
 2 กุมภาพันธ์ 2561       
ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  

เสวนาโดย 
 

นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงนิ 
นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 



นายพฆิเนศ ต๊ะปวง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 



แนวคิดการคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศไทย 

 เจตนารมณ์การคุ้มครองผู้บริโภค 
 -  มีการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ต่อประชาชนเพิ่มมากขึน้  
 -  ผู้ประกอบธุรกจิได้น ากลยุทธ์ในทางการตลาดและการโฆษณามา

ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ  
 -  ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะไม่อาจทราบความจริง 

   ที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสนิค้าและบริการต่างๆ 
 จ าเป็นต้องก าหนดกฎหมายให้ความคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภค 

โดยก าหนดให้มีองค์กรของรัฐเพื่อตรวจตราดูแลผู้ประกอบธุรกจิ
และผู้ประกอบธุรกจิโฆษณา เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค   



1.ไดร้บัข่าวสาร/ 
ค าพรรณนา ที่ถูกต้อง

และเพียงพอ 

2.มีอิสระในการเลอืก 

3.ไดร้บัความปลอดภยั 
จากการใช้ 

4.ไดร้บัความเปน็ธรรม 
ในการท าสัญญา 

5.ไดร้บัพิจารณาชดเชย
ความเสียหาย 

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 

ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ หรือพระราชบัญญัตนีิบ้ัญญัตไิว้ 



สมอ. 

ส.กสทช. 

ปคบ. 

อ.ย. 

ก.ท่องเทีย่วฯ คปภ.. 

กฎหมายอื่นที่บัญญัติเรื่องเกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค มากกว่า 60 พระราชบัญญัติ  

มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลมากกว่า 20 กรม 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/a/a8/LabelFoodandDrug.gif
http://www.ocpb.go.th/complain/login/login.aspx
http://www.law.moc.go.th/home1.aspx?dept=DIT
http://www.ocpb.go.th/show_news.asp?id=1011


   สคบ.  

ตาม พ.ร.บ.

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

พ.ศ. 2522 แกไ้ข

เพิม่เติม(ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ.2541และ

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2556 

 

   

ปัญหาการ

คุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้น

ต่างๆ 

ผูบ้ริโภค 

ภาพรวม “การคุม้ครองผูบ้ริโภค” โดย

หน่วยงานภาครัฐ 

อ.ย. 

สมอ. 

พณ 

คปภ. 

กสทช. 
กรม 

ขนส่ง

ทาง

บก 

กรมการ 

บนิพลเรือน 

กรมการ

ท่องเทีย่ว 

กค. 

กษ 

สบส. มหาดไทย 

พม. 
ธปท. 



“พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑(ฉบบัท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๕๖” 

บทบญัญตัิ ใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภค ๔ ดา้น 

๑. ดา้นการโฆษณา  

๒. ดา้นฉลากสนิคา้ 

๓. ดา้นสญัญา      

๔. โดยประการอืน่  ไดแ้ก่ สนิคา้/บรกิารท่ีอาจเป็นอนัตราย , 

การด าเนนิคดแีทนผูบ้รโิภค,การรบัรองสมาคม มูลนธิิ 

 

 



การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ภารกจิ ของ สคบ. 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(10) 

ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (20) 

- คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา(22) 

- คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก(30) 

- คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา(35ทว)ิ 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่(5)  
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองผู้บริโภค 

(39) 



สิทธิผู้บริโภค  5  ประการ 

มาตรา 21  ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการใดไดบ้ญัญติั
เร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และใหน้ าบทบญัญติัในหมวด
น้ีไปใชบ้งัคบัไดเ้ท่าท่ีไม่ซ ้ าหรือขดักบับทบญัญติั
ดงักล่าว... 



ข ัน้ตอนการด าเนนิงานรบัเรือ่งรอ้งทุกขข์อง สคบ. 

รวบรวม
ขอ้เท็จจรงิ 

ไกล่เกลีย่ 

กล ัน่กรอง 

มติ 



ข ัน้ตอนปฏบิตัิการรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากผูบ้รโิภคส่วนกลาง 

ผูบ้ริโภค 

สคบ. 

 

คณะอนุกรรมการฯ 

ไกลเ่กล่ีย 

 

สอบขอ้เท็จจริง 

ไมฟ้่อง 

ผูม้ีอ านาจ 

เปรียบเทยีบฯ 

คณะอนุกรรมการ 

กลัน่กรองฯ 

คคบ. 

ตกลงไม่ได ้

ยุต ิ

   ฟ้อง 
ด าเนินคด ี

เผยแพรข่อ้มูล 

ตกลงได ้

สคบ. 

ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบธุรกิจ 

สง่หน่วยงานอืน่ 



ชอ่งทางการรอ้งทุกขข์อง สคบ. 

-อเิล็กทรอนิกส:์ www.ocpb.go.th                          

 E-mail:consumer@ocpb.go.th/web broad/Facebook/ 

App.รบัเรือ่งรอ้งทกุข,์ติดตามผลรอ้งทุกข,์แจง้เบาะแส* 

-จดหมาย: 

-ศูนยร์บัเรือ่ง: Call center1166 /เทศบาล/ต าบล/จงัหวดั/เขต กทม./ 

ศูนยก์ารศึกษา กศน. 

http://www.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
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ประเดน็ 

 ประกนัชวิีต 

 ไม่ยอมใหเ้ลกิกรมธรรม์ 

 ปฏเิสธการจา่ยค่าสนิไหม 

 ตรวจสอบการท างานของตวัแทน 

 โฆษณาเป็นเท็จ/เกินความจรงิ 

 ประกนัภยั 

 ปฏเิสธการจา่ยค่าสนิไหม 

 ไม่เป็นไปตามกรมธรรม ์

 ตรวจสอบการท างานของตวัแทน 

 โฆษณาเป็นเท็จ/เกนิจรงิ 



The best Consumers Protection. 



Q&A 
? 


