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ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึง
มีพึงได้ของตนเอง โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำ วิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างรูปธรรมในการ
แก้ไขปั ญ หา การให้ความช่วยเหลื อ การเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนการฟ้องคดีของผู้บริโภค
ตลอดจนการฟ้องคดีสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาของผู้บริโภคในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มี
หลากหลายประเด็นที่ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบและร้องเรียนมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวน 1,135 ราย ดังนี้
1. ปัญหาด้านการเงินการธนาคาร จำนวน 599 ราย ได้แก่ ปัญหาการผู้บริโภคถูกฟ้องคดีกู้ยืมสินเชื่อ
อเนกประสงค์ เช่น กรณีการกู้เงินซื้อสามล้อ การผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรเครดิตหายแล้วถูกนำไปใช้ถูกฟ้อง
และ การผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
2. ปัญหาสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 107 ราย เรื่องร้องเรียน คือ ปัญหารถยนต์ชำรุดบกพร่อง การ
ยกเลิกสัญญาจองและขอเงินคืน ปัญหาธุรกิจเสริมความงาม
3. ปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 110 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นปัญหา เรื่องอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่
ชำรุดจากการสร้างไม่ได้มาตรฐานภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ การก่อสร้างไม่ตรงแบบ
4. ปัญหาสื่อและโทรคมนาคม จำนวน 19 ราย ปัญหาที่ร้องเรียนมากได้แก่ เรื่องการติดตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ในชุมชน ผู้ประกอบการกล่องรับทีวีดิจิตอลเลิกกิจการ
5. ปั ญ หาบริ ก ารสาธารณ ะ จำนวน 228 ราย ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ร ถโดยสาร ซึ่ ง ทำให้ ผู้ โ ดยสาร
ได้รับความเสียหาย สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ปัญหา ค่าไฟฟ้าแพง
6. ปัญหาบริการสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน 15 ราย ได้แก่ ปัญหาเรื่อง การรักษาผิดพลาดทำให้
ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย การใช้สิทธิฉุกเฉิน เป็นต้น
7. ปั ญ หาอาหาร ยา เครื่ อ งสำอาง จำนวน 34 ราย ปั ญ หาอาหารไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ อาหารปนเปื้ อ น
เครื่องสำอางไม่ปลอดภัย เป็นต้น
8. ปัญหาด้านอื่น ๆ จำนวน 23 ราย ได้แก่ ปัญหาประสบอุบัติเหตุ การขอรับเงินชดเชยจากคู่กรณี
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ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ เป็นช่องที่ผู้บริโภคใช้ในการร้องเรียนมากที่สุดเนื่องจากสะดวกรวดเร็วเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะขอคำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ
ร้องเรียนผ่านจดหมายเข้ามาด้วยตนเองและอีเมล์ จะเป็นเคสร้องเรียนที่มีเอกสารแนบเรื่องร้องเรียน
จำนวนมาก จึงใช้ช่องทางนี้
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ในรอบปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ร้องเรียนผ่านFacebook จะเป็นลักษณะเข้ามาแจ้งเรื่องไว้ในกล่องข้อความเพื่อให้ช่วยดำเนินการ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตอบเรื่องร้องเรียน แต่หากจะมีการร้องเรียนเพิ่มเติมจะแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามาที่มูลนิธิฯ หรือ
ให้ส่งทางอีเมล์ complaint@consumerthai.org
การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ปี 2561
การแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ บริโภคจนยุติการ
ดำเนินการไปเป็นจำนวนร้อยละ 57 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนในหมวดการเงินการธนาคาร โดยได้ยุติการ
ดำเนิ นการไปจำนวน 649 เรื่อง ส่วนร้อยละ 43 เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาใน
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิ นการช่วยเหลือ ออกจดหมายสอบถามรายละเอียด แจ้ง
เรื่องหรือส่งต่อเรื่องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ติดตามการดำเนินการถึงหน่วยงานต่าง ๆ ออกจดหมายเพื่อเชิญ
เจรจาไกล่เกลี่ ยถึงคู่กรณี เป็ น ต้น อีกทั้งยังช่วยฟ้องร้องดำเนินคดี อีก 50 คดี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์
ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
การดำเนินงานด้านนโยบายและการแก้กฎหมาย
1. ให้ความเห็นและนำเสนอปัญหาผู้บริโภคต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองในการแก้ไขกฎกระทรวง
1.1 ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ.2534) เรื่ อ ง ข้ อ ความโฆษณาสิ น ค้ า หรื อ บริก ารที่ ร ะบุ ห รื อ ประกาศว่ าผู้
ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
1.2 ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538 ) เรื่อง ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
เป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
2. การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐในการออกกฎหมาย
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2.1 การทำงานร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเร่งพิจารณา
ออกหลักเกณฑ์ การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวง พ.ศ.
2558
2.2 การเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการกำกั บดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
ต่อสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2.3 การให้ ความเห็ น ต่อธนาคารแห่ งประเทศไทย ได้ แก่ การให้ ความเห็ น เรื่องแนวนโยบาย
สำหรับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ การให้ความเห็นเรื่อง แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน (Consultation Paper)
ผลการดำเนินการของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
1. เกิดการรวมกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดปัญหาแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกู้ยืม
เงินเพื่อซื้อรถสามล้อสาธารณะ กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ มาสด้า เป็นต้น
2. การทำงานเผยแพร่ประเด็นที่มีผลกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้างให้เป็นข่าว ทำให้มีผู้เสียหายในกรณี
เดียวกันเกิดความตื่นตัว และการใช้สื่อเป็นช่องทางจัดการปัญหาให้กับผู้บริโภคในเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริโภคเป็นการส่วนรวม เช่น กรณีรถสามล้อสาธารณะที่ใช้สื่อกดดันธนาคารออมสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
แก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทั้งหมด เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การเป็นคณะกรรมการกำกับการ
ทวงหนี้ กรุงเทพมหานคร และ คณะอนุ กรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ ที่สำนักงานคณะกรรมกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
4. การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
- ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการรวบรวมปัญหาผู้บริโภครายไตรมาสส่งให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย
- การทำงานร่วมกับ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชู ปถัมภ์กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถสามล้อสาธารณะ
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สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปี
2561
ปี 2561 ฝ่ ายสนั บ สนุ น องค์ ก รผู้ บ ริ โภคและพั ฒ นานโยบาย ได้ ด ำเนิ น การตามกรอบวิ สั ย ทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
2) พัฒ นาและขับ เคลื่อนนโยบายคุ้มครองผู้ บริโภค 3) พัฒ นาการพึ่ งตนเองอย่างยั่ งยืน โดยการทำงานผ่ าน 5
โครงการหลักด้วยกัน คือ
1. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มโครงการ
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561
ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้
1. การขับ เคลื่อนงานตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญปลอดภัยเพื่อผู้ บริโภค เป็นการขับเคลื่ อนต่อเนื่องจากการ
ศึกษาวิจัยของนักวิชาการในคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภคในปี พ.ศ.2558 โดยการสำรวจ
พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด จากการวิจัยบ่งชี้ว่าเกินกว่าร้อยละ 90 ที่ไม่ได้ขออนุญาติจัดตั้งอย่างถูกต้องตามที่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีมติที่ 1 เรื่องน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภั ย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่พบจากการสำรวจตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ เป็นที่มาของการประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค (มพบ.) คณะกรรมการองค์การอิสระฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นคณะทำงาน
ร่วมกับ สช. ในการยกร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ
จากมติดังกล่าวองค์กรผู้บริโภคได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ได้ยื่นข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เรื่องการ
จัดการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและสื่อสารสาธารณะอย่างกว้างกวาง เป็นที่สนใจของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ทำให้
กรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้สำนักงานกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตทำการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และได้
นำเสนอประเด็นตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของ กทม.เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่ อประชาชน เขตพื้นที่
13 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอตู้น้ ำดื่มหยอด
เหรียญ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพฯ 6,329 มีใบอนุญาต 143 ตู้ หมายความว่ามีตู้เถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาติติดตั้งถึง
ร้อยละ 97.8 และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่สำรวจ พบว่า มีร้อยละ 8.5 ที่น้ำดื่มไม่ผ่าน
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เกณฑ์ กรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งให้ด ำเนินการกับตู้เถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างจริงจังให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้ติดตามมติการขับเคลื่อนตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเขตบางบอน กรมอนามัย
การประปานครหลวง และคณะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร ในการนำร่องขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มปลอดภัย
“บางบอนโมเดล” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
รูปธรรมการจัดการปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในกรุ งเทพมหานคร เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการจัดการน้ำดื่มที่
ปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งจะขยายการดำเนินงานออกไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่ม
ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม
2. การผลักดันให้เกิดกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอไปยังหน่วยงานให้วาง
แนวการบริห ารจั ดการที่ควรคำนึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการเข้าถึงงบประมาณการจัดทำ
โครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะมีในกองทุน
สุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร การเข้าถึงบริการการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
จากข้อเสนอองค์กรผู้บริโภคได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัด 3 คน
และเตรียมความพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมในนามศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเป็นคณะกรรมการระดับเขต
พื้นที่ 30 เขต
2. โครงการสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
เป็ น โครงการที่ ได้รับ การสนั บ สนุ น จากสำนั กงานกองทุนสนั บสนับ สนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
การทำงานมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาชน
และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการรถโดยสาธารณะ สนั บสนุนกระบวนการทำงาน
คุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงลงโทษ พัฒนาเครือข่ ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง
ในการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จัดทำชุดความรู้สิทธิในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
และทนายความที่เข้ามาทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลื อผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาและต่อ
ยอดการทำงานด้านการป้องกันเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยอย่างมีเป็นรูปธรรม
การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค รวม 32 จังหวัด ที่ทำหน้าที่เป็น
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กลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยให้มีผลครอบคลุมทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้
1. สนั บ สนุ น การใช้สิ ทธิของผู้ บ ริโภคที่ได้รับความเสียหายให้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ให้ ได้รับการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสธารณะอย่างสมเหตุสมผล ด้วยการฟ้องคดีต่อศาล
เป็ น คดีผู้ บ ริโภคเพื่อให้ เกิดมาตรการเชิงลงโทษต่อผู้ ประกอบการที่ ล ะเลยต่อความปลอดภัยของผู้ บ ริโภคตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยเครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาทำ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซึ่งสามารถนำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไปขยายผลทางวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนา
มาตรฐานการชดเชยเยียวยาจากอุบัติเ หตุรถโดยสารสาธารณะ ให้กับผู้บริโภคที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะ ให้ได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ด้วยการฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งได้รับการชดเชยเยียวยาตามคำพิพากษาของ
ศาลเป็นจำนวนเงินมากกว่า 35 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น
o กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารจันทบุรีไฟไหม้ ที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 11 คน โดยมีการฟ้องและดำเนินคดีที่
ศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 20 ล้าน
บาท
o กรณีนางอารี แซ่เลี้ยว ผู้ประสบเหตุรถเมล์โดยสาร ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงินจำนวน 5.5 แสนบาท
o กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสิงห์ บุรีที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 5 คน ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 3.2 ล้านบาท
o กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารเปรมประชา ที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 5 คน ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 3.2 ล้านบาท
o กรณีนางชุติกาญจน์ นันตะนะ ผู้ประสบเหตุโดยสารประจำทาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 1.5 ล้านบาท
o กรณีนายศุภศิษฎ์ พสิษฐ์สุรทิน ทายาทผู้ประสบเหตุรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 1.9 ล้านบาท
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o และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เพื่อให้ศาล
กำหนดมาตรการเชิงลงโทษให้ กับผู้ประกอบธุรกิจที่ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงและละเลยต่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคได้ใน 2 กลุ่มคดี คือ
a. กลุ่มคดีรถโดยสารเปรมประชาขนส่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษาให้ บริษัทเปรมประชาชน
ส่งจำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจรับส่งคนโดยสารจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้กับผู้เสียหาย
5 ครอบครัวๆ ละ 50,000 บาท
b. กลุ่มคดีรถตู้โดยสารจันทบุรีไฟไหม้ ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด ใน
ฐานะผู้ประกอบธุรกิจ รับส่งคนโดยสารจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เสียหาย 7 ครอบครัวๆ ละ 500,000
บาท
2. เกิดความร่วมมือรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค นักกฎหมาย ทนายความอิสระ และ
สภาทนายความในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ในการทำความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
และกรณีอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและวิเคราะห์คำพิพากษาคดีที่มีผลต่อสาธารณะร่วมกัน เป็นต้น
3. โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ภาคกลาง
เป็ น โครงการที่ ได้รับ การสนั บ สนุ น จากสำนั กงานกองทุนสนั บสนับ สนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ คือ
งานป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง การบริ ก ารรถตู้ โดยสารสาธารณะและรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ทั้ ง 5 จั งหวั ด
หน่วยงานระดับจังหวัด ได้นำมาตรการ ข้อเสนอนโยบายไปปรับใช้
1. เกิดความร่วมมือด้านนโยบายการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะและการปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สำนักงานขนส่งจังหวัด และกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทาง
ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ในการติ ดสติ๊กเกอร์รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภั ยที่เบาะหลังรถตู้ทุกที่นั่ง เพื่อการพัฒนา
ความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารประจำทางในเส้ น ทางจาก 5 จั ง หวั ด ภาคกลางสู่
กรุงเทพมหานคร
2. มาตรการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือ เฝ้าระวัง การจัดการระบบ และการพัฒนารถ
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รับส่งนักเรียนปลอดภัยด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและรูปธรรมของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่
ภาคกลาง 5 จังหวัด จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
a. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
b. จังหวัดอ่างทอง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัด
อ่างทอง โรงเรียนวัดไชยมงคล
c. จังหวัดสระบุรี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
d. จังหวัดสิงห์บุรี 1 จังหวัด คือ โรงเรียนสิงห์บุรี
e. จังหวัดปทุมธานี 1 จังหวัด คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่ม
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2563
ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้
1. การรายงานผลการเฝ้ าระวังโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ สุขภาพบนสื่ อออนไลน์ มูล นิธิเพื่ อผู้ บ ริโภค (มพบ.)
ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค พบ มีจำนวน 27 ผลิตภัณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เคยประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายและได้เพิกถอนเลขสารบบ รวมถึงพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการอ้างเลข อย.
ปลอม ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่แสดงที่ตั้งผู้ผลิต ยังวางจำหน่ายในสื่อสังคมออนไลน์และร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ และ
พบว่าดารา เน็ตไอดอลมีส่วนในการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดถึง 753 ชิ้น โดยพบในเฟซบุ๊ก 240 ชิ้น อินสตา
แกรม 348 ชิ้น ไลน์ 80 ชิ้น และร้านค้าออนไลน์ 85 ชิ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเหล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ผ่านการขออนุญาตจาก อย. ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นเพียงการจดแจ้งกับ อย. แต่มักจะ
นำไปโฆษณาว่าผ่านมาตรฐาน อย. แล้ว รวมถึงมีบางผลิตภัณฑ์ที่ใส่เลข อย. ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา และได้มี
ข้อเสนอให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ โดยมีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ให้ กรมพัฒ นาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์กำกับดูแลให้ มีการแสดงข้อมูล ผู้จดทะเบียนขาย
สินค้าออนไลน์ โดยแสดงเป็นตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบ
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2) ให้ สคบ. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขายสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยให้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้มีการรับจดทะเบียนผู้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่มีทุนขั้นต่ำ
3) ให้รัฐมีการเก็บภาษีการขายสินค้าออนไลน์
4) กรณีร้องเรียนปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ อย.ใช้ระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ให้เสร็จใน
คราวเดียวไม่ต้องเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย
ซึ่งผลการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในโซเชี ยลมีเดีย
จำนวนมาก โดยมีผู้เข้าชมการแถลงข่าวดังกล่าวผ่านเฟซบุก๊ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคถึง จำนวน 9,519 ครั้ง มีจำนวนการ
แชร์ 39 ครั้ง จากการรายงานผลการเฝ้าระวังทำให้เกิดความร่วมมือในการยกร่างแนวทางธุรกิจที่ดีในการขายสินค้า
ออนไลน์ และมีการจั ดระดมความคิดเห็น ต่ อร่างแนวทางดังกล่าว โดยมี หน่ วยงานรัฐ เช่น อย. สคบ. กสทช.
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการตลาด
ออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ วีมอลล์ วีเลิ ฟช้อปปิ้ง เจดีเซ็นทรัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งเคอรี่ โลจิ
สติกส์ เน็ตเวิร์ค เป็นต้น จนได้ร่างแนวทางธุรกิจที่ดีในการขายสินค้าออนไลน์ ที่มีสาระสำคัญ 7 เรื่อง ได้แก่
1) หน้าที่ของตลาดออนไลน์ในการตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมจำหน่ายในตลาดของตน เช่น ร้านค้าต้อ งพิสูจน์
ตัวตน โดยตลาดออนไลน์มีการขอข้อมูลบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกันกับชื่อ
ในบัตรประชาชน
2) ตลาดออนไลน์ต้องให้ร้านค้าแสดงข้อมูลสินค้า ราคา และเงื่อนไขที่ครบถ้วนตามสิทธิของผู้บริโภค เช่น
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า คุณสมบัติของสิ นค้าที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด (เช่น ยี่ห้อ
สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า วิธีการใช้ ตารางเปรียบเทียบขนาดของสินค้า จำนวนสินค้าในสต็อก) ทั้งนี้อย่าง
น้อยฉลากของสินค้าต้องแสดงเป็นภาษาไทย
3) มีนโยบายความพึงพอใจ การคืนสินค้า และการเยียวยา เช่น ผู้ ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า มีการแสดงข้อมูล เงื่อนไขการคืนเงิน ช่องทาง วิธีการคืนเงิน
ระยะเวลาที่จะคืนเงินเป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา รวมถึงกรณีสินค้าหมด)
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4) ตลาดออนไลน์มีระบบให้ ข้อมูลที่จำเป็น แก่ผู้ ซื้อ เช่ น แสดงสัญ ลักษณ์ พิเศษ เช่น รูปดาว หรือข้อความ
กระพริบ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบสำหรับผู้ขายที่มีหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือมีการจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี
ข้อความแจ้งเตือนผู้ซื้อ “ก่อนซือ้ สามารถดูประวัติผู้ขายได้ มีการแสดงข้อมูล Blacklist ผู้กระทำผิด
5) มีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินของผู้ซื้อ เช่น ตลาดออนไลน์มีระบบ “คนกลาง” เพื่อเก็บเงินไว้
ก่อนที่ผู้ซื้อจะยืนยันว่าได้สินค้าครบถ้วนถูกต้องและพึงพอใจ จึงให้คนกลางโอนเงินไปยังผู้ขาย โดยให้ตลาด
ออนไลน์ใช้บริการผู้ให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
6) มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น ตลาดออนไลน์และผู้ขายของออนไลน์ต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็น
ความลับ เป็นสิทธิส่วนตัวของลูกค้า ห้ามเปิดเผยหรือนำไปใช้ก่อนได้รับอนุ ญาต มีช่องทางแจ้งนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวในหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
7) มี ช่ อ งทางร้ อ งเรี ย นที่ ส ะดวก รวดเร็ ว เช่ น แสดงช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เห็ น ได้ ชั ด เจน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางกับระยะเวลาในการให้บริการ ประสานและติดต่อได้โดยง่าย รวดเร็ว มีระบบ
การรายงานผลเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน มีลิ งก์ร้องเรียนปัญหากับหน่วยงาน
รัฐ
2. เกิดรูปแบบการทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบออนไลน์
ร่วมกัน คือ มีแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวัง วิธี การเฝ้าระวัง เก็บหลักฐานไปในแนวทางเดียวกัน โดยเครือข่าย
องค์กรผู้บ ริโภคได้น ำรูป แบบการทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ หาปัจจัยเสี่ ยงด้านผลิตภัณ ฑ์สุ ขภาพและระบบ
ออนไลน์ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัครคนทำงานอื่น ๆ ในพื้นที่ได้ ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการใช้เครื่องมือบั นทึกการเฝ้าระวังร่วมกัน และ มีการส่งต่อข้อมูลผลเฝ้าระวังต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อวางนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน
4.โครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่ม
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2563
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ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้
1. มี ป ฏิบัติการเฝ้ าระวัง ปั ญ หาผู้ บริโภคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุ ขภาพ ของอาสาสมัคร ผู้บริโภค ใน 48
องค์กร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 การเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ใน
ตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ Lazada, shopee, 24 shop, cmart, 11street, watson และการทำงานรับ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ง 7 ด้านจำนวน 302 เรื่อง
2. การพัฒ นายกระดับ องค์กรผู้บริโภคให้เป็นองค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐาน 48 องค์กร และ ขั้นมีสิท ธิ 14
องค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกสภาผู้บริ โภคตามกฎหมาย การจัดตั้งจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ
.... ส่งผลให้องค์กรผู้บริโภคมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทมีส่วนร่วม
ในการเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนท้องถิ่นในระดับเขตพื้นที่เป็นต้น
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สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายเผยแพร่ฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ปี 2561 มีดังนี้
กิจกรรมเผยแพร่ผลทดสอบในนิตยสารฉลาดซื้อ 12 ฉบับ

สรุปผลการดำเนินงานนิตยสาร “ฉลาดซื้อ” เพื่อเผยแพร่ จำนวน 12 ฉบับ ปี 2561 มีดังนี้
ฉบับที่ 203 (มกราคม 2561)
- หม้อทอดไร้น้ำมัน
- พลังงานและนํา้ ตาลในเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง
- อะฟลาทอกซนิด เอ็มวัน ในนมรสธรรมชาติและนมโรงเรียน
ฉบับที่ 204 (กุมภาพันธ์ 2561)
- เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
- ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์เจ้าไหนน่าใช้บริการที่สุด
- ไขมันทรานส์ในเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง
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ฉบับที่ 205 (มีนาคม 2561)
- สารกันบูดในนํ้าพริก หนุ่มและแกงไตปลาแห้ง, โรตีสายไหม
และโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียมนํ้าปลาร้าปรุงสําเร็จ
ฉบับที่ 206 (เมษายน 2561)
- เครื่องทํากาแฟแบบแคปซูล
- ไขมันทรานส์และพลังงานในโดนัท รสช็อกโกแลต
- โซเดียม และพลังงาน นํ้าตาลจากบิสกิต-แซนวิช-แครกเกอร์
ฉบับที่ 207 (พฤษภาคม 2561)
- เครื่องทํากาแฟ Manual & automatic
- ส่องฉลากลูกอมชุ่มคอ และยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอฯ
- พาราควอตในนํ้าตาลทราย
ฉบับที่ 208 (มิถุนายน 2561)
- ขวดบรรจุนํ้าสุญญากาศ
- ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กล่าวอ้างลดนํ้าหนัก
- โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ
ฉบับที่ 209 (กรกฎาคม 2561)
- ผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์
- การตกค้างของยาปฏิชีวนะในอกไก่และตับไก่สด
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- ซูเปอร์มาเก็ตไทยกับนโยบายสาธารณะด้านสังคม

ฉบับที่ 210 (สิงหาคม 2561)
- การเลือกซื้อประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพเจ้าไหนให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน
- แฟบเล็ต 2018
ฉบับที่ 211 (กันยายน 2561)
- กระเป๋าขึ้นเครื่อง
- โซเดียมในผลิตภัณฑ์ประเภทปลาแผ่น
- ปลาเส้นปรุงรส
- คนกรุงกับชีวิตหนี้
ฉบับที่ 212 (ตุลาคม 2561)
- เสื้อยืดใส่วิ่ง
- สารกันบูดในแป้งทำขนม
- ผลทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแผ่ น ฟิ ล์ ม ลดความร้ อ นติ ด รถยนต์
ระดับสูง
ฉบับที่ 214 (พฤศจิกายน 2561)
- รองเท้าสําหรับขาลุย
- ผลไม้อบแห้งปริมาณพลังงานและน้ำตาล
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- โอคราท็อกซิน เอ ในผลิภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว

ฉบับที่ 215 (ธันวาคม 2561)
- ดินสอสี
- ส่องส่วนผสมผงปรุงรส
- ผลทดสอบตะกั่ ว แคดเมีย มและปริมาณโซเดียมในผลิ ต ภัณ ฑ์
สาหร่ายทะเลอบกรอบ
ฉบับที่ 216 (มกราคม 2562)
- สมารท์วอทช์
- ปากหอมสดชื่นกับยาสีฟันสมุนไพร
- พาราควอตใน 'ปูนาดองเค็ม’วัตถุดิบ อาหารในจานส้มตำ

เราทดสอบอะไรไปบ้าง
1. เฉาก๊วย (วัตถุกนั เสีย)

14. น้ำปลาร้าต้มสุก (ตะกั่ว, แคดเมียม)

2. ขนมปังไส้สังขยา,เผือก (วัตถุกันเสีย)

15. โดนัท (ไขมันทรานส์)

3. ช็อกโกแลต (ตะกั่ว แคดเมียม)

16. น้ำตาล (พาราควอต)

4. กาแฟ 3 in 1 (โอคราทอกซิน เอ)

17. อาหารเสริม (ไซบูทรามีน ฟูออกซิทีน)

5. นม,นมโรงเรียน (อะฟลาทอกซิน เอ็ม1) 18. กระติกน้ำร้อน/เย็นพกพา
6. เครื่องดื่มสุขภาพ 3 in 1 (ไขมันทรานส์) 19. เมล็ดทานตะวัน แตงโม ฟักทอง (สิ่งแปลกปลอม)
7. น้ำพริกหนุ่ม (วัตถุกันเสีย)
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20. ฟิล์มติดรถยนต์ (ประสิทธิภาพ)

8. ไตปลาแห้ง (วัตถุกันเสีย)

21. อกไก่ ตับไก่ (แอนตี้ไบโอติก)

9. โรตีสายไหม(วัตถุกันเสีย,สี)

22. ปลาแผ่น - ปลาเส้นปรุงรส (โซเดียม)

10. แป้งทำขนม (วัตถุกันเสีย)

21. ฟิล์มติดรถยนต์ระดับสูง (ประสิทธิภาพ)

11. ประกันชีวิตแบบสุขภาพ (เปรียบเทียบ) 22. เมล็ดกาแฟคั่ว (โอคราท็อกซิน เอ)
12. สาหร่ายทะเลอบกรอบ (โลหะหนัก)

23. ผงปรุงรส (ฉลาก)

13. ปูนาดอง (พาราควอต)

24. ยาสีฟันสมุนไพร (ฉลาก)

จัดกิจกรรมแถลงข่าวพร้อมตัวอย่างสินค้าทดสอบเป็นประจำทุกเดือน
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ผลตอบรับจากสังคม
สื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเผยแพร่ข้อมูล หลังการแถลงข่าว
ประเด็นการแถลงข่าว

ข้อเสนอ

สารกันบูดในขนมจีน

ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า /ติ ด ฉลาก ยี่ห้อ สธจ โรงงานยโสธรเจริญ แจ้ง

18 ก.ค. 60
ประสิทธิภาพฟิล์มติดรถยนต์

ผลลัพธ์

แจ้งการใช้วัตถุกันเสีย

การปรับปรุงสินค้า

ข้อมูล

เป็นหัวข้อพูดคุยในกลุ่มผู้ใช้

ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย

เฉ า ก๊ ว ย ยี่ ห้ อ ... ติ ด ต่ อ ข อ ให้

17 ส.ค. 60
สารกันบูดในเฉาก๊วย

ตรวจสอบซ้ำ เนื่องจากส่งผลต่อการ

13 ก.ย. 60
โลหะหนักในช็อกโกแลต
4 ต.ค. 60

โอคราทอกซิน เอ /คาเฟอีน

ขาย
กำหนดค่ า มาตรฐานแคดเมี ย มใน กระแสโซเชียล/อย.กำลังอยู่ระหว่าง
ต่างประเทศ

กำหนดค่า

แจ้งปริมาณคาเฟอีน

ผู้บริโภคตามจำนวนมาก

14 พ.ย. 60
ผลทดสอบสารกัน บู ดในขนมปั งไส้ ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย

ขนมปั ง วั ง หลั ง นำผลไปแชร์ ต่ อ /

สังขยาและเผือก

ผู้บริโภคติดตามจำนวนมาก

14 ธ.ค. 60
Poll เรื่ องการซื้ อของฝากจากการ ข้อมูลเพื่อการทดสอบ
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ทำทดสอบของฝาก 4 ภาค

ท่องเทีย่ วของคนกรุงเทพฯ
20 ธ.ค. 60
“ช้ อ ปอาหารสด - แห้ ง ออนไลน์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผู้บริโภคตามจำนวนมาก

ซี้อที่ไหนเจ๋งกว่ากัน”
31 ม.ค. 61
สารพิษจากเชื้อรา นมโรงเรียนและ เฝ้าระวัง/ข้อเสนอกำหนดค่าอะฟลา ยอดเข้าชมสูงสุดในเว็บฉลาดซื้อ 2.2
นมจืด

ทอกซินเอ็ม1 ให้ชัดเจนในน้ำนม

เกณฑ์

22 ก.พ. 61
(Poll) พฤติกรรมชาวกรุงกับการ

ล้ า น/อย. รั บ ข้ อ เสนอเรื่ อ งปรั บ

ข้อมูลเพื่อการทดสอบ

ทำทดสอบเรื่อง การซื้ออาหารเสริม
บนห้างออนไลน์

ช้อปปิ้งออนไลน์
6 มี.ค. 61

ไขมัน ทรานส์ ในเครื่องดื่ มสำเร็จ รูป เร่ ง ออกกฎ หมายห้ า มจำหน่ า ย มีผลให้กฎหมายปรับข้อกำหนดจาก
ชนิดผง

นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไขมันทรานส์ เว ล า 365 วั น เห ลื อ 180 วั น /
ประเด็นที่นักข่าวสนใจมาก

29 มี.ค. 61
ผลทดสอบของดี 4 ภาค

การแจ้งการใช้วัตถุกันเสียบนฉลาก สสจ.อยุธ ยาร่วมกับกรมวิท ย์ฯ สุ่ ม
ตรวจซ้ำโรตีสายไหม

4 เม.ย. 61

ไขมันทรานส์ในโดนัทรสช็อกโกแลต เร่ ง ออกกฎ หมายห้ า มจำหน่ า ย ประเด็นที่นักข่าวสนใจมาก
10 พ.ค. 61

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไขมันทรานส์

ไซบู ท รามี น และฟลู อ อกซิ ที น ใน นำสินค้าออกจากหน้าร้านออนไลน์ อย. ปิ ด โรงงานที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ผิ ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ลดน้ำหนัก)
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กฎหมาย สั่งให้ ร้านค้าออนไลน์น ำ

11 มิ.ย. 61

และดำเนินการลงโทษ

สินค้าออกจากหน้าเว็บ

ยาปฏิชีวนะในอกไก่และตับไก่

ยกระดับคุณภาพสินค้า

ข่าวที่ประชุม ครม. ให้อธิบดีกรมปศุ
สัตว์เข้าชี้แจง

19 ก.ค. 61
การเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจซื้อสินค้า

คิดค่า อัตราผลตอบแทน IRR

18 ก.ย.61
(Poll) คนกรุงกับชีวิตหนี้
9 ต.ค.61

บ.ประกันภัยออกหนังสือชี้แจงการ

ข้ อ มู ล เพื่ อ ย ก ระ ดั บ ก ฎ ห ม า ย เสนอให้ รั ฐ บาลเร่ ง ออกมาตรการ
คุ้มครองผูบริโภคจากการเป็นหนี้

ดั ง นี้ 1. เสนอให้ เร่ ง พิ จ ารณาการ
อ อ ก ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ารเรี ย ก เก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในการ
ทวงถามหนี้ 2. ให้คณะกรรมการจัด
ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง
พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ 3. ขอให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ห นั ง สื อ ถึ ง
สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ และ
อธิ บ ดี ก รมการปกครอง สั่ งการให้
เจ้ า หน้ า ที่ ข องตนถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หน้าที่ที่ กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ทวง
ถามหนี้โดยเคร่งครัด

สารกันบูดในแป้งสาลีทำขนมอบ
21 พ.ย.61

ข้อ มู ล ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า/ติ ด สมาคมอุ ต สาหกรรมแป้ ง ไทย มี
ฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย

หนังสือแจ้งว่าแป้งที่ผลิ ตไร้วัตถุกัน
เสีย

ผลทดสอบตะกั่ ว แคดเมี ย มและ ข้ อ มู ล ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า/ค่ า สสจ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยาลงพื้ น ที่
ป ริ ม าณ โซ เดี ย ม ใน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
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ตรวจโรงงานสาหร่ายอบกรอบที่มี

สาหร่ายทะเลอบกรอบ ธ.ค.61

มาตรฐานแคดเมียมและตะกั่ว

ค่าเกินมาตรฐาน

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลังการเผยแพร่ผลทดสอบ
ผ่านทางนิตยสารฉลาดซื้อและการสื่อสารด้านต่าง ๆ
- โดนัท ซับไลม์ขอคำแนะนำเรื่องการผลิต ฟู้ดแลนด์และเทสโก้ประกาศปรับสูตรไร้ทรานส์
- เปี๊ยะสมทรง เปี๊ยะหมูขอให้ผู้ผลิตแป้งไม่ใส่สารกันบูด
- เครื่องดื่มโกล์เด้น ยินดีปรับปรุงสูตรการผลิตไร้ทรานส์
- ข้อเสนอจากเวที 28 พ.ย. 60 ผู้ประกอบการ : ผู้ผลิตต้องการรูปแบบที่ชัดเจนเรื่องการแสดง ฉลากว่าต้อง
ทำอย่างไร
- มกราคม 2562 ประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388
- พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย)
- ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง อย.และภาคประชาชน เมื่อ 23 ก.ค. 61
- วัตถุเจือปนอาหาร
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการโฆษณาอาหารเสริม
- อาหารแปรรูป (Processed foods)
- การเฝ้าระวังเรื่องสารเคมีการเกษตรในผัก ผลไม้
- เกิดความตื่นตัวของผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านโดนัทและเบเกอรี่ต่าง ๆ ติดป้ายประกาศไร้ทรานส์หน้า
ร้าน
- การลงตรวจพื้นที่แหล่งผลิตอาหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ.พระนครศรีอยุธยาลงตรวจพื้นที่
โรงงานสาหร่ายอบกรอบและร้านโรตีสายไหมในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
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สมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ

คนกดถูกใจเพจ FB: นิตยสารฉลาดซื้อ 165,091 คน
ติดตาม 166, 419 คน

สมาชิก Line@chaladsue.online 1.351 คน
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สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายฝ่ายสื่อสารสาธารณะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปี 2561
ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ คือ สื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเป็นจริง ให้ประชาชนส่วนรวม ได้
รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1. โครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มี
เจ้าหน้าที่ 3 คน ทำหน้าที่
o สำนักข่าว ส่งต่อเสียงผู้บริโภคให้สังคมได้รับรู้
o ผลิตสื่อ infographic และ ภาพประกอบข่าว
o ดูแลเว็ปไซต์ 1 เว็ปไซต์, Facebook Fanpage 2 Pages คือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ ซอกแซก
สื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค), Twitter
o เผยแพร่ข้อมูล สร้างภาพลักษณ์องค์กร
(ดูภาพประกอบ 1 แสดงการผลิตงานของฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ปี 2561 )

ภาพประกอบ 1 แสดงการผลิตงานของฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ปี 2561
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2. สรุปการผลิตงาน ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ เดือน เมษายน - ธันวาคม 2561
ตารางประกอบ 1 แสดงจำนวนชิ้นงาน เมษายน – ธันวาคม 2561
1. จำนวนข่าวที่อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
จำนวนข่าวทั้งหมด = 150 ชิ้น
consumerthai.org ทั้งหมด
2. จำนวนสื่ออินโฟกราฟิก ที่ฝ่ายผลิต
102 ชิ้น
ทั้งหมด รวมของทุกโครงการ
จำนวน FB LIVE ทั้งปี = 73 ชิ้น
จำนวน LIKE
4,044,959 ไลค์
3. จำนวน Facebook LIVE ทั้งปี 2561
ยอดแชร์
8,088,496 แชร์
ยอดคลิกเข้าชม
16,174,568 ครั้ง
4. ข่าวมพบ. ที่เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
295 ชิ้น (เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม)
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