การดาเนินงานของสานักประสานและส่งเสริมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักประสานและส่งเสริม การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคจังหวัด ได้สรุปผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิ จ
ของจังหวัดต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง พบว่าร้านค้าจานวน
๖ ร้านของจัง หวัดแพร่ ยัง ปฏิบัติ ไม่ ถูก ต้อ งในการจัดท าฉลากตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ส่วนใหญ่เ ป็นดอกไม้ เ พลิง ที่ มี ลัก ษณะมี ความรุนแรงในระดับ ต่า ซึ่ง มีฉลากปิดไว้บ นตัวสินค้าไม่ ครบถ้วน
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ได้แจ้ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ดาเนินการแก้ ไขให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒. การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดแพร่
จานวน ๘ ร้าน พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งจากการตรวจสอบทุกร้านมีการปิดป้ายฉลากรายการและราคาสินค้า
ไม่ครบถ้วน ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
๓. การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิ จจาหน่ายเครื่องสังฆทานและชุดไทยธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา
ของจังหวัดสระแก้ว พบว่าร้านค้าจานวน ๑๐ ร้าน ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากกาหนดไว้ โดยทาง
ผู้ประกอบธุรกิจได้ติดป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งหมด
๔. การตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าและบริการ (ตลาดนัด) ของจังหวัด ระยอง พบว่าในการตรวจสอบ
ร้า นค้ า ในตลาดสด จ านวน ๑๖ ร้า น ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ เ จ้ า หน้า ที่ ไ ด้ แ นะน าในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง
ความสะอาดของสินค้าที่จ าหน่าย และการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนต่อไป และในการตรวจสอบร้าน
จาหน่ายผลไม้ (ทุเรียน) ภายในจังหวัดระยอง พบว่ามีร้านจาหน่ายจานวน ๒ ร้าน ปฏิบัติไม่ได้ถูกต้อง ในเรื่อง
การปิดป้ายที่ไม่ชัดเจน อาจทาให้ผู้บริโ ภคเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนให้ผู้ขายทาสัญลักษณ์
และป้ายระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ชัดเจน ซึ่งผู้ขายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- จากกรณีที่ มี ก ารร้องเรียนในเรื่องจ าหน่ายปลานิล เกิ นราคาที่ ติดป้ายแสดงไว้ ภายในตลาดสด
ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการลงพื้นตรวจสอบไม่พบร้านที่มีการกระทาผิดตามที่มีการร้องเรียน ทั้งนี้ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนในเรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป
๕. การร่วมกิจกรรมอื่นๆ
๕.๑ ส านั ก งานคณะอนุ ก รรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคประจ าจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ อ อกให้ บ ริ ก าร
ตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี โดยการรั บ เรี ย นร้ อ งเรี ย นพร้ อ มทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจนเผยแพร่

และประชาสัมพั นธ์ด้านการคุ้ม ครองผู้บริโภคเกี่ ยวกั บสิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างการรับ รู้
และเข้าใจในสิทธิของตนเอง
๕.๒ สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกั บศูนย์ดารงธรรม
ในการลงพื้นที่โครงการ “หน่วยบาบัดทุ กข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้ ว
ผูก ใจประสานให้บริการประชาชน” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดคลองหว้า
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในสิทธิของตนเอง
๕.๓ สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกตามหน่วย สคบ.
บริก ารเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเจ้าพ่ออุป ถัม ภ์
๑๐ อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในสิทธิของตนเอง
๖. การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด
๖.๑ จังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด
มุก ดาหาร ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง การประชุมดัง กล่าวเป็นการสรุป ผลการ
ดาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละหน่วยงานในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดาเนินการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ประจาจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานผลการออกตรวจของคณะทางานด้านการคุ้มครองผู้บ ริโภค รายงานผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค
๖.๒ จังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดสุรนิ ทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อรับทราบ ติดตามผล
การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด ปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๙
๖.๓ จังหวัดชัยภูมิ ได้รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดชัยภูมิ
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วันที่ ๑๗ สิง หาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง การประชุม ดัง กล่าวเป็นการสรุป ผลการดาเนินงาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละหน่วยงาน รายงานผลการดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจาจังหวัดชัยภูมิ
และการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจาปี ๒๕๕๙
๗. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้โภคของจังหวัดมหาสารคาม
- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
จานวน ๑ เรื่อง เพื่อ ให้ สคบ. ทราบซึ่ง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกั บ การซื้อรถยนต์จากการขายทอดตลาด
(ประเด็นปัญหาการขอให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด) ซึ่งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้อง
โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นผลสาเร็จ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเสียหายทั้งหมด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดมหาสารคาม จึงพิจารณายุติเรื่อง

