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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โครงการการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด เป็นโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ตลอดจนน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 โครงการวิจัยนี้มีพ้ืนที่ศึกษาทั้งสิ้น 14 จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 ภาค ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสร ะแก้ว 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด มีรูปแบบการด าเนินงานในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
 

1. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเชียงราย 
สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่า

ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ โฆษณาขายปุ๋ยอินทรีย์ที่
อวดอ้างเกินจริง โฆษณาเครื่องดื่มสุขภาพที่ยังไม่มีใบรับรองการอนุญาตให้โฆษณา 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเชียงราย อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมศูนย์ด ารง
ธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การประชุม
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง และโรงเรียนเครือข่าย การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่ ตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้ภาคประชาชนไปช่วยจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมและ
ร่วมงานกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 
2. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เป็นหลัก รองลงมาเป็นเรื่องสัญญาด้านอ่ืนๆ ตลอดจนเรื่องสินค้าและบริการที่มีราคาสูงเกิน
ความจริง สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าท่ีน าไปซ่อมแต่ยังใช้งานไม่ได้ เป็นต้น 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ท างานภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ารง
ธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ ด าเนินการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยส่งเรื่องให้
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น อัยการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การออกตรวจการประกอบ



ธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวัดคุ้มครองผู้บริโภคที่
อ าเภอเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

 
3. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 

สถานการณ์การลูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทสินเชื่อ (ไฟแนนซ์ และลิสซิ่ง) คิดค่าติดตามทวงหนี้ ค่าด าเนินการ 
และค่าปรับในอัตราที่สูง รองลงมาเป็นเรื่องสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาแล้วเสียหาย และร้านค้าไม่รับเปลี่ยน
และซ่อมแซมให ้

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
อ านวยการ ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 3 -4 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
ด ารงธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

 
4. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเลย 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่าซื้อ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นเรื่องสัญญาประกันชีวิต สินค้าและบริการไม่มีคุณภาพ เช่น 
การติดตั้งจานรับสัญญาดาวเทียม ยาฆ่าหญ้าปลอม เครื่องปั่นน้ าผลไม้ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเลย อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายอ านวยการ
ส านักงานจังหวัดเลย กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์อ านวย
ความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การส่งเรื่องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จังหวัดเลยยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การร่วม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ การณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้การท างาน
ต่างๆ ช่วยจัดฝึกอบรม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

 
5. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดอุดรธานี 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่า
ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นสินค้าและบริการไม่มีคุณภาพมาตรฐาน การน าสินค้าไป
ซ่อมและร้านท าสินค้าสูญหาย 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดอุดรธานี อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แ ก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 12 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ โดยไม่ได้ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การ
ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุ รกิจของผู้ประกอบการ โดยมีรองผู้ว่า



ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะท างานถึง 2 คณะ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ดานการคุ้มครองผู้บริโภค การจัด
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ นอกจากนี้  จังหวัดอุดรธานียังจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และถ่ายทอดเทปบันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมการผ่านเคเบิลทีวี 3 ช่อง รวมถึงออกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
ภาคประชาชน 

 
6. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่า
ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นสัญญาประกันชีวิต และประกันภัย 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ภายใต้ของฝ่ายอ านวยการส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุมคระอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัดประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์อ านวยความเป็น
ธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การส่งเรื่องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การออกตรวจ
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ดานการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวัด
คุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีการจัดตั้งคณะท างานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือเน้นการท างานด้านการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากข้ึน 

 
7. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเช่าขายบ้านและที่ดิน ตลอดจนเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท างานภายใต้โครงสร้างของ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการด าเนินคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 1-2 ครั้ง โดยได้ผนวกการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในการประชุมกรรมการจังหวัดด้วย การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับ
ศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การประชุม
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมืองร่วมกับงานประจ าจังหวัด ส่งผลให้
ระยะเวลาในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคนานขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการร่วม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

 
8. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดชัยนาท 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดชัยนาท ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่า
ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นสินค้าและบริการไม่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น อาหารไม่ได้
คุณภาพ ปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ ปัญหาบริษัทติดตั้งจานดาวเทียมไม่ดูแลหลังการขาย 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดชัยนาท อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายยุทธศาสตร์
ส านักงานจังหวัดชัยนาท กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุ มคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์อ านวยความเป็นธรรม



ในระดับอ าเภอ โดยไม่ได้ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การร่วม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยมีการจัดท าวารสารสคบ.ชัยนาท 
นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาทยังมีการจัดตั้งคณะท างานควบคุมตรวจสอบสินค้า ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาชัยนาท ขึ้น
เพ่ิมเติมอีกหนึ่งคณะ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของส้มโอ ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทยังสนับสนุน
งบประมาณให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
กับผู้บริโภคด้วย 

 
9. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เช่าซื้อบ้านและที่ดิน ตลอดจนเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก รองลงมาเป็นปัญหาสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพ  

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ท างานภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยการส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ  
ไกล่เกลี่ยฯ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ และการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  

 
10. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดจันทบุรี 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา
เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นเรื่องสัญญาด้านอ่ืนๆ เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญารับเหมา
ก่อสร้าง สัญญาค้ าประกัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสินค้าและบริการ เช่น ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ การ
รับประกันสินค้า การสาธิตสินค้าแล้วท าให้สิ่งของภายในบ้านเสียหาย 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดจันทบุรี ท างานภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
อ านวยการ ส านักงานจังหวัดจันทบุรี  กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 4 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ารง
ธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การประชุม
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการออกตรวจ
เป็นคณะใหญ่ที่รวมคณะท างานทุกคณะเข้าด้วยกัน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การ
จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคท่ีอ าเภอเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการร่วมกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที ่

 
 
 
 



11. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา

เช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์  
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่าย

อ านวยการส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ โดยไม่ได้ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การ
ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคท่ีอ าเภอเมืองร่วมกับงานประจ าจังหวัด ส่งผล
ให้ระยะเวลาในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคนานขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการร่ว ม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

 
12. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดสระแก้ว 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา
เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดสระแก้ว ท างานภายใต้ โครงสร้างของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 2 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ารง
ธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การส่งเรื่องให้
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดสระแก้วยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ และการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ นอกจากนี้ 
จังหวัดสระแก้วมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ อัยการ ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค และส านักงานจังหวัด ในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งท าให้ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมี บทบาทรับ
เรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทเบื้องต้น 

 
13. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดภูเก็ต 

สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อ
ขายบ้าน และท่ีดิน ตลอดจนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และราคาสูง  

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดภูเก็ต ท างานภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
อ านวยการส านักงานจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การประชุม 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 3-4 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
ด ารงธรรม และศูนย์อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน โดยใช้การประชุม
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ และการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

 
 



14. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดสงขลา 
สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อ

ขายบ้านและที่ดิน การเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นเรื่องสัญญาด้านอ่ืนๆ เรื่องสินค้าและ
บริการทั่งไป เช่น โฆษณาสินค้าว่าลดราคาหรือมีของสมนาคุณ แต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาหรือมูลค่าของสมนาคุณ
เอาไว้ 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดสงขลา ท างานภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
อ านวยการ ส านักงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด ประมาณปีละ 3 -4 ครั้ง การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์
อ านวยความเป็นธรรมในระดับอ าเภอ โดยไม่ได้ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนโดยใช้การ
ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ การออกตรวจการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคที่อ าเภอเมืองและอ าเภอต่างๆ การณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาค
ประชาชน นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังมีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้ภาคประชาชนจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริโภค มีการจัดตั้งคณะท างานตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัยของเล่นส าหรับเด็ก จัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน 2 ฉบับ คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาตามโครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจรจังหวัดสงขลา ระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยจังหวัด
สงขลา และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก และปกป้อง
สิทธิด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
 จากการศึกษา พบว่าการท างานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด มีปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้าราชการบางจังหวัดยังมีทัศนคติว่าภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ประจ าของตน มีความส าคัญ
มากกว่างานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีฐานะเป็นเพียงฝากงาน ซึ่งไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองได้ 
นอกจากนี้ ในบางจังหวัดยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวน และเจ้าหน้าที่ธุรการท างานในภาระงานอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้การท างานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดไม่มีความก้าวหน้า
เท่าท่ีควร 

2. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังกังวลในอ านาจหน้าที่ในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจาก
เห็นว่าตนเองไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรง นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานบางท่านยังได้รับผิดชอบเป็นคณะท างาน
ในด้านที่ไม่ตรงกับประสบการณ์และความช านาญของตนเอง ท าให้ยิ่งมีความกังวลไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคมากข้ึน 

3. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมีการโยกย้าย และสับเปลี่ยนต าแหน่งอยู่เสมอ ท าให้การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดในหลายจังหวัดไม่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลให้ข้อมูลเอกสาร สถิติ ผลการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดบางจังหวัดมีปัญหาการสูญหาย และไม่
สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 



4. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ซึ่งได้รับการจัดจ้างจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ ยังขาดความมั่นคงในการท างาน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ท าให้การท างานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดหลายแห่งไม่มีความต่อเนื่อง 

5. ในหลายจังหวัดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดน้อยมาก ท าให้
ขาดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ในการ
ท างานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

6. กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด ส่วนใหญ่ยังเน้นการรับเรื่องร้องเรียนและส่ง
ต่อเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ให้ความส าคัญกับการท างานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายไปร่วมกับภาคประชาชนน้อย 

 7. การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดในเกือบทุกจังหวัดจะด าเนินการโดยภาครัฐ 
หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด โดยมีการประสานงานเพ่ือท างานร่วมกับกลุ่ม ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคหรือภาคประชาชนค่อนข้างน้อย ท าให้การด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการรับ
เรื่องร้องทุกข์ ในขณะที่ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีกิจกรรมที่ไม่
หลากหลาย และกระจายเท่าท่ีควร 

8. ในหลายจังหวัดที่โครงสร้างของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ภายในส่วนงานซึ่งมีภารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบมาก ท าให้ต้องท างานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์งานคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ด ารงธรรมและ
สนับสนุนงานการด าเนินงานของส่วนงาน ท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นภารกิจเพ่ิมเติมของจังหวัดนั้นๆ 
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

9. ระบบการประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผ่านหนังสือราชการและการโทรศัพท์ยังมีความล่าช้าและไม่ชัดเจน อีกทั้ง
การประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ และการแจกจ่ายคู่มือในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคยังขาดความ
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดขาดความมั่นใจในการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคยังขาดความ
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดขาดความม่ันใจในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการเนินงาน การบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค และติดตามประเมินผลการด าเนินของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด 2) ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แล ะ 3) 
ข้อเสนอเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
1) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนเพ่ือให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ และความเข้าใจในสิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนรู้เท่าทันการละเมิดสิทธิ
ที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือให้ได้เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การใช้สื่อบุคคล สื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

2) ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดอย่างบูรณาการ โดยการเปิดโอกาสให้เครือข่ายการ
ท างานในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน 
หรือภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะในด้านการท ากิจกรรมรณรงค์ 



เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ความรู้ดังกล่าวได้
กระจายไปในกลุ่มประชาชนที่หลากหลายและกระจายในทุกพ้ืนที่ โดยจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนทั้งชุดความรู้และ
งบประมาณ  

3) ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง
ภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของจังหวัด 

4) ส่งเสริมการอบรมเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการท างานเพ่ือการรงณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการท างานเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย
เบื้องต้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

5) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เอกสาร สถิติ ผลการด าเนินง่านคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด
ให้สามารถสืบค้นได้โดยง่าย สะดวกต่อการค้นหา และใช้งาน โดยไม่สูญหายเมื่อเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

2. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
1) สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

ระดับจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และความรู้ด้าน
ฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก โฆษณาสินค้าและบริการ สัญญาธุรกิจ และธุรกิจแบบขายตรงและตลาดแบบตรง 

2) ก าหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดอย่างชัดเจน รวมทั้ง 
ติดตาม ก ากบ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ประสานเครือข่าย ให้ความรู้และการรับเรื่องร้องเรียน 

3) ผลักดันให้มีระบบการติดตามการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดให้เป็นไป
ตามแผนงบประมาณ เช่น การขอสถิติ ข้อมูล รูปภาพ หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมกับจังหวัดตาม
ความเหมาะสม 

4) ผลักดันให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ในระดับจังหวัด โดยก าหนดกรอบของตัวชี้วัดให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและข้าราชการของ
จังหวัดเห็นความส าคัญของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในตัวชี้วัด เช่น 
การจัดท าแผนออกตรวจ การท าฐานข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน 
และการรายงานผลงานประจ าปี เป็นต้น 

5) ผลักดันให้จังหวัดที่มีศักยภาพในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้กับจังหวัดอ่ืนๆ 

6) ผลักดันให้เกิดช่องทางในการสื่อสาร และสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง
ส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดต่างๆ เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค การสนับสื่อ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย 

1) ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด เพ่ือให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในจังหวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 



2) ควรศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็นศักยภาพ
โอกาส ข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) ควรศึกษารูปแบบการท างานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ด าเนินกิจกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับจังหวัด เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็น
ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 
 


