าวนี้ ทาให้ผู้บริโภคตื่นตัวลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ในการเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
ต่อ ปปง.
3. พบสารฟอกขาว 100 % ในวุ้นเส้นสด 16 ยี่ห้อที่สุ่มตรวจ ไม่เกินมาตรฐานอย. แต่ตกมาตรฐาน
CODEX ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องอย.ให้ปรับมาตรฐานสารฟอกขาวให้เทียบเคียงต่างประเทศ
จานวนผู้ชม :98626 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 8.6k
2) การนาเสนอข่าวสารและข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งบทความและ Infographic
โดยนาเสนอข่าวสารต่างๆ 7 หมวด โดยท 3 ลาดับข่าวที่ได้รับความสนใจนั่นคือ
1. กรมวิทย์ ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล แฝงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา
จานวนผู้ชม :36449 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 1.9 k
2. หมอมงคล” ถามกรมบัญชีกลาง ปมบัตรรักษา ขรก. ชี้ไร้ประโยชน์ แก้ทุจริตไม่ได้ สิ้นเปลืองงบ
จานวนผู้ชม :3671 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 255 k
3. รวมพลังผู้บริโภคฟ้องคดีแบบกลุ่ม จานวนผู้ชม :2043 แชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 84 ครั้ง
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กิจกรรมรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
1) รณรงค์รถโดยสารสาธารณะ

โดยนาเสนอ กิจกรรมการทางาน ข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ข้อมูลการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับรถโดยสาร
ผ่านการนาเสนอบทความ และ Infographic หน้าเข้าเยี่ยมชมเพจ
http://www.consumerthai.org/consumer_right.html
นอกจากนี้ยังนาเสนอข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตื่นตัวเรื่องการใช้สิทธิ์ ผ่าน Fanpage รถโดยสาร
ปลอดภัย ปัจจุบันมีคนคลิก Like 5,698 คน จากสัปดาห์ล่าสุด (22 เม.ย.61)
2) รณรงค์ติดฉลาก GMO
ทางเว็บไซต์ได้นาเสนอข่าวสารทั้งกิจกรรม และข้อมูลแวดล้อมการติดฉลาก GMO ตามสถานการณ์
3) รณรงค์จับตาโฆษณาเกินจริง
ทางเว็บไซต์นาเสนอข่าวการตรวจจับเครื่องสาอางผิดกฎหมายต่างๆ และนอกจากนี้ยัง Like Page
ซอกแซกสื่อ ซึ่งดูแลได้ผู้รับผิดชอบประเด็น เพื่อให้ผู้บริโภคติดตามสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน
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วิเคราะห์การเผยแพร่
การนาเสนอข่าวสารจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้น ถือว่าได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชน โดย
สื่อมวลชนหลายแขนงได้หยิบบางประเด็นไปทาประเด็นต่อ เช่น การนาเสนอข่าว ศาลลงดาบ เอส
สินค้าไม่ปลอดภัยหลังระเบิดใส่ตาผู้บริโภค สื่อมวลชนหยิบประเด็นต่อยอดการฟ้องโดยใช้ พ.ร.บ.
ดังกล่าว รวมถึงส่งให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยามากขึ้น
นอกจากนี้การจัดแถลงข่าวของนิตยสารฉลาดซื้อ โดยเชิญนักวิชาการและผู้ร่วมทดสอบ
แถลงผล สร้างผลทาให้สื่อนาไปขยายผลต่อในหลากหลายประเด็นอีกด้วย
ปัญหาอุปสรรค
o ขาดความต่อเนื่องในการนาเสนอข่าว รวมถึงอัพเดทข้อมูล
รายงานสรุปเฟสบุ๊คแฟนเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
(www.facebook.com/fconsumerthai)
1) ด้านข้อมูลสถิติทั่วไป
1.1) จานวนแฟนเพจและข้อมูลปฏิสัมพันธ์
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- จานวนผู้กดไลค์ (Page Likes) : 37,783

- จานวนผู้ติดตาม (Followers) : 37,997
- อัตราการตอบกลับ (Response Rate) : 83%
- เวลาเฉลี่ยตอบกลับ (Response Time) : 5 ชั่วโมง
1.2) วันและเวลา

- วันที่แฟนออนไลน์โดยเฉลี่ย ทั้งสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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- โดยเวลาที่ คนเข้ามาดูเพจมากที่สุดคือ 14.00 น.และ ช่วง 21.00 น. (ข้อมูล ณ 23.04.61)
2) ภาพรวมประสิทธิภาพแฟนเพจ (Performance) ณ วันที่ 23 เมย. 61

- ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพแฟนเพจ จานวน 6 เพจ ในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค และ
เพจในสังกัดองค์กร อยู่ในอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 6 เพจ ดังตารางด้านบน
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3) การรับเรื่องร้องเรียนและให้คาปรึกษาผ่านแฟนเพจ

มีความถี่ในการร้องเรียนผ่านช่องทาง อินบ๊อกซ์ (inbox/Private Message) มากขึ้น โดยอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค (ศพส.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คาดว่าจุดแข็งคือ เป็น
ช่องทางการสื่อสาร New Media ที่ง่ายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เกือบจะตลอดเวลา สามารถให้
คาปรึกษาแนะนาในบางกรณีได้ทันที เหมาะกับการให้คาแนะนาที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า แต่จุดอ่อนคือ ไม่สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทันที เนื่องจากมีการร้องเรียนนอกเวลาทา
การ และบางกรณีการสอบถามข้อมูลหรือให้คาแนะนาทางโทรศัพท์หรืออีเมล์จะมีความเหมาะสม
มากกว่า ส่วนโอกาส คือ การเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่
4) ข้อมูลการโพสต์
โพสต์ ที่ได้รับความสนใจสูงที่สุด เดือน ธันวาคม 2560
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อันดับที่ 1

อันดับที่ 2
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อันดับที่ 3

95

อันดับที่ 4
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อันดับที่ 5
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อันดับที่ 6

อันดับที่ 7
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อันดับที่ 8

อันดับที่ 9
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5) ข้อมูลการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
คลิปที่ได้รับความสนใจสูงสุด
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6) สรุปภาพรวมเพจ (ณ 22 เมย. 61)

เพจ Safe thai bus รถโดยสารปลอดภัย ( https://www.facebook.com/SafeThaibus/ )
2) ด้านข้อมูลสถิติทั่วไป
2.1) จานวนแฟนเพจและข้อมูลปฏิสัมพันธ์
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2.2) จานวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 31 ธค. 2560 จานวน 5,522 ราย

2.3) จานวนผู้กดถูกใจ ณ วันที่ 31 ธค. 2560 จานวน
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2.4) ช่วงวันเวลาที่ผู้บริโภคเข้าถึงเพจ โดยเฉลี่ยไม่ห่างกันมากนัก แต่จะพบว่าผู้คนส่วน
ใหญ่เข้าถึงเพจช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
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2.5) ภาพรวมการเข้าถึงเพจ รถโดยสารปลอดภัย

โดยรวมเพจรถโดยสารปลอดภัยเน้นการให้ความรู้ด้านสิทธิรถโดยสารปลอดภัย รวมถึงแจ้ง
ข่าวสารกฎหมายรถโดยสาร และอุบัติเหตุรถโดยสาร ซึ่งมีผู้คนสนใจและติดตามความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา

เพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) ( https://www.facebook.com/fanemouth/ )
3) ด้านข้อมูลสถิติทั่วไป
3.1) จานวนแฟนเพจและข้อมูลปฏิสัมพันธ์
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3.2) มีผู้ติดตาม จานวน 23,180 คน (ณ วันที่ 31 ธค. 60)

3.3) กดถูกใจ จานวน 22,610 ราย ( ณ วันที่ 31 ธค. 2560)
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3.4) ช่วงวันเวลาที่ผู้เข้าชม ในช่วงวันเข้าชมจะพบว่าไม่แตกต่างมาก ขณะที่ช่วงเวลาจะ
พบว่าคนเข้าชมจานวนสูงสุดช่วง 14.00 น. เป็นต้นไปจนถึง ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น.
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3.5) ภาพรวมการเข้าถึงเพจซอกแซกสื่อ

3.6) เพจที่น่าจับตามอง ซอกแซกสื่ออยู่ในอันดับ 3 ในการถูกจับตา
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3.7) โพสต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
1. ระวัง! Idol SLIM ปลอมเลข อย. ยังขายเกลื่อน โพสต์เมื่อวันที่ 16 มิย. 60

2. อย. เตือน PAYA มีส่วนผสมสารไซบูรามีน อาจเสี่ยงถึงตายได้ โพสต์เมื่อวันที่
29 ตค. 60
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3. เตือน ยาลดความอัน ผลพิสูจน์ มีสารประกอบอันตราย โพสต์เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2560

4. กินยาผิวขาว เสริมอึ๋ม ช็อกตายก่อนวันเกิด โพสต์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
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3. งานสนับสนุนงานแถลงข่าวศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ลาดับ
1

เรื่องแถลง

วันที่
แถลง
พบสารกันบูดในขนม 19 มค.60
เปี๊ยะ 12 ยี่ห้อดัง

2

นิตยสารฉลาดซื้อ
14 กพ. 60
ทดสอบสารฟอกขาว
ในวุ้นเส้นสด 16
ยี่ห้อขายดีในตลาด

3

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 11 มีค. 60
เตือน ขนมชีสทาร์ต
ไขมันสูง

สื่อเผยแพร่
มีสื่อเผยแพร่จานวน 10 แห่ง
1. เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
2. ThaiPBS เว็บออนไลน์
3. ThaiPBS ข่าวเที่ยง เย็น และรายการสถานีประชาชน
4. เนชั่น เว็บออนไลน์ และรายการข่าว
5. รายการข่าว ช่อง 8 เว็บออนไลน์ และรายการข่าวทีวี
6. เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
7. เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์มติชน
8. รายการข่าว ช่อง 7
9. เว็บไซต์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
10. เว็บไซต์นิตยสารฉลาดซื้อ
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 8 แห่ง
1. ช่อง THaiPBS
2. ช่อง 3 ครอบครัวข่าว 3
3. ช่อง 7
4. ช่อง 9
5. TNeW
6. www.consumerthai.org
7. นิตยสารฉลาดซื้อ
8. เพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มีสื่อเผยแพร่จานวน 8 แห่ง
1. https://prachatai.com/ ประชาไท /FB Prachatai
2. www.manager.co.th
3. www.sanook.com
4. http://www.healthandtrend.com
5. http://usahosts.net
6. www.consumerthai.org
7. เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

หมายเหตุ
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ลาดับ

เรื่องแถลง

วันที่
แถลง

4

พบเนื้อหมู ร้อยละ
13 มียาปฏิชีวนะ
ตกค้าง จากผลการ
สุ่มตรวจตัวอย่าง
ล่าสุดโดยภาค
ประชาชน

14 มีค. 60

5

นิตยสารฉลาดซื้อ
9 พค. 60
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เผยผลทดสอบ "สาร
กันบูดในไส้ถั่วกวน
สาเร็จรูป"

6

มพบ.พร้อมผู้เสียหาย 30 มิย. 60
ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม
กระทะโคเรียคิง

สื่อเผยแพร่
8. นิตยสารฉลาดซื้อ
9. www.flickr.com
10.
มีสื่อเผยแพร่จานวน 6 แห่ง
1. www.consumerthai.org
2. www.khaosod.co.th
3. Progress Medical SCI
4. ช่อง 3
5. ช่อง 7
6. ประชาชาติธุรกิจ
มีสื่อเผยแพร่จานวน 6 แห่ง
1. ประชาไท
2. ไทยพีบีเอส
3. ช่อง 7
4. นิตยสารฉลาดซื้อ
5. www.consumerthai.org
6. เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 16 แห่ง
1. ไทยพีบีเอส
2. www.msn.com
3. www.bangkokbiznews.com
4. www.posttoday.com
5. www.manager.co.th
6. www.komchadluek.ne คมชัดลึก
7. www.matichon.co.th มติชน
8. www.tnamcot.com ช่อง 9
9. www.mahtem.com
10. www.thlady.com
11. ช่อง 7
12. TNEW

หมายเหตุ
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ลาดับ

เรื่องแถลง

วันที่
แถลง

7

ฉลาดซื้อ เผยผลสุ่ม 18 กค. 60
ทดสอบ ขนมจีน ยกที่
2 ยังพบสารกันบูด
เพียบ"

8

องค์กรเพื่อผู้บริโภค
ร้อง กทม.ทบทวน
การปรับขึ้นค่า
โดยสาร BTS ชี้
กระทบค่าครองชีพ

31 สค. 60

สื่อเผยแพร่
13. INN
14. TNN
15. บ้านเมือง
16. ข่าวสด
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 15 แห่ง
1. นิวส์ทีวี
2. www.consumerthai.org
3. ช่อง 8
4. ไทยพีบีเอส
5. ช่อง 3
6. ช่อง วอยย์ทีวี
7. www.thailand.shafaqna.com
8. ช่อง 7
9. ช่อง เวิร์คพ้อยย์
10. เว็บkapook
11. isranews
12. Sanook
13. สปริงนิวส์
14. เพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
15. นิตยสารฉลาดซื้อ
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 10 แห่ง
1. www.manager.co.th
2. www.consumerthai.org
3. www.newtv.co.th
4. www.postoday.com
5. คมชัดลึก
6. PPTV 36
7. Isranews
8. www.soccersuck.com
9. Kaohit

หมายเหตุ
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ลาดับ

เรื่องแถลง

วันที่
แถลง

9

'ฉลาดซื้อ' เผย
17 สค. 60
ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพการลด
ความร้อนของ 'ฟิล์ม
ติดรถยนต์' เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้บริโภค

10

เฉาก๊วยเกือบ 50 13 กย. 60
เปอร์เซ็นต์ ไม่พบสาร
กันบูด

11

ผลทดสอบการ
ปนเปื้อน ตะกั่ว แคดเมียม
ในช็อกโกแลตยี่ห้อดัง
19 ตัวอย่าง

4 ตค.
60

สื่อเผยแพร่
10. Nationtv
มีสื่อเผยแพร่จานวน 6 แห่ง
1. Sanook
2. www.consumerthai.org
3. ThaiPBS
4. NEWTV
5. นิตยสารฉลาดซื้อ
6. เพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มีสื่อเผยแพร่จานวน 8 แห่ง
1. www.consumerthai.org
2. Voicetv
3. ประชาไท
4. ThaiPBS
5. ช่อง 7
6. ช่อง สปริงนิวส์
7. PPTV 36
8. MONO29
มีสื่อเผยแพร่จานวน 24 แห่ง
1. NEWTV
2. Mtichon
3. Mgronline
4. ThaiPBS
5. www.bangkokbiznews.com
6. Khaosod
7. Line tody
8. ช่อง 8
9. คมชัดลึก
10. www.brighttv.co.th
11. www.Kapook.com
12. https://board.postjung.com

หมายเหตุ

120

ลาดับ

เรื่องแถลง

วันที่
แถลง

12

ผลทดสอบ "เชื้อรา" 14 พย. 60
และ "ปริมาณน้าตาลคาเฟอีน"
ในกาแฟซองสาเร็จรูป
3 in 1
บริโภคเป็นประจา
ส่งผลต่อสุขภาพ
อย่างไร

13

ฉลาดซื้อสุ่มตรวจ
14 ธค.
ขนมปังสอดไส้สังขยา 2560
และเผือก จานวน
19 ตัวอย่าง พบสาร
กันบูดทุกตัวอย่าง

สื่อเผยแพร่
13. www.dailynews.co.th
14. www.msn.com
15. ช่อง 7
16. https://politics.kachon.com
17. www.thainews.easybranches.com
18. http://social.tvpoolonline.com
19. www.tnnthailand.com
20. www.nationtv.tv
21. http://www.rsutv.tv
22. NEW 1 รายการ เป็นเรื่อง
23. เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
24. นิตยสารฉลาดซื้อ
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 12 แห่ง
1. www.consumerthai.org
2. ThaiPBS
3. Newtv
4. ช่อง 8
5. www.winnews.tv
6. www.voicetv.co.th
7. ประชาไท
8. ช่อง 7
9. ทีนิวส์
10. ช่อง 9
11. เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
12. นิตยสารฉลาดซื้อ
มีสื่อเผยแพร่ จานวน 13 แห่ง
1. LINE TODAY
2. Thai PBS
3. NEW 18
4. ช่อง 7

หมายเหตุ

121

ลาดับ

เรื่องแถลง
แต่ไม่เกินค่า
มาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด

วันที่
แถลง

สื่อเผยแพร่

หมายเหตุ

5. เว็บประชาไท
6. www.consumerthai.org
7. www.indyconsumers.org
8. http://thailand.shafaqna.com
9. https://thaisarn.net
10. www.ฉลาดซื้อ.com
11. เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
12. เพจ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
13. เพจ ฉลาดซื้อ

งานแถลงข่าวผลทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ ทาให้เกิด effect จากการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ดังนี้
1) ผู้บริโภค ติดตามผลการแถลงอย่างต่อเนื่อง
2) สื่อมวลชนให้ความสนใจในการแถลงผล พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงให้ผู้บริโภคทราบ
3) ผู้ประกอบการมีความตื่นตัว แก้ไขผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตนเองเมื่อพบทราบผลแถลง
4) หน่วยงานภาครัฐเกิดการตื่นตัว ลงพื้นที่สารวจซ้าเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภค

