สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภค ครัง้ ที่ ๑๐
(The 10th Meeting of the ASEAN Committee on Consumer Protection)
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศบรูไน
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อนุมัติให้นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อํานวยการสํานัก
แผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สคบ.ในนามประเทศไทย พร้อมด้วยร้อยตรี
ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ น.ส.กุญชรี ธนรักษ์ และ น.ส.วลีรัตน์ พันธุวร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อาเซี ย นด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ครั้ ง ที่ ๑๐ โดยสามารถสรุ ป ผลการประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ
การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. เห็นชอบการดําเนินมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียนในระยะที่ ๔ (ปี ค.ศ. 20142015) ภายใต้ความร่วมมือของ ACCP จํานวน ๗ มาตรการ อาทิเช่น ขยายขอบเขตของ ACCP Website
โดยให้มีหมวดฐานข้อมูล (resource database section) ที่สําคัญๆ เช่น ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศสมาชิก และผลการศึกษาโครงการต่างๆ ของ ACCP เป็นต้น / การจัดทําบทความเชิงนโยบายและ
กรณีศึกษาในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญของภูมิภาค / การพัฒนารูปแบบและแนวทางดําเนินงานในการ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน / การมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสมาชิก
ครบทั้ง ๑๐ ประเทศ/ การจัดการประชุมประจําปีเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน จํานวน ๒ ครั้ง (ข้อมูล
เพิ่มเติม -กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลีย โดยครั้งแรก
จะจัดที่ประเทศเวียดนามในเดื อนธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ จะจัดที่ ประเทศไทย คาดว่าจะเป็นช่ วง
ครึ่งหลั งของปี ๒๕๕๘) / การพัฒนาแผนการฝึกอบรมเพื่อสนั บสนุนการสร้างสมรรถนะเชิ งวิชาการด้ าน
การคุ้มครองผู้บริโภคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก
๒. กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศกัมพูชามีความคืบหน้าในการออกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค โดยคาดว่าจะออกกฎหมายได้ประมาณกลางปี ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกที่เหลือ ๙ ประเทศ
มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว
๓. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าที่มีการเรียกคืน/ห้ามขาย เห็นควรปรับปรุงกลไกรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งและแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าที่มีการเรียกคืน/ห้ามขายในประเทศสมาชิก ทั้งอย่างเป็น
ทางการและอย่างสมัครใจของผู้ประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอินโดนีเซียรับไปพิจารณาและจะ
เสนอแนวทางการปรับปรุงกลไกเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป (ข้อมูลเพิ่มเติม -ไทยโดย สคบ.ซึ่งมีศูนย์
เฝ้าระวังฯ เป็นผู้ดําเนินการ ยังมีปัญหาการรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้คือยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ตามรอบที่
กําหนด ซึ่งคงต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป)
๔. การเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคชาวต่างชาติ ที่ประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคชาวต่างชาติในสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีหน่วยงาน
เฉพาะดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานด้านนี้ โดยจะร่วมกันพิจารณาต่อไปว่า เรื่องนี้ควรดําเนินการโดย ACCP
หรือควรอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการอาเซียนอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสาขา E-commerce โดยให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๕. การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็ง
สมรรถนะเชิงวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีการประเมิน
ความต้องการการฝึกอบรมของประเทศสมาชิก จัดทําแผน/รูปแบบการฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และจัด workshop เพื่อจัดการฝึกอบรมจํานวน ๒ ครั้ง โดย UNCTAD (อังค์ถัด) เป็นผู้ดําเนินโครงการ

๒
๖. การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติในประเทศตน โดยให้แต่ละประเทศรายงานผลเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
๗. การจัดทําแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
การดํ า เนิน การเรื่ อ งการศึ ก ษาการจั ดทํ า แผนปฏิบั ติก ารคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคของอาเซี ย นหลั ง ปี ค.ศ. 2015
ซึ่งสํานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่างดําเนินการประกาศการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
๘. เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไทยได้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบผลสรุ ป การจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง
การสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน – ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง สคบ.ได้ให้
การสนับสนุนและร่วมดําเนินการกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการสัมมนาดังกล่าวระหว่างวันที่ ๗-๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพฯ ที่ประชุมเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีที่ดีในการส่งเสริมความเข้าใจและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งด้านสถานการณ์และการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง และชื่น
ชมประเทศไทยในการริเริ่มกิจกรรมดังกล่าว
๙. การประชุม ACCP ครั้งต่อไป ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๑๑ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศอิ นโดนี เซีย โดยอินโดนี เ ซียเป็นเจ้ าภาพจัดประชุม และทําหน้ า ที่ป ระธาน
การประชุมด้วย ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกต้องหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเป็นประธานการประชุม
ตามลําดับตัวอักษร ตารางร่างกําหนดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเป็นประธานการประชุมปรากฏในเอกสาร
แนบ (ข้อมูลเพิ่มเติม ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACCP มาแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อการประชุมครั้งที่ ๖
ในปี ๒๕๕๕ และตามกําหนดการชั่วคราวที่หารือกันในที่ประชุม ไทยมีกําหนดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ครั้งที่ ๑๘ ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. ๒๕๖๑) และจะต้องรับตําแหน่งประธาน ACCP ในปีเดียวกัน โดยต้อง
ทําหน้าที่ประธานการประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑๗ และครั้งที่ ๑๘ อย่างไรก็ตาม กําหนดการนี้
อาจเร็วขึ้นได้ หากประเทศสมาชิกบางประเทศ (เช่น กัมพูชา ลาว พม่า) ไม่พร้อมรับภารกิจดังกล่าว และขอให้
ประเทศในลําดับถัดไปดําเนินการก่อน)
***************************

