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1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค พบว่า สาเหตุของปัญหาที่สำคัญใน
การร้องเรียนเกิดจากพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเอาเปรียบผู้บริโภค 
หรือหน่วยงานรัฐไม่มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรม หรือการพบพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ/สหกรณ์ 
และสถาบันการเงินท่ีร่วมมือกันเอาเปรียบผู้บริโภค ดังเช่น ปัญหาร้องเรียนอันดับแรก ได้แก่ ด้านการเงินการธนาคาร จำนวน
ร้อยละ 52.78 พบ ปัญหาประชาชนได้รับความเสียหายจากนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ กรณีกลุ่มผู้ขับรถสามล้อสาธารณะถูก
ธนาคารออมสินฟ้องให้คืนเงิน เหตุเกิดจากกรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการ “สามล้อเอื้ออาทร” เพื่อสนับสนุนใหผู้้รับจ้างขับ
รถสามล้อสาธารณะมีสิทธิจดทะเบียนรถสามล้อของตนเอง ชาวบ้านที่อยากมีรถจึงไปขอสิทธิกับกรมการขนส่ง ในช่วงที่
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนนั้น ปรากฏว่ามีการอนุญาตให้สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด เปิดบธูโฆษณา
ขายรถยนต์สามล้อเครื่องที่กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเพียงรายเดียว โดยรถยนต์สามล้อเครื่องที่สหกรณ์ฯ นำมาแสดงในงาน
ไม่มีป้ายบอกราคา สอบถามบอกแต่เพียงว่าราคาไม่เกิน 300,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ ติดต่อธนาคารออมสินสาขา 
สยามพารากอน และสาขาเยาวราชมาทำสัญญาสินเชื่อล่วงหน้าก่อนวันรับรถยนต์ที่สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ธนาคารให้
ผู้เสียหายเซ็นช่ือในเอกสาร แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นเอกสารอะไร ซึ่งผู้เสียหายทุกรายมิได้รับเงินจากธนาคารออมสินและมิเคย
ได้รับสัญญากู้ยืมเงินคู่ฉบับจากธนาคารฯ ทำให้ไม่เคยทราบว่าเป็นหนี้กับธนาคารออมสินและต้องส่งค่างวดกับธนาคาร อีกทั้ง
ในวันรับรถยนต์สามล้อสหกรณ์ยังแจ้งให้ผู้เสียหายส่งค่างวดรถยนต์กับสหกรณ์โดยตรงที่มีเพียงใบสรุปการจ่ายสินเชื่อส่งมอบ
แก่ผู้เสียหายเพียงฉบับเดียว ซึ่งผู้เสียหายดำเนินการชำระเงินค่างวดรถยนต์สามล้อกับสหกรณ์มาโดยตลอด ต่อมา ผู้เสียหาย
กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีจากการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารฯ จำนวน 350,000 - 500,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าวได้
สร้างความตื่นตัวและเกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้เสียหายที่เกิดปัญหาแบบเดียวกันหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถเมล์ กลุ่มเรือหางยาว 
และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และศูนย์พิทักษ์ฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือ
ผู้บริโภคต่อสู้คดี 
            ปัญหาอันดับสอง คือ ด้านบริการสาธารณะ ร้อยละ 20.09 พบ ปัญหากรณีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ได้รับ
การเยียวยา และอันดับสามได้แก่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 9.69 พบ ปัญหาการซื้ออาคารชุดที่พบความชำรุดบกพร่อง  
น้ำประปาในอาคารชุดมีตะกอนสีขุ่น เป็นต้น     
           ซึ่งในปีที่ผ่านมา ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้ดำเนินการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ การฟ้องคดีแบบกลุ่ม กรณี
การคิดค่าโทรปัดเศษวินาทีกับสามบริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) (AIS), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (True) และบริษัท โทเทิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกดั 
(มหาชน) (Dtac) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยา และการฟ้องคดีปกครอง ได้แก่ เรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้ก่อตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท์ การช่วยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอให้เพิกถอนมติให้เพิ่มการพมิพ์
สลากกินแบ่งรัฐบาล คดีที่ฟ้องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิกถอนประกาศของ อย. ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นต้น   
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1.2 ปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ  
 

ตารางแสดง ปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ในการร้องเรียนมากที่สุด คือ 376 ราย เนื่องจาก
สะดวกรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขอคำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือ 
 2) การเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ในรอบปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 348 ราย เนื่องจากเข้าถึงได้
สะดวกและเป็นช่องทางที่ง่ายต่อผู้บริโภค 
 3) การร้องเรียนผ่านจดหมาย, ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ช่องทางนี้จะเป็นผู้ร้องเรียนที่มีเอกสารแนบเรื่อง
ร้องเรียนจำนวนมาก 
 4) การร้องเรียนผ่านทาง Facebook ช่องทางนี้จะเป็นลักษณะเข้ามาแจ้งเรื่องไว้ในกล่องข้อความเพื่อให้ช่วย
ดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตอบข้อสงสัย แต่หากจะร้องเรียนเพิ่มเติมก็จะแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ 
หรือให้ส่งทางอีเมล์ complaint@consumerthai.org 

 
1.3 สถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 
 

ตารางแสดง สถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 จากสถิติปัญหาที่ผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 พบ ปัญหา
ทีส่รุปได้ ดังนี ้

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 การเงินการธนาคาร 37 40 42 24 53 38 39 31 64 103 91 37 599 52.78
2 บริการสาธารณะ 39 10 1 2 76 2 2 43 30 14 7 2 228 20.09
3 ส่ือและโทรคมนาคม 2 1 5 3 2 1 0 0 1 3 1 0 19 1.67
4 อสงัหาริมทรัพย์ 2 4 2 2 19 1 3 65 4 4 2 2 110 9.69
5 สินคา้และบริการทัว่ไป 15 13 6 7 9 10 7 6 10 14 7 3 107 9.43
6 บริการสุขภาพและสาธารณสุข 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 15 1.32
7 อาหารยาเคร่ือส าอางผลิตภนัฑสุ์ขภาพ 5 2 0 4 5 4 1 0 2 5 5 1 34 3.00
8 อ่ืนๆ 0 2 5 1 4 2 5 0 0 2 1 1 23 2.03

101 75 62 45 169 59 58 146 112 146 114 48 1135 100

ศูนย์พทิกัษ์สิทธิ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

เร่ืองร้องเรียนประจ ำปี 2561
รวม ร้อยละ

เดือน

รวม

mailto:complaint@consumerthai.org
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 1) หมวดการเงินการธนาคาร ปัญหาการผู้บริโภคถูกฟ้องคดีกู้ยืมสินเช่ืออเนกประสงค์ เช่น กรณีการกู้เงินซื้อสามล้อ, 
การผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต, บัตรเครดิตหายแล้วถูกนำไปใช้ถูกฟ้อง, การผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์, และการซื้อประกัน
คุม้ครองสินเชื่อกับพนักงานธนาคารโดนประกันบอกล้างสัญญาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
 

ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านการเงินการธนาคาร 

ที ่ ปัญหา รวม ร้อยละ 

1 บัตรเครดติ 187 31.22 

2 ธุรกิจเช่าซื้อ 104 17.36 

3 สินเช่ือ 269 44.91 

4 ธนาคาร 8 1.34 

5 หนี้นอกระบบ 5 0.83 

6 ประกัน 26 4.34 

7 อืน่ๆ 0 0.00 

รวม 599 100.00 

 
 2) หมวดบริการสาธารณะ ปัญหาในหมวดนี้ เช่น ปัญหารถโดยสารสาธารณะ ผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะประสบ
อุบัติเหตุไม่ได้รับการชดเชยเยียวยากรณีประสบอุบัติเหตุ การซื้อตั๋วสายการบินเดินทางล่วงหน้า สายการบินปฎิเสธการเช็คอิน
ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ โดยอ้างว่ามาเช็คอินช้ากว่ากำหนด เป็นต้น 

 
ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านบริการสาธารณะ 

 
 

 3) หมวดอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาอาคารชุด/คอนโด ปัญหาที่ร้องเรียน ได้แก่ โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม
กำหนดในสัญญา, ปัญหาอาคารชำรุดบกพร่อง การสร้างอาคารคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในซอยแคบ ปัญหาธุรกิจห้องเช่า/บ้าน
เช่า ปัญหาที่ร้องเรียนคือถูกบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า, และค่าน้ำ-ค่าไฟมีราคาแพง เป็นต้น 

ที่ รวม รวม ร้อยละ
1

3 3 1.32
5 5 2.19

2 การคมนาคม
210 92.11

40
14
139
14
3
9 9 3.95

3 1 1 0.44
228 228 100.00

ปัญหำ

        2.1.1 รถตูโ้ดยสาร

สาธารณูปโภค
1.1 ประปา
1.2 ไฟฟ้า

2.1 ขนส่งทางบก

 2.2 ขนส่งทางอากาศ
พลงังาน 

รวม

        2.1.2 มอเตอร์ไซครั์บจา้ง
        2.1.3 รถทวัร์โดยสาร
        2.1.4 รถรับส่งนกัเรียน
       2.1.5 รถเมล์
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ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ที ่ หมวดย่อย 1 รวม ร้อยละ 

1 บ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร 11 10.00 
2 อาคารชุด/คอนโด 76 69.09 
3 ธุรกิจห้องเช่า/บ้านเช่า 21 19.09 
4 ที่ดิน 2 1.82 

5 อาคารพาณิชย/์พื้นที่พาณิชย ์ 0 0.00 

6 อื่นๆ 0 0.00 

รวม 110 100 
 

 4) หมวดสินค้าและบริการทั่วไป ปัญหาที่พบ เช่น ปัญหารถยนต์ชำรุดบกพร่อง, การยกเลิกสัญญาจองและขอเงินคืน 
ปัญหาธุรกิจเสริมความงาม - กรณขีอยกเลิกสญัญาเสริมความงามจากการไมส่ามารถไปใช้บริการได้ /ราคาแพง ไม่ได้รับเงินคืน 
เป็นต้น 
 

ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านสินคา้และบริการทั่วไป 

ที ่ ปัญหา รวม ร้อยละ 

1 กลุ่มยานพาหนะ 27 25.23 

2 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 17 15.89 
4 ผลิตภณัฑ์ด้านสุขภาพและความงาม 1 0.93 

5 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 8 7.48 
6 ของใช้ในบ้าน 6 5.61 
7 ผลิตภณัฑ์กีฬาและการเดินทาง 1 0.93 

8 อาหารและยา 1 0.93 
10 ธุรกิจออกกำลังกาย 7 6.54 

11 ธุรกิจส่งสินคา้และไปรษณีย ์ 1 0.93 
12 ธุรกิจเสริมความงาม 25 23.36 

13 บริการท่องเที่ยว 1 0.93 
14 บริการรบัจ้าง 3 2.80 
15 ธุรกิจจัดหาคนดูแลผูสู้งอายุ/เด็ก 1 0.93 

16 บริการให้เช่า (ยกเว้นท่ีอยู่อาศัย) 1 0.93 
17 บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ 2 1.87 

18 อืน่ๆ 5 4.67 

รวม 107 100.00 
 

 5) หมวดอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ อาหารหมดอายุ อาหารปนเปื้อน 
และได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการบริโภคอาหาร ด้านปัญหาเครื ่องสำอาง พบเรื ่องการโฆษณาเกินจริง และ
เครื่องสำอางที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับปัญหาด้านยา พบการโฆษณายาผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

ที ่ ปัญหา รวม 
รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

1 อาหาร  

29 85.29 
 1.1  โฆษณาเป็นเท็จ/หลอกลวง/เกินจริง 1 
 1.2  ได้รับความเสียหาย 14 
 1.3  อาหารผิดมาตรฐาน 14 

2 ยา  
2 5.88  2.1  โฆษณาเป็นเท็จ/หลอกลวง/เกินจริง 2 

3 เครื่องสำอาง  

3 8.82  3.1  โฆษณาเป็นเท็จ/หลอกลวง/เกินจริง 2 
 3.2  เครื่องสำอางผิดมาตรฐาน 1 

รวม 34 34 100.00 

 
 6) หมวดสื่อและโทรคมนาคม พบ ปัญหาเรื่องถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยที่ไมไ่ด้สมัครโปรโมชั่น หรือเรียกเก็บเกินกว่า
ที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่น และการตั้งเสาสัญญาณในบริเวณชุมชนโดยไม่เคยมีการรับฟังความเห็นจากผู้อยู ่อาศัยในชุมชน  
เป็นต้น 
 

ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านสื่อและโทรคมนาคม 

ที ่ ปัญหา รวม รวมท้ังหมด ร้อยละ 

1 โทรคมนาคม  

19 100.00 

      1.1 โทรศัพท์มือถือ 10 

      1.2 โทรศัพท์บ้าน 0 

      1.3 อินเตอร์เน็ต 5 

      1.4 เสาสัญญาณ 4 

รวม 19 19 100 

 
 7) หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข พบ ปัญหาการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนไม่ตั้งเบิกค่า
รักษาพยาบาลกับกองทุนฉุกเฉิน ปัญหาไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล เช่น แพทย์มีจำนวนน้อยต้องรอ
นาน หรือเมื่อเข้ารับการรักษาในกรณีแพ้ยา ใหน้อนรอแพทย์โดยไมม่ีพยาบาลมาดูแล เป็นต้น 
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ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 

 
 8) หมวดอื่นๆ แบ่งตามกลุม่ปัญหาได้ดังนี ้
 

ตารางแสดง สัดส่วนและประเภทของปัญหาร้องเรียนด้านอื่นๆ 

ที ่ ปัญหา รวม ร้อยละ 

1 หน่วยงานรัฐ 4 19.05 

2 สิ่งแวดล้อม 3 14.29 

3 อุบัติเหต ุ 3 14.29 

4 การเช่าพื้นที ่ 5 23.81 

5 ถูกหลอกลวง 3 14.29 

6 แรงงาน 1 4.76 

7 ลิขสิทธิ ์ 2 9.52 

  รวม 21 100.00 
 
 ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานรัฐ เช่น การปิดสวนสาธารณะของประชาชน, สำนักงานเขตเพิกเฉยกรณรี้องเรียนเหตุ
เดือดร้อนรำคาญในชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีกองขยะในชุมชนเกิดกลิ่นเหม็น กรณีอุบัตเิหตุทีคู่่กรณไีม่เยียวยาความเสียหาย 
เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิ

ขา้ราชการ

สิทธิ

ประกนัสงัคม

สิทธิบตัร

ทอง

สิทธิ

อ่ืนๆ

ช าระ

เงินเอง

รวม ร้อยละ

1 1 1 6.67
2 1 1 2 4 26.67
3 1 1 2 2.00
4 0 0.00
5 2 2 13.33
6 1 1 2 13.33
7 0 0.00
8 4 4 26.67
9 0 0.00

1 3 10 0 1 15 100.00

ระบบการส่งต่อ/ส่งตวั

รวม

การใช้สิทธิกองทนุฉุกเฉิน
อ่ืนๆ

ไมไ่ดรั้บความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ
ถูกเรียกเกบ็เงินโดยไมมี่สิทธิหรือเรียกเงินเกินกวา่
ไมไ่ดรั้บบริการตามสิทธิท่ีก าหนด(คุณภาพหน่วย
ไดรั้บความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ให้ค  าปรึกษา การยา้ย/สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์

กลุ่มปัญหำ

มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
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ตารางแสดง สถิติเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2561 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 การดำเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ  
 
 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้
ของตนเอง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำ วิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่มี
ปัญหาลักษณะเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ การเจรจาไกล่เกลี่ย และการสนับสนุนการฟ้องคดีของผู้บริโภค ตลอดจน
การฟ้องคดีสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
           การแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคจนยุติการดำเนินการ
ไปเป็นจำนวน ร้อยละ 57 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนในหมวดการเงินการธนาคาร โดยได้ยุติการดำเนินการไปจำนวน 649 
เรื่อง ส่วนร้อยละ 26 เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การติดตามผู้ร้องเพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ออกจดหมายสอบถามรายละเอียด  แจ้งเรื่อง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ติดตามการดำเนินการถึงหน่วยงานต่างๆ ออกจดหมาย
เพือ่เชิญเจรจาไกล่เกลี่ยถึงคู่กรณี และฟ้องร้องดำเนินการทางคดี เป็นต้น   
 จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น ทำให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากรวมตัวกันและให้ความร่วมมือกับ
มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเป็นพลังผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการ กฎ ระเบียบ เพื่อแก้ไขปญัหาในเชิงนโยบาย เป็นการ
ยกระดับแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้เป็นการส่วนรวม และส่งเสริมให้มีการทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำอีก และกลุ่ม
ผู้เสียหายยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกฎหมายของภาคประชาชนอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติเร่ืองร้องเรียนตั้งแต่ปี 2558-2561

ศูนย์ทกัษ์สิทธิ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค
การเงินการธนาคาร 602 421 422 599
บริการสาธารณะ 119 145 99 228
ส่ือและโทรคมนาคม 100 78 37 19
อสงัหาริมทรัพย์ 119 55 61 110
สินคา้และบริการทัว่ไป 290 125 494 107
บริการสุขภาพและสาธารณสุข 45 32 28 15
อาหารยาเคร่ือส าอางผลิตภนัฑสุ์ขภาพ 31 35 38 34
อ่ืนๆ 16 31 34 23

รวม 1322 922 1213 1135

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
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ภาพประกอบ แสดงการดำเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ 
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ตารางสรุป การนดัเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน ปี 2561 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกลุ กรณร้ีองเรียน คู่กรณี
ควำมเสียหำยที่เรียกร้อง

(ค ำขอ)

ควำมเสียหำยที่

เรียกร้อง (เป็น
ผลกำรเจรจำ

1 นางสาวธนิตา จิรพณิช ถูกโจรกรรมเงินในบญัชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้คืนเงิน 2 ลา้นบาท 2,000,000 850,000

2

นายวีรยุทธ อมรศตพิพฒัน์ เรียกร้องคา่สินไหมกรณีทพุพลภาพ

ถาวร

บริษทั โตเกียวมารีน ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ขอให้ชดเชยคา่สินไหมกรณี

ทพุพลภาพถาวรตามกรมธรรม ์

จ  านวน

200,000 ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป

1

2

3
นางสาวอริสา ศรีสุวงค์ ศลัยกรรมใบหูไดรั้บความเสียหาย คลินิกศลัยกรรมความงามเลเซอร์ 

(แพทยวิ์ชิต)

คา่เสียหาย 20,000 บาท 20,000 20,000

4 MR. Alessandro Domenici บ.ไม่คืนเงินจองรถยนต์ บริษทั มิลเลนเนีนยม ออโต ้กรุ๊ป จ ากดั คา่เสียหาย 50,000 บาท 50,000 48,500

5
น.ส.ทิพป์ญาณี ธนรัตน์มณีโชติ รถยนตมี์อาการแอร์มีเสียงดงัผิดปกติ บริษทั ฟอร์ด เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

ขอให้คืนเงินและชดเชยความ

เสียหาย 139,875 บาท

139,875 ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป

6
น.ส.กนกกาญจน์ เอ้ือจิรกาล รถยนตมี์อาการเร่งไม่ข้ึนและกระตุก บริษทั ฟอร์ด เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

ขอให้คืนเงินและชดเชยความ

เสียหาย 625,491  บาท

625,491 ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป

7

นายสมเดช พินิตยอ์ทัธยา รถยนตเ์อม็จี 3 เคร่ืองยนตด์บั 

เน่ืองจากทอ่น ้าช ารุด และตอ้งเสียคา่

ซ่อมเอง

บริษทั เอม็จี เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั

ขอให้ซ่อมแซมรถยนตใ์ห้เป็น

ปกติ และชดเชยคา่เสียหาย 

162,456 บาท

162,456 ผูร้้องยอมรับการซ่อม โดย

ไดรั้บส่วนลดคา่อะไหล่ 50%

 และส่วนลดคา่แรง 15 %

8
นางสาวสิกิริญา พาณิชยช์ชัวาลย์ ขอยกเลิกการซ้ือคอร์สเสริมความงาม บริษทั คอสโม่ คลินิก จ  ากดั ขอให้คืนเงินท่ีซ้ือคอร์ส คร้ังท่ี 2

 จ  านวน 44,500 บาท

44,500 35,600

1
นางสาวสวิตตา มโนมยัอุดม จ าหน่ายสินคา้หมดอายุ บริษทั เอแอนดเ์จ บิวต้ี โปรดกัส์ จ  ากดั

 และบริษทั ยูนิ-เพรสซิเดนท ์

คา่เสียหาย 40,000 บาท 40,000 40,000

2

นางณฐัธญญา กนกากร พบซากหนูในเมลด็ทานตะวนั บริษทั โมเดอร์น ฟู้ด อินดสัตร้ี จ  ากดั 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)

หนงัสือขอโทษจากบริษทั บริษทัฯ ปฏิเสธและไม่ให้

เขา้ร่วมตรวจโรงงาน 

ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป

3

นายปกรณ์ ทรัพยพ์ูนเกิด และ

นางสาวณฏิัยา หวานแกว้

พบปรสิตในก๋วยเต๋ียวหลอดของ

แมก็ซแ์วลู

บริษทั อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากดั หนงัสือขอโทษ และคา่เสียหาย

 15,029 บาท

15,029 บริษทัขอเอกสารจากผูร้้อง

เพ่ือปะรกอบการพิจารณา 

แต่ไม่สามารถติดต่อผูร้องได้

4 นางสาวสาวิตรี ฉายเลิศโฉม พบส่ิงปนเป้ือนในโคก้ขวดแกว้ บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั คา่เสียหาย 5,000 บาท 5,000 5,000

สรปุการนัดเจรจาไกล่เกล่ียเร่ืองร้องเรียน ปี 2561

กำรเงนิกำรธนำคำร

สินค้ำและบริกำรทั่วไป

นายสุชาติ สิริรักษาศกัด์ิ รถยนตมี์ปัญหาขณะหมุนควบคุม

พวงมาลยัรถ พวงมาลยัดา้นขวาเบา

บริษทั ออนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

แกไ้ข/เปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ 

หรือให้บริษทัซ้ือรถยนตคื์น

ไม่สามารถยุติได ้ต่างฝ่ายต่าง

ใชสิ้ทธิของนเอง

อำหำร ยำ เคร่ืองส ำอำง 
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ที่ ช่ือ-นำมสกลุ กรณร้ีองเรียน คู่กรณี
ควำมเสียหำยที่เรียกร้อง          

(ค ำขอ)

ควำมเสียหำยที่

เรียกร้อง(เป็นเงนิ)
ผลกำรเจรจำ

1

นางสาวรุ่งอรุณ ล้ิมฬหะภณั ปัญหาบา้นทรุดแต่ยงัไม่ไดรั้บการ

แกไ้ขตามท่ีรับประกนั

บริษทั พฤษาเรียลเอสเตท จ ากดั 

(มหาชน)

แกไ้ขปัญหาบา้นทรุด/ชดเชย

ความเสียหาย

บริษทัฯ จะ

ตรวจสอบการ

ทรุดตวัทกุ 3 เดือน

 เป็นจ านวน 2 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

2
นายนาวี ชั้นศิริ บอกเลิกสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด

 โครงการวิซ ซิกเนเจอร์

บริษทั สยามนุวตัร จ  ากดั ให้คืนเงิน จ านวน 1,261,663 

บาท

1,261,663 ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป

3
นางสาวพนัธนนัท ์ชุนกลา้ สญัญาวา่จา้งต่อเติมบา้น แต่ก่อสร้าง

ไม่แลว้เสร็จตามท่ีก าหนด

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.ทินกร ก่อสร้าง 

อินเตอร์ กรุ๊ป

ขอให้ชดเชยคา่เสียหาย75000 

บาท

75,000 บริษทัฯ ปฏิเสธความ

รับผิดชอบ

4

นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมกลุ 

และนางสาวมุกดา เจริญธรรมกลุ

ถูกบอกเลิกสญัญาและให้คืนบา้น

เอ้ืออาทร

ส านกังานเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ช้ีแจงเก่ียวกบักรณีท่ีผูร้้อง

ไม่ไดรั้บการแจง้เร่ืองการ

ยกเลิกสญัญา ก่อนท่ีจะมีการ

ขายทอดตลาด

การเคหะฯ รับจะน า

ขอ้เสนอของผุร้้องท่ีให้

ด าเนินการระบปรุงระบบการ

โทรแจง้สิทธิ และระบบการ

ส่งหนงัสือบอกเลิกสญัญา 

1

นางสาวรัตติกร ใยทอง   ประสบอุบติัเหตุจาการใชบ้ริการรถ

โดยสารขสมก.

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส

มก.) และ บริษทั LMG ประกนัภยั 

จ  ากดั (มหาชน)

คา่เสียหายเพ่ิมเติม 2,116

2

นายสมาน เดิมท ารัมย์ อุบติัเหตุรถตูช้นกบัรถยนต์ บริษทั อลิอนัซ ์ประกนัภยั จ  ากดั 

(มหาชน)

บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

คา่เสียหายเพ่ิมเติม บริษทัฯ ให้ส่งเอกสาร

เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาจ่ายคา่

สินไหมทดแทน

3

นางปริญญา อ านวยเงินทอง ประสบอุบติัเหตุลม้บนรถเมล์ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จ  ากดั 

(มหาชน)

ให้ประกนัชดเชยความเสียหาย

และคา่รักษาพยาบาล และ ให้ช

สมก. ชดเชยความผิดฐาน

ละเลยผูโ้ดยสาร

5,000

1,400,000

300,000

300,000

1 นางสาววราภรณ์ ฉตัราติชาต สินคา้หล่นใส่ผูร้้อง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  คา่เสียหาย 178,302 บาท 178,302 178,302

6,217,316 1,784,518

อ่ืนๆ

รวม

อสังหำริมทรัพย์

บริกำรสำธำรณะ

4
นายประเสริฐ ดิลกวงศ์ ประสบอุบติัเหตุถูกรถเมลร่์วมบริการ

 สาย ปอ. 138 เฉ่ียวชนเสียชีวิต

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จ  ากดั 

(มหาชน)

ขอให้ชดเชยความเสียหาย เป็น

เงินจ านวน 1,400,000 บาท
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1.5 การดำเนินการด้านคดี โดย ศูนย์พิทักษส์ิทธิผู้บริโภค และศูนยท์นายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 การดำเนินการช่วยเหลือในกระบวนการฟ้องคดี ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณารับคดี โดยมีหัวหน้าศูนย์
ทนายความและหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งในปี 2561 มีคดีที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนปี 2553 จนถึง
ปัจจุบัน รวม 95 คดี  ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 50 คดี และสิ้นสุด 45 คดี คดีที่ผู้บริโภคขอความช่วยเหลือ ได้แก่ คดีที่เกี่ยวกับ
สัญญา เป็นต้น 

 
 คดีที่ดำเนินการในปี 2561 

 
 คดีสำคัญท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินการ ปี 2561 
 1) คดีปกครอง 
 

คดีการขึ้นราคาค่าทาง
ยกระดับดอนเมืองโทลล์
เวย์ 

คดีหมายเลขดําที่  2038/2552 , 206/2553       
คดีหมายเลขแดงที่ 1951-1952/2558 
ศาลปกครองกลาง 
คดีระหว่าง     มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กับ พวกรวม  20  คน 
                  กรมทางหลวง ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน 
                  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับประชาชนผู้บริโภค ยื่นฟ้องกรมทางหลวง  อธิบดีกรมทาง
หลวง กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนสัญญา

2558 2559 2560 2561 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

คดีทัว่ไป 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 8 9 1 19 4

คดีอาญา 1 1 1 2 1

คดีละเมิด 1 1 0 2

สญัญา 1 8 9 17 1

คดีผู้บริโภค 6 11 13 14 0 1 3 1 1 2 3 3 10 24 40

คดีอุบติัเหตุรถโดยสาร 1 2 1 2 1 1 4 4

คดีสญัญา 5 9 10 14 1 1 2 1 6 11 38

คดีละเมิด 2 1 2 1 4 2

คดีกลุ่ม 2 3 5 0

คดีปกครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 7 0

คดีปกครอง (คดีสาธารณะ) 1 1 5 7 0

คดีทรัพย์สินทำงปัญญำ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

คดีลิขสิทธ์ิ 1 0 1

รวม 6 11 15 17 1 1 3 1 2 2 11 13 16 50 45 95 100.00

หมวดคดี
รวม

ทั้งหมด
ร้อยละ

คดีส้ินสุด รวม

ก าลงั

ด าเนิน

คดีทีก่ ำลังด ำเนินกำรอยู่ รวม

คดีท่ี

ส้ินสุด

23

7

1

24.21

7.37

1.05

64 67.37
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สัมปทานทางหลวงฯ สืบเนื่องจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ประกาศขึ้นราคา 
ค่าผ่านทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ทำให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย 
 
ผลการดำเนินการ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่าสัญญาสัมปทานเอื้อ
ประโยชน์ให้เอกชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

คดีซอยร่วมฤด ี คดีหมายเลขดําที่  อ 310/2555       
ศาลปกครองสูงสุด 
คดีระหว่าง      นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ กับ พวกรวม 24 คน 
                   ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
                   บริษัท ลาภประทาน จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ร้องสอด)   
                   วันที่ 17 กันยายน 2551 นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ร่วมกับประชาชนในซอย 
ร่วมฤดี รวม 24 คน ยื ่นฟ้อง ผู ้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อศาล
ปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารทั้งสอง ซึ่งขัดแย้งกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 
33 
(พ.ศ. 2535) ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในส่วนที่สูงเกิน 23 เมตร หรือพื้นท่ี
เกิน 10,000 ตารางเมตรไว้ช่ัวคราว และระงับการออกใบอนุญาตเปิดใช้อาคารไว้เปน็การช่ัวคราวจนกวา่
ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จากกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ออกเอกสารรับรองความกว้างของถนนซอยร่วมฤดีเกินกว่าความเป็นจริง และปล่อยให้เอกชนก่อสร้าง
อาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษเกินกว่ากฎหมายกำหนด  
 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีของสำนักบังคับคดีศาลปกครองสูงสุด 

คดีสุจติรา ลีสวสัดิ ์ คดีหมายเลขดําที่  อ.1167/2555 
ศาลปกครองสูงสุด 
คดีระหว่าง      นางสาวสุจิตรา ลีสวัสดิ์ 
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน 
                   วันที ่ 9 เมษายน 2551 นางสาวสุจิตรา ลีสวัสดิ ์ โดยมูลนิธิเพื ่อผู ้บริโภค ยื่นฟ้อง 
ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ 4 พิจารณาเรื ่องการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง 
เพิกถอนมติการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
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 2) คดีละเมดิ 
 

คดีกรณีอุบัติเหตุรถตู้
โดยสารสาธารณะ (จ.
จันทบุรี) 

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.775/2560  
ศาลจังหวัดจันทบรุ ี
คดีระหวา่ง     นายเหียน หมดภยั ท่ี 1 กับพวกรวม 7 คน 
                   บริษัท ขนส่ง จำกัด กับพวก รวม ...... 
                   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมทนายความ
ได้พาญาติผู้เสียหายทั้ง 7 ครอบครัว ยื่นฟ้องผู้ประกอบการรถตู้ และบริษัทขนส่งจำกัด เรียกค่าเสียหาย 
ต่อศาลจังหวัดจันทบุรี โดยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 26,374,866 ล้านบาท 
 
ผลการดำเนินการ  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีคำพิพากษาให้บริษัท ขนส่ง จำกัด 
และทายาทของคนขับรถตู้ ร่วมจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน จำนวน 21,636,125 บาท และได้มีคำพิพากษา
เชิงลงโทษเพิ่มข้ึนจากค่าเสียหายที่เรียกร้องไปอีกจำนวนครอบครัวละ 500,000 บาท 
ปัจจุบันคดีอยู่ ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ 

คดีการได้รับความ
เสียหายจากการเข้ารับ
บริการทางการแพทย ์

คดีหมายเลขดำที่ ผบ. 3557/2555 
ศาลจังหวัดมีนบุร ี
คดีระหว่าง     นายวิเชียร  หนูมา ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน 
                   นายกฤษฎา ศรีธนภัครางกูล กับพวกรวม 3 คน 
                   คดีนี ้สืบเนื ่องจาก เมื ่อวันที ่ 17 พฤษภาคม 2554  นางกรวรรณ หนูมา ได้ไป
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ด้วยอาการปวดท้อง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นแพทย์ได้ตรวจนางกรวรรณ โดยใช้มือ
กดที่บริเวณท้องและแจ้งผู้ตายว่าสันนิษฐานว่าเป็นเนื้องอกขนาดใหญ่มาก และได้ทำการผ่าตัดโดยไม่มี
การตรวจอัลตราซาวน์ก่อน ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่านางกรวรรณ ตั้งครรภ์ มิใช่เนื้องอก 
 
ผลการดำเนินการ ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์  
โจทก์ท้ังสี่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 
500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป  
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา 

คดีการใช้สิทธิเกินส่วน คดีหมายเลขดำที่   พ.2610/2560  
ศาลจังหวัดนนทบุร ี
คดีระหว่าง      บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
                   นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์  ที่ 1 , นางสาวสุจิตรา ช่างเหลา ที่ 2 
                   คดีนี้สืบเนื่องจาก ผู้ร้องเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 22 ราย 
จากกรณีรถยนต์มาสด้า 2 มีอาการสั่นในขณะเร่งความเร็ว และเกิดอาการกระตุกในขณะขับรถ  
พบอาการผิดปกติในเรื ่องระบบไฟแจ้งเตือนของรถยนต์ทั ้งคัน ผู ้ร้องประสงค์ให้บริษัทฯ ขยาย
ระยะเวลารับประกันและชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นปกติ หากไม่สามารถแก้ไขได้ขอให้รับ
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ซื้ อ 
รถยนต์คืน และชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้งาน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
ผู้ร้องจึงได้ไปร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และยื่นหนังสือต่อกรรมการโจทก์  
โดยมีสื่อมวลชนไปร่วมทำข่าว ซึ่งบริษัท ฯ อ้างว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ร้องทำให้บริษัทฯ ได้รับ
ความเสียหายจากยอดขายรถยนต์มาสด้า 2 ฯลฯ ลดลง ต่อมา บริษัทมาสด้าฯ ได้ยื่น ฟ้องผู้ร้องเป็นคดี
แพ่ง เรื ่องละเมิด, ใช้สิทธิเกินส่วน, กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง  
จำนวนทุนทรัพย์ 84,920,000 บาท             
 
ผลการดำเนินการ ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษา 

 
 3) คดีสญัญา 
 

ผิดสญัญา, ละเลยบำรุง
สาธารณูปโภค 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ. 5211/2558 
ศาลจังหวัดมีนบุร ี
คดีระหว่าง     นางสุนี ไชยรส ท่ี 1 กับพวก 30 คน  
                  บริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จำกัด มหาชน 
                  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสุนี ไชยรส ที่ 1 กับพวก 30 คน ได้ยื่นฟ้องบริษัท 
โฮมเพลส กรุ๊ป จำกัด มหาชน ฐานผิดสัญญา ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี โดยเรียกร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้
จำเลยดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ปกติและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกำแพงรอบ
หมู่บ้าน หกจำเลยไม่ดำเนินการให้จำเลยชำระเงินค่าปรับปรุงทั้งสิ้น 4,406,294 บาท  
 
ผลการดำเนินการ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำพิพากษาให้จำเลยรับผิดกรณีบ่อบำบัดน้ำเสีย   
ยกฟ้องกรณีรั้วกำแพง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์และของจำเลย พิพากษายืนตามศาล
ช้ันต้น  
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง โจทก์และจำเลย ขออนุญาตฎีกา 

สัญญา,ผดิสญัญาเช่าซื้อ คดีหมายเลขดำที่  พ.1495,2478,2479, 2496,2498,2499,2544,2549 / 2559 (จำนวน 9 คดี) 
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
คดีระหว่าง       บริษัท กมลประกันภัย หรือสัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
                    ผู้เช่าซื้อรถยนต์ตู้โฟตอน 
                    สืบเนื่องจาก ผู้ร้องเข้าทำสัญญาเช่าซื้อรถตู้โดยสารโฟตอน ต่อมาเมื่อผู้ร้องนำรถตู้ไป
ใช้ พบว่ารถตู้ชำรุดบกพร่อง จึงไม่สามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถตู้ได้ บริษัทเงินทุนฯ ได้ฟ้องผู้ร้อง  
ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อ และบริษัทกมลฯ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยให้ชำระค่าเช่าซื้อ ศาลพิพากษาให้จำเลย
รวมกันรับผิด บริษัทกมลฯ อ้างว่าได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่บริษัทเงินทุนฯ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตาม
คำพิพากษาแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยในคดีนี้ 
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ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง สืบพยานโจทก์และจำเลย 

สัญญา, ผิดสัญญาจ้าง
ตกแต่งภายใน 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.7646/2560 
ศาลแขวงนนทบุร ี
คดีระหว่าง      บริษัท แอมดีไซน์บิวท์ จำกัด 
                   นางสาวธวภร เหล็กศิริ ท่ี 1, นายศุภวัฒน ์ตันตินิกุลชัย ท่ี 2 
                   สืบเนื่องจากผู้ร้องได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท แอมดีไซน์บิวท์ จำกัด ดำเนินการออกแบบ
และตกแต่งภายในบ้าน แต่บริษัทฯ ตกแต่งไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  อันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ร้อง
จึงไม่ชำระเงินในส่วนท่ีเหลือ เพราะผู้ร้องต้องจัดหาและว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อทำงานแทนให้แล้วเสร็จ   
 
ผลการดำเนินการ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแย้งของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง ค่าฤชา
ธรรมเนียมในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแย้งให้เป็นพับ 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลช้ันต้น 

สัญญา, กรณีบริษัทฯ 
ประกันปฏเิสธการจ่ายเงิน  

คดีหมายเลขดำที ่ ผบ.1727/2560 
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
คดีระหว่าง      นางสาวสุภิญณา อิทธิฤทธิกุล 
                   บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 
                   สืบเนื่องจากนายอิทธิ อิทธิฤทธิกุล ได้เอาประกันตามสัญญาประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครอง
เง ินกู ้จำนองกับ บริษ ัท ไทยคาร ์ด ิฟ ฯ ,เป ็นผ ู ้ เอาประกันตามสัญญาประกันชีว ิตกับบริษัท 
ไทยประกันชีวิตฯ และกู้เงินกับ บริษัท ธนาคาร ซีไอ เอ็มบีไทยฯ โดยใช้ห้องชุดเป็นหลักประกันในการ
กู้ยืมเงิน ต่อมานายอิทธิ อิทธิฤทธิกุล ได้เสียชีวิต ด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง, ไตวาย
เฉียบพลัน ผู้ร้องซึ่งเป็นน้องสาวของนายอิทธิ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต จึงมีสิทธิที่
จะได้รับเงินประกันชีวิตจากบริษัท ทั้งสามบริษัท  แต่ปรากฏว่าบริษัท ไทยประกันชีวิต ได้อ้างว่า 
นายอิทธิ ผู้เอาประกันชีวิตมิได้แถลงข้อความจริง ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย  
อันเป็นผลให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ  
                   ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ 

ผิดสญัญารับขนคนโดยสาร
, ละเมดิ 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.5503/2560 
ศาลแพ่ง 
คดีระหว่าง       นายบุญเลิศ  มงคลเสริม 
                    นายชาญ บุญราศี ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน 
                    สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2558 นายบุญเลิศ  มงคลเสริม  ได้ขึ้นรถยนต์
โดยสารที่ จำเลยทั้งสี่ มีผลประโยชน์ร่วมกันในการรับขนส่ง ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  
มุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร ต่อมาพนักงานขับรถได้หลับใน จนไม่สามารถควบคุมรถได้ เป็นเหตุให้
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รถยนต์โดยสารเฉี่ยวชนกับกองดินที่อยู่บริเวณริมถนนจนพลิกคว่ำตะแคง เป็นเหตุให้นายบุญเลิศ และ 
ผู้โดยสารจำนวน 49 คน ได้รับบาดเจ็บ, ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  
 
ผลการดำเนินการ เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ศาลช้ันต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1, จำเลยที่ 2, จำเลยที่ 
3 ร่วมกันชำระเงิน 558,321 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ี 30 พ.ย. 2558  
ให้จำเลยที ่2 และที ่3 จ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่ม แก่โจทก์อีกเท่าหนึ่ง ตาม ม.42 รวมเป็นเงิน
ที่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมกันชำระให้โจทก์ 1,116,642 บาท  ยกฟ้องจำเลยที่ 4  
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาศาลช้ันต้น 

 
 4) คดีอาญา 
 

คดีฟ้องบริษัท
แคลิฟอร์เนีย ว้าว  
       ฟิตเนส 
 

คดีหมายเลขดำที่ อ.3173/2557 
ศาลอาญากรุงเทพใต ้
คดีระหวา่ง         นางสาวปทุมมาศ เฟื่องการรบ ท่ี 1 กับพวกรวม 15 คน 
                      บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรยีน จำกัด (มหาชน )ท่ี 1 กับพวกรวม 9 คน 
                      สืบเนื่องมาจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ปิดสถานบริการ 
จึงดำเนินการฟ้องคดีฉ้อโกงประชาชน และให้ปปง. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูล ต่อมานายแอริค มาร์ค เลอวีน จำเลย ที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอน
การพิจารณาคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โดยอ้างว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2  
ไม่ชอบ  
                  ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและให้ไต่สวนมูลฟ้อง 
สำหรับในส่วนของจำเลยที่ 2 ใหม่ 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดฟงัคำสั่งในช้ันไต่สวนมูลฟ้องของจำเลยที่ 2 ในวันที ่29 มีนาคม 2562 

      
  
 คดีแบบกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในปี 2561 
 

สินค้าไม่เป็นไปตาม
โฆษณา 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ. 3006/2560 
คดีระหวา่ง       นางสาวอรกัลยา  พุม่พึ่ง ท่ี 1, นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวงั ท่ี 2   
                     บริษัท วิซาร์ด โซลูช่ัน จำกัด 
                     เมื ่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้เสียหายได้ยื ่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด โซลูชั ่น จำกัด  
เป็นคดีผู้บริโภคและขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 72 คน ต่อศาลแพ่ง เรียกเงินคืน  
และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 1,650 ล้านบาท จากการโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงและสินค้าดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามโฆษณา 
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ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง  ไต่สวนคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม  

ความรับผิดต่อสินค้าไม่
ปลอดภัย 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ. 2619/2560 
ศาลจังหวัดสตูล 
คดีระหว่าง      น.ส.เพชราภรณ์ คงกลั่น ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน 
                   นางอมรรัตรน์ ก่อเกียรติศิริกุล 
                   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องนางอมรรัตน์ ก่อเกียรติศิริกุล เป็นคดี
ผู้บริโภคและขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม เรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551   
 
ผลการดำเนินการ ศาลมีสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ทั้งสี่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ยกคำร้อง และให้ดำเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ ศาลอุทธรณ์ภาค 9  อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม 
                      ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  หลังจากได้มีการดำเนินคดีในศาลชั้นต้นมานาน
กว่า 1 ปี 3 เดือน ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน แก่โจทก์ที่  1 จำนวน 257,000 บาท โจทก์ 
ที่ 2 จำนวน 243,000 บาท โจทก์ท่ี 3 จำนวน 239,000 บาท โจทก์ท่ี 4 จำนวน 242000 พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 18 กันยายน 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ทั ้ง 4 ให้ชำระค่ารักษาพยาบาลในอนาคตแก่โจทก์ทั้งสี่ตามที่ใช้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 
200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันใช้จ่ายไป โดยศาลสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไข
คำพิพากษาภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันพิพากษาให้จำเลยชำระค่าขาดรายได้ จากการที่โจทก์  
ไม่สามารถทำงานได้ ในระหว่างที่ต้องรักษาอาการตามจริง ไม่เกินวันละ 300 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 
วันค่าเสียหายต่อจิตใจ เป็นเงินคนละ 200,000 บาท แก่สมาชิกกลุ่มค่าเสียหายเชิงลงโทษ 200,000 
บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ทั้งสี่ และสมาชิกกลุ่มห้ามมิให้จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิร์ลลี่ อินเทนซิไวท์ โลชั่น และเพิร์ลลี่ อินเทนซิไวท์ โลชั่น พลัส  ให้จำเลยประกาศและรับ
สินค้าดังกล่าวคืนจากผู้บริโภค เรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จำหน่าย และให้จำเลยทำลายสินค้าเช่นว่านี้
ทั้งหมด โดยจำเลยเสียค่าใช้จ่ายเองให้จำเลยชำระเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ทนายความฝ่าย
โจทก์ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสี่  และค่าทนายจำนวน 30,000 บาท เฉพาะค่าขึ้น
ศาลให้ใช้แทนโจทก์เท่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ทั้งสี่ชนะคดี สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ทั้งสี่ได้รับการ
ยกเว้นนั้น ให้จำเลยนำมาชำระต่อศาลในนามของโจทก์ท้ังสี่ คำขออ่ืนนอกจากน้ีให้ยก 
ปัจจุบันคดีอยู ่ระหว่าง การดำเนินการบังคับคดีและอุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นเงินรางวัล
ทนายความทีศ่าลกำหนดให้ต่ำเกินไป 

  
 
 คดีทีอ่นุกรรมการฯ รับดำเนินการในปี 2561  
 1) คดีปกครอง 
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คดีฟ้องเพิกถอนมติให้
เพิ่มการพิมพส์ลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

คดีหมายเลขดำที่ 2489/2561 
ศาลปกครองกลาง 
คดีระหว่าง        มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน       
                     สำนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ี 1 กับพวกรวม 2คน 
                      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้ ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เป็นคดีปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนมติให้เพิ่มการพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
 
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

คดีฟ้องให้เพิกถอนการ
อนุญาตให้ก่อตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท ์

คดีหมายเลขดำที่ 169/2561 
ศาลปกครองระยอง 
คดีระหวา่ง      นางสาวณัฐฐพัชร์  เหลืองอ่อน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
                   สำนกังานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชลบุรี ที่ 1กับพวกรวม 2 คน 
                   คดีนี้สืบเนื่องจากการกระทำของ สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชลบุรี อันเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ได้เป็นการกระทำการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อีกทั้งยังกระทำการโดยไม่
สุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อให้ได้สิทธิในการตั้งเสา  
ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ี  
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง การพิจารณาของศาลปกครองระยอง 

คดีฟ้องให้เพิกถอนการ
อนุญาตให้ก่อตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท ์

คดีหมายเลขดำที่ 518/2561 
ศาลปกครองกลาง 
คดีระหว่าง     นางสาววิภาพร ตัณฑะธีระศักดิ์  
                  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน  
                   กรณีฟ้องคดีปกครองขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งรื้อถอนเสาสัญญาณ โทรศัพท์และโทรคมนาคมทุกประเภท ที่ติดตั้งใกล้หมู่บ้าน
เพลส แอนด์ พาร์ค อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

คดีฟ้องให้เพิกถอนการ
อนุญาตให้ก่อตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท ์

คดีหมายเลขดำที่ 1924/2561 
ศาลปกครองกลาง 
คดีระหว่าง      นางสุธรรม บุญมาลีตระกูล 
                   นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ 
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                   สืบเนื่องจากผู้ร้องประสบปัญหาจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ดิน
คุณตลับ พลเสน บ้านศรีประจันต์ หมู่ที่ ๓ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรี โดยบริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการทำประชาคม กับชาวบ้านใน โดยผู้ร้องมีความกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

คดีเพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการ
ปิโตรเลียม 

คดีหมายเลขดำที่  ฟร.10/2561 
ศาลปกครองสูงสุด 
คดีระหว่าง       มูลนิธเิพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 5 คน 
                    คณะกรรมการปิโตรเลียม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 
         เม ื ่อว ันที ่  1 ส ิงหาคม 2561 ม ูลนิธ ิ เพ ื ่อผ ู ้บร ิโภค กับพวกรวม 5 คน ย ื ่นฟ้อง 
คณะกรรมการปิโตรเลียม, คณะรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ต่อศาลปกครองสูงสุด   
ขอให้ศาลสั่งให้มีการยกเลิกเพิกถอนประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
หรือสัญญาจ้างบริการ 
 
ผลการดำเนินการ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยศาลเห็นว่า การสำรวจหรือผลิต
ปิโตรเลียมโดยการให้สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการนั้นการได้ผลประโยชน์และ
ภาระหน้าที่ของรัฐจะแตกต่างกัน ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตสามารถจูงใจผู้ประกอบการได้มากกว่า
สัญญาจ้างบริการ และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการปิโตรเลียมโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าที่ใดสมควรดำเนินการ
สำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบใด  

คดีเพิกถอนประกาศของ 
อย.ท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

คดีหมายเลขดำที่  1833/2561 
คดีหมายเลขแดงท่ี 1895/2561 
ศาลปกครองกลาง 
คดีระหวา่ง        มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กับพวกรวม 11 คน 
           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 1 กับพวกรวม 9 คน 
        เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กับพวกรวม 11 คน ยื่นฟ้อง สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กับพวกรวม 9 คน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน “ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559” ทั้งฉบับที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมีผลเสียหายต่อผู้บริโภค 
 
ปัจจุบันคดีอยูร่ะหว่าง การอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 
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 2) คดีสัญญา 
 

ผิดสญัญาใหบ้ริการ
การศึกษา 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.1125/2561 
ศาลแพ่ง 
ระหว่าง     นางสาวธนษา ธ ัมส ัต  ในฐานะส ่วนต ัวและในฐานะมารดาผู ้แทนโดยชอบธรรม  
ของเด็กชายชยุต วโนธาดา 
                โรงเรียนโยธินบูรณะ 
                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นคดีผู้บริโภค กรณีผิด
สัญญาการให้บริการทางการศึกษา เนื่องจากปฏิบัติไม่ตรงกับเง่ือนไขรายละเอียดที่โรงเรียนได้โฆษณาไว้ 
และผู้ร้องได้จ่ายเงินค่าหลักสูตรที่สูงกว่าหลักสตูรปกติ เรียกค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไปทั้งหมดคนื
เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 
520,000 บาท 
 
ผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลชั้นต้น ได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 295,000 
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป  
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง ระยะเวลาอุทธรณ์ 

ก ร ณ ี ก า ร ค ิ ด อ ั ต ร า
ด อก เ บ ี ้ ย ไ ม ่ ต ร ง กั บ
สัญญาเช่าซื้อ  

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.244/2561 
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.455/2561 
ศาลแขวงปทุมวัน 
คดีระหว่าง      นายพวุธ บุญถิรพัฒน ์                  
                   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
                   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นคดี
ผู้บริโภค กรณีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นการปิดบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารฯ ไม่ถูกต้อง
  
ผลการดำเนินการ เมื่อวันที่17กันยายน2561  ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์  โจทก์ยื่นอุทธรณ์เมื่อ
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง อุทธรณ์คำพิพากษาศาลช้ันต้น  

กรณีขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยไม่แจ้ง
สาระสำคญั 

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.930/2561 
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
คดีระหวา่ง       นายชเนฎฐวัลลภ ณิโคลสั ขุมทอง     
                    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน  
                    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เป็นคดีผู้บริโภค กรณีประกันชีวิต เหตจุากฝากเงินกับธนาคารแล้วถูกชักชวนให้
ทำประกันโดยแจ้งว่าจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่า และฝากเงินเพียง 5 ปี  ผู้ร้องฝากปีแรก 600,000 บาท 
ต่อมาปีที่สองผู้ร้องไม่สามารถหาเงินค่าเบี้ยประกันได้ จึงไปขอเงินคืน แต่บริษัทประกันฯแจ้งว่า คืนได้
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เพียงแค่ 130,000 บาท  ซึ่งผู้ร้องไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนจึงต้องดำเนินคดีเพื่อให้บริษัทประกัน 
คืนเงินทั้งหมด  
      
ผลการดำเนินการ นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย ในเดือนเมษายน 2562  

ผิดสญัญารับฝากทรัพย์
กรณีบญัชีธนาคาร ถูก
โจรกรรม 

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.5650/2561 
ศาลแพ่ง  
คดีระหวา่ง      นางสาวธนติา จิรพณิช            
                   บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ท่ี 1  
                   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั ท่ี 2    
                   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
เป็นคดีผู ้บริโภค กรณีจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นผู ้มีวิชาชีพการธนาคารและผู้มีวิชาชีพใน 
การประกอบกิจการรับฝากทรัพย์และการให้บริการทางการเงินอันควรพึงกระทำ เป็นเหตุให้ผู้ร้อง  
ถูกโจรกรรมข้อมูลทำให้สูญเงินกว่า 1,670,200 บาท 
 
ผลการดำเนินการ ได้มีการไกล่เกลี่ย โดยจำเลย ชดใช้เงินคืนเป็นจำนวน 850,000 บาท 

กรณผีิดสัญญารับจ้าง
บริการรักษาพยาบาล 

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.5648/2561 
ศาลแพ่งรัชดา 
คดีระหวา่ง      นายทวีสิทธิ คงนวล ท่ี 1 นางสาวนงลักษณ์ ศรีแสง ท่ี 2     
                   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ท่ี 1 กับ พวกรวม 4 คน     
                   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องบริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการฯ กับพวก
รวม 4 คน เป็นคดีผู้บริโภคกรณีผิดสัญญารับจ้างบริการรักษาพยาบาล จนเป็นเหตุให้นางสาวนงลักษณ์ 
ทุพพลภาพถาวร เรียกค่าเสียหาย จำนวน 19,620,000 บาท   
 
ผลการดำเนินการ  อยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยในเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และ
กันยายน 2562 

 
 3) คดีละเมดิ 
 

ละเมิดกรณีฉีดก๊าซรักษา
จอประสาทตาเสื่อมผดิ
ข้าง 

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.344/2561 
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
คดีระหว่าง      นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐพรม ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน 
                   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิด กรณีฉีดก๊าซรักษาจอประสาทตาเสื่อมผิดข้าง  
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ผลการดำเนินการ คู ่ความประนีประนอมยอมความกันได้ โดยจำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ จำนวน  
800,000 บาท 

 
 4) คดีแบบกลุ่ม 
 

คดีแบบกลุม่ 
ผิดสญัญาใหบ้ริการ
โทรคมนาคม 
 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องคดีสามค่ายมือถือใหญ่ คือ ทรู (TRUE) เอไอเอส 
(AIS) และ ดีแทค (DTAC) จำนวน 3 คดี เรียกค่าเสียหายจากการถูกเรียกเก็บค่าบริการเกินจริง จากการ 
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประเภทเสียง) กำหนดโจทก์ผู้ฟ้องคดี เป็นแกนนำคดีละ 2 คน แบ่งตามผู้ใช้บริการ
แบบรายเดือนกับเติมเงิน ดังนี้ 
 
1. คดีหมายเลขดำที ่ผบ. 2023/2561   
ศาลแพ่ง ถนนรัชดา 
คดีระหวา่ง     นางสาวกรรณิการ ์กิจติเวชกุล ที่ 1, นายวชิร พฤกษ์ไพบูลย์  ที่ 2  
                  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) ที่ 1, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็
เวอร์ค จำกัด ท่ี 2  
 
2. คดีหมายเลขดำที่  ผบ. 2031/2561  
 ศาลแพ่ง ถนนรัชดา 
คดีระหวา่ง     นางสาวชลลดา บญุเกษม ท่ี 1, นายประจวบ ทิทอง ที่ 2  
                  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกดั ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
 
3. คดีหมายเลขดำที่ ผบ.527/2561   
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
คดีระหว่าง     นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
                  บริษัท โทเทิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน 
                  คดีนี้สืบเนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 3 ค่ายมือถือ คือ AIS, DTAC, 
TRUE แบบระบบรายเดือน (Post - Paid) และ/หรือระบบเติมเงิน (Pre - Paid) โดยผู้ใช้บริการ ต้องจ่าย
ค่าบริการในแต่ละเดือน ตามรอบการเรียกเก็บค่าบริการ และ/หรือ เติมเงินเพื่อเป็นค่าบริการล่วงหน้า 
ตลอดเรื ่อยมา โดยผู้ใช้บริการไม่ทราบมาก่อนเลยว่า บริษัทผู้ให้บริการ  ใช้วิธีการคำนวณค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปัดเศษวินาทีทุกครั้งของการโทร ไม่ได้คิดค่าบริการตามเวลาที่ใช้งานจริง  
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง นัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่ม ท้ัง 3 คดี 

 
 5) คดีอาญา 
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คดีประพฤตมิิชอบใน
การแบ่งแยกทรัพย์สิน
ของปตท.ตามคำ
พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด 

คดีหมายเลขดำที่ อท.127/2561 
ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบกลาง 
คดีระหวา่ง      มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
                   นายพรชัย รุจิประภา ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน 
        วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเพื ่อผู ้บริโภค ยื ่นฟ้องนายพรชัย ประภา , นายสถิตย์  
ลิ่มพงศ์พันธุ์,นายอำนวย ปรีมนวงศ์,นายนิพิธ อริยวงศ์,นายจตุพรหรือธนพร พรหมพันธุ์,นายประเสริฐ 
บุญสัมพันธ์,นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ มาตรา 9 และ มาตรา 11, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 83 ต่อศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหาเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ในการแบ่งแยกทรัพย์สินของปตท.ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
                   ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษายกฟ้อง โดยศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย
เป็นพิเศษโจทก์จึงไม่เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งเจ็ด 
 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง อุทธรณ์คำพิพากษาศาลช้ันต้น 

 
 ผลการดำเนินคดีที่สิ้นสุดในปี 2561 
 1) คดีปกครอง 
 

คดีแอ๊บบอตฯ คดีหมายเลขดําที่  1336/2551 
คดีหมายเลขแดงท่ี  1933/2554 
ศาลปกครองสูงสุด 
คดีระหวา่ง      มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 3 คน 
                   กระทรวงพาณิชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 
                   วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่าย 
ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย ยื่นฟ้อง กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
กรมการค้าภายใน และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง
เพิกถอนคำวินิจฉัยของกรมการค้าภายในที่วินิจฉัยว่าบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ประเทศ
ไทย) ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด และสั่งให้กรมการค้าภายในมีคำสั่งให้บริษัท แอ๊บบอตฯ  
มาขึ้นทะเบียนยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 9 รายการ และลงโทษปรับ บริษัท แอ๊บบอตฯ  
ในอัตราสูงสุดที่กระทำละเมิด พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542  
 
ผลการดำเนินการ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ไม่เพิกถอนคำวินิจฉัย และ
ปรับบริษัทแอ๊บบอต เพราะบริษัทแอ๊บบอต ไม่ได้ทำผิด พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าและไม่ถือเป็น 
ผู้อำนาจเหนือตลาด ตามมาตรา 25 (3) และ มาตรา 28 และคำวินิจฉัยท่ีออกมาชอบด้วยกฎหมาย 
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 2) คดีอาญา 
 

คดีอาญา,หมิ่น
ประมาท 

คดีหมายเลขดำที่ อ.5009/2554 
ศาลอาญา 
คดีระหวา่ง    บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์เซลล์ จำกัด 
                 นายทรงพล พวงทอง  ที่ 1 กับพวก 20 คน 
                 เมื ่อวันที ่ 14 ธันวาคม 2554 บริษัท แพล็ททินัมมอเตอร์เซลส์ จำกัด ได้ยื ่นฟ้อง  
นายทรงพล พวงทอง ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน ผู้เช่าซื้อรถยนต์ตู้ยี่ห้อโฟตอนกับบริษัท จำนวน 19 คน 
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน ต่อศาลอาญา ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและ
แจ้งความเท็จ เรียกค่าเสียหาย 5,00,000 บาท   
 
ผลการดำเนินการ  คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 20 ราย   
ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โจทก์ยื ่นคำร้อง 
ขออนุญาตฎีกา ศาลไม่อนุญาตให้ฎีกา คดีจึงถึงท่ีสุด 

คดีอาญา,ละเมิด
ลิขสิทธิ ์

คดีหมายเลขดำที่  อ.4792/2557 
ศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
คดีระหวา่ง    บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน 
                 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  ท่ี 1 กับพวก  5  คน 
                 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้ยื่นฟ้อง มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค, 
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง, นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา, นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ และนางสาวรสนา  
โตสิตระกูล เป็นคดีอาญา ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฐานความผิด
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อหากำไร จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับจำเลยทั้ง 4 ได้จัดทำเสื้อ 
คายมาจิที่มีรูปตัวการ์ตูนในรูปแบบหนีเสือปะจระเข้ออกจำหน่าย เพื่อระดมทุนกองทุนปฏิรูปพลังงาน 
               ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษายกฟ้อง คดีเสื้อคายมาจิ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตัวก๊อตจิ
ของ ปตท. เป็นงานสร้างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ของมูลนิธิเพื ่อผู ้บริโภคไม่ได้ลอกเลียนแบบ  ทำซ้ำ หรือ 
ดัดแปลงตัวการ์ตูนก๊อต 
                โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ 
ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ขออนุญาตฎีกา ศาลไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีจึงถึงท่ีสุด    

คดีอาญา,พรบ.ว่าด้วย
การกระทำความผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

คดีหมายเลขดำที่  อ.3061/2557 
ศาลอาญากรุงเทพใต ้
 คดีระหว่าง    บริษัท ปตท. จำกดั มหาชน 
                  นายอิฐบูรณ์   อ้นวงษา 
                   เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2557 บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้ยื่นฟ้อง นายอิฐบูรณ์  
อ้นวงษา เป็นคดีอาญา ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ฐานความผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 และ 15 จากกรณีนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ได้นำเข้าและเผยแพร่
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในบัญชีผู้ใช้บริการว่า “Goosoogong” และบัญชีผู้ใช้บริการว่า “Goo โกง ร่วม
สืบค้นกลโกงพลังงานไทย” โดยกล่าวหาว่าเป็นการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
และปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้แก่ บริษัท ปตท.ฯ  
 
ผลการดำเนินการ  ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ เหตุจาก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ได้มีการแก้ไขใหม่ 
โดยการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาจะไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. 
คอมฯ  
โจทก์ยืน่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลช้ันต้น และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามศาลช้ันต้น           

คดีอาญา,หมิ่น
ประมาท,ฟ้องเท็จ 

คดีหมายเลขดำที่ อ.4180/2560 
ศาลจังหวัดชลบรุ ี
คดีระหว่าง      บริษัท ณวนัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด                    
                   นางสาวสุกัญญา  ด้วงสำรวย      
                   เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2556 ผู้ร้องได้ซื้อห้องชุดกับบริษัทฯ ด้วยเงินสดเป็นเงิน
จำนวน 1,239,920 บาท เพราะมีส่วนลดการซื้อให้จำนวน 200,000 บาท ภายหลังที่ผู้ร้องได้ชำระเงิน
แล้ว บริษัทฯ ก็ยังไม่โอนกรรมสิทธ์ิให้กับผู้ร้อง ต่อมาผู้ร้องได้เข้าอยู่อาศัยแล้วทราบว่า ห้องชุดดังกล่าว
ว่าก่อนที่ผู้ร้องจะซื้อห้องชุดนี้บริษัทฯ ได้ขายห้องชุดนี้ให้กับผู้อื่นไปแล้ว และได้มีคำสั่งจากสำนักงาน
บังคับคดีมาอายัตห้องชุดที่ผู้ร้องได้ซื้อไว้ ผู้ร้องจึงได้ฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดชลบุรี     
                   ภายหลังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ฟ้องผู้ร้องเป็นคดีอาญาในศาลเดียวกันในฐานความผิด
ฟ้องเท็จ,หมิ่นประมาท  ผู้ร้องจึงมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ  
 
ผลการดำเนินการ วันที่ 1 เมษายน 2561 ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ ศาลได้ให้มีการไกล่เกลี่ยซึ่งทั้ง
โจทก์และจำเลยตกลงกันได้วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ท้ังสองคด ีจงึไดต้กลงถอนฟ้องท้ังสองคดี 

 
 3) สัญญา 
 

ผิดสญัญา 
แปลงกรมธรรม์
สัญญาประกันภัย
ประกันภัย โดยไม่แจ้ง
ทราบ 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.3475/2558 
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร 
คดีระหวา่ง      เด็กชายพงศกร  พุ่มพวง 
                   บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  
                   คดีนี ้ส ืบเนื ่องจาก โจทก์ได้ทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยจำนวน 3 กรมธรรม์  
ชำระเบี้ยประกันราย 3 เดือน ต่อมาโจทก์ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ค้างส่งเบี้ยประกัน จำนวน  
2 กรมธรรม์ จำเลยจึงได้ทำการแปลงกรมธรรม์สัญญาประกันภัยของจำเลยตามเงื่อนไขการชำระเบี้ย
ประกันภัยอัตโนมัติ โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ  
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ผลการดำเนินการ ศาลชั้นมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาล
ช้ันต้น 
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายนืให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา  
ต่อมา เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา คดีจึงถึงที่สุด 

ผิดสญัญาใหบ้ริการ
การศึกษา 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.5412/2561 
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 
ระหว่าง        นางสาวศรัญญา ชลิตตานนท์ ในฐานะส่วนตัวและในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรม 
ของเด็กชายชนนท์  ศุภดล 
                   โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 
                   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เป็นคดี
ผู้บริโภค กรณีผิดสัญญาการให้บริการทางการศึกษา   
 
ผลการดำเนินการ เม ื ่อว ันที ่  16 ตุลาคม 2561 คู ่ความสามารถตกลงกันได ้ โดยทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยตกลงคืนเงินค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนให้กับโจทก์เป็นเงินจำนวน 
62,000 บาท  

ผิดสญัญาใหบ้ริการ
ทางการแพทย์ 

คดีหมายเลขดำที่  ผบ.18330/2560 
ศาลจังหวัดมีนบุร ี
คดีระหวา่ง       โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 
                    นายคมเดช  โพธ์ิสุวรรณ 
                    สืบเนื่องจาก ผู้ร้องมีอาการปวดคอและหัวไหล่ ได้เข้ารับผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอ  
ที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ในวันที่ 11 
เมษายน 2560 ผู้ร้องจึงมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี ภายหลังการผ่าตัดผู้ร้องมีอาการ 
ปวดแผล พยาบาลจึงให้ยาแก้ปวดแบบฉีดแก่ผู้ร้อง ซึ่งภายหลังจากฉีดยาประมาณ 5 นาที ผู้ร้องมี
อาการแน่นหน้าอก ไอ กระสับกระส่าย หายใจลำบาก พยาบาลจึงชงน้ำขิงมาให้ผู้ร้องดื่ม แต่ผู้ร้อง 
ไม่สามารถดื่มได้ และมีอาการหายใจไม่ออก จนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วง ชัก และฉี่ราด เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลจึงนำผู้ร้องเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียูจนผู้ร้องมีอาการดีขึ้น และสามารถออกจาก
โรงพยาบาลได้ ในวันที ่ 18 เมษายน 2560 โรงพยาบาลฯได้แจ้งผู ้ร ้องว่า มีค ่าใช้จ ่ายในการ
รักษาพยาบาลทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องรักษาอาการแพ้ยาต่อ โรงพยาบาลฯ ได้ยื่น ฟ้องผู้ร้องเป็น
คดีผู้บริโภค เรียกค่าเสียหาย จำนวน 214,672.33 บาท 
 
ผลการดำเนินการ โจทก์และจำเลยได้มีการตกลงกันโดยจำเลยชำระค่ารักษาพยาบาลให้แก่โจทก์ 
จำนวน 100,000 บาท            

หมวดสญัญา,เลิก
สัญญาเช่าซื้อ 

คดีหมายเลขดำที่   ผบ. 1459/2557 
คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ. 3927/2558 
ศาลแพ่ง 
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คดีระหวา่ง       นายมงคล ปุรณมณีวิวัฒน์ 
                     บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดท่ี 1 กับพวกรวม 3 คน 
                     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 นายมงคล ปุรณมณีวิวัฒน์ ได้ยื่นฟ้องบริษัท เชฟโรเลต 
เซลส์ (ประเทศไทย) กับพวกรวม 3 คน ผิดสัญญา เลิกสัญญาเช่าซื้อเนื่องจากวัตถุแห่งสัญญาเป็นสินคา้
ที่ไม่ปลอดภัย ต่อศาลแพ่ง โดยขอเรียกเงินจำนวน 1,126,135 บาท คืนและขอห้ามจำเลยที่ 1 จำหน่าย
รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นครุซ รุ่น 1.8 LS/AT และให้เรียกเก็บสินค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสินค้าให้มีความปลอดภัย หากไม่สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ขอให้ศาลมคีำสั่งห้ามจำเลย
ที่ 1 ประกอบธุรกิจผลิตหรือนำเข้าสินค้า     
 
ผลการดำเนินการ คดีนี ้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ขออนุญาตฎีกา  
ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา คดีจึงถึงที่สุด 

 
1.6 การดำเนินงานด้านนโยบายและการแก้กฎหมาย 
 
 1. ให้ความเห็นและนำเสนอปัญหาผู้บริโภค ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองในการแก้ไขกฎกระทรวง  
  1.1 ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้
มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 
  1.2 ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ 
 2. การให้ความคดิเห็นและข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐในการออกกฎหมาย 
  2.1 การทำงานร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื ่อการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค ในการเร ่งพิจารณา  
ออกหลักเกณฑ์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 
  2.2 การเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู ้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....  ต่อ  
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   
  2.3 การให้ความเห็นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
   2.3.1 การให้ความเห็น เรื่องแนวนโยบายสำหรับ สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
   2.3.2 การให้ความเห็นเรื ่อง แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื ่อที ่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
(Consultation Paper) 
 

1.7 สรุปผลการดำเนินการของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ 
 
 1. เกิดการรวมกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดปัญหาแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
รถสามล้อสาธารณะ กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ มาสด้า เป็นต้น 
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 2. การทำงานเผยแพร่ประเด็นท่ีมีผลกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้างให้เป็นข่าว ทำให้มีผู้เสียหายในกรณีเดียวกันเกิดความ
ตื่นตัว และการใช้สื่อเป็นช่องทางจัดการปัญหาให้กับผู้บริโภคในเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเป็นการส่วนรวม เช่น 
กรณีรถสามล้อสาธารณะที ่ใช้ส ื ่อกดดันธนาคารออมสินและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาให้ผ ู ้ เส ียหายทั้ งหมด  
เป็นต้น 
 3. การมีส่วนร่วมในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การเป็นคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้
กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ท่ีสำนักงานคณะกรรมกการคุ้มครองผู้บริโภค  
 4. การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 
  4.1 ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการรวบรวมปัญหาผู ้บร ิโภครายไตรมาสส่งให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย 
  4.2 การทำงานร่วมกับเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ ่มผู ้บริโภคที ่ได้ร ับความเสียหายจาก 
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถสามล้อสาธารณะ 

 
1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
 
 1. กำลังคนทำงานน้อย/ทำหน้าที่หลายอย่าง ทำให้เกิดปัญหา 
  1.1 การสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารไม่ทัน เช่น กรณีผ ู ้ เส ียหายจากการกู ้เง ินซื ้อรถสามล้อ  
เข้ามาเป็นจำนวนมากหลายร้อยราย มีรายละเอียดที่ซับซ้อน การรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายทำได้ช้า  
  1.2 ไม่สามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลได้ทัน 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ยังทำไม่ได้ต่อเนื่อง 
 3. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐทีล่่าช้าหรือไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 4. มีคดีที ่ เป็นคดีกลุ ่มใหญ่มาก มีปัญหาต่อเนื ่อง ทำให้ไม่สามารถปิดการดำเนินงานได้ภายใน 1 ปี  ส ่งผลต่อ 
การปิดการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ต้องเปิดคดีไว้  
 5. ผู้ร้องเรียนขาดความรู้ ทำให้เกดิความลา่ช้าในการรวบรวมข้อมูลและเอกสาร 
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2.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 ปี 2561 ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย ได้ดำเนินการตามกรอบวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 2) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
คุ้มครองผู้บริโภค และ 4) พัฒนาการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยการทำงานผ่าน 5 โครงการหลัก และ 1 โครงการร่วม กับภาคี
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ดังนี ้

 
2.2 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
 
 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มโครงการนับตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (6,997,100) โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการทีส่ำคัญ คือ  
  1) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ เป็นองค์กรคุณภาพระดับพื้นฐาน และนำร่อง
พัฒนาสู่ขั้นมีสิทธิในพื้นที ่ที่เข้มแข็ง  
  2) เพื่อพัฒนาให้องค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเครือข่ายผู้บริโภคสามารถพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
  3) เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบกลไกเฝ้าระวังและ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เน้นการมีส่วนร่วม   
  และ 4) เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์ภาคีเครือข่ายในระดับทุกภูมิภาค ในการพัฒนารูปแบบกลไกการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคในระดับประเทศ 
 ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายทีส่ร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้ 
  1) การขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการในคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2558 โดยการสำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด จากการวิจัยบ่งช้ีว่า เกินกว่าร้อยละ 90 ที่ไม่ได้ขออนุญาติจัดตั้งอย่างถูกต้อง 
  ตามที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 ได้มีมติที่ 1 เรื่องน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน มีมติให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่พบจากการสำรวจตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญ เป็นที่มาของการประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิเพื ่อผู ้บริโภค  (มพบ.) 
คณะกรรมการองค์การอิสระฯ และ องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นคณะทำงานร่วมกับ สช. ในการยกร่างเทศ
บัญญัติควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ 
  จากมติดังกล่าวองค์กรผู้บริโภคได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ได้ยื่นข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดการตู้
น้ำดื่มหยอดเหรียญและสื่อสารสาธารณะอย่างกว้างกวาง เป็นท่ีสนใจของรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป ทำให้กรุงเทพมหานครมีคำสั่ง
ให้สำนักงานกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตทำการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และ ได้นำเสนอประเด็นตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของ

2. ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย 
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กรุงเทพมหานคร เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 14 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพฯ 6,429 มีใบอนุญาต 144 ตู้ 
หมายความว่ามีตู้เถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาติติดตั้งถึงร้อยละ 97.8 และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่สำรวจ 
พบว่า มีร้อยละ 8.5 ที่น้ำดื่มไม่ผ่านเกณฑ์ กรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งให้ดำเนินการกับตู้เถื่อนท่ีไม่ได้มาตรฐานอย่างจริงจังให้เกิด
การปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และ ได้ติดตามมติการขับเคลื่อนตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเขตบางบอน กรมอนามัย การประปา
นครหลวง และคณะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร ในการนำร่องขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มปลอดภัย “บางบอนโมเดล”  เมื่อวันท่ี 
4 มกราคม 2562   
  รูปธรรมการจัดการปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในกรุงเทพมหานคร เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการจัดการน้ำดื่มที่
ปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งจะขยายการดำเนินงานออกไปสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มปลอดภัย ในราคาที่
เป็นธรรม 
  2) การผลักดันให้เกิดกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอไปยังหน่วยงาน ให้วาง
แนวการบริหารจัดการที่ควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการเข้าถึงงบประมาณการจัดทำโครงการเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะมีในกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร การ
เข้าถึงบริการการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค   
  จากข้อเสนอองค์กรผู้บริโภคได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัด 4 คน และ
เตรียมความพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมในนามศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี 50 เขต  

 
2.3 โครงการสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย 
 
 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาโครงการ 
1 ตุลาคม 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (14,000,000) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ  
 1) สร้างความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภคในการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย  
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเยียวยาความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้
บริการถโดยสารสาธารณะทั่วไป  
 3) การพัฒนาและผลักดันนโยบาย มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย การทำงานมุ่งเน้น
การพัฒนาสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการให้บริการรถโดยสาธารณะ สนับสนุนกระบวนการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
เชิงลงโทษ พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จัดทำชุดความรู้
สิทธิในด้านต่างๆ เผยแพร่ต่อผู้บริโภค และทนายความที่เข้ามาทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและในส่วน
ภูมิภาค เพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำงานด้านการป้องกันเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยอย่างมีเป็นรูปธรรม  
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 การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ เครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค รวม 32 จังหวัด ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนงานด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยให้มีผลครอบคลุมทั่วประเทศผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่
สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาท่ีสำคัญ มีดังนี ้
  หนึ่ง สนับสนุนการใช้สิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสธารณะอย่างสมเหตุสมผล ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดี
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดมาตรการเชิงลงโทษต่อผู้ประกอบการที่ละเลยต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยเครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาทำหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซึ่งสามารถ
นำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไปขยายผลทางวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการชดเชยเยียวยาจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
ให้กับผู้บริโภคที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะให้ได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือ
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ด้วยการฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค ซ่ึงได้รับการชดเชยเยียวยาตาม
คำพิพากษาของศาลเป็นจำนวนเงินมากกว่า 35 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น  
  1. กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารจันทบุรีไฟไหม้ ที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 11 คน โดยมีการฟ้องและดำเนินคดีที่
ศาลจังหวัดจันทบุรี ท่ีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 20 ล้านบาท  
  2. กรณีนางอารี แซ่เลี้ยว ผู้ประสบเหตุรถเมล์โดยสาร ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็น
เงินจำนวน 5.5 แสนบาท  
  3. กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสิงห์บุรี ที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 5 คน ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 3.2 ล้านบาท  
  4. กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารเปรมประชา ที่มีผู้เสียหายรวมจำนวน 5 คน ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 3.2 ล้านบาท 
  5. กรณีนางชุติกาญจน์ นันตะนะ ผู้ประสบเหตุโดยสารประจำทาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 1.5 ล้านบาท 
  6. กรณีนายศุภศิษฎ์ พสิษฐ์สุรทิน ทายาทผู้ประสบเหตุรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนรวมกว่า 1.9 ล้านบาท และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีพจิารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เพื่อให้ศาลกำหนดมาตรการเชิงลงโทษให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและละเลยต่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ใน 2 กลุ่มคดี คือ กลุ่มคดีรถโดยสารเปรมประชาขนส่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษาให้ บริษัท
เปรมประชาชนส่งจำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจรับส่งคนโดยสารจ่ายค่าเสยีหายเพื่อการลงโทษให้กับผู้เสียหาย  5 ครอบครัวๆ ละ 
50,000 บาท และ กลุ่มคดีรถตู้โดยสารจันทบุรีไฟไหม้ ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจรับส่งคนโดยสารจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เสียหาย 7 ครอบครัวๆ ละ 500,000 บาท  
  สอง เกิดความร่วมมือรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค นักกฎหมาย ทนายความอิสระ และ
สภาทนายความในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  ในการทำ
ความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและกรณีอื่นๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและวิเคราะห์คำพิพากษาคดีที่มีผลต่อสาธารณะร่วมกัน เป็นต้น 
 4. มาตรการหรือข้อเสนอนโยบายที่หน่วยงานนำไปปรับใช้ 
  1) ข้อเสนอนโยบายการขับเคลื่อนให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติมจาก
ประกันภัยภาคบังคับ ได้รับการนำไปปรับใช้โดยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศเป็นนโยบายเมื่อวันที่ 21 
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มีนาคม 2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร
และรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติมจากประกนัภัย
ภาคบังคับ  
  2) ข้อเสนอนโยบายการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สัญญามาตรฐานการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการชดเชยเยียวยานั้น ได้รับการนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยทำให้เกิดเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของหน่วยงานในระดับจังหวัดและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานของจังหวัดใช้สัญญาในการเช่า
รถโดยสารทุกครั้ง  
  3) นโยบายการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยโดยการดำเนินการของเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ 6 ภาค 32 
จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ได้รับการนำไปปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภค 
สำนักงานขนส่งจังหวัด และโรงเรียนเป้าหมายในการขับเคลื่อนความร่วมมอื เฝ้าระวัง การจัดการและพัฒนาระบบรถรับสง่นักเรยีน
ให้มีความปลอดภัย มีผลทำให้เกิดโรงเรียนนำร่องจำนวน 34 โรงเรียนในพื้นที่ 6 ภาค ที่เกิดแนวทางและรูปแบบการจัดการรถ
รับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย โดยเป็นแนวทางการขับเคลื่อนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เนื่องจากแต่ละพื้นที่ มีความ
แตกต่างกันของสังคมพื้นที่และการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนของเด็กนักเรียน ที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับและ
ปฏิบัติได้จริง 
  4) ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ 
      หนึ่ง ขับเคลื่อนมาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยระดับประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา 
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการรถรับส่งนักเรียน และข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับและปฏิบัติได้จริง  
      สอง ผลักดันมาตรการความปลอดภัยและมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะ  เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการใช้บริการ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ได้จริง  
      สาม ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการชดเชยเยียวยา เพิ่มวงเงินความคุ้มครองด้านการประกันภัย 
และให้มีกองทุนชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยรถโดยสารสาธารณะ  
      และ สี่ ผลักดันข้อเสนอให้มีมาตรการความปลอดภยัรถโดยสารสองช้ัน เช่น รถโดยสารสองช้ันทุกคันต้องผ่าน
การทดสอบความลาดเอยีง การห้ามรถโดยสารสองช้ันวิ่งในเส้นทางเสี่ยงอันตราย 

 
2.4 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ภาคกลาง 
 
 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาโครงการ 
1 ตุลาคม 2559 จนถึง 40 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (5,000,000) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
 1) สร้างความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภคในการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย  
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเยียวยาความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้
บริการถโดยสารสาธารณะทั่วไป  
 3) การพัฒนาและผลักดันนโยบาย มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย 
 ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีสร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ คือ 
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 งานป้องกัน เฝ้าระวังการบริการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัด
ได้นำมาตรการ ข้อเสนอนโยบายไปปรับใช้ ดังนี ้
 1. เกิดความร่วมมือด้านนโยบายการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะและการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สำนักงานขนส่งจังหวัด และกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทางในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ใน
การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังรถตู้ทุกที่นั่ง เพื่อการพัฒนาความปลอดภัยให้ กับผู้บริโภคที่ใช้บริการรถตู้
โดยสารประจำทางในเส้นทางจาก 5 จังหวัดภาคกลางสู่กรุงเทพมหานคร 
 2. มาตรการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือ เฝ้าระวัง การจัดการระบบ และการพัฒนารถรับส่งนักเรียน
ปลอดภัยด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและรูปธรรมของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด จำนวน 
10 โรงเรียน ประกอบด้วย  
  1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมง 
  2) จังหวัดอ่างทอง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัด
อ่างทอง โรงเรียนวัดไชยมงคล 
  3) จังหวัดสระบุรี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี โรงเรียนเทพศิริทร์พุแค 
  4) จังหวัดสิงห์บุรี 1 จังหวัด คือ โรงเรียนสิงห์บุรี 
  5) จังหวัดปทุมธานี 1 จังหวัด คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 

 
2.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 
 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่มโครงการตั้งแต่
วันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (7,288,400) โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
 1) เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศและระบบออนไลน์และ 
 2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้องค์กรผู้บริโภคสามารถคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้ 
 1. การรายงานผลการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อออนไลน์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับเครือข่าย
ผู้บริโภค 6 ภูมิภาค พบมีจำนวน 29 ผลิตภัณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์
อันตรายและได้เพิกถอนเลขสารบบ รวมถึงพบผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีการอ้างเลข อย. ปลอม ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่แสดงท่ีตั้งผู้ผลติ 
ยังวางจำหน่ายในสื่อสังคมออนไลน์และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ และ พบว่า ดารา เน็ตไอดอล มีส่วนในการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ
เกินจริง และ พบว่า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดถึง 754 
ชิ้น โดยพบในเฟซบุ๊ก 240 ชิ้น อินสตาแกรม 448 ชิ้น ไลน์ 80 ชิ้น และร้านค้าออนไลน์ 85 ชิ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเหล่านี้
มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขออนุญาตจาก อย. ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นเพียงการจดแจ้งกับ อย. แต่
มักจะนำไปโฆษณาว่าผ่านมาตรฐาน อย. แล้ว รวมถึงมีบางผลิตภัณฑ์ที่ใส่เลข อย. ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา และได้มีข้อเสนอ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มมีาตรการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ โดยมีข้อเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
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 1) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลให้มีการแสดงข้อมูลผู้จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์ โดยแสดง
เป็นตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบ   
 2) ให้ สคบ. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขายสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีการรับ
จดทะเบียนผู้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่มีทุนขั้นต่ำ  
 3) ให้รัฐมีการเก็บภาษีการขายสินค้าออนไลน์  
 4) กรณีร้องเรียนปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ อย.ใช้ระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ให้เสร็จในคราวเดียวไม่ต้อง
เดินทาง ลดค่าใช้จ่าย   
 ผลการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในโซเช่ียลมีเดียจำนวนมาก โดยมี
ผู้เข้าชมการแถลงข่าวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคถึง จำนวน 9,519 ครั้ง มีจำนวนการแชร์ 49 ครั้ง  
 จากการรายงานผลการเฝ้าระวังทำให้เกิดความร่วมมือในการยกร่างแนวทางธุรกิจที่ดีในการขายสินค้าออนไลน์ และ มี
การจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแนวทางดังกล่าว โดยมีหน่วยงานรัฐ เช่น อย. สคบ. กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ วีมอลล์ วีเลิฟช้อปปิ้ง  เจดีเซ็นทรัล บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งเคอรี่ โลจิสติกส ์เน็ตเวิร์ก เป็นต้น จนได้ร่างแนวทางธุรกิจที่ดีในการขายสินค้าออนไลน์ ที่มีสาระสำคัญ 
7 เรื่อง ได้แก่  
  1) หน้าที่ของตลาดออนไลน์ในการตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมจำหน่ายในตลาดของตน เช่น ร้ านค้าต้องพิสูจน์
ตัวตน โดยตลาดออนไลน์มีการขอข้อมูลบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และบัญชีธนาคารที่มีช่ือตรงกันกับช่ือในบัตรประชาชน 
  2) ตลาดออนไลน์ต้องให้ร้านค้าแสดงข้อมูลสินค้า ราคา และเงื่อนไขที่ครบถ้วนตามสิทธิของผู้บริโภค เช่น 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า คุณสมบัติของสินค้าท่ีถูกต้องครบถ้วนไมท่ำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ยี่ห้อ สถานท่ีผลิต สถานท่ีนำเข้า 
วิธีการใช้ ตารางเปรียบเทียบขนาดของสินค้า จำนวนสินค้าในสต็อก ทัง้นี ้อย่างน้อยฉลากของสินค้าต้องแสดงเป็นภาษาไทย  
  3) มีนโยบายความพึงพอใจ การคืนสินค้า และการเยียวยา เช่น ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณอ์ักษร
ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า มีการแสดงข้อมูล เงื่อนไขการคืนเงิน ช่องทาง วิ ธีการคืนเงิน ระยะเวลาที่จะคืนเงินเป็นไป
ตามกฎหมาย โดยจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา รวมถึงกรณีสินค้าหมด 
  4) ตลาดออนไลน์มีระบบให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ซื้อ เช่น แสดงสัญลักษณ์พิเศษ เช่น รูปดาว หรือข้อความ
กระพริบ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบสำหรับผู้ขายที่มีหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือมี
การจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อความแจ้งเตือนผู้ซื้อ “ก่อนซื้อ สามารถดูประวัติ
ผู้ขายได้ มีการแสดงข้อมูล Blacklist ผู้กระทำผิด”   
  5) มีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินของผู้ซื้อ เช่น ตลาดออนไลน์มีระบบ “คนกลาง” เพื่อเก็บเงินไว้
ก่อนที่ผู้ซื้อจะยืนยันว่าได้สินค้าครบถ้วนถูกต้องและพึงพอใจ จึงให้คนกลางโอนเงินไปยังผู้ขาย โดยให้ตลาดออนไลน์ใช้บริการผู้
ให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway) ที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย 
  6) มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น ตลาดออนไลน์และผู้ขายของออนไลน์ต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็น
ความลับ เป็นสิทธิส่วนตัวของลูกค้า ห้ามเปิดเผยหรือนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต มีช่องทางแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าแรก
ของเว็บไซต์ทีผู่้ซื้อสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 



37 

 

  และ 7) มีช่องทางร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว เช่น แสดงช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที่ เห็นได้ชัดเจน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางกับระยะเวลาในการให้บริการ ประสานและติดต่อได้โดยง่าย รวดเร็ว มีระบบการรายงานผลเรื่อง
ร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน มีลิงก์ร้องเรียนปัญหากับหน่วยงานรัฐ 
 2. เกิดรูปแบบการทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบออนไลน์ร่วมกัน คือ มี
แบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวัง วิธีการเฝ้าระวัง เก็บหลักฐานไปในแนวทางเดียวกัน โดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้นำรูปแบบการ
ทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบออนไลน์ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัคร
คนทำงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้ ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้เครื่องมือบันทึกการเฝ้าระวังร่วมกัน  และ มี
การส่งต่อข้อมูลผลเฝ้าระวังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อวางนโยบายและมาตรกา ร
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน 
 3. มีฐานข้อมูลองค์กรผู้บริโภค 222 องค์กรที่ร่วมพัฒนาเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพใน 42 จังหวัด และแกนนำผู้บริโภค
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเว็บไซต์ indyconsumers.org โดยแบ่ง
ข้อมูลองค์กรและแกนนำตามภูมิภาค 7 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร และในแต่ละภูมิภาคจะแบ่งย่อยเป็นจังหวัด   

 
2.6 โครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
 
 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่
วันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (4,394,000) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกโซนและองค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ  
 2) เพื่อพัฒนาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคให้สามารถสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและแก้ ไขปัญหาปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพื้นท่ีและระบบออนไลน์ 
 3) เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสภาผู้บริโภค ให้เป็นกลไกการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคที่สำคัญ 
 ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญมี ดังนี้ 
 1. มีปฏิบัติการเฝ้าระวัง ปัญหาผู้บริโภคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ของอาสาสมัครผู้บริโภค ใน 48 องค์กร ระหว่างวันที่ 
1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 การเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในตลาดออนไลน์ เว๊บไซด์ต่างๆ 
Lazada, shopee, 24 shop, cmart, 11street, watson และการทำงานรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
ทัง้ 7 ด้านจำนวน 302  เรื่อง 
 2. การพัฒนายกระดับองค์กรผู้บริโภคให้เป็นองค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐาน 48 องค์กร และ ข้ันมีสิทธิ 14 องค์กร เพื่อเตรียม
ความพร้อมเป็นสมาชิกสภาผู้บริโภคตามกฎหมาย การจัดตั้งจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.... ส่งผลให้องค์กรผู้บริโภคมี
รูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนท้องถิ่น
ในระดับเขตพื้นที่เป็นต้น 
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2.7 การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (คอบช.) 
และภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค  
 
 ที่ส่งผลกระทบไปสู่การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี ้
  1. งานรับเรื่องร้องเรียนนำสู่มาตรการทางกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ คณะกรรมการองค์การอิสระได้
เสนอกรมการค้าภายใน ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลเอกชน 
  จากการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของเครือข่ายผู้บริโภค พบว่า กรณีด้านบริการสุขภาพผู้บริโภคถูกเอา
เปรียบและได้รับผลกระทบวงกว้าง คือ การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง ทั้งในส่วนที่ ถูกเรียกเก็บจากส่วนเกินสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลประจำ หรือกรณีพ้นวิฤกตฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เข้าข่ายอาการวิฤกต ซึ่งบางรายมูลค่าเป็น
จำนวนเงินหลักล้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของผู้ป่วย บาดเจ็บได้ ซึ่งจากการเก็บสถิติงานรับเรื่องร้องเรียนบริการ
สุขภาพ การถูกเรียกเก็บค่ารักพยาบาลที่ไม่มีสิทธิ/เรียกเก็บเกินอัตราที่กำหนด พบว่าเป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มเรื่องร้องเรียนด้าน
บริการสุขภาพ จำนวน รวม 2,647 เรื่อง พบว่า 186 เรื่องเป็นเรื่องเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง 
  การทำธุรกิจด้านสุขภาพในต่างประเทศ ในบางประเทศมีมาตรการการควบคุมราคา บางประเทศมีการกำกับให้
ธุรกิจด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่ไม่เข้าในตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีการกำกับห้ามธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเข้าใน
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเมดิคอล ฮับ มองว่าอย่างไรก็ต้องกำกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ที ่ให้ความสำคัญกับเมดิคอลฮับมาก ก็มีการทบทวนและกำหนดเพดานราคาค่ารักษา พยาบาล ทั ้งที ่ค่า
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐเพียง 2.5 เท่า โดยมีคำยืนยันว่าการกำกับควบคุมค่ารักษาพยาบาล 
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่กระทบต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการกำหนด
แนวทางของการคิดค่ารักษาพยาบาลไว้ (Medical Fee Benchmark Guideline) หากโรงพยาบาลเอกชนคิดแพงเกินแนวทางต้อง
มีเหตุผลสมควร ถ้าไม่มีเหตุผลต้องคืนเงินให้ผู้บริโภค  
  คณะอนุกรรมการด้านสุขภาพ (คอบช.) ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายวิธี ทั้งการ
จัดเวทีสภาผู้บริโภค การเข้าพบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดเวทีวิชาการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมราคา การยื่น
หนังสือเพื่อเสนอข้อเสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมกำกับราคาค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคได้รับผลกระทบความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง  บริการรักษาพยาบาลเป็นการ
ให้บริการที่ควรเป็นบริการที่เป็นธรรม เหมาะสม ซึ่งในระบบการแพทย์ฉุกเฉินก็ไดม้ีการกำหนดราคากลางที่ทำให้สถานพยาบาล
เอกชนมีกำไร จึงสามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างเพื่อการกำกับราคาค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลได้ และ
สถานพยาบาลอยู่ได้แบบมีกำไรอย่างสมเหตุสมผล โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีการรับฟังและหาข้อตกลงร่วมกัน
ทุกฝ่ายเพื่อเดินหน้าในการหาแนวทางการกำกับราคาค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์  การหารือดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งในการประชุมประจำปีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กำหนดให้บริการสุขภาพเป็นบริการควบคุมและเพิ่ม
เวชภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าควบคุมเช่นเดียวกับยา รวมทั้งจะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อออก
มาตรการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่มีประชาชนร้องเรียนว่ าค่ารักษาพยาบาลแพง 
ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เพื่อพิจารณากำหนด สินค้าและบริการต่างๆ เข้าเป็นสินค้าและบริการที่ควบคุมราคา ซึ่งขณะนี้มีการชะลอ
การนำข้อมูลตามมติ กกร. เข้าให้ ครม.พิจารณา โดยทางอนุกรรมการจะเสนอให้กำหนดมาตรการระยะต่างๆ  
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  1) ในระยะสั้น เรื่องราคาบริการและราคายา มีมติคุมราคายาที่ สถานพยาบาลเอกชน ให้ MARKUP % ตาม
ต้นทุน 
  2) เสนอให้ คณะกรรมการกำกับราคาสินค้าและบริการ (กกร.) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่อ ในเรื่อง
การควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
  3) กรณี บริการทางการแพทย์ ควรใช้อัตรา UCEP ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
  และในวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าว "ภาคประชาสังคมยืนยัน เดินหน้าผลักดันให้รัฐบาล
กำกับ ควบคุม ราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เพียงยอมขาดทุนกำไร เพิ่มธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม” และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการควบคุม
กำกับราคายาเวชภัณฑ์ บริการสาธารณสุขและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล โดยทางมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคได้เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ ดร.ภญ.ยุพดี  ศิริสินสุข นักวิชาการ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
  2. การผลักดันกฎหมายการจัดตั้งสภาขององค์กรผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวแทนระดับประเทศ เครือข่าย
องค์กรผู้บริโภค 222 องค์กร ร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ติดตาม
และผลักดันให้เกิดกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรรมนูญปี 2560 มาตรา 46 รับรองการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้และกำหนดให้องค์กรผู้บริโภค
รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง 
อำนาจในการเป็นตัวแทนผู้บริโภคให้มีการออกกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ
ร่างกฎหมายตามมาตรา 46 ดังกล่าว มีการยกร่างกฎหมายและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยใช้ชื่อกฎหมาย “สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาต”ิ และได้รับหลักการผ่านคณะรัฐมนตรีใน
วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 และถูกส่งต่อไปพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ  
  ในการพิจารณาของคณะพิเศษ ได้แก้หลักการ และสาระของร่างกฎหมายดังกล่าวเปลี่ยนหน้าตาเป็นร่าง
กฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  
สภานิติบรรญัติแห่งชาติได้รับหลักการด้วยคะแนนเสียง 182 งดออกเสียง 8 และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 17 คน โดยมีคุณ
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เป็นตัวแทนของภาคประชาชนเป็นกรรมาธิการ และใหพ้ิจารณากฎหมายภายใน 45 
วัน นับจากวันจัดตั้งกรรมาธิการ  
  สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 222 องค์กรติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกัน และ พบว่า ร่างกฎหมายจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค มีหลายข้อที่องค์กรผู้บริโภคไม่เห็นด้วยและต้องต่อสู้ในช้ันกรรมาธิการ เช่น การทำให้เกิดหลายสภา ไม่เป็นเอกภาพทำให้
ไม่มีพลังในการคุ้มครองผู้บริโภค การไม่กำหนดเรื่องสำนักงานให้ชัดเจน ส่งผลต่องบประมาณและการดำเนินการของสภา วิธีการ
จัดตั้งที่เปิดช่องให้ภาคธุรกิจตั้งองค์กรผู้บริโภคมารวมตัวเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ เป็นต้น จึงรวมตัวและจัดเวทีวิชาการ  
“กฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแบบไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์” ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ต่อเนื่องด้วยการ แถลงข่าวของ 
คอบช. วันท่ี 7 มกราคม 2562 พร้อมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันท่ี 9 และ 10 มกราคม 2562  
โดยมีข้อเสนอ 4 ข้อ คือ 1) ให้ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค 2) หากพิจารณาขอให้ใช้ร่างกฎหมาย
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สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ที ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ และ 3) ให้มีตัวแทนภาคประชาชน หนึ่งในสามร่วมเป็น
คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายใน สนช. 
  วันที่ 14 มกราคม 2562 มีการประชุมกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค มี
การแต่งตั้งคุณสารี อ๋องสมหวัง เป็นรองประธานคนที่ 1 ซึ่งได้กำหนดวันประชุมพิจารณากฎหมายไว้ 5 ครั้ง (วันท่ี 21 มกราคม 28 
มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 18 กุมภาพันธ์) และมีมติให้เชิญตัวแทน คอบช. และตัวแทนองค์กรผู้บริโภคที่ร้องเรียน
มาร่วมให้ความเห็นต่อการพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมวันท่ี 21 มกราคม 2562   
  จากการผลักดันกฎหมายอย่างต่อเนื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาผ่านกฎหมาย พรบ.
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ....เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันฑ์ เห็นชอบให้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง 159 งดออกเสียง 3 และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน หลังลงราชกิจจานุเบกษา 
  3. การฟ้องคดีแบบกลุ่ม ได้ให้การช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย กรณี : ครีมผิวขาว 
‘เพิร์ลลี่’ ศาลได้มีคำพิพากษษจ่ายค่าเสียหาย กว่า 10 ล้านบาท แก่โจทก์และสมาชิกกลุ่ม และให้ระงับการขาย พร้อมทั้งให้ทำลาย
สินค้าท้ังหมด 
  จากกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เนื่องจากใช้โลชั่นทาผิวยี่ห้อ ‘เพิร์ลลี่’ แล้ว
เกิดอาการผิวหนังแตกลาย นำไปสู่ตรวจสอบและดำเนินการฟ้องร้องคดีกับบริษัทผู้ผลิตต่อศาลจังหวัดสตูล โดยยื่นฟ้องเป็นคดีแบบ
กลุ่ม และศาลมีคำสั่งคุ้มครองช่ัวคราวเมื่อเดือนตุลาคม 2561  
  ต่อมาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ศาลได้ตัดสนิให้จำเลย คือ ผู้ผลิตโลช่ันทาผิวยี่หอ้ ‘เพิร์ลลี่’ จ่ายค่าเสียหายใหก้บั
ผู้เสียหายทั้งโจทก์และสมาชิกกลุ่ม แบ่งเป็น ค่าเสียหายจากการเสียโฉมติดตัว คนละ 200,000 บาท ค่ารักษาตามที่จ่ายจริง ค่า
รักษาพยาบาลในอนาคตภายในระยะเวลา 5 ปี คนละไม่เกิน 200,000 บาท ค่าขาดรายได้ไม่เกิน 400 บาทต่อวัน เป็นเวลาไม่เกิน 
90 วัน และมีค่าเสียหายเชิงลงโทษสำหรับคดีนี้อีก 200,000 บาท เนื่องจากศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ต้องรู้อยู่แล้วว่า
ผลิตสินค้ามีส่วนผสมของสารอันตราย แต่ยังผลิตและจำหน่าย จนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ และอนามัยของ
ผู้บริโภค จึงให้จ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นเชิงลงโทษจำเลย รวมเป็นเงินค่าเสียหาย ณ ปัจจุบันประมาณ 10 ล้านบาท และอาจ
เพิ่มขึ้นหากมีผู้เสียหายจากการใช้ครีมเพิร์ลลี่เข้าช่ือเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่ม 
            นอกจากน้ี ยังมีคำสั่งให้จำเลยระงับการจำหน่ายสินค้าท้ังสองสูตร ได้แก่ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลช่ัน’ และ 
‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่น พลัส’ ส่วนที่จำหน่ายไปแล้วให้ประกาศและรับคืนจากผู้บริโภค รวมทั้งให้เรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้
จำหน่ายและให้ทำลายสินค้าท้ังหมด เพราะเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมของสารอันตราย โดยจำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
  จากคดีนี ้ทำให้เห็นรูปธรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไปจากการดำเนินคดีแบบกลุ่ม กรณี  ทำให้
ผู้เสียหายจำนวนมากได้รับความเป็นธรรม จากการดำเนินคดีเพียงครั้งเดียว อีกท้ังเกิดบรรทัดฐานเรื่องค่าเสียหาย  
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2.8 แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ใช้งบประมาณตามโครงการปี 2562) 
 

ตารางแสดง แผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ใช้งบประมาณตามโครงการปี 2562) 
กิจกรรม งบประมาณ 

เตรียมองค์กรผู้บริโภคเพื่อตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค 2,100,000.00 
ค่ารักษาพยาบาลแพง ให้มีการกำกับค่ารักษาพยาบาล/ พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลของรัฐ 1,000,000.00 
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนของกทม. และพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด 9,869,500.00 
ผลักดันใหม้ีประกาศฉลาก GMOs ฉบับใหม่ตามแผนการทำงานในป ี2564 500,000.00 
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3.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 ฝ่ายข้อมูล  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
3.1.1 งานข้อมูล 

สถานการณ์ผู้บริโภค ปี 2561 
ปี 2561 สถานการณ์เรื่องร้องเรียนผู้บริโภคโดยเครือข่ายผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวนกว่า 4,545 เรื่อง 

ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส คือ เรื่องสินค้าและบริการที่อาจจะก่อเกิดอันตรายกับผูบ้ริโภค ซึ่งอยู่ในหมวดอาหาร ยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้บริโภคร้องเรียนจำนวนกว่า 1,505 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง ชักชวนให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook รายการ
โทรทัศน์โดยเฉพาะ ช่องเคเบิ้ลท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก บางรายใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าทำให้เกิด
อันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ผิวขาว ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน กระชับหุ่น    

ด้านหมวดบริการสาธารณะจำนวน 930 เรื่อง เป็นกลุ่มปัญหาการใช้บริการรถบริการสาธารณะ ซึ่งกลุ่มที่พบว่ามีปญัหา
เยอะคือกรณีการชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารที่ไม่เหมาะสม เช่น การพูดจา
ไม่สุภาพ สูบบุหรี่ขณะขับรถ ขับรถเร็วหวาดเสียว คุยโทรศัพท์ขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์หูฟัง ส่วนหมวดบริการสุขภาพและ
สาธารณสุข มีเรื ่องร้องเรียนจำนวน 705 เรื ่อง เป็นการขอข้อมูลเรื ่องการย้ายสิทธิ หรือสิทธิประโยชน์  และไม่ได้รับความ
สะดวกสบายจากการใช้สิทธิ 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2561 

 
 

มพบ. ตะวนัตกภาคเหนอื ภาคใต้ ภาคอีสาน กลาง กทม. ตะวนัออก รวม

1 อาหาร ยา ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 34 332 136 460 377 19 147  - 1505 33.11     

2 บริการสาธารณะ 227 29 225 71 41 298 15 24 930 20.46     

3 บริการสขุภาพและสาธารณสขุ 15 364 60 12 32  - 67 155 705 15.51     

4 การเงินการธนาคาร 599 3 32 4 11  - 10 6 665 14.63     

5 สินค้าและบริการทัว่ไป 106 18 54 12 7 2 37 3 239 5.26       

6 อสงัหาริมทรพัย์ 110 4 15 3 4  -  - 54 190 4.18       

7 ส่ือและโทรคมนาคม 19 5 29 3 34  - 8 2 100 2.20       

8 อ่ืนๆ 25 22 20 4 11 68 55 6 211 4.64       

รวม 1135 777 571 569 517 387 339 250 4545 100.00   

24.97 17.10 12.56 12.52 11.38 8.51 7.46 5.50 100.00รอ้ยละแตล่ะศนูยร์อ้งเรยีน

ล าดบั หมวด ร้อยละ
มค. - ธค. 61

ฝ่ายข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ 
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3.1.2 กลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียนหมวดอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   1.1 กลุ่มอาหาร  
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่อาหาร 

ลำดับ 

หม
วด

ย่อ
ย 

กลุ่มปัญหา ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คก

ลา
ง 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อา
หาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 อาหาร
ไม่บรสิุทธ์ิ 

1. การผลติ การบรรจุ 
หรือการเก็บรักษาไม่ถูก
สุขลักษณะ 

2 1 2 1 7    - 2 15 1.00 

2. มีสิ่งที่น่าจะเป็น
อันตรายแกสุ่ขภาพเจือ
ปนอยู่ 

11 6 25 52 71 6  - 52 223 14.82 

4. เสื่อมสภาพก่อนวัน
หมดอาย ุ

    3        -   3 0.20 

5. ภาชนะบรรจุ
ประกอบด้วยวตัถุที่น่าจะ
เป็นอันตรายแกสุ่ขภาพ 

  1 2     1  -   4 0.27 

  6. ข้อความที่สนับสนุนให้
กระทำผดิกฎหมาย   1          -   1 0.07 

  7.เสื่อมสภาพก่อนวัน
หมดอาย ุ       3      - 8 11 0.73 

1.2 ขายอาหารปลอม     1     1  -   2 0.13 

1.3 อาหารผิดมาตรฐาน   2 4 1 5    - 7 19 1.26 

1.4 ฉลาก
ผลิตภณัฑ ์
  
  

1. ผลิตภัณฑ์ที่ฉลากถูก
สั่งเลิกใช้แล้ว     1 4      -   5 0.33 

2. ผลติภัณฑไ์มม่ีฉลาก     3 5      -   8 0.53 
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ลำดับ 
หม

วด
ย่อ

ย 
กลุ่มปัญหา ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คก

ลา
ง 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ 

 
  

 
  

  
  
  

3. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ใช้
ข้อความภาษาไทย/มี
รายละเอียดบนฉลากไม่
ครบถ้วน 

1 1 5 3      -   10 0.66 

4. แสดงวันเดือนปีวันสิ้น
อายุ ไม่เป็นความจริง 1 1   16      - 1 19 1.26 

5. ไม่ระบุชื่อ/
เครื่องหมายการค้า 1            -   1 0.07 

6. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ข้อความไมต่รงความจริง
ทำให้เข้าใจผิต ขัดต่อ
ศีลธรรม 

      1 8    -   9 0.60 

1.5 ผลิตภณัฑ์หมดอาย ุ 11 1 14 12 3    - 1 42 2.79 

1.6 ผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่มีอย.   1 8 5 12    - 2 28 1.86 

1.7 โฆษณา
อันเป็นเท็จ
หรือ
หลอกลวง 

1. โฆษณาโอ้อวดเกินจริง 
1 6 34 9 42 4  - 5 101 6.71 

2. แสดงเครื่องหมายของ
ผู้ผลิต สถานท่ีตั้ง ไม่เป็น
ความเป็นจริง 

1 1 2      -  -  - 4 0.27 

      3. แสดงสรรพคุณอันเป็น
เท็จ 

        2    -   2 0.13 

รวมหมวดอาหาร 29 22 104 112 150 12 - 78 507 33.69 
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1.2 กลุ่มร้องเรียนปัญหา ยา 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ยา 

ลำดับ 

หม
วด

ย่อ
ย 

กลุ่มปัญหา ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คก

ลา
ง 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ 

2 ยา 2.1 ยาปลอม 1. มีสิ่งที่อาจเป็น
อันตรายเจือปนอยู ่

 - 7 9   1    - 1 18 1.20 

2.2 ยาเสื่อมคณุภาพ  -            - 3 3 0.20 

2.3 ขายยาชุด(ยาหลายประเภทในซอง
เดียวกัน) 

 - 7 34 41 7    -   89 5.91 

2.4 ขายยาโดยไม่มเีภสัชกรปฏิบตักิาร  - 8 28 166 3 1  - 3 209 13.89 

2.5 ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มีอย.  - 8 1        - 1 10 0.66 

2.6 ฉลากผลติภณัฑ์ไม่ม ี  -       1    -   1 0.07 

2.8 ผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่ใช้ข้อความภาษาไทย   8 1        -   9 0.60 

2.9 ยาสิ้นอายุตามที่แสดงบนฉลาก   1 1        -   2   

2.8 โฆษณาอันเป็น
เท็จหรือหลอกลวง 

1. โฆษณาโอ้อวด
เกินจริง 

2 30 13 1 55 3  - 8 112 7.44 

      2. แสดงสรรพคุณ
อันเป็นเท็จ 

 - 1 4 1 2    - 1 9 0.60 

      3. โฆษณาขายยา
โดยผิดศลีธรรม/
ไม่เหมาะสม 

 -   1 1      -   2 0.13 

รวมหมวดยา 2 70 92 210 69 4 - 17 464 30.83 
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1.3 กลุ่มร้องเรียนปัญหา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ผลติภัณฑ์สุขภาพ 

ลำดับ 

หม
วด

ย่อ
ย 

กลุ่มปัญหา ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คก

ลา
ง 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ือง
สำอาง 

3.1 
เครื่องสำอางที่
ไม่ปลอดภัยใน
การใช้ 

1. การผลติ การ
บรรจุ ภาชนะที่
บรรจุ ไม่ถูก
สุขลักษณะ 

 - 1 2        - 3 6 0.40 

  2. มีวัตถุห้ามใช้เจือ
ปนอยู่ เช่น ปรอท 
ไฮโตรควโินน 
ตะกั่ว สเตียรอยย ์

1 9 46 2 17    - 1 76 5.05 

  3. มีสารอัน
สลายตัวได้รวมอยู่
และอาจทำให้เกดิ
พิษต่อผู้ใช้ 

 - 1 15   4    - 1 21 1.40 

  4. มีสิ่งที่อาจเป็น
อันตรายเจือปนอยู ่

 - 9 81     1  -   91 6.05 

  3.2 โฆษณาอัน
เป็นเท็จหรือ
หลอกลวง 

1. โฆษณาโอ้อวด
เกินจริง 

1 6 19 3 16 2  - 5 52 3.46 

  2. แสดงสรรพคุณ
อันเป็นเท็จ 

1 2          - 2 5 0.33 

  
  
  
  
  
  

3. แสดงเดือนที่วัน
สิ้นอายุ ไมเ่ป็น
ความจริง 

 - 1 35 46 3    -   85 5.65 

3.3 ผลิตภณัฑ์
ที่ไม่มีอย. 

1. เครื่องสำอางที่
ไม่มีฉลาก 

 - 7 6   7    - 14 34 2.26 

2. มีสิ่งที่น่าจะเป็น
อันตรายเจือปนอยู ่  -   26 4 56    - 19 105 6.98 
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ลำดับ 

หม
วด

ย่อ
ย 

กลุ่มปัญหา ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คก

ลา
ง 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ 

  3.4 ฉลาก
ผลิตภณัฑ ์

1. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่
ใช้ข้อความภาษษ
ไทย/มรีายละเอยีด
บนฉลากไม่
ครบถ้วน 

 - 5 26   2    -   33 2.19 

2. ผลิตภัณฑไ์มม่ี
ฉลาก 

 - 2          -   2 0.13 

  3. ผลิตภัณฑ์ทีล่าก
ถูกสั่งเลิกใช้แล้ว 

 -   3   1    -   4 0.27 

    4. แสดง
เครื่องหมายของ
ผู้ผลิต สถานท่ีตั้ง 
ไม่เป็นความเป็น
จริง 

              1 1 0.07 

  3.5 ผลิตภณัฑ์ที่หมดอาย ุ  - 1 5   5    - 5 16 1.06 

  3.6  เครื่องสำอางปลอม  -       2    - 1 3 0.20 

รวมหมวดเคร่ืองสำอาง 3 44 264 55 113 3  - 52 534 35.48 

 
รวมเรื่องร้องเรียนหมวดอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1505  ราย 

 
3.1.3 กลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียน หมวดบริการสาธารณะ 

ปัญหาเรื่องรถโดยสารสาธารณะเป็นกลุ่มปัญหาหนึ่งที่ถูกร้องเรียน โดยปัญหาที่พบมากทีสุ่ด คือ เรื่องการชดเชยเยียวยา
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มรถทัวร์โดยสาร จำนวน 195 ราย และปัญหาพนักงานขับรถประพฤติไม่เหมาะสม 
เช่น ขับรถเร็วหวาดเสียว สูบบุหรี่ขณะขับรถ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ทั้งนี้ เครือข่ายผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ร่วมกัน
รณรงค์เกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้มีการมาตรการชดเชยเยียวยา หรือการเพิ่มวงเงินการชดเชยเยียวยา และการ
เรียกร้องให้หน่วยงานตรวจตราผู้ประกอบการเพื่อให้ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานขับรถ 

 
 
 



48 

 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดบริการสาธารณะ 

ลำดับ กลุ่มปัญหา ประเภท 

มพ
บ.

 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

รว
ม ร้อยละ 

สาธารณูปโภคและคมนาคม                      

1 ประปา   3 3     1 1   1 9 0.97 

2 ไฟฟ้า   5 3   3 6     2 19 2.04 
3 ขนส่งทางบก                     

    รถตู้โดยสาร 40 11   41   5 216   313 33.66 

    มอเตอรไ์ซค์รบัจ้าง 14       1   12 2 29 3.12 

    รถทัวร์โดยสาร 139 16 18 10 21 8 5   217 23.33 
    รถรับส่งนักเรียน 14 98 15       3   130 13.98 

    รถเมล์/รถโดยสาร
ระหว่างจังหวัด 

3 62         45 7 117 12.58 

    รถสองแถว   27 3 7   6 14 2 59 6.34 
    รถแท็กซี่   2 5 9   3 3 1 23 2.47 

    รถรับส่งพนักงาน   1       1     2 0.22 
4 ขนส่งทางอากาศ 9 1  1     11 1.18 

พลังงาน                         

1 พลังงานแสงอาทิตย ์ - 1 - - - - - - 1 0.11 

2 น้ำมันเชื้อเพลิง  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.00 

รวม 227 225 41 71 29 24 298 15 930 100.00 
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ตารางแสดงรายละเอยีดเรื่องร้องเรียนกลุม่ปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคม 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ลักษณะปัญหา รถ
ไฟ

รถ
ตู้โ

ดย
สา

ร
มอ

เต
อร์

ไซ
ต์

รับ
จ้า

ง
รถ

ทัว
ร์โ

ดย
สา

ร

รถ
รับ

ส่ง
นัก

เรีย
น

รถ
ไฟ

ฟ้า

รถ
เม

ล์

รถ
สอ

งแ
ถว

รถ
แท็

กซี่

สา
มล้

อเ
ครื่

อง

รถ
รับ

ส่ง
พนั

กง
าน

เค
รื่อ

งบ
บิน

รว
ม

1 หมวดย่อย คมนาคม

คุณภาพบริการ

1.1
พนักงานประพฤติตัวไม่เหมาะสม 

(พูดไม่สุภาพ, สูบบุหร่ีในรถ, ขับรถ
 - 176 4 7 1  - 21 22 6  - 1  - 238

1.2 ท้ิงผู้โดยสารระหว่างทาง  - 7 10 2  -  -  - 2 1  -  -  - 22

1.3 สัมภาระสูญหาย/เสียหาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

1.4 ไม่เปล่ียนคนขับในเส้นทางไกล  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

1.5 รถ/เคร่ืองบินเสียระหว่างทาง  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1

1.6
ห้องน้ าสกปรก/บริเวณท่ีน่ังหรือ

ห้องผู้โดยสารสกปรก
 - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

1.7
เข็มขัด/อุปกรณ์นิรภัยไม่

ครบถ้วน/อุปกรณ์ตัวรถไม่สมบูรณ์
 - 18  - 3 4  - 2  -  -  -  -  - 27

1.8 ไม่ตรงเวลา/จอดนอกป้าย/ล่าช้า  - 2  - 2  -  - 2  -  -  - 1 7

1.9 บรรทุกเกินท่ีน่ัง  - 37  - 1 10 53 8  -  -  -  - 109

1.10 ค่าบริการแพงเกินจริง  - 7 8 1  -  - 3 5  -  -  - 24

2 ซ้ื อต๋ัวโดยสาร

2.1 ซ้ือต๋ัวซ้ าซ้อน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2

2.2 การคืนต๋ัวโดยสาร/ยกเลิกเท่ียวบิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7 7

2.3 โปรโมช่ัน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0

2.4 การยกเลิกต๋ัว  -  - 2  -  -  -  -  -  -  - 2

3 ใช้รถผิดประเภท  - 1 1 3 96 4 2 1 108

4
ชดเชยความเสียหายจาก

อุบัติเหตุ
 - 63 6 195 19 38 21 9  -  - 351

0 313 29 217 130 0 117 59 23 0 2 11 901รวม
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3.1.4 กลุ่มปัญหาร้องเรียน หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข 
ปัญหาการไม่รู้สิทธิ หรือสิทธิประโยชน์ที่มีเพ่ิมสิทธิประโยชน์ขึ้น ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ทราบรายละเอียด ได้

ขอคำปรึกษาผ่านเครือข่ายผู้บริโภคในระดับจังหวัด และภาคต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริโภคขอคำปรึกษาและ
ร้องเรียนกว่า 600 ราย ขณะที่กลุ่มปัญหาไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ มีผู้บริโภค
ร้องเรียน 29 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิบัตรทองที่พบว่ามีการร้องเรียนจำนวน 25 ราย 

 
ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข 

ลำดับ กลุ่มปัญหา 
สิท

ธิบ
ัตร

ทอ
ง 

สิท
ธิป

ระ
กัน

สัง
คม

 

สิท
ธิร

าช
กา

ร 

สิท
ธิต

าม
พร

บ.
รถ

 

สิท
ธิห

น่ว
ยง

าน
รัฐ

อืน่
ๆ 

สิท
ธิก

อง
ทุน

ท้อ
งถ

ิน่ 

สิท
ธิเ

จ็บ
ป่ว

ย 
3 

กอ
งท

ุน 

ชำ
ระ

เงิน
เอ

ง  

รวม ร้อยละ 

ม.ค. - ธ.ค. 2561                     

1 ให้คำปรึกษา  การย้าย/
สอบถามสิทธิ  สิทธิ
ประโยชน์ตา่งๆ 

535 21 12 14 11 1 4 2 600 85.11 

2 ไม่ได้รับความสะดวกตาม
สมควร/ไม่ได้รับการปฏิบตัิ
ตามสิทธิ 

25 1 1 1  -  - 1  - 29 4.11 

3 ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล 

22  -  -  -  -  - 1 1 24 3.40 

4 ไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณสุข 

7 2 1  -  -  -  - 2 12 1.70 

5 เรียกเก็บคา่บริการโดยไมม่ี
สิทธิ / เรียกเก็บเกินอัตราที่
กำหนด 

14 2 1  -  -  -  -  - 17 2.41 

6 ถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้
สิทธิกองทุนฉุกเฉิน 

16  -    -  -  -  -  - 16 2.27 

7 ระบบการส่งต่อ/ส่งตัวไม่ได ้ 5  -    -  -  -  -  - 5 0.71 

8 ค่ารักษาพยาบาลแพง 2  -    -  -  -  -  - 2 0.28 

รวม 626 26 15 15 11 1 6 5 705 100.00 
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ตารางแบ่งตามภูมภิาค กรณีการรบัเรื่องร้องเรียน ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 

ลำดับ กลุ่มปัญหา 

ม.ค. - ธ.ค. 2561 

ร้อยละ 

มูล
นิธ

ิเพื่
อผ

ู้บร
ิโภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ตะ
วัน

ตก
 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คใ

ต ้

กล
าง

 

กท
ม.

 

ตะ
วัน

ออ
ก 

รวม 

1 ให้คำปรึกษา  การย้าย/
สอบถามสิทธิ  สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

2 45 328 26 4  - 59 136 600 85.11 

2 ไม่ได้รับความสะดวกตาม
สมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติ
ตามสิทธิ 

4 2 11 1 2  - 4 5 29 4.11 

3 ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล 

2 6 6 3 3  - 1 3 24 3.40 

4 ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณสุข 1 1 3 1 1  - 1 4 12 1.70 

5 เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี
สิทธิ / เรียกเก็บเกินอัตราท่ี
กำหนด 

1 5 3 1 1  - 1 5 17 2.41 

6 ถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้
สิทธิกองทุนฉุกเฉิน 

4   10   1  -   1 16 2.27 

7 ระบบการส่งต่อ/ส่งตัวไม่ได้ 
  1 3      - 1   5 0.71 

8 ค่ารักษาพยาบาลแพง 1          -   1 2 0.28 

รวม 15 60 364 32 12 0 67 155 705 100.00 
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3.1.5 กลุ่มปัญหาร้องเรียน หมวดการเงินการธนาคาร 
 ปัญหาเรื่องบัตรเครดิตยังคงเป็นเรื่องร้องเรียนที่มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียน มากกว่าภาคอ่ืน ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ ปรึกษาปัญหาหนี้บัตรเครดิต ส่วนปัญหาร้องเรียน ธุรกิจเช่าซื้อเป็นเรื่องการจัดการหนี้ค้างชำระ ซึ่ ง
หากมีการคา้งชำระเกิน 3 งวดจะถูกยึดรถ หรือถูกให้จ่ายดอกเบี้ยที่แพงเกินอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดการเงินการธนาคาร 

ลำดับ กลุ่มประเภท 

มพ
บ.

 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

รวม ร้อยละ  

1 บัตรเครดติ 187 1 1  -  -  -  - 4 193   29.02  

2 ธุรกิจเช่าซื้อ 104 15 7 2 1  -  - 1 130   19.55  

3 สินเช่ือ 269 2  -     1  - 1 273   41.05  

4 ธนาคาร 8 1 1     1  - 2 13     1.95  

5 ประกัน            -  -       

  

ประกันชีวิต 14 3   1 1 3  - 1 23     3.46  

ประกันภัย 12 9 1 1 1 1  - 1 26     3.91  

6 หนี้นอกระบบ 5 1 1      -  -   7     1.05  

7 
อื่นๆ (หุ้น,เบี้ยบำนาญ
,เงินฌาปนกิจ) 

 -  -  -  -  -  -  -  - 0        -    

  รวม 599 32 11 4 3 6 0 10 665 100.00  

 
 กลุ่มปัญหาบัตรเครดิต 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาบัตรเครดติ 

ลำดับ กลุ่มปัญหา รวม ร้อยละ  

1 ให้คำปรึกษาการแกไ้ขหนี ้ 97 50.26 

2 ให้คำปรึกษาการปรับโครงสรา้งหนี้ 13 6.74 

3 ถูกฟ้องคดี     

   - ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินคดี 56 29.02 
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ลำดับ กลุ่มปัญหา รวม ร้อยละ  

   - การเจรจาประนีประนอมในช้ันศาล 1 0.52 

   - สอบถามอายุความการฟ้องคด ี 1 0.52 

4 ถูกบังคับคดี     

   -  ขอคำปรึกษาเรื่องการบังคับคดี 8 4.15 

   - สอบถามการยึดทรัพย์/อายดัทรัพย์สิน 3 1.55 

  ดอกเบี้ย/คา่ธรรมเนียมค่าตดิตาม 3 1.55 

5 ทวงหนี้ผิดกฎหมาย     

   - โทรศัพท์มาท่ีทำงานทวงหนี้กับเพ่ือน/ผู้บริหาร 5 2.59 

   - โทรศัพท์หาลูกหนี้ใช้วาจาไมสุ่ภาพหยาบคาย 3 1.55 

   - โทรทวงถามหนี้วันละหลายครั้ง 1 0.52 

   - ทวงถามหนี้กับญาติหรือคนในครอบครัว 1 0.52 

   - การคิดค่าธรรมเนียมทวงหนี้เกนิจริง     

   - ส่งจม.มาที่บริษัทขอให้หักเงินเดือนส่งเจ้าหนี ้ 1 0.52 

    193  100.00  

 
 กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ธุรกิจเช่าซื้อ 

ลำดับ กลุ่มปัญหา รวม ร้อยละ  

1 ผิดนัดชำระเช่าซื้อ 40 30.77 

2 ไม่โอนกรรมสิทธ์ิยานพาหนะ (เช่าซื้อ) 5 3.85 

  ไม่ให้ใบกำกับภาษีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 1.54 

3 ดอกเบี้ย/คา่ธรรมเนียม/ค่าติดตามทวงถาม 10 7.69 

4 ให้ปรึกษาการแก้ไขหนี ้ 6 4.62 

  ให้ปรึกษาการปรบัโครงสร้างหนี ้ 1 0.77 

5 ถูกฟ้องคดี     

   - ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินคดี 48 36.92 
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ลำดับ กลุ่มปัญหา รวม ร้อยละ  

   - การเจรจาประนีประนอมในช้ันศาล 2 1.54 

6 ถูกบังคับคดี     

   -  ขอคำปรึกษาเรื่องการบังคับคดี 3 2.31 

   - สอบถามการยึดทรัพย์/อายดัทรัพย์สิน 4 3.08 

   - สอบถามขั้นตอนการขายทอดตลาด 1 0.77 

  ดอกเบี้ย/คา่ธรรมเนียมค่าตดิตาม 2 1.54 

7 ทวงหนี้ผิดกฎหมาย     

   - โทรศัพท์มาท่ีทำงานทวงหนี้กับเพ่ือน/ผู้บริหาร 1 0.77 

   - โทรทวงถามหนี้วันละหลายครั้ง 1 0.77 

   - ทวงถามหนี้กับญาติหรือคนในครอบครัว 2 1.54 

   - การคิดค่าธรรมเนียมทวงหนี้เกนิจริง 1 0.77 

   - ส่งคนมาทวงหนี้ในท่ีทำงาน 1 0.77 

8 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม/ทำให้เสียเปรียบ 2 1.54 

  รวม 130 100.00  

 
 กลุ่มสินเชื่อ  
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่สินเชื่อ 

ลำดับ กลุ่มปัญหา รว
ม ร้อยละ  

1 ให้ปรึกษาการแก้ไขปญัหาหนี ้ 94 34.43 

2 ให้ปรึกษาการปรบัโครงสร้างหนี ้ 3 1.10 

3 ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมค่าติดตาม     

   - ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมติดตามทวงหนี้ไม่เป็นธรรม 8 2.93 

4 ถูกฟ้องคดี     

   - ขอคำปรึกษาเรื่องการฟ้องคด ี 163 59.71 

5 ถูกบังคับคดี     
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ลำดับ กลุ่มปัญหา รว
ม ร้อยละ  

   -  ขอคำปรึกษาเรื่องการบังคับคดี 1 0.37 

   - สอบถามการยึดทรัพย์/อายดัทรัพย์สิน 1 0.37 

6 ทวงหนี้ผิดกฎหมาย     

   - ทวงถามหนี้กับญาติหรือคนในครอบครัว 1 0.37 

   - การแสดงข้อความให้เชื่อว่าถูกดำเนินคดี/ยึดทรัพย ์ 1 0.37 

   - ส่งคนมาทวงหนี้ในท่ีทำงาน 1 0.37 

  รวม 273 100.00 

 
 กลุ่มธนาคาร  
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ธนาคาร 

ลำดับ กลุ่มปัญหา รวม ร้อยละ  

1 ปัญหาการทำธุรกรรมกับธนาคาร (ธนาคาร)     

   - ถูกหลอกให้โอนเงิน 1      7.69  
   - ปัญหาการใช้บริการตู้เอทีเอ็ม 1      7.69  

   - การเรียกเก็บเงินจากกรณีบัตรหาย 2 15.38 

   - ให้ปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี ้ 2 15.38 

2 ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมค่าติดตาม     

   - ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมติดตามทวงหนี้ไม่เป็นธรรม 4 30.77 

3 ถูกฟ้องคดี     

 4  - ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินคดี 1      7.69  

 5  - ทวงถามหนี้กับญาติหรือคนในครอบครัว 1      7.69  

6 อื่นๆ  1 7.69 

รวม 13   100.00  
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 กลุ่มธุรกิจประกันภัย 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ธุรกิจประกันภยั 

ลำดับ กลุ่มปัญหา ประกันชีวิต ประกันภัย รวม ร้อยละ  

1 ปัญหาการการยกเลิกประกัน 2 3 5 10.20 

2 ประกันปฏเิสธการจ่ายค่าสินไหม  4 1 5 10.20 

3 ถูกหลอกให้ทำประกัน  7 9 16 32.65 

4 
อื่นๆ (สอบถามการเคลมประกัน, การเคลมพรบ.
ผู้ประสบภยัจากรถ) 

2 1 3 6.12 

5 ประกันจ่ายค่าสินไหมไม่ครบตามสัญญา  2 3 5 10.20 

6 ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสญัญา  3 8 11 22.45 

7 ปรึกษาการดำเนินคดดี้านประกัน 3   3 6.12 

8 ประกันบอกล้างสัญญา    1 1 2.04 

รวม 23 26 49 100.00 

 
3.1.6 กลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียน หมวดสินค้าและบริการทั่วไป 

กลุ่มสินค้า ปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องการซื้อสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง/ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ตกแต่งรถ เป็นเรื่อง รถยนต์ป้ายแดงมีปัญหาหลังการซื้อขาย เช่น แอร์เสีย เกียร์ไม่ทำงาน  
มีกลิ่นควันเข้าห้องผู้โดยสาร และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์เสีย  ร้านไม่รับเปลี่ยนคืน 
เครื่องปั่นผลไม้ ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดหลังใช้งานเพียงครั้งเดียว  
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ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดสนิค้าและบริการทั่วไป 

ลำดับ กลุ่มปัญหา 

มค. - ธค. 2561 

ร้อยละ 

มพ
บ.

 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

รวม 

1. สินค้า                     

1.1 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 3 2             5 2.09 

1.2 คิดราคาสูงกว่าที่แสดง/แจ้งไว ้ 2 2   4 1 1   2 12 5.02 

1.3 ฉ้อโกง/หลอกลวง 1 4     4     2 11 4.60 

1.4 ชำรุดบกพร่อง/ไม่ได้มาตรฐาน 32 20 4 2 5 1   14 78 32.64 

1.5 มีปัญหาการขอเงินคืน 3               3 1.26 

1.5 ราคาแพงเกินจริง 1 2     1 1   9 14 5.86 

1.6 ไม่ได้รับสินค้า/ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง 15 10 1   2   1 3 32 13.39 

1.7 โฆษณาเป็นเท็จ/หลอกลวง/เกินจริง   4   1 1       6 2.51 

1.8 ไม่พอใจบริการ 7 3     1       11 4.60 

2. บริการ                   0.00 

2.1 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 8 3 1           12 5.02 

2.2 คิดราคาสูงกว่าที่แสดง/แจ้งไว ้   1         1   2 0.84 

2.3 ฉ้อโกง/หลอกลวง 1             1 2 0.84 

2.4 ชำรุดบกพร่อง/ไม่ได้มาตรฐาน 3 1           2 6 2.51 

2.5 มีปัญหาการขอเงินคืน 18               18 7.53 

2.6 ราคาแพงเกินจริง 1 1     1       3 1.26 

2.7 โฆษณาเป็นเท็จ/หลอกลวง/เกินจริง 1   1   1       3 1.26 

2.8 ส่งสินค้าล่าช้า 1             1 2 0.84 

2.9 ไม่ได้รับสินค้า/ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง 6 1   1 1     1 10 4.18 

2. 10 ไม่พอใจบริการ 3     4       2 9 3.77 

  รวม 106 54 7 12 18 3 2 37 239 100.00  
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 กลุ่มปัญหาสินค้าและบริการทั่วไป 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาสินค้าและบริการทั่วไป 

ลำดับ ลักษณะปญัหา จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า     

1 ชำรุดบกพร่อง/ได้รับความเสียหาย 66 27.62 

2 ส่งมอบผิดจากท่ีสั่ง/ตกลง 17 7.11 

3 ไม่ได้รับสินค้า/บริการ 13 5.44 

4 ราคาไม่ตรงป้าย 13 5.44 
5 ถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้า/บริการ 11 4.60 

6 ราคาแพงเกินจริง 9 3.77 

7 โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง 7 2.93 

8 ไม่ระบุชื่อ/เครื่องหมายการค้า 6 2.51 

9 ขอคืนสินค้าไม่ได/้ขอยกเลิกบริการไมไ่ด้ 6 2.51 

10 สินค้าหมดอาย ุ 6 2.51 

11 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม/ทำให้เสียเปรียบเกินสมควร 4 1.67 

12 ขอเปลี่ยนสินค้าไม่ได้/ขอเปลี่ยนบริการไม่ได ้ 3 1.26 

13 พฤติกรรมพนักงานไม่ด ี 3 1.26 

14 ขอรับการเยยีวยาไม่ได ้ 2 0.84 

15 ไม่ให้ใบกำกับภาษีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 0.84 

16 ไม่ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจง่าย 2 0.84 

17 โฆษณาที่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 1 0.42 

18 ส่งมอบไม่ครบถ้วน 1 0.42 

19 ส่งมอบล่าช้า 1 0.42 

กลุ่มบริการ     

1 ขอคืนสินค้าไม่ได/้ขอยกเลิกบริการไมไ่ด้ 18 7.53 

2 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม/ทำให้เสียเปรียบเกินสมควร 13 5.44 

3 ไม่ได้รับสินค้า/บริการ 10 4.18 

4 พฤติกรรมพนักงานไม่ด ี 8 3.35 

5 ชำรุดบกพร่อง/ได้รับความเสียหาย 7 2.93 

6 ราคาไม่ตรงตามป้าย 3 1.26 

7 ถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้า/บริการ 2 0.84 

8 โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินจากความเป็นจริง 2 0.84 
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ลำดับ ลักษณะปญัหา จำนวน ร้อยละ 

9 ส่งมอบผิดจากท่ีสั่ง/ตกลง 1 0.42 

10 ส่งมอบไม่ครบถ้วน 1 0.42 

11 ขอเปลี่ยนสินค้าไม่ได้/ขอเปลี่ยนบริการไม่ได ้ 1 0.42 

รวม 239 100.00 

 
3.1.7 กลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียน หมวดสื่อและโทรคมนาคม 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดสือ่และโทรคมนาคม 

ลำดับ 

หม
วด

ย่อ
ย 

กลุ่มประเภท 

มค. - ธค. 61 

ร้อ
ยล

ะ  

มพ
บ.

 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
คใ

ต้ 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

1 

โทรคม 
นาคม 

เสาสัญญาณ
โทรศัพท ์ 4 3 9 3  - 2  -  - 21 21.00 

  

สัญญาณ
โทรศัพท ์

10 21 25  - 4  -  - 4 64 64.00 

  

สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 5 5  -  - 1  -  - 4 15 15.00 

รวม 19 29 34 3 5 2 0 8 100  100.00  

 
3.1.8 กลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียน หมวดอสังหาริมทรัพย์  
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนหมวดอสังหาริมทรัพย ์

ลำดับ ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
คเ

หน
ือ 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
ค 

ใต้
 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 คอนโดมิเนยีม 76 5  - 1  -  -  -  - 82 43.16 

2 บ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย ์ 10 6 3 1 1 54  -  - 75 39.47 

3 ห้องเช่า/บ้านเช่า/หอพัก 22 4  -  -  -  -  -  - 26 13.68 
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4 ที่ดิน 2   1 1 3  -  -  - 7 3.68 
รวม 110 15 4 2 4 54  -  - 190 100.00 

 
 กลุ่มปัญหาอาคารชุด / คอนโดมิเนียม 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาอาคารชุด / คอนโดมเินียม 

ลำดับ ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อ

ผู้บ
ริโ

ภค
 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
ค 

ใต้
 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ชำรุดหลังปลูกสร้าง 2  -  -  -  -  -  -  - 2 2.44 

2 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 2 1  -  -  -  -  -  - 3 3.66 

3 ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนท่ี
ได้รับอนญุาต 1  -  -  -  -  -  -  - 1 1.22 

4 ยกเลิกสัญญา/ผิดสัญญาจอง 1  -  -  -  -  -  -  - 1 1.22 

5 การบริหารของนิติบุคคลไม่
โปร่งใส โกงเงินส่วนกลาง 3 1  -  -  -  -  -  - 4 4.88 

6 ยังไม่มีการตั้งนิติบุคคล 2    -  -  -  -  -  - 2 2.44 

7 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  - 2 0 1  -  -  -  - 3 3.66 

8 สาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน 61 1  -  -  -  -  -  - 62 75.61 

9 กรณีอื่นๆ 4  -  -  -  -  -  -  - 4 4.88 

รวม 76 5 0 1 0 0 0 0 82 100.00 

 
 กลุ่มปัญหาบ้านจัดสรร / อาคารพาณิชย์ 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาบ้านจัดสรร / อาคารพาณิชย ์

ลำดับ ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อ

ผู้บ
ริโ

ภค
 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
ค 

ใต้
 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ชำรุดหลังปลูกสร้าง 4 3 1 1 1 3  -  - 13 17.33 

2 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 1 1  -  -  -  -  -  - 2 2.67 
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3 ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนท่ี
ได้รับอนญุาต 

1    -  -  -  -  -  - 1 1.33 

4 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 4 2  -  -  -  -  -  - 6 8.00 

5 สาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน     1  -  -  -  -  - 1 1.33 

6 กรณีอื่น ๆ     1  -  - 51  -  - 52 69.33 

รวม 10 6 3 1 1 54 0 0 75 100.00 

 
 กลุ่มปัญหาบ้านเช่า / ห้องเช่า / หอพัก 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาบ้านเช่า / ห้องเช่า / หอพัก 

ลำดับ ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
ค 

ใต้
 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 หักเงินประกัน/ไม่คืนเงิน
ประกันครบตามจำนวน 

6 1  -  -  -  -  -  - 7 26.92 

2 ค่าน้ำ/ค่าไฟแพงเกินจริง 11 1  -  -  -  -  -  - 12 46.15 
3 ห้องพักชำรุดบกพร่อง 1    -  -  -  -  -  - 1 3.85 

4 ให้ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด 2 1  -  -  -  -  -  - 3 11.54 
5 สาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน 1 1  -  -  -  -  -  - 2 7.69 

6 กรณีอื่นๆ 1  -  -  -  -  -  -  - 1 3.85 

รวม 22 4 0 0 0 0 0 0 26 100.00 

 
 กลุ่มปัญหาที่ดิน 
 

ตารางแสดงเรื่องร้องเรยีนกลุม่ปัญหาที่ดิน 

ลำดับ ลักษณะปัญหา 

มูล
นธิ

ิเพื่
อผู้

บริ
โภ

ค 

ภา
ค 

เห
นือ

 

ภา
คอ

ีสา
น 

ภา
ค 

ใต้
 

ภา
คต

ะว
ันต

ก 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 

ภา
คก

ลา
ง 

กท
ม.

 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 2  -  - 1 2  -  -  - 5 71.43 

2 กรณีอื่นๆ  -  - 1   1  -  -  - 2 28.57 

รวม 2 0 1 1 3 0 0 0 7 100.00 
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3.1.9 ช่องทางในการร้องเรียน  
ปี 2561 การร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้มากสุดเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ หรือบางรายได้เข้า

ร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กว่า 47.35%  และร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เป็นช่องทางรวดเร็ว ได้คำตอบที่ชัดเจน
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้บัตรเครดิตที่ปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้ ร้อยละ 31.40%    

 
ตารางแสดงช่องทางในการร้องเรียน 

ลำดับ หมวด 
มา

ด้ว
ยต

นเ
อง

 

โท
รศ

ัพท
์ 

จด
หม

าย
  

Fa
ce

bo
ok

 

อีเ
มล

 ์

Lin
e 

เว็
บไ

ซต์
 

อื่น
ๆ 

(ผ่
าน

อา
สา

สม
ัคร

) 
Ap

p 
M

ob
ile

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1 การเงินการธนาคาร 267 333 16 3 33   9 1 3 665 14.63 

2 บริการสาธารณะ 191 283 169 15 35 94 6 137  - 930 20.46 

3 สื่อและโทรคมนาคม 70 14 3 2 4  - 3 4  - 100 2.20 

4 อสังหาริมทรัพย์ 136 27 12 1 7  - 7  -  - 190 4.18 

5 
สินค้าและบริการ
ทั่วไป 

96 50 14 8 42 4 19 2 4 239 5.26 

6 
บริการสุขภาพและ
สาธารณสุข 

391 195 4 57 5 8 2 43  - 705 15.51 

7 
อาหาร ยา 
เคร่ืองสำอาง 

897 479 6 25 19 39 13 24 3 1505 33.11 

8 อื่นๆ 104 46 5 39 3 3 7 1 3 211 4.64 

รวม 2152 1427 229 150 148 148 66 212 13 4545 100.00 

แต่ละช่องทางคิดเป็นร้อยละ 47.35 31.40 5.04 3.30 3.26 3.26 1.45 4.66 0.29 52.65  

 
3.1.10 ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 

การดำเนินการของเครือข่ายผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวนกว่า 3,310  ร้อยละ 72.83%  และ
ยังคงมีเรื่องร้องเรียนที่ยังดำเนินการอยู่ จำนวน 1,235 ราย ร้อยละ 27.17  
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน (แยกตามภาค) 

 
3.1.11 บทบาทองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศที่รับเรื่องร้องเรียน  
 1. งานรับเรื่องร้องเรียน และการบันทึกเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (CRM)  
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. สสจ. , รพ.สต. อบต. โรงเรียน และหน่วยงานการปกครองด้าน
การศึกษา เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนารถรับส่งนักเรียน 
 3. รวมกลุ่มผู้เสียหาย หรือผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม กลุ่มผู้เสียหาย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มรถสามล้อเครื่อง 
 4.  ร่วมผลักดันให้อย.เปิดข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทั่วถึงเพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว  
 5.  ผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุข, สปสช. กระทรวงพาณิชย์  กรมการค้าภายใน ให้กำกับค่า
รักษาพยาบาลรวมถึงค่าเวชภัณฑ์ให้ราคาเป็นกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 

แยกตามภาค รวม  รอ้ยละ

ปิดเรื่องรอ้งเรยีน

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

รอ้
งเ
รยี
น

ขอ
ค ำ
ปร

กึษ
ำ

การเงินการธนาคาร 16 334 14 8  - 3 4 7  - 3 2 4 3 1 399 12.05
บริการสาธารณะ 64 93 107 13 4 23 21 17 20 50 81 53 6 7 21 1 581 17.55
ส่ือและโทรคมนาคม 6 6 12 14 1 4 4 7 1 2 2 4  - 63 1.90
อสงัหาริมทรพัย์ 9 20 5 2 1 2  2 2 1 0 51  - 95 2.87
สินค้าและบริการทัว่ไป 43 19 33 7 11 6 2 3 9 1 1 13 17 1  - 166 5.02
บริการสขุภาพและสาธารณสขุ 7 1 17 37 17 347 5 23 1 7 2 58 12 132 666 20.12

อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง 12 4 83 31 94 108 305 6 222 166 2 43 89  - 1165 35.20

อ่ืนๆ 6 10 8 5 9 12 5 6 2  - 3 56 10 37 4 2 175 5.29

รวม 163 487 279 117 137 505 346 71 257 230 87 109 78 216 92 136 3310 100.00

ร้อยละ 25.08 74.92 70.45 29.55 21.34 78.66 82.97 17.03 52.77 47.23 44.39 22.65 26.53 73.47 40.35 59.65
ร้อยละผลรวมปิดเร่ืองแต่ละ 100.00

ยอดรวมจ ำนวนเตม็ปิดเร่ือง 3310

รวมปิดเรื่องรอ้งเรยีน

รวมปิดเรื่องขอค าปรกึษา

มลูนธิเิพือ่

ผูบ้รโิภค
ภำคเหนอื ภำคตะวนัตก ภำคอสีำน ภำคใต้ ภำคกลำง

19.64 11.96 19.40 12.598 14.71 5.92

487 196

กทม.
ภำค

ตะวนัออก

8.88 6.89

294 228650 396

1439 รอ้ยละ 43.47

1871 รอ้ยละ 56.53

642 417
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3.2 การดำเนินงานสื่อสารสาธารณะ ปี 2561 
 

งานสื่อสารสาธารณะ คือ สื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเป็นจริง ให้ประชาชนส่วนรวมได้รับรู้
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 
3.2.1. โครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของงานสื่อสารสาธารณะ งานสื่อสารสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ 3 คน ทำ
หน้าที่  
• สำนักข่าว ส่งต่อเสียงผู้บริโภคให้สังคมได้รับรู้  
• ผลิตสื่อ infographic และ ภาพประกอบข่าว 
• ดูแลเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์, เฟซบุ๊กแฟนเพจ 2 Pages คือ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค และซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค), 
Twitter  
• เผยแพร่ข้อมูล สร้างภาพลักษณ์องค์กร  
 

ภาพประกอบ แสดงการผลติงานของงานสื่อสารสาธารณะ ปี 2561 
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3.2.2 สรุปการผลิตงาน งานสื่อสารสาธารณะ เดือน เมษายน – ธันวาคม 25611 
 

ตารางแสดงจำนวนช้ินงาน เมษายน – ธันวาคม 2561 

1. จำนวนข่าวที่อัปข้ึนเว็บ 
consumerthai.org ทั้งหมด 

จำนวนข่าวทั้งหมด = 150 ชิ้น 

2. จำนวนสื่ออินโฟกราฟิก ที่ฝ่ายผลิต
ทั้งหมด รวมของทุกโครงการ 

102 ชิ้น 

3. จำนวน fb live ทั้งปี 2561 

จำนวน FB LIVE ทั้งป ี= 73 ชิ้น 
จำนวน LIKE 4,044,959 ไลค์ 

ยอดแชร์ 8,088,496 แชร์ 
ยอดคลิกเข้าชม 16,174,568 ครั้ง 

4. ข่าวมพบ. ที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 295 ชิ้น (เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม) 

 
3.2.3 สรุปข้อมูลเชิงลึก เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มกราคม ถึง ธันวาคม 2561) 
สรุปยอดผู้ติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
 เริ่มจากเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนผู้ติดตามเพจ 38,244 คน จนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีผู้ติดตาม
เพจสุทธิ 45,692 ยอดผู้ติดตามเพจ เพิ่มขึ้น 6,848 คน 
 

ภาพประกอบ แสดงจำนวนรวมผูต้ิดตามเพจ มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
 วันที่มีผู้ติดตามมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือวันที่ 21 พฤษภาคม มีผู้ติดตามเพ่ิม 80 คน, วันที่ 9 พฤษภาคม 
มีผู้ติดตามเพ่ิม 68 คน และวันที่ 28 ตุลาคม มีผู้ติดตามเพ่ิม 61 คน ตามลำดับ  

 
1 ปี 2561 เจ้าหนา้ที่ใหม่ 3 คน เร่ิมปฏิบตัิงานเดือนเมษายน 
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ภาพประกอบ แสดงเดือนที่มผีู้ตดิตามมากทีสุ่ด 3 อันดับแรก 

 
 
 
อันดับแรก วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิมมากที่สุด  มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ ดังนี้  
 

ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันท่ี 21 พ.ค.2561 

วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หมายเหตุ 

21/5/2018 
17:29 
 
 
  

http://consumerthai.org/news
-consumerthai/consumers-
news/food-and-drug/4182-
610521paraquat.html  

ลิงก์ 418 
แบบออร์แกนิก 
418 
แบบชำระเงิน 
0 

4 
4 
9 
9 

• ยอดผู้ติดตาม 
และผู้ถูกใจ 
เพ่ิมข้ึน อันดับ 1 
• วันที่มีผู้เข้าถึง
โพสต์เพิ่มขึ้น มาก
ที่สุด อันดับ 1 21/5/2018 

15:35 
ท้ารบ!พาราควอต คสช.เลือกข้าง
ไหน 
https://www.thairath.co.th/co
ntent/1286666 

ลิงก์ 434 
แบบออร์แกนิก 
434 
แบบชำระเงิน 
0 

14 
14 
16 
16 

21/5/2018 
11:44 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค รูปภาพ 479 
แบบออร์แกนิก 
479 
แบบชำระเงิน 
0 

84 
84 
61 
61 

 

http://consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-news/food-and-drug/4182-610521paraquat.html
http://consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-news/food-and-drug/4182-610521paraquat.html
http://consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-news/food-and-drug/4182-610521paraquat.html
http://consumerthai.org/news-consumerthai/consumers-news/food-and-drug/4182-610521paraquat.html
https://www.thairath.co.th/content/1286666
https://www.thairath.co.th/content/1286666
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วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หมายเหตุ 

21/5/2018 
11:36 

ไม่บ่อย...ที่องค์กรผู้บริโภคจะ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจในการ
แก้ปัญหา คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายต้องยกเลิกพาราควอตโดย
ยึดประโยชน์สุขภาพประชาชนเป็น
หลัก /// 
https://www.matichon.co.th/l
ocal/quality-life/news_963142 

ลิงก์ 564 
แบบออร์แกนิก 
564 
แบบชำระเงิน 
0 

33 
33 
29 
29 

 

 
 
อันดับที่สอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิมมากอันดับรอง มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันท่ี 9 พ.ค. 2561 

วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หมายเหตุ 

9/5/2018 
15:44 

ศาลฎีกาชี้ขาด สั่งถอนสิทธิบัตรการ
ผลิตยา “ยาโรคความดันโลหิตสูง-
โรคหัวใจ” แล้ว หลังสู้เป็นคดีความ
ยาวนาน 7 ปี เหตุข้อมูลวิธีการผลิต
ชัดเจนว่าไม่ใช่วิธีใหม่ เป็นเพียงการ
ยื่นคุ้มครองกระบวนการผลิตยาเม็ด
ทั่วไป ผลการตัดสินครั้งนี้ส่งผลต่อ
ทั่วโลก เชื่อนานาประเทศจะยกการ
ฟ้องของไทยเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือ
การขอถอนสิทธิบัตรยานี้ได้ พร้อม
ระบุกรณีนี้สะท้อนถึงความเอารัด
เอาเปรียบของบริษัทยา ใช้ช่องโหว่
การจดสิทธิบัตรยาในสหรัฐฯ เป็น
เครื่องมือ 

ลิงก์ 

13.8K 
แบบออร์แกนิก 
13,825 
แบบชำระเงิน 
0 

1.9K 
1,895 
548 
548 

ยอดผู้ติดตาม และ
ผู้ถูกใจ เพ่ิมข้ึน 
อันดับ 2 
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วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หมายเหตุ 

9/5/2018 
10:36 

fb LIVE พรุ่งนี้ เวลา 10.30 น. 
โดนัทช็อกโกแลตยี่ห้อดัง กับ
ไขมันทรานส์ เกินไม่เกิน เชิญพรุ่งนี้ 

รูปภาพ 

1.7K 
แบบออร์แกนิก 
1,659 
แบบชำระเงิน 
0 

53 
53 
46 
46 

 

9/5/2018 
09:09 

ร้องเรียนล่าสุดเข้าข่ายโฆษณาผิด
กฎหมาย “กระชับ เพิ่มขนาด แต่ง
ตึง” แถมบริษัท โฆษณาว่า รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 
เป็นที่ปรึกษาบริษัท #### ที่
ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทฟูจิครีม
ดอทคอม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรอง
คณบดี ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติ
การ ศึกษา น.บ.(เกียนตินิยมอันดับ
2) ม.ธรรมศาสตร์ , ร.บ. ม.สโุขทัย
ธรรมาธิราช , น.บ.ท. , น.ม. 
(กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) ม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ ม. อิสแอง
เกลียร์ ประเทศอังกฤษ 

รูปภาพ 

975 
แบบออร์แกนิก 
975 
แบบชำระเงิน 
0 

40 
40 
15 
15 
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อันดับที่สาม วันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิมมากอันดับที่สาม มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันท่ี 28 ต.ค. 2561 

วันที่
เผยแพร ่

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง 
การมีส่วน

ร่วม 
หมายเหตุ 

28/10/201
8 
16:37 

สิทธิของลูกจ้าง เมื่อต้องออกจาก
งาน 

ลิงก ์

4.8K 
แบบออร์แกนิก 
4,816 
แบบชำระเงิน 
0 

394 
394 
122 
122 

ยอดผู้ติดตาม และ
ผู้ถูกใจ เพ่ิมข้ึน 
อันดับ 3 

28/10/201
8 
11:39 

ปัจจุบันมีการซื้อคอนโดฯ ของคน
ไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต่อมานำมา
ให้บุคคลอื่นเช่าต่อ แบบนี้ทำได้
หรือไม่ ? และจะสามารถแก้ปัญหา
กฎหมายหรือนโยบายอย่างไรได้
บ้าง (ฉลาดซื้อ ฉ.212 โดย ผศ.
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ) สมัครสมาชิก 
ฉลาดซื้อ ได้ที่ 
https://bit.ly/2NUQEas 

ลิงก ์

1.2K 
แบบออร์แกนิก 
1,236 
แบบชำระเงิน 
0 

47 
47 
13 
13 

 

28/10/201
8 
16:37 

สิทธิของลูกจ้าง เมื่อต้องออกจาก
งาน 

ลิงก ์

4.8K 
แบบออร์แกนิก 
4,816 
แบบชำระเงิน 
0 

394 
394 
122 
122 

ยอดผู้ติดตาม และ
ผู้ถูกใจ เพ่ิมข้ึน 
อันดับ 3 

 
สรุปยอดผู้ถูกใจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
 เดือนมกราคม 2561 มีจำนวนผู้ถูกใจเพจ 37,791 คน จนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีผู้ถูกใจเพจสุทธิ 
44,722 ยอดผู้ถูกใจเพจ เพิ่มขึ้น 6,931 คน 
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ภาพประกอบ แสดงจำนวนรวมผูถู้กใจเพจ มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
 
 วันที่มีผู้ถูกใจเพจ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือวันที่ 21 พฤษภาคม มีผู้ถูกใจเพ่ิมข้ึน 78 คน, วันที่ 9 
พฤษภาคม มีผู้ถูกใจเพ่ิมข้ึน 67 คน และวันที่ 28 ตุลาคม มีผู้ถูกใจเพ่ิมข้ึน 54 คน ตามลำดับ 
 

ภาพประกอบ 5 แสดง เดือนท่ีมีผูถู้กใจเพจ มากที่สุด 3 อันดับแรก 

 
 อันดับแรก วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิมมากที่สุด  มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ ตามตาราง
ประกอบที่ 2 แสดงการโพสต์ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2561  อันดับที่สอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิม
มากอันดับรอง มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์  ตามตารางประกอบที่ 3 แสดงการโพสต์ประจำวันที่ 9 พ.ค. 2561 
และ อันดับที่สาม วันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีผู้ติดตามเพ่ิมมากอันดับที่สาม ตามที่เสนอไปในตารางด้านบน (ตาราง
แสดงการโพสต์ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561, ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และ
ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันที่ 28 ตลุาคม 2561) 
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วันที่มีการเข้าถึงโพสต์มากที่สุด 3 อันดับแรก 
 วันที่มีการเข้าถึงโพสต์ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือวันที่ 21 พฤษภาคม มีผู้เข้าถึงโพสต์ 59,088 คน, 
อันดับที่สองวันที่ 3 ธันวาคม มีผู้เข้าถึงโพสต์ 38,484 คน และอันดับสาม วันที่ 4 ตุลาคม มีผู้เข้าถึงโพสต์ 25,656 
คน 
 

ภาพประกอบ แสดง เดือนที่มีการเข้าถึงโพสต์ มากทีสุ่ด 3 อันดับแรก

 
 
 โดยอันดับแรก วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่มีการเข้าถึงโพสต์มากท่ีสุด มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ 
ตามตารางประกอบที่ 2 แสดงการโพสต์ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อันดับที่รองลงมา วันที่ 3 ธันวาคม 
2561 เป็นวันที่มีการเข้าถึงโพสต์มากเป็นอันดับสอง มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ ตามตารางประกอบที่ 5 แสดงการ
โพสต์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ส่วนอันดับที่สาม วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่มีการเข้าถึงโพสต์ 25,656 
คน มีการนำเสนอเนื้อหาโพสต์ตามตารางประกอบที่ 6 แสดงการโพสต์วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
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ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง 
การมี

ส่วนร่วม 
หมายเหตุ 

3/12/2018 
23:59 

พิษของยาพารา......ใครว่าธรรมดา #
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค *บทความโดย 
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ภาพประกอบโดย 
freepik 
 
 

รูปภาพ 

8.7K 
แบบออร์แกนิก 
8,670 
แบบชำระเงิน 
0 

728 
728 
282 
282 

วันที่มีคนเข้าถึง
โพสต์มากท่ีสุด 
อันดับ 2 

3/12/2018 
22:44 

“ธีระชัย” เปิดหลักฐานยันท่อก๊าซใน
ทะเลเป็นสาธารณสมบัติ 

ลิงก ์

2.8K 
แบบออร์แกนิก 
2,839 
แบบชำระเงิน 
0 

79 
79 
98 
98 

 

3/12/2018 
13:24 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค รูปภาพ 

561 
แบบออร์แกนิก 
561 
แบบชำระเงิน 
0 

18 
18 
4 
4 

 

3/12/2018 
11:45 

ดีเดย์ 4 ธ.ค.นี้ "วันสิ่งแวดล้อมไทย" 
งดใช้ถุงพลาสติก เปิดรับบริจาคถุงผ้า 
นำไปมอบให้โรงพยาบาลใส่ยาผู้ป่วย 
หวังลดปริมาณขยะถุงพลาสติก 

ลิงก ์

54.5K 
แบบออร์แกนิก 
54,511 
แบบชำระเงิน 
0 

1.2K 
1,154 
1.2K 
1,159 

 

3/12/2018 
11:11 

องค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน ขับเคลื่อน
รถโดยสารปลอดภัยเสนอทางนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ลิงก ์

1.2K 
แบบออร์แกนิก 
1,236 
แบบชำระเงิน 
0 

19 
19 
12 
12 

 

3/12/2018 
11:01 

 
 

ลิงก ์
731 
แบบออร์แกนิก 
731 

19 
19 
6 
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วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง 
การมี

ส่วนร่วม 
หมายเหตุ 

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้จัดการ
ประชุมศึกษาและประเมินองค์กร
คุณภาพภาคใต้(ตอนล่าง) 
 
 

แบบชำระเงิน 
0 

6 

3/12/2018 
10:04 

infographic รูปภาพ 

3.5K 
แบบออร์แกนิก 
3,461 
แบบชำระเงิน 
0 

142 
142 
171 
171 

 

3/12/2018 
09:44 

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นพยานได้
หรือไม?่ 
คนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี ในการ
ติดต่อและทำธุรกรรมกันอย่าง
แพร่หลาย แม้กระทั่งเรื่องของการ
หยิบยืมเงินทอง เมื่อเร็วๆ นี้ มีการส่ง
ต่อข้อมูลในโลกออนไลน์ “เรื่องการ
แชทขอกู้ยืมเงินเท่ากับการทำสัญญา
กู้ยืมเงิน” ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
มากน้อยเพียงใด และมีหลักกฎหมาย
ที่เข้ามาใช้พิจารณาได้จริงหรือไม่ 

ลิงก ์

621 
แบบออร์แกนิก 
621 
แบบชำระเงิน 
0 

15 
15 
8 
8 
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ตารางแสดงการโพสต์ประจำวันท่ี 4 ต.ค.2561 

วันที่
เผยแพร่ 

โพสต์ ประเภท การเข้าถึง 
การมีส่วน

ร่วม 
หมายเหตุ 

4/10/2018 
18:54 

ศาลสั่งลงโทษ บ.ข.ส. และทายาท
คนขับรถตู้ จ่ายค่าสินไหม 20 กว่า
ล้านบาท ชดเชยญาติผู้เสียชีวิต คดี
รถตู้จันทบุรี 25 ศพ 

ลิงก ์

12.7K 
แบบออร์แกนิก 
12,713 
แบบชำระเงิน 
0 

712 
712 
362 
362 

วันที่มีผู้เข้าถึง
โพสต์เพิ่มขึ้น มาก
ที่สุด อันดับ 3 

4/10/2018 
17:01 

PR บทความฉลาดซื้อ ฉบับที่ 211 
การแก้ปัญหาจราจรด้วยการลดรถ
สาธารณะใช่แนวทางที่ดีจริงหรือ 
ทุกที่ของเมืองใหญ่ทั่วโลกต่าง
ควบคุมปริมาณรถยนต์ส่วนตัวที่วิ่ง
ในเมือง และเสริมด้วยแรงจูงใจที่
อยากให้คนมาใช้รถเมล์ เพ่ิมรถเมล์
ที่มีคุณภาพเข้ามาแทน แบบนี้
ประชาชนถึงอยากจอดรถแล้วไปใช้
รถสาธารณะ 

ลิงก ์

2.2K 
แบบออร์แกนิก 
2,228 
แบบชำระเงิน 
0 

85 
85 
39 
39 

 

4/10/2018 
16:02 

ติดตาม Facebook LIVE ‘คำ
พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี กรณี
รถตู้จันทบุรี 25 ศพ’ 

วีดีโอ 

1.9K 
แบบออร์แกนิก 
1,885 
แบบชำระเงิน 
0 

79 
79 
54 
54 

 

4/10/2018 
11:19 

วิธีการร้องเรียน กรณีสินค้าชำรุด
บกพร่อง หรือไม่ได้รับสินค้า Add 
Friend มาเป็นเพ่ือนกับ ฉลาดซื้อ 
ที่ https://bit.ly/2NUQEas 

รูปภาพ 

12.2K 
แบบออร์แกนิก 
12,195 
แบบชำระเงิน 
0 

443 
443 
239 
239 

 

 
ข้อมูลเชิงลึก การรับส่งข้อความ 
 คนที่เชื่อมต่อกันทางกล่องข้อความ FB เพจมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ตลอดปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,209 คน 
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แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค / ผู้ร้องเรียน ที่ใช้ช่องทางทางเฟสบุ๊คในการติดต่อกับมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ที่มาก
ขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว และในจำนวน 1,209 คน ไม่มีการบล็อกข้อความของเพจมูลนิธิเพ่ือ
ผู้บริโภค โดยดูได้จากอัตราการบล็อกร้อยละ 0.00  
 

ภาพประกอบ แสดงข้อมูลเชิงลึกการรับส่งข้อความ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 

 
 
เพศและอายุของแฟนเพจ ที่กดถูกใจ2 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของหน้าเพจมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค โดยเฟสบุ๊ค พบว่า แฟนเพจที่กดถูกใจมี
สัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 53.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 47.00 โดยช่วงอายุ 25-34 มีการกดถูกใจมากที่สุด 
โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้ 

 
ตารางประกอบ แสดงรายละเอียด แฟนเพจที่กดถูกใจ แยกตามช่วงอายุ และเพศ 

ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง กดถูกใจคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 

เพศชาย กดถูกใจคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 

13 - 17 ปี 0.16 0.06 

18 – 24 ปี 4.00 3.00 

25 – 34 20.00 15.00 
35 – 44 18.00 16.00 

45 – 54 8.00 8.00 

55 – 64 3.00 3.00 
65 ปี ขึ้นไป 1.00 1.00 

 54.16 46.06 

เฟสบุ๊ค สรุปค่า 
ประมาณการ 

53.00 47.00 

 
2 เพศและอายุของแฟนเพจที่กดถูกใจ แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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กราฟแสดงแฟนเพจท่ีกดถูกใจแบง่ตามเพศและอาย ุ

 
 
เพศและอายุของแฟนเพจ ที่กดติดตาม3 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของหน้าเพจมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค โดยเฟสบุ๊ค พบว่า แฟนเพจที่กดติดตามมี
สัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 53.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 47.00 โดยช่วงอายุ 25-34 เป็นช่วงอายุที่กดติดตาม
เพจมากท่ีสุด (ดูภาพประกอบ 9 กราฟแสดงแฟนเพจที่กดติดตามแบ่งตามเพศและอายุ) โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละ
ตามอายุและเพศ ตามนี้ 
 

ตารางแสดงรายละเอยีด แฟนเพจที่กดติดตาม แยกตามช่วงอายุ และเพศ 
ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง กดติดตามคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 
เพศชาย กดติดตามคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 

13 - 17 ปี 0.15 0.07 
18 – 24 ปี 4.00 3.00 

25 – 34 19.00 15.00 

35 – 44 18.00 16.00 
45 – 54 8.00 8.00 

55 – 64 3.00 3.00 

65 ปี ขึ้นไป 1.00 1.00 
 53.15 46.07 

เฟสบุ๊ค สรุปค่าประมาณการ 53.00 47.00 
 

 
3 เพศและอายุของแฟนเพจที่กดติดตาม แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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กราฟแสดงแฟนเพจท่ีกดติดตาม แบ่งตามเพศและอาย ุ

 
 
เพศและอายุของแฟนเพจ ที่เข้าถึงโพสต์ ของมูลนิธิฯ4 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของหน้าเพจมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค โดยเฟสบุ๊ค พบว่า แฟนเพจที่เข้าถึงโพสต์ มี
สัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 46.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 54.00 โดยช่วงอายุ 25-34 เป็นช่วงอายุที่เข้าถึงโพสต์มาก
ที่สุด โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้  
 

ตารางแสดงรายละเอยีด แฟนเพจที่เข้าถึงโพสต์ของมูลนิธฯิ แยกตามช่วงอายุ และเพศ 
ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง เข้าถึงโพสต์  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
เพศชาย เข้าถึงโพสต์  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

13 - 17 ปี 0.30 0.20 

18 – 24 ปี 5.00 5.00 
25 – 34 15.00 17.00 

35 – 44 14.00 17.00 
45 – 54 8.00 9.00 

55 – 64 4.00 4.00 

65 ปี ขึ้นไป 1.00 2.00 
 47.30 54.20 

เฟสบุ๊ค สรุปค่าประมาณ
การ 

46.00 54.00 

 
กราฟแสดงแฟนเพจท่ีเข้าถึงโพสตข์องมูลนิธิฯ แบ่งตามเพศและอาย ุ

 
4 เพศและอายุของแฟนเพจที่เข้าถึงโพสต์ แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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เพศและอายุของแฟนเพจ ที่ผู้มีส่วนร่วม5 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของหน้าเพจมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค โดยเฟสบุ๊ค พบว่า แฟนเพจผู้มีส่วนร่วม มี
สัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 49.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยช่วงอายุ 35-44 เป็นช่วงอายุที่มีส่วนร่วม
มากที่สุด โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้  
 

ตารางประกอบ 10 แสดงรายละเอียด แฟนเพจผู้มสี่วนร่วม แยกตามช่วงอายุ และเพศ 
ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง ผู้มีส่วนร่วม  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
เพศชาย ผู้มีส่วนร่วม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

13 - 17 ปี 0.25 0.21 
18 – 24 ปี 4.00 3.00 

25 – 34 11.00 10.00 

35 – 44 15.00 16.00 
45 – 54 11.00 13.00 

55 – 64 6.00 6.00 

65 ปี ขึ้นไป 2.00 2.00 
 49.25 50.21 

เฟสบุค๊ สรุปค่าประมาณการ 49.00 51.00 

 
 
 
 

 
5 เพศและอายุของแฟนเพจผู้มีส่วนร่วม แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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กราฟแสดงแฟนเพจ ผู้มีส่วนร่วม แบ่งตามเพศและอาย ุ

 
 
3.2.4 สรุปข่าวเด่นเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค www.consumerthai.org 
 การสรุปข่าวเด่นสรุปข่าวเด่นเว็บไซต์มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค www.consumerthai.org ใช้หลักเกณฑ์คือ ดู
สถิติจากยอดผู้เข้าชมในเดือนนั้นๆ ว่าข่าวใดมีสถิติผู้เข้าชมสูงสุด แล้วจึงคัดเลือกมาเป็นข่าวเด่นประจำเดือน 
 
ข่าวเด่นประจำเดือน มกราคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 03 มกราคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 28,625 
หัวข้อข่าว : ผู้เช่าหอพักเฮ!! สคบ.คุมค่าน้ำ-ค่าไฟ ห้ามเก็บเพ่ิม 20% ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน 
ข่าวดีผู้เช่าหอพัก สคบ.เตรียมออกประกาศควบคุมอัตราค่าน้ำ-ค่าไฟ โดยผู้ประกอบการหอพักจะเรียกเก็บเพ่ิมได้
ไม่เกิน 20% จากอัตราที่การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ เรียกเก็บ ฝ่าฝืนโทษหนัก ปรับ 1 แสนบาท 
  

(ข่าว) ผู้เช่าหอพักเฮ!! สคบ. คุมค่าน้ำ-ค่าไฟ ห้ามเก็บเพิ่ม 20% ฝ่าฝนืปรับ 1 แสน 
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ข่าวเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 47,166 
หัวข้อข่าว : นมโรงเรียนและนมจืดตรวจพบสารพิษจากเชื้อรา แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทย และ CODEX 
นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เผยผลทดสอบปริมาณสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน ในนม
โรงเรียนและนมรสธรรมชาติจากร้านค้าทั่วไป จำนวน 27 ตัวอย่าง พบมีทุกตัวอย่างแต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

(ข่าว) นมโรงเรียนและนมจืดตรวจพบสารพิษจากเชื้อรา แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทย และ CODEX 

 
 
ข่าวเด่นประจำเดือน มีนาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 2 มีนาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 18,059 
หัวข้อข่าว : ‘เครือข่ายเกษตรทางเลือก’ เตือนหาก ครม.ไฟเขียวนำเข้าข้าวสาลีเสรี ส่งผลต่อเกษตรกรไทยแน่ ลั่น
อย่าอ้างประโยชน์ชาติ 
เกษตรกรปศุสัตว์กว่า 100 คนรวมตัวกันที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรี 
หลังขาดทุนจากราคาข้าวโพดสูงเกินจริง อันเป็นผลจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใช้นโยบายรัฐเอ้ือประโยชน์กลุ่ม
พ่อค้าพืชไร่ 
 
(ข่าว) ‘เครือข่ายเกษตรทางเลือก’ เตือนหาก ครม.ไฟเขียวนำเข้าข้าวสาลีเสรี ส่งผลต่อเกษตรกรไทยแน่ ลั่นอย่าอ้างประโยชน์ชาติ 
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ข่าวเด่นประจำเดือน เมษายน 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 18 เมษายน 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 35,408 
หัวข้อข่าว : สปสช. ชี้ แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขตัดขาดประชาชน 
บอร์ด สปสช. เผย แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขตัดขาดประชาชน และมองการจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนเป็น
ภาระของประเทศ 
 

(ข่าว) สปสช. ช้ี แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขตัดขาดประชาชน 

 
 
ข่าวเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 98,405 
หัวข้อข่าว : เพิร์ลลี่' คดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม 
หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ มพบ. ระบุ ศาลรับฟ้องคดีครีมทาผิวขาว ‘เพิร์ลลี่’ นับเป็นคดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศ
ไทย ที่ศาลรับเป็นคดีแบบกลุ่ม 

 
(ข่าว) เพิร์ลลี่' คดผีู้บรโิภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม 
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ข่าวเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 39,207 
หัวข้อข่าว : ยึดทรัพย์ บขส. 2.78 ล้าน จ่ายหนี้คำพิพากษา 5 ผู้บาดเจ็บรถตู้โดยสารสิงห์บุรี 
ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร 5 ราย พร้อมเจ้าพนักงานบังคับคดี บุกยึดทรัพย์ บริษัท ขนส่ง จำกัด จ่ายเงิน
ตามคำพิพากษารวม 2.78 ล้าน 
 

(ข่าว) สปสช. ช้ี แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขตัดขาดประชาชน 

 
 

ข่าวเด่นประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 51,635 
หัวข้อข่าว : ยึดทรัพย์ บขส. 2.78 ล้าน จ่ายหนี้คำพิพากษา 5 ผู้บาดเจ็บรถตู้โดยสารสิงห์บุรี 
กลุ่มผู้ซื้อรถยนต์มาสด้า รุ่น ซีเอ็กซ์ - 5 ดีเซล พร้อมหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ มพบ. เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญา
กับบริษัทที่เก่ียวข้อง เนื่องจากพฤติการณ์ท่ีอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงหรือฉ้อโกงผู้บริโภค 

 
(ข่าว) ยึดทรัพย์ บขส. 2.78 ล้าน จ่ายหนี้คำพิพากษา 5 ผู้บาดเจ็บรถตู้โดยสารสิงห์บุรี 
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ข่าวเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 34,495 
หัวข้อข่าว : 15 พ.ย. นี้! ศาลแพ่งนัดไต่สวนคดีกลุ่ม ‘กระทะโคเรียคิง’ ที่เหลืออีก 5 ราย 
ศาลแพ่ง อนุญาตเลื่อนไต่สวนคดี ‘กระทะโคเรียคิง’ เนื่องจากทนาย มพบ. ต้องการสืบพยานอีก 5 ราย พร้อมนัด
ไต่สวนอีกครั้ง 15 พฤศจิกายน นี้ 
 

(ข่าว) 15 พ.ย. นี้! ศาลแพ่งนัดไตส่วนคดีกลุ่ม ‘กระทะโคเรยีคิง’ ที่เหลืออีก 5 ราย 

 
 
ข่าวเด่นประจำเดือน กันยายน 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 28 กันยายน 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 35,434 
หัวข้อข่าว : มพบ. ร่วมกับ รสนา ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน จนท. ศุลกากร เหตุเอ้ือประโยชน์ให้เชฟรอน 
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอ้ือ
ประโยชน์ให้เชฟรอน 

 
(ข่าว) มพบ. ร่วมกับ รสนา ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน จนท. ศลุกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน 
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ข่าวเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 6 ตุลาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 34,037 
หัวข้อข่าว : คุ้มครองชั่วคราว! ศาลสั่งห้ามขายเพิร์ลลี่ตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะพิพากษา 
ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีเพิร์ลลี่ ห้ามจำหน่ายตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะมีคำพิพากษา พร้อมนัดสืบพยานรอบ
สอง 31 ต.ค. และ 7 พ.ย. นี้ 
 

(ข่าว) คุ้มครองช่ัวคราว! ศาลสั่งห้ามขายเพิรล์ลีต่ั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะพิพากษา 

 
 
ข่าวเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 39,391 
หัวข้อข่าว : ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 84 ล้าน 
ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีเพิร์ลลี่ ห้ามจำหน่ายตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะมีคำพิพากษา พร้อมนัดสืบพยานรอบ
สอง 31 ต.ค. และ 7 พ.ย. นี้ 
 

 
(ข่าว) ศาลยกฟ้อง กรณีมาสด้าเรยีกค่าเสยีหายจากลูกค้ากว่า 84 ลา้น 
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ข่าวเด่นประจำเดือน ธันวาคม 2561 
วันที่เผยแพร่ : วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
ยอดผู้เข้าชม : 14,003 
หัวข้อข่าว : มพบ. จี้ ปปง. ชี้แจงกรณียกคำร้องการยื่นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ‘แคลิฟอเนีย ว้าว’ 
มพบ. จี้ ปปง. ชี้แจงกรณีส่งจดหมายยกคำร้องการยื่นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ‘แคลิฟอเนียว้าว’  พร้อมขอให้ ปปง.
ทบทวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน 
 

(ข่าว) มพบ. จี้ ปปง. ช้ีแจงกรณียกคำร้องการยื่นคุ้มครองสิทธิผูเ้สยีหาย ‘แคลิฟอเนยี ว้าว’ 

 
  
 
สรุปข่าวเด่นประจำปี 2561 
 จากการคัดเลือกข่าวเด่นประจำเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 ทำให้เห็นว่าในแต่ละช่วงเดือนนั้นๆ 
ผู้บริโภคมีความสนใจในประเด็นการนำเสนอข่าวของมูลนิธิฯ ประเด็นใดบ้าง และเม่ือประมวลยอดการวิว หรือ
ยอดการเข้าชมข่าวเด่นประจำเดือนแล้ว ทำให้พบว่า ข่าวที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก โดย 
อันดับที่หนึ่ง คือข่าว “เพิร์ลลี่' คดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม” ยอดวิว 98,405 อันดับที่
สอง คือข่าว “ผู้ซื้อมาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ดีเซล เข้าแจ้ง บก.ปคบ. หลังพบเครื่องยนต์มีปัญหา” ยอดวิว 51,635 และ
อันดับสาม คือข่าว “โรงเรียนและนมจืด ตรวจพบสารพิษจากเชื้อรา แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทย และ CODEX” 
ยอดวิว 47,166 
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ภาพประกอบ สรุปข่าวเด่นประจำปี 2561 ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุด 3 อันดับ 

 
 
3.2.5 สรุปการดำเนินงานหน้า เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
จำนวนผู้กดถูกใจเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 จากการสรุปข้อมูลเชิงลึกของหน้าเพจ พบว่า เดือนมกราคม 2561 มีจำนวนถูกใจเพจ 22,606 คน และใน
เดือนธันวาคมมีจำนวนถูกใจเพจ 29,176 คน ดังนั้นในปี 2561 จึงมีจำนวนผู้กดถูกใจเพจเพิ่มข้ึน 6,570 คน 
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ภาพประกอบ แสดงการถูกใจเพจซอกแซกสื่อ มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
 
จำนวนผู้ติดตามเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 เดือนมกราคม 2561 มีจำนวนผู้ติดตามเพจ 23,177 คน และในเดือนธันวาคมมีจำนวนผู้ติดตามเพจ 
30,136 คน ดังนั้นในปี 2561 จึงมีจำนวนผู้ติดตามเพจ เพิ่มขึ้น 6,959 คน 
 

ภาพประกอบ แสดงจำนวนรวมผูต้ิดตามเพจซอกแซกสื่อ มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
 
เดือนที่มีคนเข้าถึงโพสต์มากที่สุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 5 พฤษภาคม 2561 มีคนเข้าถึงโพสต์มากท่ีสุด 137,900 คน อันดับที่สอง 3 เมษายน 2561 จำนวนคนที่
เข้าถึงโพสต์ 89,608 คน และอันดับสาม 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีคนเข้าถึงโพสต์ 85,523 คน 
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ภาพประกอบ แสดงเดือนที่มีคนเข้าถึงโพสต์มากท่ีสุด เพจซอกแซกสื่อ มกราคม – ธันวาคม 2561 

 
 
เพศและอายุของแฟนเพจ ที่กดถูกใจ6 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) โดยเฟสบุ๊ค พบว่า 
แฟนเพจที่กดถูกใจมีสัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 79.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 20.00 โดยช่วงอายุ 25-34 ปี เป็น
ชว่งอายุที่กดถูกใจมากที่สุด โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้ 

 
ตารางแสดงรายละเอยีด คนที่กดถูกใจ แยกตามช่วงอายุ และเพศ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง กดถูกใจคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 

เพศชาย กดถูกใจคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 

13 - 17 ปี 1.00 0.22 
18 – 24 ปี 17.00 3.00 

25 – 34 37.00 8.00 

35 – 44 17.00 6.00 
45 – 54 5.00 2.00 

55 – 64 1.00 0.85 
65 ปี ขึ้นไป 0.69 0.42 

รวม 78.69 20.49 

เฟสบุ๊ค สรุปค่าประมาณการ 79.00 20.00 
 

 
6 เพศและอายุของแฟนเพจที่กดถูกใจ แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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กราฟแสดงแฟนเพจท่ีกดถูกใจ แบ่งตามเพศและอายุ เฟซบุก๊แฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

 
 
เพศและอายุของผู้ติดตาม7 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) โดยเฟสบุ๊ค พบว่า 
ผู้ติดตามเพจ มีสัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 79.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 20.00 โดยช่วงอายุ 25-34 ปี เป็นช่วง
อายุทีต่ิดตามเพจมากท่ีสุด โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้  
 

ตารางแสดงรายละเอยีด แฟนเพจที่กดถูกใจ แยกตามช่วงอายุ และเพศ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง กดถูกใจคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 

เพศชาย กดถูกใจคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 

13 - 17 ปี 1.00 0.22 
18 – 24 ปี 17.00 3.00 

25 – 34 37.00 8.00 

35 – 44 17.00 6.00 
45 – 54 5.00 2.00 

55 – 64 1.00 0.87 
65 ปี ขึ้นไป 0.69 0.41 

 78.69 20.50 

เฟสบุ๊ค สรุปค่าประมาณ
การ 

79.00 20.00 

 

 
7 เพศและอายุของผู้ติดตามเพจ  แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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กราฟแสดงผู้ติดตามเพจ แบ่งตามเพศและอายุ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

 
 
เพศและอายุของคนที่เข้าถึงโพสต์8 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 จากการประมวลข้อมูลเชิงลึกของ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) โดยเฟสบุ๊ค พบว่า 
คนที่เข้าถึงโพสต์ มีสัดส่วนเป็นหญิงร้อยละ 77.00 และเป็นชายสัดส่วนร้อยละ 23.00 โดยช่วงอายุ 25-34 ปี เป็น
ช่วงอายุที่เข้าถึงมากท่ีสุด โดยแบ่งสัดส่วนร้อยละตามอายุและเพศ ตามนี้  

 
ตารางแสดงรายละเอยีดคนท่ีเข้าถงึโพสต์ แยกตามช่วงอาย ุและเพศ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

ช่วงอายุ (ปี) เพศหญิง ที่เข้าถึง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 

เพศชาย ที่เข้าถึง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 

13 - 17 ปี 0.90 0.19 
18 – 24 ปี 14.00 3.00 

25 – 34 34.00 9.00 

35 – 44 19.00 7.00 
45 – 54 6.00 3.00 

55 – 64 2.00 1.00 
65 ปี ขึ้นไป 0.95 0.40 

 76.85 23.59 

เฟสบุ๊ค สรุปค่าประมาณการ 77.00 23.00 
 

กราฟแสดงคนท่ีเข้าถึงโพสต์ แบ่งตามเพศและอายุ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

 
8 เพศและอายุคนที่เข้าถึงโพสต์ แบ่งตามเพศและอายุที่ระบุไว้ในโปรไฟล์เฟสบุ๊ค จึงเป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้น 
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โพสต์ประจำเดือน9 ที่มีคนเข้าถึงมากที่สุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 การสรุปโพสต์ที่มีการเข้าถึงมากท่ีสุดของหน้าแฟนเพจซอกแซกสื่อนั้น ใช้วิธีการดูข้อมูลประสิทธิภาพของ
โพสต์ โดยเลือกจากโพสต์ที่มีการเข้าถึงมากท่ีสุดในแต่ละเดือนของปี 2561 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2561 
แบบสอบถามงานวิจัย ‘การพัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง’ มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ 
จำนวน 101,353 คน 

 
(โพสต์) แบบสอบถามงานวิจัย ‘การพัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพเกินจริง’ 

 
 

 
9 รายละเอียดโพสต์ตั้งแต่มกราคม ถึง  ธันวาคม 2561 ของหน้า FB Fanpage ซอกแซกสื่อ(มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) ดูได้จากภาคผนวกงานสื่อสาร

สาธารณะ ประจำปี 2561 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
Infographic บทลงโทษการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 
15,658 คน 
 

(Infographic) บทลงโทษการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 

 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน มีนาคม 2561 
ข่าว DSI พร้อม สสจ. บุกจับอาหารเสริม และยาลดความอ้วน ในพ้ืนที่เชียงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท มีผู้ให้
ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 22,366 คน 

 
(ข่าว) DSI พร้อม สสจ. บุกจับอาหารเสริม และยาลดความอ้วน ในพื้นที่เชียงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน เมษายน 2561 
ข่าว กสทช.สั่งระงับโฆษณา 'คอร์ดี้พลัส-หลินจือโกะ' โฆษณาเกินจริง มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 
11,464 คน 
 

(ข่าว) กสทช.สั่งระงับโฆษณา 'คอร์ดี้พลสั-หลินจือโกะ' โฆษณาเกินจริง 

 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
ข่าว 'เพิร์ลลี่' คดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 
196,919 คน 

 
(ข่าว) 'เพิร์ลลี่' คดผีู้บรโิภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน มิถุนายน 2561 
งานแถลงข่าว “ยาลดความอ้วน ยังเกลื่อนห้างออนไลน์ มูลนิธิผู้บริโภคอ้ึง LYN ยังมีขายที่ 11 street” มีผู้ให้ความ
สนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 60,072  คน 
 

(ข่าว) “ยาลดความอ้วน ยังเกลื่อนห้างออนไลน์ มูลนิธผิู้บรโิภคอึ้ง LYN ยังมีขายท่ี 11 street”

 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
ข่าวจากเฟสบุ๊คของญาติผู้เสียชีวิต “อายุเพียง 18 ปี สั่งซื้อลดความอ้วนมากินแล้วเสียชีวิต รัฐต้องจัดการเรื่องนี้...” 
มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 18,505  คน 
 

(ข่าว) “อายุเพียง 18 ปี สั่งซื้อลดความอ้วนมากินแล้วเสียชีวิต รัฐตอ้งจัดการเรื่องนี้...” 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน สิงหาคม 2561 
คลิปการผลิตสื่อ ชุด “เด็กไทย 4.0 ตระหนักรู้ก่อนใช้ยา” โรงเรียนปากเกร็ด มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 
12,015  คน 

 
(คลิปการผลติสื่อ) ชุด “เด็กไทย 4.0 ตระหนักรู้ก่อนใช้ยา” โรงเรียนปากเกร็ด 

 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน กันยายน 2561 
ข่าว “อย.ประกาศ"ไซบูทรามีน"เป็นสารต้องห้าม” มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 7,920  คน 

 
(ข่าว) “อย.ประกาศ"ไซบูทรามีน"เป็นสารต้องห้าม” 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน ตุลาคม 2561 
Facebook LIVE เสวนา ‘ผิดที่ไว้ใจ : ทางออกเพ่ือการควบคุมโฆษณาเครื่องสำอาง’ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้ให้
ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 10,960  คน 
 

(Facebook LIVE) เสวนา ‘ผิดที่ไว้ใจ : ทางออกเพื่อการควบคุมโฆษณาเครื่องสำอาง’ 

 
 
• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
ข่าว “อย. เตือนชายไทยระวังถูกหลอก โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร I-RD ทางสื่อออนไลน์อวดอ้างสรรพคุณเกิน
จริง” มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 10,960 คน 
 

ข่าว “อย. เตือนชายไทยระวังถูกหลอก โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร I-RD ทางสื่อออนไลน์อวดอ้างสรรพคณุเกินจริง” 
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• โพสต์ยอดนิยมประจำเดือน ธันวาคม 2561 
‘วิ่งหนีโรค ลดน้ำหนัก 40 กก. เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ หายเกลี้ยง ! มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 
5,787 คน 
 

‘วิ่งหนีโรค ลดน้ำหนัก 40 กก. เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ หายเกลี้ยง! 

 
 
โพสต์ยอดนิยม ประจำปี 2561 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
 จากประสิทธิภาพของโพสต์ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ของหน้าเพจซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพ่ือ
ผู้บริโภค) พบว่าผู้บริโภคท่ีเข้าถึงเพจซอกแซกสื่อนั้น มีความสนใจเป็นพิเศษเฉพาะข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยโพสต์
ที่ได้รบัความนิยมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับหนึ่ง ข่าว 'เพิร์ลลี่' คดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับ
ฟ้องแบบกลุ่ม มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 196,919 คน  อันดับสอง แบบสอบถามงานวิจัย ‘การ
พัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง’ มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 101,353 คน, และ
โพสต์อันดับสามที่มีผู้บริโภคสนใจ คือ งานแถลงข่าว “ยาลดความอ้วน ยังเกลื่อนห้างออนไลน์ มูลนิธิผู้บริโภคอ้ึง 
LYN ยังมีขายที่ 11 street” มีผู้ให้ความสนใจเข้าถึงโพสต์ จำนวน 60,070 
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สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 ฝ่ายฉลาดซื้อ 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ปี 2561 มีดังนี้ 

4.1 กิจกรรมเผยแพร่ผลทดสอบในนิตยสารฉลาดซื้อ 12 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

   เราทดสอบอะไรไปบ้าง 
1.  เฉาก๊วย (วัตถุกันเสีย)      14. น้ำปลาร้าต้มสุก (ตะกั่ว, แคดเมียม)  

2.  ขนมปังไส้สังขยา,เผือก (วัตถุกันเสีย)               15. โดนัท (ไขมันทรานส์)  

3.  ช็อกโกแลต (ตะกั่ว แคดเมียม)     16. น้ำตาล (พาราควอต)  

4.  กาแฟ  3 in 1 (โอคราทอกซิน เอ)                17. อาหารเสริม (ไซบูทรามีน ฟูออกซิทีน)  

5.  นม,นมโรงเรียน (อะฟลาทอกซิน เอ็ม1)    18. กระติกน้ำร้อน/เย็นพกพา  

6.  เครื่องดื่มสุขภาพ 3 in 1(ไขมันทรานส์)    19. เมล็ดทานตะวัน แตงโม ฟักทอง (สิ่งแปลกปลอม)  

7.  น้ำพริกหนุ่ม (วัตถุกันเสีย)       20. ฟิล์มติดรถยนต์ (ประสิทธิภาพ)  

8.  ไตปลาแห้ง (วัตถุกันเสีย)                  21. อกไก่ ตับไก่ (แอนตี้ไบโอติก)  

9.  โรตีสายไหม (วัตถุกันเสีย,สี)     22. ปลาแผ่น-ปลาเส้นปรุงรส (โซเดียม)  

10. แป้งทำขนม (วัตถุกันเสีย)       21. ฟิล์มติดรถยนต์ระดับสูง (ประสิทธิภาพ)   

11. ประกันชีวิตแบบสุขภาพ (เปรียบเทียบ)           22. เมล็ดกาแฟคั่ว (โอคราท็อกซิน เอ)  

12. สาหร่ายทะเลอบกรอบ (โลหะหนัก)     23. ผงปรุงรส (ฉลาก)  

13. ปูนาดอง (พาราควอต)                   24. ยาสีฟันสมุนไพร (ฉลาก)  

 

 

 

 

4. ฝ่ายฉลาดซื้อ 
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4.2 กิจกรรมแถลงข่าวพร้อมตัวอย่างสินค้าทดสอบเป็นประจำทุกเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลตอบรับจากสังคม สื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเผยแพร่ข้อมูล หลังการแถลงข่าว 
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4.3 ผลตอบรับจากสังคม 

 
ตารางแสดงผลการตอบรับจากผู้บริโภค หน่วยงาน ร้านค้า ห้าง และบริษัทต่างๆ 

ประเด็นการแถลงข่าว ข้อเสนอ ผลลัพธ์ 

สารกันบูดในขนมจีน  
18 ก.ค. 60 

ยกระดับคุณภาพสินค้า/ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย ยี่ห้อ สธจ โรงงานยโสธรเจริญ แจ้งการปรับปรุงสินค้า 

ประสิทธิภาพฟิล์มติดรถยนต์  
17 ส.ค. 60 

ข้อมูล เป็นหัวข้อพูดคุยในกลุ่มผู้ใช้ 

สารกันบูดในเฉาก๊วย  
13 ก.ย. 60 

ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย เฉาก๊วยยี่ห้อ... ติดต่อขอให้ตรวจสอบซ้ำ เนื่องจากส่งผล
ต่อการขาย 

โลหะหนักในช็อกโกแลต 
 4 ต.ค. 60 

กำหนดค่ามาตรฐานแคดเมียมในต่างประเทศ กระแสโซเชียล/อย.กำลังอยู่ระหว่างกำหนดค่า 

โอคราทอกซิน เอ /คาเฟอีน 
 14 พ.ย. 60 

แจ้งปริมาณคาเฟอีน ผู้บริโภคตามจำนวนมาก 

ผลทดสอบสารกันบูดในขนมปังไส้สังขยาและเผือก  
14 ธ.ค. 60 

ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุกันเสีย ขนมปังวังหลัง นำผลไปแชร์ต่อ/ผู้บริโภคติดตามจำนวน
มาก 

Poll เรื ่องการซื้อของฝากจากการท่องเที ่ยวของคน

กรุงเทพฯ 
 20 ธ.ค. 60 

ข้อมูลเพื่อการทดสอบ ทำทดสอบของฝาก 4 ภาค 

“ช้อปอาหารสด-แห้ง ออนไลน์ ซี้อที่ไหนเจ๋งกว่ากัน” 
 31 ม.ค. 61 

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคตามจำนวนมาก 

สารพิษจากเชื้อรา นมโรงเรียนและนมจืด  
22 ก.พ. 61 

เฝ้าระวัง/ข้อเสนอกำหนดค่าอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ให้
ชัดเจนในน้ำนม 

ยอดเข้าชมสูงสุดในเว็บฉลาดซื ้อ 2.2 ล้าน/อย. รับ

ข้อเสนอเรื่องปรับเกณฑ์ 

(Poll) พฤติกรรมชาวกรุงกับการ 
ช้อปปิ้งออนไลน์  
6 มี.ค. 61 

ข้อมูลเพื่อการทดสอบ ทำทดสอบเรื่อง การซื้ออาหารเสริมบนห้างออนไลน์ 

ไขมันทรานส์ในเครื่องด่ืมสำเร็จรูป 
ชนิดผง 
 29 มี.ค. 61 

เร่งออกกฎหหมายห้ามจำหน่าย นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ไขมันทรานส์ 

มีผลให้กฎหมายปรับข้อกำหนดจากเวลา 365 วัน 

เหลือ 180 วัน/ประเด็นที่นักข่าวสนใจมาก 
 

ผลทดสอบของดี 4 ภาค  
4 เม.ย. 61 

การแจ้งการใช้วัตถุกันเสียบนฉลาก สสจ.อยุธยาร่วมกับกรมวิทย์ฯ สุ่มตรวจซ้ำโรตีสายไหม 

ไขมันทรานส์ในโดนัสรสช็อกโกแลต 10 พ.ค. 61 เร ่งออกกฎหมายห้ามจำหน ่าย ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ เป็น
ไขมันทรานส์ 

ประเด็นที่นักข่าวสนใจมาก 

ไซบูทรามีน และฟลูออกซิทีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

(ลดน้ำหนัก) 11 มิ.ย. 61 
นำสินค้าออกจากหน้าร้านออนไลน์และดำเนินการ
ลงโทษ 

อย. ปิดโรงงานที่ผลิตสินค้าผิดกฎหมาย สั่งให้ร้านค้า
ออนไลน์นำสินค้าออกจากหน้าเว็บ 

ยาปฏิชีวนะในอกไก่และตับไก่ ยกระดับคุณภาพสินค้า ข่าวที่ประชุม ครม. ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าชี้แจง 
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 19 ก.ค. 61 
การเลือกซื้อประกันสุขภาพ 
 18 ก.ย. 61 

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บ.ประก ันภ ัยออกหนังส ือช ี ้ แจงการค ิดค ่า อัตรา

ผลตอบแทน IRR 

 (Poll) คนกรุงกับชีวิตหนี้ 
9 ต.ค. 61  

ข้อมูลเพื่อยกระดับกฎหมายคุ้มครองผูบริโภคจากการ
เป็นหนี้ 

เสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการ ดังนี้ 1. เสนอให้เร่ง
พิจารณาการออกหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่าย ในการทวงถามหนี้ 2. ให้คณะกรรมการ
จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ. การทวง
ถามหนี้ 3. ขอให้คณะกรรมการ มีหนังสือถึงสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และอธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ของตนถือปฏิบัติตามหน้าที่ที ่กำหนดไว้ตาม 
พ.ร.บ.ทวงถามหนี้โดยเคร่งครัด 

สารกันบูดในแป้งสาลีทำขนมอบ  
21 พ.ย. 61 

ข้อมูลยกระดับคุณภาพสินค้า/ติดฉลากแจ้งการใช้วัตถุ
กันเสีย 

สมาคมอุตสาหกรรมแป้งไทย มีหนังสือแจ้งว่าแป้งที่ผลิต
ไร้วัตถุกันเสีย 

ผลทดสอบตะกั ่ว แคดเมียมและปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบ  
ธ.ค. 61 

ข้อมูลยกระดับคุณภาพสินค้า/ค่ามาตรฐานแคดเมียม
และตะกั่ว 

สสจ.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจโรงงานสาหร่ายอบ
กรอบที่มีค่าเกินมาตรฐาน 

 

4.4 กิจกรรมและความเคลื ่อนไหวของผู ้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องหลังการเผยแพร่

ผลทดสอบผ่านทางนิตยสารฉลาดซื้อและการสื่อสารด้านต่างๆ 
- โดนัท ซับไลม์ขอคำแนะนำเรื่องการผลิต ฟู้ดแลนด์และเทสโก้ประกาศปรับสูตรไร้ทรานส์ 

- เปี๊ยะสมทรง เปี๊ยะหมูขอให้ผู้ผลิตแป้งไม่ใส่สารกันบูด 

- เครื่องดื่มโกล์เด้น ยินดีปรับปรุงสูตรการผลิตไร้ทรานส์ 

- ข้อเสนอจากเวที 28 พ.ย. 60 ผู้ประกอบการ : ผู้ผลิตต้องการรูปแบบท่ีชัดเจนเรื่องการแสดง ฉลากว่าต้องทำอย่างไร 

- มกราคม 2562 ประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 388 

- พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย) 

- ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง อย.และภาคประชาชน เมื่อ 23 ก.ค. 61 

- วัตถุเจือปนอาหาร 

- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการโฆษณาอาหารเสริม 

- อาหารแปรรูป (Processed foods) 

- การเฝ้าระวังเรื่องสารเคมีการเกษตรในผัก ผลไม้ 

- เกิดความตื่นตัวของผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ร้านโดนัทและเบเกอรี่ต่างๆ ติดป้ายประกาศไร้ 

ทรานส์หน้าร้าน 
- การลงตรวจพื้นที่แหล่งผลิตอาหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ.พระนครศีอยุธยาลงตรวจพื้นที่โรงงานสาหร่ายอบ

กรอบและร้านโรตีสายไหมในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
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4.5 สรุปผลการดำเนินงานนิตยสาร “ฉลาดซื้อ” เพื่อเผยแพรจำนวน 12 ฉบับ ปี 2561 มีดังนี้ 

 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานนิตยสารฉลาดซื้อ ปี 2561 

ฉบับที่ 203 (มกราคม 2561) 
     - หม้อทอดไร้น้ำมัน 
     - พลังงานและน ้าตาลในเครื่องด่ืมปรุงส าเร็จชนิดผง 
     - อะฟลาทอกซนิด เอ็มวัน ในนมรสธรรมชาติและนมโรงเรียน 

 

ฉบับที่ 204 (กุมภาพันธ์ 2561) 
     - เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า 
     - ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์เจ้าไหนน่าใช้บริการที่สุด 
     - ไขมันทรานส์ในเครื่องด่ืมปรุงส าเร็จชนิดผง 

 

ฉบับที่ 205 (มีนาคม 2561) 
     - สารกันบูดในน ้าพริก หนุ่มและแกงไตปลาแห้ง, โรตีสายไหม 
     และโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียมน ้าปลาร้าปรุงส าเร็จ 

 

ฉบับที่ 206 (เมษายน 2561) 
     - เครื่องท ากาแฟแบบแคปซูล 
     - ไขมันทรานส์และพลังงานในโดนัท รสช็อกโกแลต 
     - โซเดียม และพลังงาน น ้าตาลจากบิสกิต-แซนวิช-แครกเกอร์ 

 

ฉบับที่ 207 (พฤษภาคม 2561) 
     - เครื่องท ากาแฟ Manual & automatic 
     - ส่องฉลากลูกอมชุ่มคอ และยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอฯ 
     - พาราควอตในน ้าตาลทราย 

 

ฉบับที่ 208 (มิถุนายน 2561) 
     - ขวดบรรจุน ้าสุญญากาศ 
     - ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กล่าวอ้างลดน ้าหนัก 
     - โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ 
 

 

ฉบับที่ 209 (กรกฎาคม 2561) 
     - ผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์ 
     - การตกค้างของยาปฏิชีนะในอกไก่และตับไก่สด 
     - ซูเปอร์มาเก็ตไทยกับนโยบายสาธารณะด้านสังคม 

 

ฉบับที่ 210 (สิงหาคม 2561) 
     - การเลือกซื้อประกันสุขภาพ 
     - ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพเจ้าไหนให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน 
     - แฟบเล็ต 2018 
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ฉบับที่ 211 (กันยายน 2561) 
     - กระเป๋าข้ึนเครื่อง 
     - โซเดียมในผลิตภัณฑ์ประเภทปลาแผ่น 
     - ปลาเส้นปรุงรส 
     - คนกรุงกับชีวิตหนี้ 

 

ฉบับที่ 212 (ตุลาคม 2561) 
     - เสื้อยืดใส่วิ่ง 
     - สารกันบูดในแป้งทำขนม 
     - ผลทดสอบประสิทธิภาพแผ่นฟิลม์ลดความร้อนติดรถยนต์ 

 

ฉบับที่ 214 (พฤศจิกายน 2561) 
     - รองเท้าส าหรับขาลุย 
     - ผลไม้อบแห้งปริมาณพลังงานและน ้าตาล 
     - โอคราท็อกซิน เอ ในผลิภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว 

 

ฉบับที่ 215 (ธันวาคม 2561) 
     - ดินสอสี 
     - ส่องส่วนผสมผงปรุงรส 
     - ผลทดสอบตะกั่ว แคดเมียมและปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบ 

 

ฉบับที่ 216 (มกราคม 2562) 
     - สมารท์ วอทช์ 
     - ปากหอมสดชื่นกับยาสีฟันสมุนไพร 
     - พาราควอตใน 'ปูนาดองเค็ม’วัตถุดิบ อาหารในจานส้มตำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

4.6 สมาชิกฉลากซือ้ 

 จำนวนสมาชิกนิตยสาร 

ภาพประกอบ แสดงจำนวนสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ปี 2559 - 2561 

 
 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ปี 2561 โดยแบ่งเป็นรปูแบบเล่ม และออนไลน ์
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 สรุปผลแบบสอบถาม (สมาชิกแบบเล่ม)  

กราฟแสดงจำนวนและร้อยละ ของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ที่ตอบแบบสอบถาม 

 

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตามเพศ 

 

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตามอายุ 
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กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตามอายุการเป็นสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตามประเภทสมาชิก 
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 คำถาม 

 1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากนิตยสารฉลาดซื้อ จะยกเลิกการจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่ม (บนกระดาษ) 

 

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม 

‘เห็นด้วยหรือไม่หากนิตยสารฉลาดซื้อ จะยกเลิกการจัดพิมพ์ในรูปแบบเล่ม’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  ท่านจะสมัครต่ออายุสมาชิก ฉลาดซื้อ หรือไม่ หากเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นนิตยสารออนไลน์ 

(อ่านจากคอมพิวเตอร์มือถือ หรือแท็บแล็ต) 
  

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม 

‘จะสมัครต่ออายุสมาชิก ฉลาดซื้อ หรือไม่ หากเราเปลี่ยนรูปแบบเปน็นิตยสารออนไลน์’ 
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3) หากนิตยสารฉลาดซื้อ จะต้องปรับเปลี่ยนการเผยแพร่เป็นแบบออนไลน์แต่ท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะอ่านแบบ

ออนไลน์ท่านยินดีจะสนับสนุนต่อไปในรูปแบบใด ดังต่อไปนี้ 

ก. ออกเป็นราย 3 เดือน ปรับรูปเล่มให้แข็งแรง มีรูปเล่มประณีตสวยงาม จัดพิมพ์ตามคำสั่งซื้อ(Order)ล่วงหน้า จำหน่าย

ในราคาฉบับละ 450 บาท สมาชิก 1 ปีจะได้รับจำนวน 4 เล่ม เป็นเงิน 1,800 บาท 

ข. พิมพ์เฉพาะผลทดสอบ จำนวน 5 เรื่อง ต่อ 2 เดือน ราคาจัดพิมพ์ตามคำสั่งซื้อ (Order) ล่วงหน้า พิมพ์ 4 สีกระดาษ

ปอนด์ จำนวน 60 หน้า เย็บมุงหลังคา ราคาเล่มละ 300 บาท จำนวน 6 เล่ม ค่าสมาชิก 1 ปี ราคา 1,800 บาท  
 

กราฟแสดงจำนวน และร้อยละของสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ เฉพาะที่ตอบแบบสอบถาม 

‘หากนิตยสารฉลาดซื้อ จะต้องปรบัเปลี่ยนการเผยแพร่เป็นแบบออนไลน์แต่ท่านอาจจะไมส่ะดวกที่จะอ่านแบบออนไลน์ 

ท่านยินดีจะสนับสนุนต่อไปในรูปแบบใด’ 

 

 

 

 

 

 

 
 จำนวนคนที่กดถูกใจหรือติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ และสมาชิกไลน์ออฟฟิศเชียลของ นิตยสารฉลาดซื้อ  

 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจนิตยสารฉลาดซื้อ คนกดถูกใจ 165,091 | คนกดติดตาม 166, 419 คน 

 

 สมาชิก Line@chaladsue.online 1,351 คน 

 

4.7 ปัญหาและอุปสรรค 
 4.7.1 ทีมนิตยสารฉลาดซื้อและทีมบริหารโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็น

ทีมเดียวกัน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าในบางส่วน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรลาออกกะทันหันหลายอัตรา ทำให้การทำงาน

บางอย่างขาดความต่อเนื่อง 

 4.7.2 การทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังที่เดิมวางแผนเผยแพร่ผ่านทางซิงเกิล วินโดว์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นเกิดปัญหาใน

เชิงเทคนิค ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาเผยแพร่ภายใต้ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังของนิตยสารฉลาดซื้อออนไลน์แทน 

mailto:Line@chaladsue.online

