
นายพฆิเนศ ต๊ะปวง 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค ส านกันายกรฐัมนตร ี

หลกัสูตร วปส. รุ่นท่ี 8 



1.ไดร้บัข่าวสาร/ 
ค าพรรณนา ที่ถูกต้อง

และเพียงพอ 

2.มีอิสระในการเลอืก 

3.ไดร้บัความปลอดภยั 
จากการใช้ 

4.ไดร้บัความเปน็ธรรม 
ในการท าสัญญา 

5.ไดร้บัพิจารณาชดเชย
ความเสียหาย 

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่เติม  

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

ทั้งนี ้ตามทีก่ฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ หรือพระราชบัญญัตนีิบ้ัญญัติไว้ 



สิทธิผูบ้ริโภค  5  ประการ 

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



   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. 

ก.พณ 

คปภ. 

กสทช. 
กรม 

ขนส่ง

ทาง

บก 

กรมการ 

บนิพลเรือน 

กรมการ

ท่องเทีย่ว 

ก.กค. 

ก.กษ 

สปสช. ก.มหาดไทย 

ก.พม. 
ธปท. 



การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ภารกจิ ของ สคบ. 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(10) 

ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (20) 

- คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา(22) 

- คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก(30) 

- คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา(35ทว)ิ 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่(5)  
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองผู้บริโภค 

(39) 



ขั้นตอนการด าเนินงานรับเร่ืองร้องทุกข์ของ สคบ. 

รวบรวม
ข้อเทจ็จริง 

ไกล่เกล่ีย 
กล่ันกรอง 

มต ิ



แนวทางการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค  

• เกิดองค์กรผู้บริโภคที่ท างานเป็นอิสระ เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
• รัฐต้องจัดให้มีมาตรการ/กลไก การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ 

รัฐธรรมนูญ
ม.46,61 

• ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับชาติ 
• มาตรการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
• ก าหนดให้เกิดการกระจายงานสู่ อปท. 

พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

• กระแสโลกาภิวัฒน์ (เร็ว ง่าย สะดวก ประหยัด) 
• บูรณาการทุกภาคส่วน หลักการ/แนวคิด 



บูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของทุกภาคส่วน   

เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้
เกิดความเป็นธรรม สมดุล 

และยั่งยืน 

บูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทุกภาคส่วนอย่าง

เป็นระบบมีมาตรฐาน 

กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 



ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
องค์ความรู้ และการสื่อสาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 4 การสร้าง
และการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือมีบริการที่ดี 

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้มากขึ้น 

ผู้บริโภคสามารถเลือกใชผ้ลติภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้บริโภคมีความรู้ในการคุ้มครองตนเอง 

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการได้รับการคุ้มครองสิทธิ 



OCPB Action 

Consumer Protection System  

ครม. เห็นชอบ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที1่) (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560 และให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค 



เป้าหมายและขอบเขต 

การศึกษาและการพัฒนาการเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยน Linkage ข้อมูลด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค จ านวน 6 ประเภท 

1 
2 

พัฒนาระบบคลังข้อมูล เตรียม
ข้อมูลมิติต่าง ๆ และระบบการ

ประมวลผล แต่ละด้าน 

3 
พัฒนาระบบการ

ยกระดับการให้บริการ
ผู้บริโภค  



สค
บ.

 Cen t r a l  
Web API ของ สคบ. 

ดา้นขอ้มูลบุคคล 

ดา้นขอ้มูลนติิ
บุคคล  

ดา้นเรือ่งร้องทุกข์
ผู้บรโิภค 

ดา้นการอนุญาตประกอบ
ธุรกจิ  

ดา้นเตอืนภยั/ขา่วสาร/
สร้างความตระหนกัรู้ 

ดา้นด าเนนิคด ี  

เป้าหมายและขอบเขตของงาน 



สค
บ.

 บริการ
ผู้บริโภค 

เผยแพร่
ข้อมูล 

02 

สแกน QR code เพื่อ
ตรวจสอบสถานะ

ผู้ประกอบการขายตรง 

ตรวจสอบสถานะ
ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ 

03 
รับเรื่องร้องเรียน 

ประกอบด้วย ประเด็น
ร้องเรียน รายละเอียด

ร้องเรียน สถานะ 

04 
05 

ตรวจสอบข้อมูลด้านออก
ใบอนุญาตของกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตจาก สคบ. 

01 

ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียน
ของผู้บริโภคของหน่วยงาน

อื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 06 

ผู้ช่วยการตอบข้อสักถาม
และให้บริการข่าวสารแก่

ผู้บริโภคท่ีใช้งาน 

Chat bot 



Z} 

Rode map 3 ปี 

ปี 2562 

9 พ.ค.2560 

ปี 2563 ปี 2564 

1.ข้อมูลบุคคล กรมการปกครอง , DGA 

2.ข้อมูลนิติบุคคล DBD, DGA. 

3.ข้อมูลร้องเรียน 
   รับ-ส่งเรื่อง สพธอ. ,กสทช. GCC1111,ศูนย์ด ารงธรรม, คปภ.  อย. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,กรมการ

ขนส่งทางบก 
สมอ. กรมการท่องเที่ยว กรมการค้า
ภายใน 

3.ข้อมูลร้องเรียน 
   เชื่อมฐานข้อมูล 

กสทช.,ศูนย์ด ารงธรรม, คปภ. กรมการค้าภายใน 
กรมการท่องเที่ยว 

อย. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,กรมการ
ขนส่งทางบก, GCC1111 

,สมอ. 

4.ด้านการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ 

DBD ,กรมที่ดิน ,กสทช.,คปภ. ,กรมโยธาธิการและผังเมือง 
การระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบยีนขายตรงและตลาดแบบตรง 
กับระบบ Biz Portal 

สถานพยาบาล, อย. ,แทพย์สภา ,ทันตแพทย์
สภา 

กรมการขนส่งทางบก กรมวิชาการ
เกษตร 

5.เตือนภัย ความรู้ สคบ., สพธอ., ธปท. (ธุรกิจออนไลน์) อย., สบส. (อาหารและยา) กรมการค้าภายใน, สมอ., (สินค้า) 

6.ข้อมูลด าเนินคดี กรมบังคับคดี ก.ยุติธรรม (ข้อมูลคดี) ธปท.,ปปง (ข้อมูลการเงิน) 

หมายเหต:ุ 1. หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ความพร้อมของหน่วยงานที่เชื่อมโยง 
              2. การเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับโครงการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (กรมการปกครอง , DGA) 



ร้องทุกขผ์า่นสายด่วน  1166 

546 เร่ือง 

1,606 เร่ือง 

417 เร่ือง 

1,117 เร่ือง 

369 เร่ือง 

1,022 เร่ือง 



ประเด็น 
ประกันชีวิต 

• ไม่ยอมให้เลิกกรมธรรม์ 

• ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม 

• ตรวจสอบการท างานของ
ตัวแทน 

• โฆษณาเป็นเทจ็/เกินจริง 

ประกันภยั 

• ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม 

• ไม่เป็นไปตามกรมธรรม์ 

• ตรวจสอบการท างานของ
ตัวแทน 

• โฆษณาเป็นเทจ็/เกินจริง 





Q&A 
? 


