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สมัชชาเปดความกาวหนาคุมครองผูบริโภค ไมรอรัฐ-กฎหมาย ลุยเอง 

 

ประชุมสมัชชาผูบริโภค เปดผลการทํางานกาวสูป 2 ดันสําเร็จ ยกเลิกคาธรรมเนียมโอนเงินทางเอทีเอ็ม, 

รวมมือหางใหญเขมงวดสารเคมีตกคางในผัก, ปรับปรุงกฎหมายใหมูลนิธิผูบริโภคเปนผูแทนฟองรอง

ผูประกอบการได ชูโมเดลสิงคโปรใหผูประกอบการท่ีถูกฟองออกคาใชจาย 

  

28 เมษายน 2557 ท่ีโรงแรมมิราเคิลแกรนด ในงานประชุมสมัชชาผูบริโภค ประจําป 2557  “รวมตรวจสอบ 

เสนอแนะ แสดงพลังผูบริโภค” มีผูเขารวมประมาณ 500 คนจากเครือขายองคกรผูบริโภค 72 จังหวัด กลุม

ผูเสียหาย หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจท่ัวไป 

  

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค และ ส.ว.สมุทรสงคราม กลาวเปดงานวา งานวันนี้เปน

การรวมพลคนรักษาสิทธิประจําปกอนจะถึงวันท่ี 30 เมษายนซึ่งถูกกําหนดเปนวันผูบริโภคไทย ท่ีผานมา

ประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตเสียงสวนใหญคือ “ผูบริโภค” ไมเคยเสียงดัง เทาภาค

เศรษฐกิจอื่นๆ ไมวาสภาอุตสาหกรรม สมาคมหอการคา สมาคมธนาคารไทย  

  

“วันนี้เรามาทวงสิทธิ ไมใชรองขอสิทธิ เราไมรอกฎหมายอยางเดียวอีกตอไปแลว เราจะเดินหนา เราจะตอสู

ของเราเอง เพราะสิทธิผูบริโภคคือสิทธิพลเมือง คือสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนทุกคน เปาหมายของเราคือ

ทําใหผูบริโภคทุกคมีความรูและสามารถปกปองสิทธตนเองได” บุญยืนกลาวและวา ภาคประชาชนไดคัดเลือก

และจัดต้ัง ‘คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน’ ข้ึนเองแลว หลังจากรัฐบาล

ไดยุบสภาไปโดยท่ี รางพ.ร.บ.องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ... ท่ีประชาชนรวบรวมรายช่ือเสนอ

คางอยูในวาระท่ี 3 ของผูแทนราษฎร 

  

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลส่ือยอดเยี่ยมใหแกสารคดีเชิงขาวเรื่อง “ผูบริโภครวมตัวรองเรียนกรณี

ระบบเกียรของรถเชฟโรเล็ทออกอากาศทางชอง TPBS 9 ตอน”  จัดทําโดยวรลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

  

น.ส.สารี อองสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาวถึงความคืบหนาในการผลักดันเรื่องตางๆ ในรอบปท่ี

ผานมาวา การจัดการเรื่องการโฆษณาในเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนนั้น  เห็นความพยายามและความรวมมือ

ระหวาง กสทช. องคการอาหารและยา (อย.) และตํารวจคุมครองผูบริโภคท่ีกําหนดจะจัดการปญหาท่ีไดรับ

รองเรียนภายใน 7 วัน, ดานการรักษาพยาบาล นโยบายเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉินนั้นกําหนดใหประชาชนใช

สิทธิท่ีใดก็ไดหากมีเหตุอันควร แมเปนความกาวหนาทางนโยบายแตมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก รพ.เอกชน

หลายแหงยังไมรับเงื่อนไขนี้ เนื่องจากราคาท่ี สปสช.จายใหยังไมเปนท่ีพอใจ จึงเปนเรื่องทาทายท่ีผูบริโภคตอง



ทําให รพ.เอกชน 100-200 แหงนี้เขามาอยูในระบบสุขภาพมากข้ึน และออกกฎใหรพ.เอกชนสํารองเตียง

ฉุกเฉินไว 20% ดวย เพื่อเปนการรับผิดชอบระบบสุขภาพของประเทศรวมกัน 

  

สารีกลาวถึงความกาวหนาอีกเรื่องวา ปจจุบันกฎหมายคุมครองผูบริโภคอนุญาตใหสมาคมหรือมูลนิธิฟองคดี

แทนได แตก็ยังไมมีหลักเกณฑออกมาวาจะตองทําอยางไร นอกจากนี้ขอเสนอส่ิงท่ีทาทายตอไปเลยวา มูลนิธิ

เพื่อผูบริโภคมีประสบการณการฟองคดีมาประมาณ 500 คดีพบวามีคาใชจายสูงมาก เพียงคาทนายอาสาไป

ศาลก็สูงถึง 600 บาทตอครั้ง จึงเห็นควรใหมีกลไกสนับสนุน โดยขอเสนอโมเดลของสิงคโปรท่ีกําหนดวา หาก

บริษัทใดถูกรองเรียนใหบริษัทนั้นจายเงินในการไกลเกล่ียใหกับองคกรผูบริโภคท่ีดําเนินการดวย 

  

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาวตอวา ยังมีความกาวหนาดานอื่นๆ  เชน ทางธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินทางอินเตอรเน็ตหรือเอทีเอ็ม ความต่ืนตัวเรื่องการไมยืนบนรถตู 

ความไมปลอดภัยของรถทัวรสองช้ัน นอกจากนี้ยังมีความกาวหนาในเชิงการทํางานกับภาคเอกชนมากพอควร 

เชน ความรวมมือกับบริษัททรู ในการกํากับคาบริการในตางประเทศ หรือกรณีสารเคมีตกคางในผัก มีความ

รวมมือกับผูคารายใหญหลายเจา ทุกบริษัทรับปากวาจะพยายามกํากับอยางเขมขนไมใหมีสินคาท่ีใชสารเคมีท่ี

ถอนทะเบียนแลว, พยายามหลีกเล่ียงสินคาท่ีมีสารเคมีท่ีเปนอันตราย 7 ตัว, ผลักดันการออกคามารตรฐาน

สารเคมีตกคาง 

  

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผอ.สถาบันวิจัยสังคม และ ผูจัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครอง

ผูบริโภค (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงการดําเนินการของภาครัฐ โดยแบงเปนเรื่องท่ีมีความ

คืบหนา เชน การยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรท่ีอันตราย , การพัฒนามาตรฐานรถตูสาธารณะ เรื่องท่ี

หนวยงานรัฐไมกระตือรือรน เชน การแบนแรใยหินในอุตหสาหกรรม เรื่องท่ีไดรับการตอตาน คือ ราง พ.ร.บ.

การคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย ท่ีภาควิชาชีพยังตอตานมาก และ พ.ร.บ.ยา ซึ่งไป

เกี่ยวพันกับภาคธุรกิจ 

  

น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผอ.สถานีวิทยุจุฬาฯ กลาวถึงความไมคืบหนาในดานส่ือ โดยเฉพาะบทบาท 

กสทช. ซึ่งกําหนดวาจะจัดสรรคล่ืน 20% ใหประชาชน แตท่ีผานมาไมเคยเห็นภาคประชาชนเรียกรองสิทธิ 

20% ของตัวเอง ไมเคยทวงถามใบอนุญาตท่ีไมยังเกิดข้ึนเสียที กรณีคล่ืนความถ่ีเดิมของวิทยุ 500 กวาคล่ืนใน

ภาครัฐก็ยังไมเห็น กสทช.เรียกคืนคล่ืนไดสักคล่ืน  การประมูลคล่ืนความถ่ีของภาคธุรกิจท่ีประมูลไปแลว 

ประชาชนก็เขาไปมีสวนรวมนอยมาก ขณะท่ีธรรมาภิบาลและความโปรงใสของ กสทช. ก็ยังไมมีความกาวหนา

ท้ังท่ีเปนขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบการทํางาน 

  

ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผูบริโภคสงขลา กลาววา ขณะท่ีคนทํางานดานการคุมครองผูบริโภคมักถูก

ฟองจากผูประกอบการ แตผูบริโภคท่ีถูกหลอกจะไปรองเรียนผูประกอบการนั้นยากมาก ท้ังท่ีปญหาการเงิน



การธนาคาร มีความรุนแรง เรงดวนและสงผลกระทบตอสังคมกวางมาก เชน กรณีสัมพันธประกันภัยลม กอน

จะลมเล็กนอยคนก็ยังทําประกันเรื่อยๆ เพราะไมรูขาว เรื่องของหนวยงานกํากับดูแลก็ไมชัดเจนเพราะธุรกิจ

การเงินนั้นซับซอนมาก ทําใหหลายเรื่องยังคงมีชองโหวในการดูแลจากภาครัฐไมวาจะเปนธนาคารแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการคลังก็ตาม ขณะนี้ไดมีการพูดคุยกับหนวยงานกํากับดูแลแลวเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการ

กํากับดูแลแลว นอกจากนี้บทบาทของทองถ่ินก็เริ่มเขามามีบทบาทในการคุมครองผูบริโภคมากขึน และเปนอีก

กลไกหนึ่งนาจับตาในการไกลเกล่ียปญหาผูบริโภคในพื้นท่ี 

  

ท้ังนี้ งานดังกลาวจัดข้ึนระหวางวันท่ี 28-29 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อคุมครอง

ผูบริโภค ภาคประชาชน, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, แผนงานกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

วิทยุและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
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7 ขอเสนอ ดีเดย...สมัชชาผูบริโภค 

 

ดีเดย...สมัชชาผูบริโภค เสนอใหปฏิรูปกระบวนการทํากฎหมายของรัฐสภา เรียกรองใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของแกกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหสามารถคืนสินคาใหมในกรณีชํารุดบกพรอง  พรอมจัดต้ังสภา

ผูบริโภค ข้ึนตรวจสอบการทํางานและการบังคับใชกฎหมายของรัฐเพื่อคุมครองผูบริโภค หลังจากท่ีผานมา

พบปญหาอื้อ 

 

รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท ประธานคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค ภาค

ประชาชน  กลาววา คณะกรรมการไดทําหนาท่ีตามท่ีเขียนไวในรางกฎหมายองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. ... โดยไดทําหนาท่ีใหความเห็นและตรวจสอบการคุมครองผูบริโภคของหนวยงานรัฐ พบวา 

ไมใหความสําคัญตอเหตุผลท่ีองคกรผูบริโภคเสนอ ไดแก การข้ึนคาทางดวน การประมูล 3 G การข้ึนคากาซ 

LPG และการใหความเห็นตอกรณีการขยายระยะเวลาสัมปทานคล่ืน 1800  ซึ่งเสียผลประโยชนตอประเทศ 

และผลกระทบตอผูบริโภค นอกจากนี้ยังพบวา การแกปญหาเรื่องรองเรียนมุงเนน แกปญหาเปนรายกรณี ไม

มุงปองกัน หรือปรับปรุงหลักเกณฑ  และมีปญหาการบังคับใชกฎหมายในหลายหนวยงาน  

 คณะกรรมการ ฯ เห็นวา ส่ิงท่ีเราตองแกไขมากท่ีสุด คือการปรับปรุงกระบวนการทํากฎหมายของ

รัฐสภา เห็นไดจากกฎหมายองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคท่ีผลักดันมากกวา 16 ป ใชเวลาพิจารณาใน

รัฐสภามากกวา 5 ป ก็ยังไมแลวเสร็จ หากไมใชกฎหมายรัฐบาล พรอมจะจัดต้ังสภาผูบริโภคเพื่อตรวจสอบ 

และใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

 ในสวนขอเสนอดานอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ อย. ตองสงเสริมใหเกิดฉลากอาหารท่ีเปนมิตร

กับผูบริโภค โดยใชมาตรการฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจร ในขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืม แทนท่ี

ฉลากโภชนาการแบบสีเดียว (ฉลาก GDA / ฉลากหวานมันเค็ม) มีระบุฉลากสารท่ีจะกอการแพ รวมท้ังกําหนด

มาตรฐานสารเคมีตกคางในอาหารท่ีปลอดภัยและชัดเจนของประเทศ 

 สําหรับขอเสนอดานสินคาและบริการท่ัวไป ทุกฝายเห็นตรงกันวาควรต้ังคณะทํางานรวมยกราง

กฎหมายจัดการปญหาสินคามือหนึ่งชํารุดบกพรอง ใหสิทธิและหนาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน และควรดําเนินการให

ผูบริโภคไทยเขาถึงขอมูลการเตือนเรื่องสินคา (Product Alerts) ในอาเซียน  

 ขอเสนอดานบริการสาธารณะ ในสวนของรถโดยสารสาธารณะ ตองยกเลิกรถโดยสารสองช้ันใน

เสนทางเส่ียง และการชวยเหลือชดเชยเยียวยาตองเปนไปตามความรายแรงของการละเมิด 

 นอกจากนี้หนวยงานรัฐตองหาทางสนับสนุน การทํางานขององคกรผูบริโภค หรือใชรูปแบบจาก

สิงคโปรในการเก็บเงินจากผูประกอบธุรกิจท่ีถูกรองเรียน โดยกระบวนการพิจารณาจะตองดําเนินการอยางเปน

ธรรมเครงครัด และเปนมิตรกับประชาชน มีกระบวนการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการนั้นๆ อยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังเห็นวาหนวยงานควรมีหนวยใหความรูกับประชาชนในเรื่องสิทธิ หนาท่ี ความรูทางดาน



กฎหมาย เพื่อท่ีจะไดไมตกเปนเหยื่อจากการรับบริการอีก อยางไรก็ตามขณะนี้เราไดจัดทําขอเสนอสําหรับการ

คุมครองผูบริโภคท้ัง 7 ดานเสร็จเรียบรอยแลว จะมีการเสนอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเรงดําเนินการตาม

ขอเสนอตอไป 

 รศ. ดร. จิราพร กลาวตอวา ยกตัวอยางกรณีของรถโดยสารสาธารณะท่ีมีปญหาการตาย โดยเฉพาะ

รถทัวร 2 ช้ันซึ่งมีปญหามากในขณะนี้เราเห็นวามีความจําเปนท่ีตองบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

ท้ังในสวนท่ีจะมาควบคุมเรื่องมาตรฐานของรถ คนขับรถ ผูประกอบการ ท่ีสําคัญคือ ในการอนุญาตรถโดยสาร

คันใหมควรเปดเฉพาะรถทัวรโดยสารช้ันเดียว ท้ังนี้เพื่อลดการใชรถทัวรโดยสาร 2 ช้ันท่ีคอนขางมีปญหามาก 

นอกจากนี้ยังตองบังคับใชกฎหมายการจราจร การบังคับใชเสนทาง และการปรับปรุงถนนใหเหมาะสม 

โดยเฉพาะเสนทางท่ีมีความเส่ียงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เชน เสนทางบริเวณทางเขา ท่ีมีทางโคงและทาง

ลาดชันคอนขางมาก นอกจากนี้อีกหนวยงานท่ีมีความสําคัญคือกระทรวงศึกษาธิการตองทบทวนการจายคาหัว

สําหรับนักเรียนท่ีจะไปทัศนศึกษา ในอัตราท่ีเพียงพอตอการเชารถท่ีมีคุณภาพ อยางไรก็ตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ข้ึนแลวจะตองมีมาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสม มีการเพิ่มวงเงินคารักษาพยาบาลท่ีคุมครอง และไมตองรอพิสูจน

ถูกผิดแตใหแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากคารักษาพยาบาล 

 หรืออยางกรณีขอเสนอดานบริการสาธารณะของพลังงานเราเห็นวารัฐบาลจะตองปรับปรุงโครงสราง

กิจการพลังงานท้ังระบบใหเปนธรรมกับผูบริโภค และสงเสริมพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษพลังงานอยาง

จริงจัง เพื่อลดสัดสวนการนําเขาพลังงานจากตางประเทศใหลดนอยลง โดยส่ิงท่ีตองดําเนินการคือ 1. ยกเลิก

นโยบายการจัดสรรกาซ LPG ใหปโตรเคมีใชเปนลําดับแรก แตใหจัดสรรใหกับประชาชนเปนอันดับแรก

โดยเฉพาะภาคครัวเรือนโดยคิดราคาตามตนทุนท่ีแทจริงบวกกําไรท่ีเหมาะสมเปนธรรมตอผูใชและผูผลิต ไมใช

ไปอิงราคาตลาดโลก 2. สรางโรงแยกกาซธรรมชาติเพิ่มใหเพียงพอตอปริมาณกาซธรรมชาติท่ีผลิตได 3.ยกเลิก

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง เพราะมีการเก็บเงินจากประชาชนไปใชผิดวัตถุประสงคโดยไมมีการตรวจสอบ ทําให

โครงสรางน้ํามันสําเร็จรูปไมเปนไปตามกลไกตลาดท่ีแทจริง 4. มีมาตรการเพื่อยุติการผูกขาดของบริษัท ปตท. 

ฯ ในกิจการพลังงานของไทย เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 5. ยกเลิก พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

และออกกฎหมายปโตรเลียมฉบับใหม โดยใหประมูลสัมปทานการสํารวจและขุดในระบบสัญญาแบงปน ท่ีมีรัฐ

เปนเจาของ ซึ่งการทําพลังงานไปใชตองเกิดประโยชนกับประชาชน ท่ีสําคัญคือใหจัดต้ังบรรษัทน้ํามันแหงชาติ

ข้ึนแทนบริษัท ปตท.ฯ  6. แกกฎหมายหามมิใหขาราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับ

ดูแลการพลังงาน เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จนกวาจะเกษียณอายุ

แลว 2 ป 7. ใหมีศูนยสารสนเทศดานพลังงานท่ีเปนอิสระ เพื่อใหการเปดเผยขอมูลในกิจการพลังงานเปนไป

อยางมีระบบ มีอิสระ ไมซ้ําซอน หรือกอใหเกิดความสับสน เขาถึง เขาใจไดงาย และเปนขอมูล ณ ปจจุบันอยู

เสมอ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานไดมาก

ข้ึน 

 สําหรับขอเสนอดานท่ีอยูอาศัยหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานอสังหาริมทรัพย ตองกําหนดมาตรฐานสัญญา

เชาปรับปรุงสัญญาซื้อขายบานและอาคารชุด ใหเปนธรรมและมีมาตรฐานเดียว และเพิ่มมาตรฐานการรับรอง

โครงสรางอาคารและอุปกรณใหระยะเวลาการคุมครองผูบริโภคยาวนานข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน หากพบ



ความชํารุดบกพรองหรือเกิดปญหาซ้ําเดิม ซอมแลวซอมอีกตองกําหนดมาตรการลงโทษผูประกอบการ เพื่อ

การคุมครองผูบริโภคอยางจริงจัง 

 สวนขอเสนอดานส่ือและกิจการโทรคมนาคม ในสวนของ กสทช. ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแล ตอง

บังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูอยางจริงจังและใหเกิดประโยชนกับผูบริโภคมากท่ีสุด และไมเอื้อประโยชนกับ

บริษัทเอกชนท้ังทางตรงและทางออม หากพบการกระทําผิดหรือละเลยการปฏิบัติหนาท่ีจะตองมีบทลงโทษท่ี

เหมาะสมตามท่ีกฏหมายกําหนดไว ขณะเดียวกัน กทค. ควรแกไขประกาศกระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง

รองเรียนของผูใชบริการ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของผูบริโภคไดอยางครอบคลุมชัดเจน สามารถปองกัน

การละเมิดสิทธิผูบริโภคท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได และตองสามารถควบคุมการโฆษณท่ีผิด

กฎหมาย ท้ังไมขออนุญาต เกินจริง และเปนเท็จได 

  

ดานนางสาวสารี  อองสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค เปดเผยวา มูลนิธิเพื่อผูบริโภคในฐานะ

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน ไดมีคณะทํางาน

ซึ่งมีนักวิชาการดานตาง ๆ ชวยสนับสนุนการจัดทําวิจัยเพื่อเสนอมาตรการคุมครองผูบริโภคใน 7 ดาน คือ            

1.การศึกษาบริการฉุกเฉิน และความไมครอบคลุมของบริการสาธารณสุขของแรงงาน ซึ่งจากปญหาของ

ประชาชนในการใชบริการในกรณีฉุกเฉิน และมีความเหล่ือมลํ้ากันของ 3 กองทุนสวัสดิการขาราชการ ระบบ

ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) หรือปญหาความรับผิดชอบของโนรง

พยาบาลเอกชนตอสุขภาพองคนไทย    2. ศึกษาการกํากับดูแลบริการการบินตนทุนตํ่าในตางประเทศ และ

จัดทําขอเสนอตอความปลอดภัยของผูบริโภคกรณีใชรถโดยสาร 2 ช้ัน ท่ีจะเห็นวาไมไดมาตรฐาน มีการ

ดัดแปลงผิดรูปแบบ และไมมีระบบปองกันความปลอดภัย หรือมีแตใชไมได ไมมีการบังคับใช สงผลใหเกิด

อุบัติเหตุและมีผูเสียชีวิตจํานวนมากกวาปกติ               3. การศึกษาการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนใน

ระดับสํานักงานขนาดเล็ก และการจัดทําขอเสนอตอกิจการพลังงาน ซึ่งปจจุบันจะพบวามีการผูกขาดของกลุม

ธุรกิจพลังงานขนาดใหญเพียงไมกี่กลุม เกิดความไมเปนธรรมตอผูบริโภคในดานโครงสรางการจัดการและ

โครงสรางราคาพลังงาน โดยประชาชนเปนผูไดรับผลกระทบมาท่ีสุด และขาดระบบรวมท้ังกลไกการอนุรักษ

พลังงานและการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน       4. ดานโทรคมนาคมท่ีมีการแกปญหาแบบรายกรณี ไมบังคับ

ใชกฎหมายท่ีจริงจัง      5. ปญหาการฉอโกงและคุณภาพการกอสรางดานท่ีอยูอาศัย       6. การศึกษา

กฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในกรณีความชํารุดบกพรองของสินคาแตไมสามารถใชสิทธิในการซอมแซมหรือ

เปล่ียนคืนได (Lemon Law) ในประเทศเยอรมันและสิงคโปร   7. การศึกษาดานการกํากับดูแลคาธรรมเนียม

ในตางประเทศ โดยปญหาขณะนี้พบวาธนาคารตางๆ หันมาประกอบธุรกิจประกันชีวิต หลักทรัพย และ 

กองทุน มีผลกระทบตอผูบริโภค เชน ปญหาบัตรเครดิต สินเช่ือสวนบุคคล ธุรกิจเชาซื้อ และ บริการอื่น ๆ ของ

ธนาคารพาณิชย และจากการตรวจสอบขอการรองเรียนพบวา บางกรณีเกิดจากการท่ีผูประกอบการไมปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีการบิดเบือนขอมูลผลประโยชนและภาระคาใชจาย ยัด

เยียดการขาย บังคับขายพวงประกันชีวิตท่ีทางธนาคารเปนผูรับประโยชน สรางส่ิงจูงใจเพื่อลอใหซื้อบริการแต

ในทางปฏิบัติกลับพบเงื่อนไขมากมาย รวมถึงการปลอยเงินกูท่ีไมเปนธรรม 



 

ท้ังนี้ในงานสมัชชาผูบริโภค  ประจําป 2557 นี้  ไดจัดใหมีการโหวตหนวยงานท่ีผูบริโภคสามารถ

ดําเนินการเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคไดดีท่ีสุด ซึ่งหนวยงานท่ีไดรับรางวัล ไดแก ธนาคาร

แหงประเทศไทย ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน( ศคง.) และรางวัลบุคคลใชสิทธิยอดเยี่ยม ป 2556 ผูท่ี

ไดรับรางวัล  มี 2  รางวัล ไดแก  

1.นายประทีป เข็มกําเนิดท่ีคณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติ พบวา เปนผูท่ีพิทักษสิทธิตนเอง มีการ

พัฒนาตนเองไปสูการเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูเดือนรอนอื่นๆ  

2.นางจาฎพัจน พงษธีรมิตรจากการพิจารณาคุณสมบัติ พบวา เปนผูท่ีมีความมุงมั่นในการพิทักษสิทธิตนเอง 

 

สวนรางวัล กลุมใชสิทธิยอดเยี่ยม ป 2556   กลุมท่ีไดรับรางวัล มี  2   รางวัล คือ 

1.กลุมผูเสียหายจากกรณีรถยนตมือหนึ่งชํารุดบกพรอง จากการพิจารณาคุณสมบัติ พบวา เปนกลุมท่ีสรางการ

มีสวนรวมและติดตามปญหาอยางตอเนื่อง 

2.กลุมผูเสียหายจากกรณีรองเรียนแคลิฟอรเนียฟตเนส วาว จากการพิจารณาคุณสมบัติ พบวา เปนกลุมท่ีมี

ความมุงมั่น แสดงใหเห็นวาผูประกอบการไมควรเอาเปรียบผูบริโภคดวยวิธีการอาศัยธุรกิจมาเอาเปรียบ

ผูบริโภค 
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