รายงานผลโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน (Big Projects)
ในการบริหารจัดการด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์และเฝ้าระวัง-แจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคยุค ๔.๐
วันที่ ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง Big Projects ด้านการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ยุค ๔.๐ โดยมี
วิทยากร ๓ คน และมีนางสาวปฐมดวง เชวงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ ดาเนินรายการ
การอภิปรายดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๑. นายพิ ฆเนศ ต๊ ะปวง รองเลขาธิ การคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค ได้ บรรยายเกี่ ยวกั บ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ ก าหนดไว้ว่า รัฐต้ องจัดให้ มีมาตรการหรื อกลไก
ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการคุ้ มครองและพิ ทั กษ์ สิ ทธิ ของผู้ บริ โภคด้ านต่ างๆ การด าเนิ นงานของ สคบ. ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ ได้ นโยบายรัฐบาล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่กาหนดเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ ขาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์
๒. นายสุ วิ ทย์ วิ จิ ตรโสภา ผู้ อ านวยการส านั กแผนและการพั ฒ นาการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค
ได้บรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่น่าสนใจของโซเชียลมีเดีย ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปัญหาด้านการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ ประเด็น เช่น การซื้อ
สินค้าแต่ไม่ได้สิ นค้า การได้สิ นค้าไม่ตรงกับที่สั่ งซื้อ การถูกผู้ประกอบธุรกิจหลอกหลวง การได้รับสิ นค้าช ารุด
เสียหาย เป็นต้น
๓. นายณชภั ทร ขาวแก้ ว นิ ติ กรช านาญการ กองคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ านธุ รกิ จขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ได้บรรยายเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
คานิยามของ “ตลาดแบบตรง” องค์ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
การคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับตลาดแบบตรง และประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่
(๑) ผู้ บริ โภคได้รั บสิ นค้าไม่ตรงตามที่ได้สั่ งซื้อ (๒) การจัดส่ งสิ นค้าช้ากว่ากาหนด (๓) การกาหนดราคาสิ นค้า
ผิดพลาด (๔) การคืนเงิน คืนสินค้าที่มีปัญหา ไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือล่าช้า และ (๕) ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อความ
โฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินจริง
กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็ นการประชุมระดมสมองเรื่อง การบริ หารจัดการด้านการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงกับแผนยุ ทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ บริโภคแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยมีนายธชะนัน วงศ์ปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เป็นผู้ดาเนินรายการ โดยในที่ประชุมได้มีการระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ดังนี้
๑. ปัญหาการซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้า อาจมีสาเหตุและแนวทางแก้ไขดังนี้
๑.๑ สาเหตุปัญหาเกิดจากที่อยู่ผิด หรือที่อยู่ถูก และมีผู้รับของซึ่งไม่ใช่ผู้สั่งซื้อเซ็นรับสินค้า
มีแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่
- การให้ผู้ซื้อสินค้านาเลขพัสดุ (tracking) ไปตรวจสอบกับบริษัทขนส่ง
- การเลือกบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือได้
- การติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขนส่ งสินค้าเพื่อทาการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ส่ง
สินค้า
- การกาหนด ...
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- การกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทขนส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อทางออนไลน์
ได้ประสานงานกัน เพื่อป้องกันปัญหาการส่งผิดที่
ส าหรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
(หน่วยงานภายในคือ กคต.) บริษัทขนส่ง และผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถกระทาได้โดยการ
เสริ มสร้ างองค์ความรู้ และให้ ความรู้ ผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๒ สาเหตุปัญหาเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจตั้งใจไม่ส่งสินค้า (โกง) มีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้แก่
- การให้ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบข้อควรระวังก่อนสั่งซื้อ
สินค้า
- การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง
- การจัดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตนที่ชัดเจน
- การจั ดทากลไกเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้สามารถดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดได้ทันเวลา
ส าหรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
(หน่วยงานภายในคือ กผป.) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กรมประชาสัมพันธ์ กอง
บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน
(ศปฉช.ตร.) ซึ่งมาตการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้
และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
- หน่วยงานรัฐควรมีนโยบายให้ผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนทั้งหมด โดยหามาตรการ
จู งใจให้ มี การจดทะเบี ย นมี ความสะดวก ขั้น ตอนไม่ซับ ซ้อ น ส าหรั บ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้แ ก่ ส านัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานภายในคือ กคต./ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กคฆ.) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ซึ่งมาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการ
การคุ้มครองผู้บริโภค
- การส่งข้อมูลของผู้กระทาความผิดให้ตารวจดาเนินคดี โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ประสาน
นาข้อมูล IP address ของผู้กระทาความผิดส่งต่อให้ตารวจดาเนินคดี ซับซ้อน ซึ่งมาตรการดังกล่าว สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๓ สาเหตุ ปั ญหาเกิดจากสิ นค้ าตกค้ างที่ ขั้นตอนการขนส่ ง กรณีที่ ผู้ บริ โภคสั่ งซื้ อสิ นค้ า
ออนไลน์ภายในประเทศ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่
- การประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบเลขพัสดุ และใช้วิธีการที่ผู้ขายในไทยมีอยู่แล้ว
- การเปิดข้อพาท Open Dispute (คือ การเปิดข้อพิพาทกรณีสั่งซื้อของไปแล้ว แต่ผู้ขาย
ไม่ส่งของตามเวลาที่กาหนด หรือส่งของแล้วไม่ได้รับของตามเวลาที่กาหนด หรือได้รับของมาแล้วไม่ตรงกับที่แจ้งไว้
เพื่อทาเรื่องขอเงินคืน)
หน่วยงาน ...
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (กผป.) มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจ ไปรษณีย์ไทย ซึ่งมาตการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
สื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๔ สาเหตุปัญหาเกิดจากสินค้าโดนกักที่ ด่านศุลกากร เนื่องจากต้องรอให้ผู้นาเข้ายื่นเอกสาร
ขออนุญาต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน
๒. ปัญหาได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผู้บริโภคไม่เห็นสินค้าจริง ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ระมัดระวัง หรือไม่ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามคาสั่งซื้อ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
๒.๑ ควรมีกฎหมายกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน เช่น ระบุปริมาณ
ขนาด ปริมาตร เป็นต้น
๒.๒ ควรมีการกากับดูแลสินค้าออนไลน์
๒.๓ ควรมีกลไกให้ผู้บริโภคควรมีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนชาระเงิน กรณีที่เลือกชาระเงิน
ปลายทาง
๒.๔ กรณี ที่ ช าระเงิ น ผ่ า นบั ตรเครดิ ตหรื อ ช่ องทางอื่ น ควรมี คนกลางในการดู แลเงิ น
เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จึงดาเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจ
๒.๕ กรณีที่เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ควรมีข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นข้อมูล
ที่รัฐสามารถเปิดเผยได้
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมาตรการดังกล่าว
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบู รณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๓.ปัญหาโดนหลอก เช่น โอนเงินแล้วไม่ได้ของ เป็นต้น สาเหตุปัญหา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นมิจฉาชีพ ตั้งบริษัทปลอม หรือเฟซบุ๊คปลอม ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้
๓.๑ การประชาสั มพันธ์ให้ ผู้ บริโภคตรวจสอบข้อมูลตั วตนของผู้ ขายสิ นค้า และให้ ความรู้
เชิงป้องกัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิ ดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า กรมประชาสั มพั นธ์ กระทรวงดิจิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
๓.๒ การพิจารณาให้มีมาตรการเปิดเผยทะเบียนคนโกง (Blacklist seller) ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งมาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ
และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๔. ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจส่งสินค้าผิดจากที่สั่ง /ผู้บริโภคได้รับสินค้าชารุดเสีย หายหรือไม่มี
คุณภาพ/การบรรจุสินค้าผิด ทาให้ส่งถึงลูกค้าผิดคน ควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่
๔.๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้กับผู้บริโภค หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบ โดยกาหนดเป็นมาตรการหรือประกาศให้ชัดเจน
๔.๒ มีศนู ย์ ...

-๔-

๔.๒ มีศูนย์ให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้บริโภค และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ กาหนดให้มีนโยบายให้สิทธิ์ผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าก่อนชาระเงิน
ซึ่งมาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้
และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์ บริษัทขนส่ง
๕. ปั ญหาผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ยนใจไม่ซื้อ สิ นค้า หลั ง จากที่ได้ช าระเงิน แล้ ว ซึ่งอาจมี ส าเหตุจาก
ผู้บริโภคเห็นผู้ขายสินค้าออนไลน์รายอื่นขายสินค้าประเภทเดียวกันในราคาถูกกว่า หรือผู้บริโภคตระหนักได้ใน
ภายหลังว่า ไม่มีความจาเป็นในการซื้อสินค้านั้นแล้ว หรือผู้บริโภคมีระยะเวลาในการตัดสินใจในเวลาจากัด
โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคหาข้อมูลด้านราคาและคุณภาพสินค้าจาก
หลากหลายช่องทางก่อ นตัดสิ น ใจซื้อ ส าหรับ หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องคือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่ อสารเพื่อการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๖. ปัญหาการส่งของล่าช้า อาจมีสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่มีสต๊อกสินค้า ผลิตสินค้าไม่ทัน เป็นสินค้า
ที่ส่งมาจากต่างประเทศ เกิดความผิดพลาดจากการขนส่ง เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นช่วงเทศกาล ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่แจ้งระยะเวลาที่ชัดเจน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่
๖.๑ มีมาตรการในการจัดเกรด (rating) ผู้ประกอบธุรกิจจากคะแนนความคิดเห็นของผู้บริโภค
(รีวิว) เพื่อให้ผู้บริโภคทราบคุณภาพการให้บริการ
๖.๒ มีมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงิน
๖.๓ กาหนดให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการตรวจสอบความล่าช้าในการขนส่งสินค้า หรือมี
สิทธิเรียกเงินคืน
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์ บริษัทขนส่ง ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๗. ปั ญหาได้สิ นค้าเลีย นแบบสิ นค้าราคาแพง (สิ นค้าก๊ อปปี้แบรนด์เนม) อาจมีสาเหตุจาก
ผู้ประกอบธุรกิจให้ข้อมูลไม่ครบถ้ว น หรือตั้งใจปิดบังข้อเท็จจริง หรือตั้งใจขายสินค้าเลียนแบบ แล้ว ตั้งใจ
ตั้งราคาเท่าสินค้าของแท้ พร้อมทาข้อความโฆษณาที่ทาให้ผู้ บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นของแท้ แนวทาง
การแก้ไข ได้แก่
๗.๑ การกาหนดมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินหรือถูกดาเนินคดี
๗.๒ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
๗.๓ การจัดทาข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจยอดแย่
๗.๔ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเจ้าของเว็บไซต์สื่อกลางการซื้อ-ขายสินค้า
ออนไลน์ (E-Marketplace) เพือ่ ร่วมมือไม่นาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาจาหน่าย
๗.๕ การกาหนด ...

-๕-

๗.๕ การกาหนดให้บริษัทที่เป็น E-Marketplace ตรวจสอบ เมื่อพบเห็นผู้กระทาความผิด
ให้ปิดตัวสินค้าและผู้ขาย
ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้แก่ เจ้าของเว็บไซต์สื่อกลางการซื้อ-ขายสิ นค้าออนไลน์ (E-Marketplace)
ผู้ ประกอบธุ รกิ จขายสิ นค้ าออนไลน์ ที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลและบุ คคลธรรมดา กรมทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และกองบังคับการปราบปราม
การกระทาความผิ ด เกี่ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ซึ่ งมาตรการดั งกล่ าว สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและ
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๘. ปัญหาการขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ ปืนอัดลม เป็นต้น สาเหตุปัญหาอาจ
เกิดจาก หน่วยงานรัฐตรวจสอบไม่ทั่วถึง หรือไม่มีการควบคุมสื่อออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจ ตรวจสอบไม่ทั่วถึง
ทาให้มีการลักลอบจาหน่าย ปัญหาดังกล่าวอาจมีแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และการใช้ระบบกวาดคาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าผิดกฎหมาย สาหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) กรมศุลกากร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) และส านั กงาน กสทช. ซึ่ งมาตรการดั ง กล่ า ว
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่
๑ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
๙. ปั ญหาการคืนเงินล่ าช้า สาเหตุของปัญหา เช่น กรณีที่มีการคื นเงินเข้าบัตรเครดิตและคืนเงิ น
E-Wallet มีขั้นตอนที่ล่าช้า กรณีที่คืนเป็นเงินสด ผู้ ประกอบธุรกิจอาจไม่ยอมคืนเงินในทันที เป็นต้น แนวทาง
การแก้ไขปัญหาคือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินเข้า
บัตรเครดิต เพื่อลดระยะเวลาในการคืนเงินให้สั้นลง โดยใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ สาหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา บริษัทที่เป็น E-Marketplace
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๑๐. การแก้ไขปัญหาล่าช้าหรือมีกระบวนการที่ซับซ้อน สาเหตุปัญหาเกิดจาก หน่วยงานรัฐ
ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ ขายสินค้าออนไลน์ ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา แนวทางการแก้ไขปั ญหาอาจใช้วิธีก ารหารือกับหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องในการตั้งมาตรการร่วมกั น
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์ ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สพธอ.) กองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และสานักงาน กสทช. ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพั ฒ นาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้ บริโ ภค ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒ นาองค์ ความรู้และการสื่ อสาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรม ...
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กิจกรรมในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง Big Projects ด้านภาพรวมเชิงนโยบายในการสื่อสารข้อมูล
แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร ๔ คน และมีนางสาวปฐมดวง เชวงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เป็นผู้ดาเนินรายการ การอภิปรายดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๑. นายพิ ฆเนศ ต๊ ะปวง รองเลขาธิ การคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค ได้ บรรยายเกี่ ยวกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ กาหนดไว้ว่า รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิ ทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ การดาเนินงานของ สคบ. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการ
การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ ได้ นโยบายรัฐบาลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และภาพรวมของระบบการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ThaiCAS)
๒. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ได้บรรยาย
เกี่ ยวกั บขั้ นตอนการท างานของระบบแจ้ งเตื อนภั ยผู้ บริ โภคของส านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภค
(ThaiCAS) สถานะของระบบในปัจจุบั น ส่วนที่ยังใช้งานอยู่ในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ แนวคิดการปรับเปลี่ยน
ระบบ
๓. นายฤทธิรอน ทวีทรั พย์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักสื บสวน
สอบสวนชานาญการพิเศษ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้บรรยายเกี่ยวกับสินค้าห้ามขาย การลงพื้นที่ตรวจจับสินค้า
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการลงพื้นที่ตรวจสิ นค้าที่อาจเป็นอันตราย วิธีการขายสิ นค้าที่ผิ ดกฎหมาย
แนวทางการป้องกันปัญหาสินค้าที่อาจเป็นอันตรายก่อนสินค้าเข้าสู่ตลาด ตัวอย่างกรณีศึกษา
๔. นายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช นิติกรชานาญการ กองกฎหมายและคดี ได้บรรยายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริ โภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
กฎหมายต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนามาอ้างอิงในการกาหนดบทบัญญัติ
ด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ คือกฎหมายสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสินค้า
ขั้นตอนการเรียกคืนสินค้าตามกฎหมายประเทศออสเตรเลีย บทนิยามของคาว่า “สินค้าที่เป็นอันตราย” “บริการที่
เป็ น อั น ตราย” หน้ า ที่ ทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การแจ้ ง เตื อ นภั ย ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การใช้ อ านาจ
ของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มาตรการภายหลังมีคาสั่งห้ามขายสินค้า และความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมองเรื่อง Big Projects ด้านเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
แก่ผู้บริโภคยุค ๔.๐ โดยมีนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นผู้ดาเนินรายการ โดยในที่ประชุมได้มีการระดมสมองและแลกเปลี่ยน ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการแจ้งเตือนภัย
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน และความคาดหวังที่มีต่อกลไกการแจ้งเตือนภัย ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้
๑. ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการแจ้งเตือนภัย
๑.๑ ผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการแจ้งเตือนภัย
๑.๒ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อาจเนื่องมาจากการเข้าถึงข้อมูลซั บซ้อนยุ่งยาก
หลายขั้นตอน หรือเข้าถึงข้อมูลได้น้อย ทาให้ประชาชนไม่สนใจข้อมูลภาครัฐ
๑.๓ ระบบกลไกการแจ้งเตือนภัยมีความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์
๑.๔ ขาดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนา
สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าอันตราย หรือสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมาจาหน่าย
๑.๕ ในการโฆษณา ...
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๑.๕ ในการโฆษณาเชิงโอ้อวด สินค้าบางประเภทไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแล จึงนา
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (เรื่องการจัดทาฉลาก) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๑.๖ สินค้าบางประเภทมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น บัตรพลังงาน เครื่องรางของขลัง
เป็นต้น
๑.๗ ระบบแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานรัฐไม่มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน หรือมีข้อมูล
ไม่เพียงพอ
๑.๘ ไม่มีการติดตามผลหลังการแจ้งเตือนภัย และการออกประกาศต่างๆ ยังไม่มีการบังคับใช้
ในทางกฎหมายอย่างจริงจัง
๑.๙ ไม่นาผลการทดสอบมาแจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคทราบ
๑.๑๐ ยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการแจ้งเตือนภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
๒. การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
๒.๑ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล และมีแผนการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๒.๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีสื่อสังคมออนไลน์ทุกสื่อ เน้นการให้ความรู้ การแจ้งเตือนภัย
ด้านการเงินกับผู้บริโภค
๒.๓ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันทั้งหมด
๑๑ กระทรวง ๒๕ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์ดารงธรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่ งทางบก) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทยสภา และทันตแพทยสภา)
กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการ
ท่องเที่ยว) กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายใน) กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และกรมบังคับคดี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) กระทรวงการคลัง (สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) สานักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑ ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสานักงานอัยการสูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกิด
จากการเชื่อมโยงของข้อมูลทั้ง ๒๘ หน่วยงาน ทาให้มีข้อมูลเป็นจานวนมาก ซึ่งต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของ
ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๒.๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการทดสอบสินค้าด้วยชุดทดสอบ (Test Kit) แต่เนื่องจาก
ยังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอจึงไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพราะอาจถูกฟ้องดาเนินคดี กรณีที่จะสามารถเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบได้ ผลการทดสอบดังกล่ าวต้องได้ผ่ านการรับรองจากห้ องปฏิบัติการทดลอง และต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องเท่านั้น
๒.๕ สถาบันรหัสสากล (GS 1) มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบสินค้าจากบาร์โค้ด โดยแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวชื่อ GS1 SmartBar
๓. ความคาดหวังที่มีต่อกลไกการแจ้งเตือนภัย
๓.๑ หน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบด้านการคุ้มครองผู้ บริโภค ควรมีศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร
การแจ้งเตือนภัย เช่น สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake news)
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
๓.๒ ผลิตภัณฑ์ ...

-๘-

๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายต้องมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานรัฐ
๓.๓ ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกันและมีองค์ความรู้ที่สามารถปกป้องตนเองจากสินค้าอันตราย หรือ
สินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยได้
๓.๔ หน่วยงานภาครัฐร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนปรับปรุง
วิธีการสื่อสารให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
๓.๕ ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และสะดวก
๓.๖ การพัฒนากลไกหรือระบบแจ้งเตือนภัย ควรมีการระบุรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***************************

-๙-

ประมวลภาพโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน (Big Projects)
ในการบริหารจัดการด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์และเฝ้าระวัง-แจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคยุค ๔.๐
วันที่ ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รูปที่ ๑ การลงทะเบียนหน้างาน วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒

รูปที่ ๓ ลคบ.กล่าวเปิดงาน

รูปที่ ๒ ผอ.สุวิทย์ฯ กล่าวรายงาน

รูปที่ ๔ บรรยากาศการอภิปรายเรื่อง Big Projects ด้าน
การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ยุค ๔.๐

รูปที่ ๕ ท่านรองฯ พิฆเนศ อธิบายความเป็นมาของ
Big Projects
รูปที่ ๖ ผอ.สุวิทย์ฯ กล่าวถึงแนวทางการบูรณาการ

- ๑๐ -

รูปที่ ๗ นายณชภัทรฯ กคต. อธิบายเกี่ยวกับการประกอบ รูปที่ ๘ บรรยากาศโดยรวมในช่วงเช้าของวันที่
ธุรกิจตลาดแบบตรง
๒๐ ส.ค. ๖๒

รูปที่ ๙ บรรยากาศช่วงบ่ายวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ เป็นการ
ประชุมระดมสมอง ดาเนินรายการโดย นายธชะนันฯ

รูปที่ ๑๐ ผู้แทนจาก สพธอ. ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

รูปที่ ๑๑ ผู้แทนจากบริษัท ลาซาด้าฯ อธิบายถึงนโยบาย
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

รูปที่ ๑๒ ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

- ๑๑ -

รูปที่ ๑๓ ท่านรองฯ พิฆเนศฯ บรรยายภาพรวมของ
ระบบแจ้งเตือนภัย ในช่วงเช้าวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒

รูปที่ ๑๔ ผอ.สุวิทย์ฯ อธิบายขั้นตอนการทางานของ
ระบบแจ้งเตือนภัย (ThaiCAS)

รูปที่ ๑๕ นายฤทธิรอนฯ กคฉ. อธิบายเกี่ยวกับการ
กากับดูแลสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยของ สคบ.

รูปที่ ๑๖ นายศิระณัฐฯ กกค. อธิบายรายละเอียด
ด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ใน
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

รูปที่ ๑๗ ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ เป็นการ
ประชุมระดมสมองเกี่ยวกับกลไกแจ้งเตือนภัย โดยมี
ผอ.สุวิทย์ฯ เป็นผู้ดาเนินรายการ

รูปที่ ๑๘ ผอ.สุวิทย์ฯ ซักถามความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑๒ -

รูปที่ ๑๙ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานฯ บันทึกความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม

รูปที่ ๒๐ ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคของกลไกแจ้งเตือนภัย

*********************************

