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สรุปผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖5
ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 สรุปได้ ดังนี้
๑. การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ได้ดาเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 2,399 ราย โดยแบ่งตามประเภท
เรื่องร้องทุกข์ได้ดังนี้
ประเภทเรื่องร้องทุกข์

จานวน (ราย)

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

763

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

632

ด้านโฆษณา

547

ด้านสัญญา

457
แผนภูมิแสดงสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค
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๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค
ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 545 เรื่อง ผู้บริโภค จานวน 591 ราย
เป็นเงิน 17,660,387.51 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ด สตางค์ )
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
จานวน
(เรื่อง)
281

จานวน
(ราย)
281

จานวนเงิน
(บาท)
6,860,462.15

ด้านสัญญา

194

209

9,077,819.15

ด้านโฆษณา

42

73

1,673,462.45

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

28

28

48,643.76

ประเภทเรื่องร้องทุกข์
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

หมายเหตุ กรณีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ค้างดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านๆ มาด้วย
๓. การรับเรื่องเพื่อดาเนินคดีแทนผู้บริโภค
ได้ดาเนินการรับเรื่องเพื่อดาเนินคดีแทนผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 16 คดี ผู้บริโภค จานวน 23 ราย
เป็นเงิน 12,396,001.45 บาท (สิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์)
4. การตั้งเรื่องยึด/อายัดตามคาพิพากษาศาล
ได้ดาเนินการตั้งเรื่องยึด/อายัดตามคาพิพากษาศาล จานวน 6 คดี ผู้บริโภค จานวน 25 ราย
เป็นเงิน 15,728,441.65 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ได้แก่
1. บริษัท บ้านราชประสงค์ จากัด (รวม 5 คดี) จานวนเงิน 14,577,426.85 บาท
ผบ. 976/2561
ผบ. 1275/2562
ผบ. 156/2564
ผบ. 207/2564
ผบ. 764/2563
2. บริษัท บริษัท สยามนุวัตร จากัด จานวนเงิน 1,151,014.85 บาท
5. การเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ได้ ด าเนิ นการเปรี ย บเที ยบความผิ ดผู้ ประกอบธุ รกิ จที่ ล ะเมิ ดสิ ทธิ ผู้ บริ โภค จ านวน 2 ราย
เป็นเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
6. ข้อมูลการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจ ตลาดแบบตรงที่นายทะเบียนลงนาม
รับจดทะเบียน จานวน 23 ราย โดยแบ่งเป็น
การประกอบธุรกิจขายตรง จานวน 13 ราย ได้แก่
1. บริษัท นารดา อินเตอร์ จากัด
2. บริษัท สยาม ไพรพลัส จากัด
3. บริษัท ว๊าว ดี๊ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4. บริษัท ดาเซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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5. บริษัท คิงส์ เวย์ ซัคเซส มอลล์ จากัด
6. บริษัท ซอนญ่า จากัด
7. บริษัท อมรา อินเตอร์ จากัด
8. บริษัท 8 อนันต์ตะ จากัด
9. บริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์) จากัด
10. บริษัท ภูประชา เน็ตเวิรค์ จากัด
11. บริษัท เวิลด์ แคชเชอร์ จากัด
12. บริษัท คอมมอน คอร์เปอเรชั่น จากัด
13. บริษัท สะกายบาร์ จากัด (ระบบ OCPB Direct)
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จานวน 10 ราย ได้แก่
1. บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จากัด
2. บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จากัด
3. บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
5. บริษัท คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน)
6. บริษัท เอทีเอฟช็อป จากัด
7. บริษัท เอส พี เน็ตเวิร์ค จากัด
8. บริษัท นิคส์ ฟู๊ด จากัด
9. บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จากัด (ระบบ OCPB Direct)
10. บริษัท ปุญญาโชคทรัพย์ จากัด (ระบบ OCPB Direct)
7. การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจ
ได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
6.1 การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่น ๆ ทั่วไป จานวน 90 ราย 196 ตัวอย่าง
6.2 การตรวจสอบการโฆษณา จานวน 2 สื่อ จานวน 130 สินค้า
6.3 การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จานวน 9 ราย
6.4 การตรวจสอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและหลักฐานการรับเงิน จานวน 2 ราย
8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านงานประชาสัมพันธ์การคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคโดยการจั ด ท า Infographic จ านวน 53 เรื่ อ ง สื่ อ วิ ดี ทั ศ น์ / การผลิ ต สกู๊ ป ข่ า ว จ านวน 1 เรื่ อ ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทางโซเชียล ลงเว็บไซต์ของ สคบ.(www.ocpb.go.th) Facebook สคบ.
Line สคบ. และ pantip.com จานวน 159 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อต่าง ๆ (สถานีโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร) จานวน 5 เรื่อง จัดส่ง
ข่ า ว/บทความ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคผ่ า นหน่ ว ยงานราชการ
ทั่วประเทศ จานวน 4 เรื่อง งานตรวจข่าวประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ สคบ. จานวน 59 ข่าว จัดบอร์ดเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ / ภาพกิ จ กรรม/งานออกแบบ จ านวน 2 ครั้ ง จั ด ประชุ ม สั ม มนา/ประชุ ม โฆษก/กิ จ กรรม
จานวน 2 ครั้ง และการผลิตรายการวิทยุครบเครื่องเรื่อง สคบ. จานวน 4 ครั้ง
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9. ข่าวเด่นประจาเดือน
มีเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 7 เรื่อง ได้แก่ (1) สคบ.
ลงพื้นที่ตรวจสอบ MaMa DARUMA Sushi (2) สคบ. ร่วมรายการ “สถานีประชาชน” ประเด็น: ปัญหาพื้นที่
สาธารณูปโภค หมู่บ้านจัดสรรทรุด-ชารุด จังหวัดนครสวรรค์ (3) ประชุมหารือเรื่อง “มาตรการป้องกันปัญหา
การหลอกลวง เอาเปรี ย บ และไม่ได้รั บ ความเป็นธรรมจากผู้ ประกอบธุร กิจ ที่ด าเนินโครงการ Work and
Travel” (4) ลูกทัวร์โดนเท ร้อง สคบ. จ่ายเงินแล้วไม่ได้เที่ยว (5) สคบ. ร่วมรายการ “สถานีประชาชน”
ประเด็น การออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ (6) หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมหารือ “รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ ” (7) สคบ. ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจาก สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ทาหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
10. การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1) โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (2) โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
(ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสั ญ ญา เรื่ อ ง ให้ ธุ ร กิ จ การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ธุ ร กิ จ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2) (3) โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่ผู้บริโภค (4) โครงการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทาง
การใช้ข้อความโฆษณาที่มีลั กษณะเป็ น การยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสู จน์ และแนวทางการพิสู จน์
เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. ....
11. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค/คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง/
คณะอนุกรรมการ
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
11.1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 37 เรื่อง
11.2 คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง
11.3 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง
11.4 คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง
11.5 คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ
1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง
11.6 คณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ นกรองเรื่ องราวร้ องทุ กข์ จากผู้ บริ โภคด้ านโฆษณา
และบริการ มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง
11.7 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อความบนฉลากสินค้า มีการพิจารณาเรื่องสาคัญ
ต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง
11.8 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 5 เรื่อง
11.9 คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษารูปแบบและข้อความของฉลากสินค้า มีการพิจารณาเรื่อง
สาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 1 เรื่อง
11.10 คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน มีการพิจารณาเรื่อง
สาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 1 เรื่อง
11.11 คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน มีการ
พิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 2 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง
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11.12 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ
2 ครั้ง จานวน 8 เรื่อง
11.13 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 3 ครั้ง จานวน 9 เรื่อง
11.14 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค มีการพิจารณา
เรื่องสาคัญต่าง ๆ 4 ครั้ง จานวน 10 เรื่อง
11.15 คณะอนุ ก รรมการไกล่ เ กลี่ ย เรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์ จากผู้ บ ริโ ภค ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคและผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จ านวน 30 ครั้ ง เรื่ องร้ องทุ กข์ จ านวน 83 เรื่ อง
ผู้ร้อง จานวน 83 ราย ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 31 เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ จานวน 52 เรื่อง และจานวนเงิน
ที่ได้รับการชดเชย 665,508.00 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน)
12. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สารวจความพึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารผ่ า นทางศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ได้ ก าหนดความพึ ง พอใจของผู้ รั บบริ การร้ อยละ 8๐
มีรายละเอียดดังนี้
12.๑ ความพึงพอใจโดยตอบแบบสอบถาม จานวน 164 ราย
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 100 %
12.๒ ความพึงพอใจผ่านทางระบบ (Smile Box) จานวน 207 ราย
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 98.55 %
12.๓ ความพึงพอใจผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ จานวน 600 ราย
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 99.01%

-๖-

ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
**********************

รายงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้

๑. การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ส่วนกลาง)
๑.๑ ส านั กงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บริโ ภคจัด ให้ มีศู นย์รั บเรื่ องราวร้ อ งทุ ก ข์ ส าหรั บ
ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งให้บริการ
รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบร้องเรียน
ออนไลน์ www.ocpb.go.th และแอปพลิเคชัน OCPB Connect ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับเรื่องร้องทุกข์
จากผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 2,064 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเรื่องร้องทุกข์

จานวน (ราย)

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

632

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

611

ด้านโฆษณา

532

ด้านสัญญา

289

-๗-

แผนภูมิแสดงสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ช่องทางเรื่องร้องทุกข์ : สามารถจาแนกช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ได้ ดังนี้

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

-๘-

๑.๒ ส านั กงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภคได้แบ่งประเภทการร้องทุกข์ประเภทหลั ก
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) สินค้าอุปโภคและบริโภค ๒) บริการ และ ๓) อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีจานวนผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๓ ประเภทหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลัก
สินค้าอุปโภคและบริโภค
บริการ
อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
รวม

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
(ราย)
986
810
268
2,064

ร้อยละ (%)
47.77
39.25
12.98
100

แผนภูมิแสดงสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ๓ ประเภทหลัก

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ในเดือ นสิ งหาคม ๒๕๖๕ จากสถิติในแผนภูมิ พบว่า ประเภทหลั กที่มีการร้องทุกข์เข้ า มา
มากที่สุด คือ สินค้าอุปโภคและบริโภค จานวน 986 ราย (47.77%) รองลงมา คือ บริการ จานวน 810 ราย
(39.25%) และอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย จานวน 268 ราย (12.98%) ซึ่งแบ่งประเภทเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ
ได้ดังนี้

-๙-

1. ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค
แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

จากสถิติเรื่องร้องทุกข์ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประเภทที่มี
การร้องทุกข์เข้ามามากที่สุด คือ สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) จานวน 617 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.58 โดยมี
ประเด็นการร้องทุกข์เข้ามามากที่สุด คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- ๑๐ -

2. ประเภทบริการ
แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประเภทบริการ

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

จากสถิติเรื่องร้องทุกข์ประเภทบริการ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประเภทที่มีการร้องทุกข์เข้ามา
มากที่สุด คือ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จานวน 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.83 โดยมีประเด็นการร้องทุกข์
เข้ามามากที่สุด คือ ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน

- ๑๑ -

3. ประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
แผนภูมิแสดงสถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

จากสถิติเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ประเภทอสั งหาริ มทรั พย์ และที่ อ ยู่ อาศัย ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๕
ประเภทที่มีการร้องทุกข์เข้ามามากที่สุด คือ อาคารชุด/คอนโดมิเนียม จานวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.73
โดยมีประเด็นการร้องทุกข์เข้ามามากที่สุด คือ ต้องการให้ตรวจสอบผู้ประกอบการ

- ๑๒ -

๑.๓ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้มีการขอรับคาปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ โดยมีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ จานวน 3,751 ราย
ขอรับคาปรึกษา/รับเรื่องร้องทุกข์/ติดตามผล/แจ้งเบาะแส/เสนอแนะ จานวน 3,751 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเรื่องร้องทุกข์

จานวน (ราย)

ด้านสัญญา
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ด้านกฎหมาย
อื่นๆ

813
679
571
161
20
1,507

แผนภูมิแสดงประเภทเรื่องร้องทุกข์ของการบริการสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑๖๖

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

- ๑๓ -

ช่องทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๖๖ : สามารถจาแนกประเภทเรื่องการติดต่อ ดังนี้

แผนภูมิแสดงประเภทเรื่องการติดต่อการบริการสายด่วนคุม้ ครองผู้บริโภค ๑๑๖๖

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

- ๑๔ -

การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ส่วนภูมภิ าค)
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประสานงานกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคประจาเดื อน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ สรุปได้ดังนี้
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 335 ราย ได้แก่
ประเภทเรื่องร้องทุกข์
ด้านสัญญา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านโฆษณา
รวม

จานวน (ราย)
168
152
15
335

แผนภูมิแสดงสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค

ที่มา : ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จากสถิติในแผนภูมิ พบว่า ประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่เข้ามามากที่สุดคือ
ด้านสัญญา จานวน 168 ราย (50.15%) รองลงมาคือ ด้านฉลากและสิ นค้าบริการทั่วไป จานวน 152 ราย
(45.37%) และด้านโฆษณา จานวน 15 ราย (4.48%)

- ๑๕ -

2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค (ส่วนกลาง)
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค ได้ดาเนินการแก้ ไ ข
ปัญหาให้ผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้ น 360 เรื่อง ผู้บริโภค จานวน 406 ราย เป็นเงิน 17,607,257.51 บาท
(สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวน

จานวน

จานวนเงิน

(เรื่อง)

(ราย)

(บาท)

166

166

991,012.76

15
113
10
28

15
113
10
28

776,020.00
166,349.00
48,643.76

160

160

-

ด้านสัญญา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านโฆษณา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

54
88
18
-

54
88
18
-

-

๓. เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

8

8

1,476,890.00

ด้านสัญญา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านโฆษณา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

8
-

8
-

1,476,890.00
-

11

37

6,235,004.73

7
4
-

22
15
-

5,318,551.00
916,453.73
-

การดาเนินการ
๑. การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ
ด้านสัญญา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านโฆษณา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดาเนินคดี
ด้านสัญญา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านโฆษณา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

- ๑๖ -

จานวน

จานวน

จานวนเงิน

(เรื่อง)

(ราย)

(บาท)

6

12

7,338,773.15

ด้านสัญญา

1

1

552,900.00

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

3

3

6,360,483.15

ด้านโฆษณา

2

8

425,390.00

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

-

-

-

๖. ดาเนินการบังคับคดีตามคาพิพากษา

4

4

756,858.15

ด้านสัญญา

3

3

731,858.15

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

-

-

-

ด้านโฆษณา

1

1

25,000.00

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

-

-

-

-

-

-

ด้านสัญญา

-

-

-

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

-

-

-

ด้านโฆษณา

-

-

-

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

-

-

-

๘. อื่น ๆ (ยุติเรื่อง, ถอนเรื่อง, คดีสิ้นสุด)
ด้านสัญญา

5
1

19
1

808,718.72
192,100.00

ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป

1

1

310,000.00

ด้านโฆษณา

3

17

306,618.72

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

-

-

-

การดาเนินการ
๕. ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ชาระค่าเสียหาย
ให้ผู้บริโภค

๗. ดาเนินการตาม พรบ. ล้มละลาย

รวม

360
406
17,607,257.51
หมายเหตุ (กรณีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ค้างดาเนินการ
ในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มาด้วย)

- ๑๗ -

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค (ส่วนภูมิภาค)
ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๕ ได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากผู้ บริ โภค จานวนทั้งสิ้ น 185 เรื่อง
ผู้บริโภค จานวน 185 ราย เป็นเงิน 53,130.00บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ บาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ร้องทุกข์
๑. เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านสัญญา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๒. ยุติเรื่อง
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านสัญญา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๓. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านสัญญา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๔. ส่งดาเนินคดี
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านสัญญา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๕. อื่นๆ (ให้คาปรึกษา/แนะนา)
ด้านโฆษณา
ด้านฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
ด้านสัญญา
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
รวม

จานวน
(เรื่อง)

จานวน
(ราย)

จานวน
(บาท)

6
3
3
10
4
6
1
1
168
4
69
95
185

6
3
3
10
4
6
1
1
168
4
69
95
185

53,130.00
23,630.00
29,500.00
53,130.00

- ๑๘ -

3. การรับเรื่องเพือ่ ดาเนินคดีแทนผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องเพื่อดาเนินคดีแทนผู้บริโภค ในกรณีที่ได้รับ
ค าร้ อ งขอจากผู้ บ ริ โ ภคที่ ถูก ละเมิ ด สิ ท ธิ ซึ่ ง ในเดื อ นสิ งหาคม ๒๕๖๕ ได้ รั บ ด าเนิ น คดี แ ทนผู้ บ ริโ ภค โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การดาเนินคดีแทนผู้บริโภค

จานวน (คดี)

จานวน (ราย)

 กรณีเรื่องการโฆษณา
รับดาเนินคดีแทนผู้บริโภค

5

9

จานวนค่าเสียหาย (บาท)

548,444.80 บาท

 กรณีเรื่องฉลากและสินค้าบริการทั่วไป
รับดาเนินคดีแทนผู้บริโภค

4

4

จานวนค่าเสียหาย (บาท)

232,330.00 บาท

 กรณีเรื่องสัญญา/อสังหาริมทรัพย์
รับดาเนินคดีแทนผู้บริโภค

10

7

จานวนค่าเสียหาย (บาท)

11,615,226.65 บาท

 กรณีเรื่องธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
รับดาเนินคดีแทนผู้บริโภค

-

-

จานวนค่าเสียหาย (บาท)

-

 กรณีสานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด
รับดาเนินคดีแทนผู้บริโภค
จานวนค่าเสียหาย (บาท)
รวม
รวมจานวนค่าเสียหาย (บาท)

-

16

23
12,396,001.45 บาท

- ๑๙ -

4. การตั้งเรื่องยึด/อายัดตามคาพิพากษาศาล
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดาเนินการตั้งเรื่องยึด/อายัดตามคาพิพากษาศาล
ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 ได้ดาเนินคดีแทนผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินการ
จานวน
จานวนผู้บริโภค
ชื่อจาเลย
ยึด - อายัด
(คดี)
(ราย)
1. บริษัท บ้านราชประสงค์ จากัด (รวม 5
ยึดกรรมสิทธิ์ห้องชุด
คดี)
ผบ. 976/2561
5
22
ผบ. 1275/2562
ผบ. 156/2564
ผบ. 207/2564
ผบ. 764/2563
14,577,426.85 บาท
จานวนเงิน (บาท) ที่ยึด-อายัด
2. บริษัท สยามนุวัตร จากัด
จานวนเงิน (บาท) ที่ยึด-อายัด
รวมจานวนเงิน (บาท) ที่ยึด-อายัด

อายัดสิทธิเรียกร้อง
ประเภทบัญชีเงินฝาก
ของจาเลย

1

3
1,151,014.80 บาท

15,728,441.65 บาท

- ๒๐ -

5. การเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดาเนินการเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖5 ได้มีการดาเนิ นการ
เปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวน
กรณีความผิด

2 ราย
40,000 บาท



ด้านโฆษณา
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค
จานวนค่าเสียหาย









2 ราย
40,000 บาท

ด้านฉลาก
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

- ราย

จานวนค่าเสียหาย

- บาท

ด้านสัญญา
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

- ราย

จานวนค่าเสียหาย

- บาท

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

- ราย

จานวนค่าเสียหาย

- บาท

กรณีขัดหนังสือเรียก (ไม่มาให้ถ้อยคาตามหนังสือเรียก)
จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

- ราย

จานวนค่าเสียหาย

- บาท

- ๒๑ -

6. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
และธุรกิจตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภคได้ดาเนินการจดทะเบียนการประกอบธุร กิจ
ขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงที่นายทะเบียนลงนามรับจดทะเบียน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จานวน 23 ราย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การประกอบธุรกิจขายตรง จานวน 13 ราย ได้แก่
1. บริษัท นารดา อินเตอร์ จากัด
2. บริษัท สยาม ไพรพลัส จากัด
3. บริษัท ว๊าว ดี๊ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4. บริษัท ดาเซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5. บริษัท คิงส์ เวย์ ซัคเซส มอลล์ จากัด
6. บริษัท ซอนญ่า จากัด
7. บริษัท อมรา อินเตอร์ จากัด
8. บริษัท 8 อนันต์ตะ จากัด
9. บริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์) จากัด
10. บริษัท ภูประชา เน็ตเวิร์ค จากัด
11. บริษัท เวิลด์ แคชเชอร์ จากัด
12. บริษัท คอมมอน คอร์เปอเรชั่น จากัด
13. บริษัท สะกายบาร์ จากัด (ระบบ OCPB Direct)
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จานวน 10 ราย ได้แก่
1. บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จากัด
2. บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จากัด
3. บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
5. บริษัท คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน)
6. บริษัท เอทีเอฟช็อป จากัด
7. บริษัท เอส พี เน็ตเวิร์ค จากัด
8. บริษัท นิคส์ ฟู๊ด จากัด
9. บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จากัด (ระบบ OCPB Direct)
10. บริษัท ปุญญาโชคทรัพย์ จากัด (ระบบ OCPB Direct)

- ๒๒ -

7. การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
(ส่วนกลาง)
ส านั กงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภคได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนาเข้า
และผู้จาหน่ายสินค้าและบริการ ตรวจสอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและหลักฐานการรับเงิน และผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.๑ การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่น ๆ ทั่วไป ได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์
ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ จานวน 6 ราย 196 ตัวอย่าง ดังนี้
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ ทั่วไป
- ตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ณ สถานประกอบการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ)
พบว่า สินค้าที่ตรวจสอบยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลากตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน
6
196

ราย
ตัวอย่าง

6
196
6
196

ราย
ตัวอย่าง
ราย
ตัวอย่าง

7.2 การตรวจสอบการโฆษณาได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ ประกอบธุรกิจต่าง ๆ
จานวน 1 สื่อ 130 สินค้า ดังนี้
การตรวจสอบ

จานวน

๑. การตรวจสอบการโฆษณา

1
130

สือ่
สินค้า

- การตรวจสอบข้อความโฆษณาสินค้าและบริการทั่วไป รวมทั้งการโฆษณา
ขายห้องชุดในอาคารชุดและขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร ทางสื่ออินเทอร์เน็ต

130

สินค้า

130
-

สินค้า
สินค้า

พบว่า ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

- ๒๓ -

7.3 การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์
ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ จานวน 9 ราย
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง
- การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
พบว่า

ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
อยู่ระหว่างตรวจสอบ

จานวน
9

ราย

9

ราย

-

ราย
ราย
ราย

9

- ๒๔ -

การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
(ส่วนภูมิภาค)
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ดาเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 87 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ ทั่วไป
จานวน
84
ราย
๒. การตรวจสอบด้านสัญญา

จานวน

2

ราย

๓. การตรวจสอบโฆษณา

จานวน

1

ราย

4. การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง

จานวน

-

ราย

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ ทั่วไป

จานวน
84

ราย

84

ราย

1

ราย

1

ราย

2

ราย

 สัญญาอื่น ๆ (สัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน และอาคารชุด/สัญญาเช่าซื้อมือถือ/
สัญญาให้ใช้สิทธิประกอบการ/บัตรเครดิต
- การตรวจสอบเพื่อให้คาแนะนากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ

1

ราย

 สัญญาอื่น ๆ (สัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน และอาคารชุด/สัญญาเช่าซื้อมือถือ/
สัญญาให้ใช้สิทธิประกอบการ/บัตรเครดิต
- การตรวจสอบเพื่อให้คาแนะนากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ

1

ราย

 การตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ)
- การตรวจสอบเพื่อให้คาแนะนากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ
2. การตรวจสอบการโฆษณา
 การโฆษณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (การให้ของแถมเสี่ยงโชค ชิงรางวัล)
- การตรวจสอบเพื่อให้คาแนะนากับผู้ประกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจ
3. การตรวจสอบสัญญาธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและหลักฐานการรับเงิน

- ๒๕ -

8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง เผยแพร่ แ นวทางการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
เพื่อกระตุ้นจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
การดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑. งานประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- การผลิต infographic
- สื่อวีดีทศั น์/การผลิตสกู๊ปข่าว

๒. งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- การเผยแพร่สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค แผ่นพับ
โปสเตอร์ วารสาร สคบ. ซีดี เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วผ่ า นทางโซเซี ย ล ลงเว็ บ ไซต์ ข อง สคบ.
(www.ocpb.go.th) , Facebook สคบ. , Line สคบ. และ pantip.com
- บทความด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ สคบ. (www.ocpb.go.th)
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อต่าง ๆ
(สถานีโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)
- จัดส่งข่าว/บทความ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคผ่านหน่วยงานราชการทั่วประเทศ
- งานตรวจข่าวประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ สคบ.

จานวน
54

เรื่อง

53
เรื่อง
1
เรื่อง
- แผ่น/เล่ม
169
เรื่อง
64
ข่าว
6
ครั้ง
- รายการ
แผ่น/
เล่ม
159

เรื่อง

5

เรื่อง
ข่าว

5

เรื่อง

4

เรื่อง

59

ข่าว

- เป็นวิทยากรบรรยาย

-

ครั้ง

- จัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม/งานออกแบบ

1

เรื่อง

- จัดประชุมสัมมนา/ประชุมโฆษก/กิจกรรม

2

ครั้ง

- การผลิตรายการวิทยุครบเครื่องเรื่อง สคบ.

4

ครั้ง

๓. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- การนาเข้าข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- รายการ
- รายการ
- รายการ

- ๒๖ -

9. ข่าวเด่นประจาเดือน
ดังนี้

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 7 เรื่อง
8.1 สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ MaMa DARUMA Sushi

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้มอบหมายให้ พันตารวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สั่งการให้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา นาโดยนายเลิศศักดิ์ รักธรรม นิติกรชานาญการพิเศษ
นายประกิจ โสมวิเศษ นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน MaMa DARUMA Sushi
อุ ดมสุ ข ๕๘ จากกรณี ที่ ป รากฏตามสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ว่ า ร้ า นดั ง กล่ า ว เปิ ด ให้ บ ริ ก ารรั บ ประทานอาหาร
โดยมีลักษณะเชิญชวนให้ลูกค้าที่มีคูปองรับประทานอาหารจากร้านดารุมะ ซูชิ มาใช้สิทธิรับประทานอาหาร
ที่ร้าน MaMa DARUMA Sushi ได้นั้น จาการสอบถามข้อเท็จจริงจากพนักงานของร้านได้ความว่า ร้าน MaMa
DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ เปิดให้บริการให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีคูปอง หรือ voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ
ซึ่งหากลูกค้าที่ต้องการจะใช้สิทธิรับประทานอาหารโดยใช้คูปองจากร้านดารุมะ ซูชิ ต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้จะใช้บริการต้องแสดงหน้าแอปพลิเคชัน Daruma Sushi ที่เคยได้จองไว้ สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาสลิป
การโอนเงิน โดยทางร้านฯ จะเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
๒. ทางร้านจะไม่มีการจากัดสิทธิผู้ใช้บริการ และไม่ได้จากัดจานวนลูกค้าที่มีคูปอง หรือ Voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ
โดยผู้ที่จะใช้คูปองจากร้านดารุมะ ซูชิ ต้องโทรมาสารองที่นั่งก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖ ๗๑๓ ๕๗๗๗
๓. ทางร้านเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคูปอง หรือ Voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ จานวน ๔ รอบ คือ ๑๑.๐๐ น.
๑๒.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. โดยในแต่ละรอบสามารถรับประทานอาหารได้เป็นเวลาจานวน ๙๐ นาที
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ กับร้านดารุมะ ซูชิ สาขาต่าง ๆ
ที่ปิดให้บริการ พนักงานไม่ทราบถึงกรณีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม สคบ. จะติดตามและสอดส่องพฤติการณ์
ของร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ กับร้านดารุมะ ซูชิ สาขาต่าง ๆ ที่ปิดให้บริการ ต่อไป

- ๒๗ -

8.2 สคบ. ร่วมรายการ “สถานีประชาชน” ประเด็น: ปัญหาพื้นที่สาธารณูปโภค หมู่บ้านจัดสรรทรุด -

ชารุด จังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหั ส บดีที่ 18 สิ งหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
โดย นายนิ รุ ตต์ ศรี ไกรวิน ผู้ อานวยการส่ ว นประสานและส่ งเสริมการคุ้มครองผู้ บริโภคจังหวัด 1 เข้าร่ว ม
ออกอากาศสดในรายการ "สถานีประชาชน” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ในการนี้ ได้ มี ก ารพู ด คุ ย กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
และช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่สาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรทรุด -ชารุด
ในจังหวัดนครสวรรค์ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันตัวบ้าน กรณีบ้านทรุด -ชารุด อีกทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ได้มีการแจ้งว่าจะมีสนามเด็กเล่น แต่ผ่านมา 5 ปี ยังไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น ลูกบ้านจะสามารถดาเนินการ
ได้อย่างไร รวมทั้งกรณีพื้นที่สาธารณูปโภคชารุดเสียหาย ลูกบ้านมีสิทธิเรียกร้องอย่างไรได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินการของ สคบ. จ.นครสวรรค์ แล้ว

- ๒๘ -

8.3 ประชุมหารือเรื่อง “มาตรการป้องกันปัญหาการหลอกลวง เอาเปรียบ และไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินโครงการ Work and Travel”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ พันตารวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง "มาตรการป้องกันปัญหาการหลอกลวง เอาเปรียบ และไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้ ป ระกอบธุร กิ จ ที่ ดาเนิ น โครงการ Work and Travel” กับหน่ว ยงานภาครัฐ รวม 6 หน่ว ยงาน
ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตรกรรม
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
และกรมการจัดหางาน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนกรณีผู้บริโภคได้รับความ
เดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel
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8.4 ลูกทัวร์โดนเท ร้อง สคบ. จ่ายเงินแล้วไม่ได้เที่ยว

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม
ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค นาโดย ทนายรัชพล ศิริสาคร และผู้เสียหายจานวนกว่า 70 ราย กรณีซื้อทัวร์
ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ผ่านบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ และถูก ตม.เกาะเชจู กักตัวไว้
เป็นเวลา 4 วัน ก่อนจะถูกผลักดันกลับประเทศไทย โดยทาง ตม. เกาะเชจูให้เหตุผลว่าที่เข้าไม่ได้เป็นเพราะกรุ๊ป
ทัวร์ไม่มีไกด์ท่องเที่ยวนาทาง ซึ่งผู้เสียหายเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงรวมตัวกันเดินทางไปร้องเรียนกับสานักงาน
ทนายรั ช พลก่อนหน้ านี้ และในวัน นี้ ทนายรัช พลจึงนากลุ่ มผู้ เสียหายเดินทางมาร้องเรียนกับ สคบ. เพื่อให้
ดาเนินการตรวจสอบโฆษณานาเที่ยวของบริษัททัวร์แห่งนี้ และช่วยเจรจาขอเงินคืน ณ ศูนย์รับเรื่ องร้องทุกข์
ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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8.5 สคบ. ร่ วมรายการ “สถานีประชาชน” ประเด็น การออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
โฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้กองกฎหมายและคดี โดย นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อานวยการส่วน
บังคับคดี (สคบ.) เข้าร่วมออกอากาศสดในรายการ "สถานีประชาชน” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพฯ ในประเด็น ประชาชนติดตามกรณีเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณา เรื่องแนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การ
พิสูจน์ เพื่อความจริงเกี่ยวกับการโฆษณา จากการประกาศใช้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรม และนโยบายการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านโฆษณาของ สคบ. รวมทั้งสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาที่เกินจริงที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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8.6 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมหารือ "รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทาง
การคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่"

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมพิจารณา "รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่” ของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ณ ห้องประชุม 1 สคบ. สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
วุฒิสภา ได้เสนอผลการศึกษา เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่" ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยรายงานฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาสภาพการบังคับใช้ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องกับ การคุ้ มครองผู้ บริโ ภคของประเทศไทย (๒) ศึกษาแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในสภาพบริบทวิถีใหม่ และ (๓) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้เสนอรายงานเข้าที่ประชุมวุฒิสภาและมีมติเห็นชอบแล้ว และในคราวประชุม รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครื องาม) ได้มีคาสั่ ง ให้ สคบ. เป็ น หน่ ว ยงานหลั กรั บรายงานพร้ อ มทั้ งน าข้ อเสนอแนะของกรรมาธิ ก ารฯ
ไปพิ จ ารณาร่ ว มกั บ 7 หน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของแนวทางการป้ อ งกั นและแก้ ไ ข ปัญหา
ของผู้บริโภคในสภาพบริบทใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและจะนา
รายงานฉบับดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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8.7 สคบ. ต้ อนรั บคณะศึกษาดูงานจาก สานักงานปลัดกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม ทาหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค (นายธสรณ์ อั ฑ ฒ์ ธนิ ท ธิ พั น ธ์ ) ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจาก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม ทาหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคล เพื่อเข้าศึกษาดู ง าน
ในหั ว ข้อแนวทางขั้น ตอน กระบวนการดาเนินการรับเรื่ องร้องเรียน การไกล่ เกลี่ ย เพื่อรองรับทั่ว ประเทศ
แนวทางการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคและ Call Center 1166 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น กระบวนการ ระยะเวลาด าเนิ น การ
ตามกระบวนการพิจารณา/การไกล่เกลี่ย รวมทั้งแนวทางการบูรณาการ การรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ณ สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนาโดย พันตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พลเอกเดชา พลสุวรรณ ประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะ
ศึกษาดูงาน) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับส านัก งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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10. การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดประชุมสัมมนา
ให้ ความรู้ แก่ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ ป ระกอบธุร กิจ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่ ว ไป
ซี่งในเดือนสิงหาคม 2565 ได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน
รวมทั้งผู้ที่ต้องจัดทาแผนงานโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์
และเทคนิ ค การจั ด ท าแผน สามารถเชื่ อ มโยงวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนสู่ แ นวทางการบริ ห าร ตลอดจนบริ ห าร
งบประมาณที่มีอย่ างจ ากัด ได้ อย่ า งคุ้ มค่า ส่ งผลให้ ส ามารถขับเคลื่ อนการดาเนิน งานขององค์ กรได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานประเภท
อานวยการ วิชาการระดับชานาญการพิเศษ และระดับชานาญการ จานวน 36 คน

ผลการดาเนินงาน : ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทาแผน สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนสู่แนว
ทางการบริหาร กาหนดเป้าหมายในการทางาน เชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนควบคุม
แผนปฏิบัติงานด้วยงบประมาณที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเลขานุการกรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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1.2 โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสั ญ ญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2)
จัดโครงการรั บ ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสั ญญา เรื่อง
ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง (ร่าง)
ประกาศดังกล่าวให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปประกาศใช้ เป็นกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน
และเจ้าหน้าที่ สคบ. จานวน 268 คน

ผลการด าเนิ น งาน : ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อน
ที่จ ะน าไปประกาศใช้เป็ น กฎหมาย ซึ่งจะทาให้ ผู้ บริโ ภคได้รับความคุ้มครองกรณีการกู้ยืมเงินเพื่อผู้ บริโภค
ของสถาบันการเงิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

- ๓๕ -

1.3 โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค
จั ด โครงการเสริ ม ศั กยภาพบุ คลากรด้า นการสร้า งสื่ อดิจิ ทัล เพื่ อเผยแพร่ ความรู้ สู่ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง และฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม
ในการสร้างงานนาเสนอหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ได้ใจความและเป็นที่น่าสนใจ
เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลความรู้สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
หรือนโยบายสาคัญต่าง ๆ สู่ประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ เกิด
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการ
จานวน 23 คน

ผลการดาเนินงาน : ผู้เข้าสัมมนาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือสามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักงานเลขานุการกรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ๓๖ -

1.4 โครงการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณา
เรื่ อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่ มีลั กษณะเป็น การยืน ยัน ข้ อเท็จจริ งอัน ยากแก่การพิสูจน์ และ
แนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. ....
จัดโครงการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทาง
การใช้ข้อความโฆษณาที่มีลั กษณะเป็ น การยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสู จน์ และแนวทางการพิสู จน์
เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนากลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการนาเสนอขายสินค้าหรือบริการ สร้างความเข้าใจ
และให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น ธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ เจ้าหน้าที่ สคบ. จานวน 50 คน

ผลการดาเนินงาน : ได้รับข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลั กษณะเป็นการยืน ยัน
ข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. ....
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

- ๓๗ -

11. ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง/
คณะอนุกรรมการ ในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดังนี้

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ จานวน 1 ครั้ง จานวน 37 เรื่อง

- รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจาเดือนมิถุนายน 2565
- รายงานผลการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค
- รายงานผลการบังคับคดี
- รายงานผลการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ริโภค พ.ศ. 2522
- รายงานผลการดาเนินการกรณีตรวจสอบสถานที่ทาการของบริษัท เดอะ บีไฮฟ์ กรุ๊ป จากัด
- รายงานผลการประชุมร่วมกับอังค์ถัด (UNCTAD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
- รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
- ผลการดาเนินการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จานวน 8 เรื่อง
- การดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ จานวน 5 เรื่อง
- ยุติเรื่องร้องทุกข์
จานวน 14 เรื่อง
- ยุติเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จานวน 5 เรื่อง
- ยุติเรื่องร้องทุกข์ด้านสินค้าและบริการ จานวน 9 เรื่อง
- หารื อแนวทางความร่ว มมื อ การด าเนิน งานเพื่ อ การคุ้ ม ครองผู้ บริโ ภคร่ว มกัน ระหว่ า ง
คณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภคและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สคบ.

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ร้องขอ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
๑. คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก
- ขอให้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภัยสาหรับ
เด็กในรถยนต์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก
- ขอให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายบัญชา เสียมหาญ เรื่อง สั่งทากรอบพระกับบริษัท
ห้างทองจารุกร จากัด กรณีการดาเนินการตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

- ๓๘ -

๒. คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่า
ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบสัญญา พ.ศ. ....
- (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การให้ธุรกิจการต่อเติมที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....
- พิจารณาให้ความเห็นหลักฐานการรับเงิน การให้บริการเสริมความงามของบริษัท โฮลิสติก
สปา แอนด์ บิวตี้ จากัด ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงาม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการับเงิน พ.ศ. 2563
๓. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ความโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ CANDYCANDO
ของ บริษัท แคนดี้ส์ แดนส์ จากัด
- ขอให้พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้
ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดง
ความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ. ....
4. คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้พิจารณาทบทวนคาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริก าร
ที่ 91/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตราย
- ขอให้พิจารณาผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC
- ขอให้พิจารณาการยื่นคาขอดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC

คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านโฆษณาและบริการ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้ดาเนินคดีแพ่งกับบริษัท ดารุมะ ซูซิ จากัด นายเมธา ชลิงสุข นางสาวกฤชฐารวี พิจิตรพงศ์ชัย
นางวารี เมฆมณี นางาววิรัลพัชร์ เอี่ยมมุทิตา และนางสาวนันทินี เทพผดุงพร และนายสิทธิพงศ์ แสนแมน
- ขอให้ยุติเรื่องร้องทุกข์ของนายอิสระ สีหานาด
๔. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อความบนฉลากสินค้า
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้ พิ จารณาข้ อความบนฉลากสิ นค้ าประเภทเครื่ องตั ดกระแสไฟฟ้ ารั่ วลงดิ นอั ตโนมั ติ
และตู้รวมวงจรไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน ของบริษัท เซฟ-ที-คัท สมาร์ท (ประเทศไทย) จากัด
- ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศ Plasms Air Sterilizer USER MANUAL
รุ่น JD-DY100 ของบริษัท ฟิลอเดอร์ม จากัด

- ๓๙ -

5. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตราย
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
6. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้พิจารณายุติเรื่องร้องทุกข์ของนางสาวปารมีย์ ทองอินทร์
- ขอให้พิจารณายุติเรื่องร้องทุกข์ของนายโชคชัย วานิชสุขสมบัติ
- ขอให้พิจารณายุติเรื่องร้องทุกข์ของนายสิริศักดิ์ ศันสนียานนท์ (กรณีร้องทุกข์บริษัท ช้อปปี้
(ประเทศไทย) จากัด และร้านค้า BVJ AUTOPARTS)
- ขอให้พิจารณายุติเรื่องร้องทุกข์ของนายสิริศักดิ์ ศันสนียานนท์ (กรณีร้องทุกข์บริษัท ช้อปปี้
(ประเทศไทย) จากัด และร้านค้า Chaiya21 Autopart)
- ขอให้พิจารณายุติเรื่องร้องทุกข์ของนายสิริศักดิ์ ศันสนียานนท์ (กรณีร้องทุกข์บริษัท ช้อปปี้
(ประเทศไทย) จากัด และร้านค้า TNBRAKE)
7. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษารูปแบบและข้อความของฉลากสินค้า
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
- ขอให้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็ก
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
8. คณะอนุกรรมการวิชาการสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
9. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 1 ครั้ง จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
- พิจารณาให้ความเห็นหลักฐานการรับเงินการให้บริการเสริมความงามของบริษัทโฮลิสติก สปา
แอนด์ บิวตี้ จากัด ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมรายการในการหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563
10. คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงิน
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาเรื่องสาคัญต่าง ๆ 2 ครั้ง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
- (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การให้ธุรกิจการต่อเติมที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ....
- ผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้
กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
11. คณะอนุกรรมการไกล่เ กลี่ยเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริ โ ภคด้า นการใช้บริ การเวชกรรม ทัน ตกรรม
และสถานเสริมความงาม
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
12. คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม

- ๔๐ -

๑3. คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
๑4. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
๑5. คณะอนุกรรมการกากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
16. คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยโฆษณาด้านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
๑7. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
18. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของอาเชียน
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
19. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
20. คณะอนุกรรมการการดาเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
21. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
22. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการฟ้องคดีตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม
23. ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด/คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย/
คณะอนุกรรมการผู้มีอานาจเปรียบเทียบความผิด
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ด้านการดาเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด 2 ครั้ง จานวน 8 เรื่อง
- การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น
นอกจากกรุงเทพมหานคร 3 ครั้ง จานวน 10 เรื่อง
- การประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง
จานวน 10 เรื่อง

- ๔๑ -

24. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๕ ได้ ท าการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ โ ภค
และผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 30 ครั้ง เรื่องร้องทุกข์ จานวน 83 เรื่อง ผู้ร้อง จานวน 83 ราย ไกล่เกลี่ยสาเร็จ
จานวน 31 เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ จานวน 52 เรื่อง และจานวนเงินที่ได้รับการชดเชย 665,508.00 บาท
(หกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภค
ด้านยานยนต์
ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒
ชุดที่ ๓
(ด้านฉลาก)
ชุดที่ ๔
ชุดที่ ๕
ชุดที่ ๖
(ภูมิภาค)
ชุดที่ ๗
(ด้านสินค้าและบริการ)
ด้านเวชกรรม ทันตกรรม
สถานเสริมความงาม
ด้านต่างประเทศ
รวม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จานวนเงิน
ไม่สาเร็จ
ที่ได้รับการชดเชย
(เรื่อง)
(บาท)
7
10
309,600.00
8
10,000.00

จานวน
(ครั้ง)

จานวน
(เรื่อง)

จานวน
(ราย)

สาเร็จ
(เรื่อง)

4
5
3

11
14
11

11
14
11

4
4
3

4

17

17

10

7

67,530.00

9
1

19
3

19
3

3
-

16
3

142,904.00
-

-

-

-

-

-

-

4

8

8

7

1

135,474.00

-

-

-

-

-

-

30

83

83

31

52

665,508.00

- ๔๒ -

12. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค ได้ให้ผู้รับบริการแสดงความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน โดยได้กาหนดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
ร้อยละ 8๐ มีรายละเอียดดังนี้
๑) แสดงความพึงพอใจโดยตอบแบบสอบถาม
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 100%
๒) แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบ (Smile Box)
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 98.55%
๓) แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ 99.01%
--------------------------------

จานวน 164 ราย
จานวน 207 ราย
จานวน 600 ราย

