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ปจจุบัน ระบบ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ประเทศไทย มี การ 

พัฒนา อยาง ตอ เน่ือง มา เปน ลำดับ อัน เนื่อง มา จาก การ ผลัก ดัน ของ ทั้ง องคกร 

ภาค ประชาชน ภาค นัก วิชาการ และ ภาค สวน อื่นๆ ที่ เกี่ยวของ กอ ให เกิด ความ 

เปล่ียนแปลง ใน หลาย ดาน โดย เฉพาะ ใน ดาน กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ คุมครอง 

ผู บริโภค 

รัฐธรรมนูญ แหง ราช อาณาจักร ไทย พ.ศ. 2550 ใน มาตรา 61 ได มี การ 

ระบุ สิทธิ ของ ผู บริโภค ให ได รับ การ คุมครอง ใน การ ได รับ ขอมูล ที่ เปน ความ จริง มี 

สทิธ ิรอง เรียน เพ่ือ ให ได รบั การ แกไข เยียวยา ความ เสยี หาย รวม ทัง้ ม ีสทิธ ิรวม ตวั กนั 

เพือ่ พทิกัษ สทิธิ ผู บรโิภค โดย ให ม ีองคการ เพือ่ การ คุมครอง ผู บรโิภค ที ่เปน อสิระ จาก 

หนวย งาน ของ รัฐ ใน ขณะ ที่ ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 

2552 ได มี การ วาง กรอบ การ คุมครอง ผู บริโภค ไว ใน หมวด ที่ 8 ซึ่ง มี หลัก การ วา 

ระบบ คุมครอง ผู บริโภค ตอง เปน ไป เพื่อ ให ผู บริโภค ได รับ การ ปกปอง และ คุมครอง 

สทิธ ิของ ผู บรโิภค การ สราง กระบวนการ เรยีน รู เพือ่ เสรมิ สราง ศกัยภาพ ของ ผู บรโิภค 

การ ให ขอมูล ขาวสาร ท่ี เปน จริง และ ครบ ถวน เพ่ือ ให ผู บริโภค ตัดสิน ใจ ได อยาง รู เทา ทัน 

การ จัด ให มี กลไก ใน การ เฝา ระวัง ติดตาม และ ตรวจ สอบ สินคา และ บริการ ใน 

แตละ ระดับ รวม ถึง การ สนับสนุน การ มี สวน รวม ของ ผู บริโภค องคกร ผู บริโภค 



และ เครือ ขาย เพื่อ ให ได รับ สินคา และ บริการ ที่ มี มาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย 

เปน ธรรม อยาง เทา เทยีม และ ทัว่ ถงึ การ ม ีระบบ การ ชดเชย เยยีวยา ที ่ม ีประสทิธภิาพ 

และ เหมาะ สม เมื่อ ได รับ ความ เสีย หาย 

ใน สวน ของ กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ คุมครอง ผู บริโภค มี การ ตรา พระ 

ราช บัญญัติ ความ รับ ผิด ตอ ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จาก สินคา ที่ ไม ปลอดภัย พ.ศ. 

2551 และ พระ ราช บัญญัติ วิธี พิจารณา คดี ผู บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่ง ปจจัย เหลา นี้ 

ยอม กอ ให เกิด ความ เปล่ียนแปลง ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น ของ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน 

สุขภาพ ของ ไทย

ระบบ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ของ ไทย มี องค ประกอบ หลาย สวน 

รวม ถึง มี หนวย งาน ทั้ง ใน สวน ภาค รัฐ และ ภาค เอกชน ที่ ทำ หนาที่ ที่ อาจ เหมือน หรือ 

แตก ตาง กัน ไป ตาม วิสัย ทัศน และ พันธ กิจ ของ องค กร นั้นๆ เพื่อ ให เกิด การ พัฒนา 

ระบบ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ อยาง มี ประสิทธิภาพ จำเปน ที่ จะ ตอง มี 

การ กำหนด เปา หมาย ของ ระบบ ที่ ชัดเจน มี การ ประเมิน ผล ระบบ การ คุมครอง

 ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ระดับ ชาติ เพื่อ วิเคราะห สถานการณ และ วาง แนวทาง 

ใน การ พัฒนา อยาง ตอ เนื่อง  
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เปน ความ ริเริ่ม ของ สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.) 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ซึ่ง เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ การ มี ดัชนี ชี้ วัด เพื่อ ประเมิน 

สถานการณ การ คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ โดย ได กำหนด ให เปน หนึง่ ใน ตวั ชี ้วดั 

การ ปฏบิตั ิงาน ของ แผน งาน ใน ยทุธศาสตร ที ่2 สราง ฐาน ความ รู ผู บรโิภค ให เทา ทนั 

ดชัน ีชี ้วดั ที ่จดั ทำ ขึน้ นี ้ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ ใช ใน การ วดั ความ เปลีย่นแปลง และ ความ 

กาวหนา ของ ระบบ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สขุภาพ ระบ ุปญหา ครอบคลุม ทัง้ ลกัษณะ 

การ ดำเนิน งาน ผล จาก การ ดำเนิน งาน ความ สำเร็จ ใน การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน

 สุขภาพ โดย เปรียบ เทียบ กับ เปา หมาย ใน การ พัฒนา ระบบ การ คุมครอง ผู บริโภค 



ใน ระดบั ชาต ิเพือ่ เปน แนวทาง ใน การ พฒันา ระบบ การ คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ 

ของ ประเทศ ตอ ไป
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ใน การ พัฒนา ดัชนี ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ระดับ ชาติ มี การ 

ดำเนิน การ ใน 2 ขั้น ตอน หลัก ดังนี้
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สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย ได มี การ ดำเนิน การ ทบทวน เอกสาร ที่ เกี่ยวของ กับ ดัชนี ชี้ วัด การ 

คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ทั้ง ใน ระดับ ชาติ และ ระดับ นานาชาติ เพื่อ กำหนด 

เปา หมาย และ กรอบ เน้ือหา ของ การ พัฒนา ดัชนี ช้ี วัด แต พบ วา ยัง ไมมี การ กำหนด ดัชนี 

ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ระดับ ชาติ จึง ได มี การ ทบทวน นโยบาย 

แนวทาง และ กฎหมาย ตางๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อ กำหนด เปา หมาย และ พัฒนา ดัชนี 

ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สขุภาพ ใน ระดับ ชาติ ขึ้น  

นโยบาย แนวทาง และ กฎหมาย ที ่ดำเนิน การ ทบทวน ประกอบ ดวย เอกสาร 

ดัง ตอ ไป นี้ 

UN Guideline for Consumer Protection 1) 

รัฐธรรมนูญ แหง ราช อาณาจักร ไทย พ.ศ. 25502)   
พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 3) 

2541 

พระ ราช บัญญัติ วิธี พิจารณา คดี ผู บริโภค พ.ศ. 25514) 



พระ ราช บญัญัต ิความ รบั ผดิ ตอ ความ เสยี หาย ที ่เกดิ ขึน้ จาก สนิคา ที ่ไม ปลอดภัย 5) 

พ.ศ. 2551

ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 8 การ 6) 

คุมครอง ผู บริโภค)

กฎหมาย ที่ เก่ียวของ กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ7) 

¢Ñé¹ μÍ¹ ·Õè 2 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ́ Ñª¹Õ ªÕé ÇÑ´ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤ ́ ŒÒ¹ ÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐ Ñ́º ªÒμ Ô

สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย ได ราง กรอบ เปา หมาย และ พัฒนา ดัชนี ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค 

ระดบั ชาต ิและ จดั ประชมุ ผู เชีย่วชาญ จาก ภาค สวน ที ่เกีย่วของ เพือ่ รวม กนั พจิารณา 

ความ เหมาะ สม ของ ดัชนี ชี้ วัด และ ให ขอ เสนอ แนะ ประกอบ ดวย ผู เชี่ยวชาญ จาก 

สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บรโิภค สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา 

กรม วทิยาศาสตร การ แพทย สภา ที ่ปรกึษา เศรษฐกิจ และ สงัคม แหง ชาต ิสำนักงาน 

สถติ ิแหง ชาต ิสภา พฒันา เศรษฐกจิ และ สงัคม แหง ชาต ิสำนกังาน กองทุน สนบัสนนุ 

การ สราง เสริมสุข ภาพ สำนักงาน คณะ กรรมการ สุขภาพ แหง ชาติ มูลนิธิ เพื่อ

 ผู บรโิภค ผู เชีย่วชาญ ดาน สือ่สาร มวลชน โดย ม ีการ ประชมุ ผู เชีย่วชาญ จำนวน 3 คร้ัง 

ตั้งแต เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยที่ ประชุม เห็น ชอบ ใน หลัก การ 

ให มี ดัชนี ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ระดับ ชาติ และ ได กำหนดการ 

พัฒนา ตัว ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ออก เปน 5 องค ประกอบ คือ (1) 

สถานะ ผู บริโภค (2) นโยบาย กฎหมาย และ องคกร คุมครอง ผู บริโภค (3) กลไก 

การ คุมครอง ผู บริโภค (4) คุณภาพ ของ สินคา/บริการ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ

 ผู ประกอบ การ และ (5) ขอมูล ขาวสาร ใน การ คุมครอง ผู บริโภค โดย ใน แตละ องค 

ประกอบ จะ ประกอบ ดวย กลุม ตัว ชี้ วัด และ ตัว ชี้ วัด ดัง แสดง ใน ตาราง ที่ 1
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จาก องค ประกอบ 5 ดาน และ กลุม ตัว ชี้ วัด 12 กลุม ได มี การ พัฒนา ดัชนี 

ชี้ วัด การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ระดับ ชาติ ขึ้น จำนวน 30 ตัว ชี้ วัด ประกอบ 

ดวย ตัว ชี้ วัด ที่ มี อยู เดิม ของ หนวย งาน หลัก ที่ ทำ หนาที่ ดาน การ คุมครอง ผู บริโภค 

และ พัฒนา ตัว ชี้ วัด ขึ้น มา ใหม โดย มี หลัก เกณฑ ใน การ พิจารณา คัด เลือก ตัว ชี้ วัด 

คือ (1) ตอง เปน ตัว ชี้ วัด ที่ สะทอน เปา หมาย ที่ กำหนด (2) ตอง เปน ตัว ชี้ วัด ที่ มี อยู 

เดิม ของ หนวย งาน หลัก ที่ เกี่ยวของ หรือ มี ความ เปน ไป ได ใน การ เก็บ ขอมูล (3) 

ตอง เปน ตัว ชี้ วัด ที่ ม ีลักษณะ ที่ ตอง ติดตาม เปน ระยะ และ (4) ตอง เปน ตัว ชี้ วัด ที่ 

คาด หวัง ให มี การ พัฒนา

Í§¤�»ÃÐ¡Íº        ÅÓ Ñ́º ¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´                       ¨Ó¹Ç¹μÑÇªÕéÇÑ´

สถานะ ผู บริโภค

นโยบาย กฎหมาย และ 

องคกร คุมครอง ผู บริโภค

กลไก การ คุมครอง

 ผู บริโภค

คุณภาพ ของ สินคา/บริการ 

และ ความ รับ ผิด ชอบ 

ของ ผู ประกอบ การ

ขอมูล ขาวสาร ใน การ 

คุมครองผู บริโภค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

2

3

2

1

3

2

4

4

1

3

2

สิทธิ ผู บริโภค และ ศักยภาพ ของ ผู บริโภค 

ผลก ระ ทบ จาก การ บริโภค

พฤติกรรม การ บริโภค

นโยบาย และ กฎหมาย ดาน การ คุมครอง ผู บริโภค

การ สง เสริม การ บริโภค ที่ ยั่งยืน 

องคกร ดาน การ คุมครอง ผู บริโภค

การ เฝา ระวัง และ จัดการ อันตราย ของ สินคา/บริการ

การ รอง เรียน และ การ ชดเชย เยียวยา ความ เสีย หาย

คุณภาพ ของ สินคา และ บริการ

ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ประกอบ การ

ขอมูล ขาวสาร สู ผู บริโภค

สื่อสาร มวลชน กับ การ คุมครอง ผู บรโิภค และ การ โฆษณา
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 1: สิทธิ ผู บริโภค และ ศักยภาพ ผู บริโภค 
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

รัฐ ตอง กำหนด สิทธิ ผู บริโภค ใน กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ คุมครอง1) 

 ผู บริโภค โดย สิทธิ ผู บริโภค ไทย ตอง เทา เทียม สิทธิ ผู บริโภค สากล 
ผู บริโภค รับ รู สิทธิ ผู บริโภค และ ได รับ การ พัฒนา ศักยภาพ ให สามารถ 2) 

ปกปอง คุมครอง ตนเอง และ สังคม

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

1.1 มีการรับรองสิทธิของผูบริโภคไทยในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

ผูบริโภคโดยมีมาตรฐานเดียวกับสิทธิผูบริโภคสากล

1.2 รอยละของผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค

1.3 รอยละของผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง

àÍ¡ÊÒÃ ÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

รัฐธรรมนูญ แหง ราช อาณาจักร ไทย พ.ศ. 25502) 

พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ แกไข เพ่ิม เติม3) 

ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2552 4) 

(หมวด 8 การ คุมครอง ผู บริโภค)



7

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 1.1  
 มี การ รับรอง สิทธิ ของ ผู บริโภค ไทย ใน กฎหมาย ที่ เก่ียวของ กับ การ 
คุมครอง ผู บริโภค โดย มี มาตรฐาน เดียว กับ สิทธิ ผู บริโภค สากล
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 ประเทศไทย ม ีการ กำหนด และ รบัรอง สทิธ ิของ ผู บรโิภค ใน กฎหมาย ที ่
เกีย่วของ กบั การ คุมครอง ผู บริโภค เทา เทยีม กบั สทิธ ิของ ผู บริโภค ที ่สหพันธ 
ผู บริโภค สากล กำหนด และ ม ีการ ดำเนิน การ ให ผู บรโิภค ได รบั สทิธ ิดงั กลาว 
เชน เดียว กับ มาตรฐาน สากล
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา วา มี หรือ ไมมี การ รับรอง สิทธิ ผู บริโภค ตาม กฎหมาย 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 ศึกษา และ รวบรวม สิทธิ ผู บริโภค จาก กฎหมาย ที่ เก่ียวของ กับ การ 
คุมครอง ผู บรโิภค ทัง้ กฎหมาย ที ่กำหนด สทิธ ิผู บรโิภค ใน สาระ ของ กฎหมาย 
โดยตรง และ ไม ได กำหนด สิทธิ ผู บริโภค ใน สาระ ของ กฎหมาย โดยตรง แต 
มี การ กำหนด สิทธิ บาง ประการ ที่ เกี่ยวของ กับ การ บริโภค หรือ ผู บริโภค ไว 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ แกไข เพ่ิม เติม1) 

สิทธิ ผู บริโภค ของ สหพันธ ผู บริโภค สากล 2) 

(Consumers International, CI)
กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ คุมครอง ผู บริโภค อื่นๆ เชน รัฐธรรมนูญ 3) 

แหง ราช อาณาจักร ไทย พ.ศ. 2550  พ.ร.บ.วิธี พิจารณา คดี ผู บริโภค 
พ.ศ. 2551  ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 
2552  (หมวด 8 การ คุมครอง ผู บริโภค) และ พ.ร.บ.ความ รับ ผิด ตอ 
ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จาก สินคา ที่ ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇªÕéÇÑ´·Õè 1.2  
 รอยละของผูบริโภคท่ีมีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค
¤ÓÍ Ô̧ºÒÂ:

 จำนวนผูบริโภคท่ีมีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคเปรียบเทียบกับ
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง คูณดวย 100 
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:

จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

จำนวนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู 
พฤติกรรม การ เลือก ซื้อ และ พฤติกรรม การ บริโภค ผลิตภัณฑ สุขภาพ ของ 
ประชาชน’ โดย กอง พัฒนา ศักยภาพ ผู บริโภค สำนักงาน คณะ กรรมการ 
อาหาร และ ยา ซึ่ง ทำการ สัมภาษณ ประชาชน ไทย ที่ มีอายุ 12- 60 ป กลุม 
ตัวอยาง จำนวน 3,000 คน โดย สุม ตัวอยาง แบบ หลาย ขั้น ตอน
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100



9

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 1.3  
 รอย ละ ของ ผู บริโภค ท่ี มี ความ รู เก่ียว กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ อยาง ถูก ตอง
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ผู บริโภค ที่ มี ความ รู เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ที่ ถูก ตอง 
เปรียบ เทียบ กับ จำนวน ผู บริโภค ที่ เปนก ลุม ตัวอยาง คูณ ดวย 100 
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

จำนวนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  

จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู 
พฤติกรรม การ เลือก ซื้อ และ พฤติกรรม การ บริโภค ผลิตภัณฑ สุขภาพ ของ 
ประชาชน’ โดย กอง พัฒนา ศักยภาพ ผู บริโภค สำนักงาน คณะ กรรมการ 
อาหาร และ ยา ซึ่ง ทำการ สัมภาษณ ประชาชน ไทย ที่ มีอายุ 12- 60 ป กลุม 
ตัวอยาง จำนวน 3,000 คน โดย สุม ตัวอยาง แบบ หลาย ขั้น ตอน
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 2: ผลก ระ ทบ จาก การ บริโภค
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

ผู บริโภค ตอง ได รับ การ ปกปอง และ คุมครอง สิทธิ ตาม ท่ี กฎหมาย บัญญัติ  1) 

ผู บริโภค ตอง ได รับ ความ รู และ เขา ถึง ขอมูล ขาวสาร ที่ ครบ ถวน 2) 

สม ประโยชน และ ทราบ ผลก ระ ทบ ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น จาก การ บริโภค
ผู บริโภค ตระหนัก ใน สิทธิ ที่ จะ เขา ถึง ผลิตภัณฑ ที่ ไมมี อันตราย3) 

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

2.1 จำนวนรายการสินคาและบริการที่ไมปลอดภัยที่เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ

2.2 จำนวน ผู บริโภค ที่ เสีย หาย (เสีย ชีวิต หรือ เจ็บ ปวย) จาก การ บริโภค สินคา 

และ บริการ ที่ ไม ปลอดภัย

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 2.1  
 จำนวน รายการ สินคา และ บริการ ท่ี ไม ปลอดภัย ท่ี เผย แพร ใน ส่ือ ส่ิง พิมพ 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน รายการ สนิคา และ บรกิาร ที ่ไม ปลอดภัย ที ่หนวย งาน ราชการ 
หนวย งาน วิชาการ และ องคกร/หนวย งา นอื่นๆ เผย แพร สู สาธารณะ ผาน 
หนังสือพิมพ ใน รอบ ป 
¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พิจารณา เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน รอบ ป ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ รายการ สนิคา และ บริการ ที ่ไม ปลอดภัย ที ่เผย แพร สู สาธารณะ 
จาก ฐาน ขอมูล สื่อ สิ่ง พิมพ ประเภท หนังสือพิมพ 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 2.2  
 จำนวน ผู บริโภค ที่ เสีย หาย จาก การ บริโภค สินคา และ บริการ ที่ ไม 
ปลอดภัย
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ผู บรโิภค ที ่เสยี หาย (ไดแก เสยี ชวีติ เจบ็ ปวย) จาก การ บรโิภค 
สินคา ที่ ไม ปลอดภัย และ จาก การ บริการ ที่ ไม ปลอดภัย
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน รอบ ป ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ จำนวน ผู บรโิภค ที ่เสยี ชวีติ และ เจบ็ ปวย จาก การ บรโิภค สนิคา 
และ บรกิาร ที ่ไม ปลอดภัย ที ่เผย แพร สู สาธารณะ จาก ฐาน ขอมลู สือ่ สิง่ พมิพ 
ประเภท หนังสือพิมพ 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 3: พฤติกรรม การ บริโภค ของ ประชาชน
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

ผู บริโภค ตอง ได รับ การ พัฒนา ศักยภาพ ให มี ความ รู ความ สามารถ 1) 

ใน การ เลือก ซื้อ และ เลือก บริโภค ผลิตภัณฑ ที่ มี คุณภาพ มาตรฐาน 
ความ ปลอดภัย
ผู บริโภค มี พฤติกรรม การ บริโภค เพื่อ สุขภาพ และ พอ เพียง2) 

ผู บริโภค มี การ ปกปอง สิทธิ ใน ฐานะ ผู บริโภค3) 

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

3.1 รอยละของประชากรท่ีรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ

3.2 รอยละของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ

สุขภาพอยางถูกตอง

3.3 รอยละของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการปกปองสิทธิผูบริโภค เมื่อพบปญหา

จากการใชผลิตภัณฑ

àÍ¡ÊÒÃ ÍŒÒ§ÍÔ§:

พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ แกไข เพ่ิม เติม1) 

ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การ คุมครอง ผู บริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 3.1  
 รอย ละ ของ ประชากร ที่ รับ ประทาน อาหาร ที่ เสี่ยง ตอ สุขภาพ 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ประชากร ที่ รับ ประทาน อาหาร ที่ เสี่ยง ตอ สุขภาพ (ไดแก 
กลุม อาหาร ไข มัน สูง กลุม ขนม สำหรับ ทาน เลน/ขนม กรุบ กรอบ อาหาร 
ประเภท จาน ดวน เครื่อง ดื่ม ประเภท น้ำ อัดลม และ เครื่อง ดื่ม ที่ มี รส หวาน) 
ที่ มี ความถี่ ใน การ บริโภค ตั้งแต 3 วัน ตอ สัปดาห ขึ้น ไป เปรียบ เทียบ กับ 
จำนวน ประชากร กลุม ตัวอยาง คูณ ดวย 100 
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³: 

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ สำรวจ ของ สำนักงาน สถิติ แหง ชาติ ซึ่ง 
สำรวจ ประชากร อายุ 6 ป ขึ้น ไป ที่ รับ ประทาน อาหาร ที่ เสี่ยง ตอ สุขภาพ 
ทุก 4 ป 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน สถิติ แหง ชาติ

จำนวน ประ ชา กรฯ ที่ รับ ประทาน อาหาร ที่ เสี่ยง ตอ สุข ภาพฯ  

  จำนวน ประชากร ที่ เปนก ลุม ตัวอยาง

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 3.2  
 รอย ละ ของ ผู บรโิภค ที ่ม ีพฤตกิรรม การ บรโิภค ผลติภณัฑ สขุภาพ และ 
บริการ สุขภาพ อยาง ถูก ตอง
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ผู บริโภค ที่ มี พฤติกรรม การ บริโภค ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ 
บริการ สุขภาพ อยาง ถูก ตอง เปรียบ เทียบ กับ จำนวน ผู บริโภค ที่ เปนก ลุม 
ตัวอยาง คูณ ดวย 100 
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู 
พฤติกรรม การ เลือก ซื้อ และ พฤติกรรม การ บริโภค ผลิตภัณฑ สุขภาพ ของ 
ประชาชน’ โดย กอง พัฒนา ศักยภาพ ผู บริโภค สำนักงาน คณะ กรรมการ 
อาหาร และ ยา ซึ่ง ทำการ สัมภาษณ ประชาชน ไทย ที่ มีอายุ 12- 60 ป กลุม 
ตัวอยาง จำนวน 3,000 คน โดย สุม ตัวอยาง แบบ หลาย ขั้น ตอน
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

จำนวน ผู บริโภค ที่ มี พฤติกรรม การ บริโภค 
ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ สุขภาพ อยาง ถูก ตอง

จำนวน ผู บริโภค ที่ เปนก ลุม ตัวอยาง
x 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 3.3  
 รอย ละ ของ ผู บรโิภค ที ่ม ีพฤติกรรม การ ปกปอง สทิธ ิผู บรโิภค เมือ่ พบ 
ปญหา จาก การ ใช ผลิตภัณฑ
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ผู บริโภค ที่ มี พฤติกรรม การ ปกปอง สิทธิ ผู บริโภค เมื่อ พบ 
ปญหา จาก การ ใช ผลิตภัณฑ เปรียบ เทียบ กับ จำนวน ผู บริโภค ที่ เปนก ลุม 
ตัวอยาง คูณ ดวย 100 
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู 
พฤติกรรม การ เลือก ซื้อ และ พฤติกรรม การ บริโภค ผลิตภัณฑ สุขภาพ ของ 
ประชาชน’ โดย กอง พัฒนา ศักยภาพ ผู บริโภค สำนักงาน คณะ กรรมการ 
อาหาร และ ยา ซึ่ง ทำการ สัมภาษณ ประชาชน ไทย ที่ มีอายุ 12- 60 ป กลุม 
ตัวอยาง จำนวน 3,000 คน โดย สุม ตัวอยาง แบบ หลาย ขั้น ตอน
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข

จำนวน ผู บริโภค ที่ มี พฤติกรรม การ ปกปอง สิทธิ ผู บริโภคฯ  

จำนวน ผู บริโภค ที่ เปนก ลุม ตัวอยาง

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘Ê¶Ò¹Ð ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100
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>> Í§¤ � »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ 
áÅÐ Í§¤ �¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

¡ÅØ‹Áμ ÑÇªÕéÇÑ´·Õè 4: นโยบายและกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ: 

รัฐบาลกำหนดนโยบายดานคุมครองผูบริโภค และมีการดำเนินงาน1) 

ตามนโยบายท่ีกำหนดไว
รัฐแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดาน2) 

สุขภาพใหทันตอสถานการณและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

μ ÑÇªÕéÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

4.1 รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค

4.2 มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ

สุขภาพ ในรอบ 10 ปที่ผานมา

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 4.1 
 รัฐบาล มี การ กำหนด นโยบาย ดาน การ คุมครอง ผู บริโภค
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 รัฐบาล ให ความ สำคัญ กับ การ คุมครอง ผู บริโภค โดย ประกาศ เปน 
นโยบาย ของ รัฐบาล หรือ เห็น ชอบ ตอ ขอ เสนอ เชิง นโยบาย ที่ เกี่ยว กับ การ 
คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ที่ หนวย งาน หรือ องคกร เสนอ
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา วา มี หรือ ไมมี การ กำหนด นโยบาย ดาน การ คุมครอง
 ผู บริโภค 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม และ สรุป เอกสาร คำแถลง นโยบาย ของ รฐับาล และ รายงาน 
การ ประชมุ คณะ รฐัมนตร ีรวม ทัง้ รายงาน การ ประชมุ คณะ กรรมการ สขุภาพ 
แหง ชาติ ใน ประเด็น ที ่ม ีมต ิคณะ รฐัมนตรี เหน็ ชอบ ขอ เสนอ เชิง นโยบาย ดาน 
การ คุมครอง ผู บริโภค ที่ ผาน สมัชชา สุขภาพ แหง ชาติ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 4.2 
 มี การ แกไข ปรับปรุง กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ 
บริการ สุขภาพ ใน รอบ 10 ป ที่ ผาน มา
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 ใน ชวง 10 ที่ ผาน มา กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ 
และ บริการ สุขภาพ เชน พระ ราช บัญญัติ ยา พระ ราช บัญญัติ อาหาร 
พระ ราช บัญญัติ สถาน พยาบาล ฯลฯ ได รับ การ ปรับปรุง แกไข ให มี ความ 
ทัน สมัย สอดคลอง กับ ภาว การณ ปจจุบัน
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา วา มี หรือ ไมมี การ แกไข ปรับปรุง กฎหมาย ที่ เก่ียวของ กับ 
ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ สุขภาพ
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ การ แกไข ปรบัปรงุ กฎหมาย ที ่เกีย่วของ กบั ผลติภณัฑ สขุภาพ 
และ บริการ สุขภาพ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 5: การ สง เสริม การ บริโภค ที่ ยั่งยืน
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

 ภาค ธุรกิจ มี ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ สง เสริม การ บริโภค ที่ ยั่งยืน ผาน 
การ ออกแบบ การ ผลิต การก ระ จาย ผลิตภัณฑ และ การ ให บริการ ที่ มี 
ประสิทธิภาพ ประหยัด พลังงาน และ ทรัพยากร

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

5.1 รอย ละ ของ สถาน ประกอบ การ ที่ จัดการ ทรัพยากร สิ่ง แวดลอม และ ความ 

ปลอดภัย ใช ทรัพยากร อยาง คุม คา มี ประสิทธิภาพ และ ผลิต ภาพ สูง ขึ้น

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 5.1 
 รอย ละ ของ สถาน ประกอบ การ ที ่จดัการ ทรพัยากร สิง่ แวดลอม และ 
ความ ปลอดภัย ใช ทรัพยากร อยาง คุม คา มี ประสิทธิภาพ และ ผลิต ภาพ สูง ข้ึน
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน สถาน ประกอบ การ ที่ จัดการ ทรัพยากร สิ่ง แวดลอม และ 
ความ ปลอดภัย ใช ทรัพยากร อยาง คุม คา มี ประสิทธิภาพ และ ผลิต ภาพ 
สูง ขึ้น เปรียบ เทียบ กับ จำนวน สถาน ประกอบ การ ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม ขอมลู จาก รายงาน ประจำ ป ผล การ ปฏบิตั ิงาน ของ สำนกังาน 
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)

จำนวน สถาน ประกอบ การ ที่ จัดการ ทรัพยากรฯ  

จำนวน สถาน ประกอบ การ ทั้งหมด

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 6: องคกร ดาน การ คุมครอง ผู บริโภค
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

หนวย งาน ภาค รัฐ สนับสนุน และ มี สวน รวม ใน การ คุมครอง ผู บริโภค1) 

รฐั จดั ตัง้ องคกร เพือ่ การ คุมครอง ผู บรโิภค ที ่เปน อสิระ ตาม รฐัธรรมนญู 2) 

แหง ราช อาณาจักร ไทย 
ผู บริโภค มี สิทธิ เสรีภาพ ที่ จะ จัด ตั้ง กลุม หรือ องคกร ผู บริโภค3) 

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

6.1 หนวยงานภาครัฐทำหนาท่ีดานการคุมครองผูบริโภคครอบคลุมทุกมิติ

6.2 มีการจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค

6.3 รอย ละ ของ จงัหวดั ที ่ม ีองคกร ผู บรโิภค ซึง่ ดำเนนิ การ โดย ประชาชน ม ีสวน รวม 

เปน แกน หลัก

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25501) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 6.1
 หนวย งาน ภาค รัฐ ทำ หนาที่ คุมครอง ผู บริโภค ครอบคลุม ทุก มิติ 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 ประเทศไทย มี หนวย งาน คุมครอง ผู บริโภค ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง 
ผู บริโภค ครอบคลุม ทั้ง ดาน บริหาร ดาน นิติบัญญัติ และ ดาน ตุลาการ 
¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พิจารณา วา มี หนวย งาน คุมครอง ผู บริโภค ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง 
ผู บริโภค ครอบคลุม ท้ัง ดาน บริหาร ดาน นิติบัญญัติ และ ดาน ตุลาการ หรือ ไม
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สอบถาม ขอมูล จาก หนวย งาน ภาค รัฐ ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง ผู บริโภค 
เชน สำนัก นายก รฐัมนตรี กระทรวง สาธารณสุข รฐัสภา กระทรวง ยตุธิรรมฯ 
หรือ ศึกษา กฎหมาย ที่ เกี่ยว กับ การ จัด ตั้ง หนวย งาน หรือ แบง สวน งาน ที่ 
ทำ หนาที่ ใน การ คุมครอง ผู บริโภค 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 6.2
 มี การ จัด ตั้ง องคกร อิสระ เพื่อ การ คุมครอง ผู บริโภค
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 มี การ ออก พระ ราช บัญญัติ องคกร อิสระ เพื่อ การ คุมครอง ผู บริโภค 
ที่ กำหนด ให มี การ จัด ตั้ง องคกร ที่ มี ความ เปน อิสระ เพื่อ ทำ หนาที่ คุมครอง 
ผู บริโภค
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา วา มี หรือ ไมมี องคกร อิสระ เพื่อ การ คุมครอง ผู บริโภค
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ กฎหมาย ท่ี เก่ียวของ กับ องคกร อิสระ เพ่ือ การ คุมครอง ผู บริโภค
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค สำนัก นายก รัฐมนตรี 1) 

มูลนิธิ เพื่อ ผู บริโภค2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 6.3  
 รอย ละ ของ จังหวัด ที่ มี องคกร คุมครอง ผู บริโภค ซึ่ง ดำเนิน การ โดย 
ประชาชน มี สวน รวม เปน แกน หลัก
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน จังหวัด ที่ มี องคกร คุมครอง ผู บริโภค ซึ่ง ดำเนิน การ โดย 
ประชาชน มี สวน รวม เปน แกน หลัก เปรียบ เทียบ กับ จำนวน จังหวัด ที่ มี ใน 
ประเทศไทย คูณ ดวย 100 ทั้งนี้ เพื่อ พิจารณา การก ระ จาย และ ความ 
ครอบคลุม ของ องคกร คุมครอง ผู บริโภค ทั่ว ประเทศ  
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³: 

¡ÒÃ ÇÑ´:  

พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรยีบ เทียบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน รอบ ป 
นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมลู จาก รายงาน การ ศกึษา ขอมลู องคกร ผู บริโภค ทัว่ ประเทศ ที ่
แสดง ตน วา เปน องคกร ที ่ม ีสถาน ที ่ตัง้ ใน จงัหวดั และ ม ีภารกิจ การ ดำเนิน งาน
 คุมครอง ผู บริโภค โดย มี ภาค ประชาชน เปน แกน หลัก ของ องคกร 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สถาบัน คุมครอง ผู บริโภค ใน กิจการ โทรคมนาคม  1) 

สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 2) 

มหาวิทยาลัย
สำนักงาน คณะ กรรมการ องคกร อิสระ เพื่อ ผู บริโภค (ถา มี)3) 

จังหวัดที่มีองคกรคุมครองผูบริโภคซึ่ง
ดำเนินการโดยประชาชนมีสวนรวมเปนแกนหลัก  

จำนวนจังหวัดที่มีในประเทศไทย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐ Í§¤�¡Ã ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

x 100
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>> Í§¤ � »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ 
‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’

¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 7: การ เฝา ระวัง และ จัดการ อันตราย ของ สินคา/บริการ
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

ภาค ประชาชน มี กลไก ใน การ เฝา ระวัง และ ตรวจ สอบ สินคา/บริการ1) 

รัฐ สง เสริม องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ใน การ เฝา ระวัง และ 2) 

ตรวจ สอบ สินคา และ การ ให บริการ

μ ÑÇªÕéÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

7.1 รอยละขององคการปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบูรณาการงานคุมครอง

ผูบริโภคไวในแผนปฏิบัติการ

7.2 รอยละขององคกรภาคประชาชนท่ีมีภารกิจเฝาระวังและตรวจสอบสินคา/

บริการ

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

 ธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิฉบบัที ่1 พ.ศ. 2552 (หมวด 
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 7.1 
 รอย ละ ของ องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ที่ มี กา รบู รณา การ งาน 
คุมครอง ผู บริโภค ไว ใน แผน ปฏิบัติ การ
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน ของ องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ที่ มี กา รบู รณา การ งาน 
คุมครอง ผู บริโภค ใน แผน ปฏิบัติ การ เปรียบ เทียบ กับ จำนวน องคการ 
ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง  
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สอบถาม ขอมลู ไป ยงั กรม สง เสริม การ ปกครอง สวน ทอง ถิน่ กระทรวง 
มหาดไทย หรือ สำนักงาน จังหวัด เพื่อ สอบถาม แผน ปฏิบัติ การ ที่ เก่ียว กับ 
งาน คุมครอง ผู บริโภค ของ องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ที่ มี กา ร
บู รณา การ งาน คุมครอง ผู บริโภค ใน แผน ปฏิบัติ การ

จำนวน องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ทั้งหมด

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’

X 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 7.2 
 รอย ละ ของ องคกร ภาค ประชาชน ที ่ม ีภารกจิ เฝา ระวัง และ ตรวจ สอบ 
สินคา/บริการ
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน องคกร ภาค ประชาชน ที ่แสดง ภารกิจ การ เฝา ระวงั และ ตรวจ 
สอบ สนิคา/บรกิาร เปรยีบ เทยีบ กบั จำนวน องคกร ภาค ประชาชน ทัง้หมด ที ่
ทำงาน คุมครอง ผู บริโภค คูณ ดวย 100 
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง  
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมลู จาก รายงาน การ ศกึษา ขอมลู องคกร ผู บรโิภค ทัว่ ประเทศ ที ่
แสดง ตน วา ม ีภารกจิ การ ดำเนิน งาน คุมครอง ผู บริโภค โดย ม ีภาค ประชาชน 
เปน แกน หลัก ของ องคกร และ มี ภารกิจ ใน การ เฝา ระวัง และ ตรวจ สอบ 
สินคา/บริการ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สถาบัน คุมครอง ผู บริโภค ใน กิจการ โทรคมนาคม  1) 

สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 2) 

มหาวิทยาลัย
สำนักงาน คณะ กรรมการ องคกร อิสระ เพื่อ ผู บริโภค (ถา มี)3) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’

องคกร ภาค ประชาชน ที่ มี ภารกิจ 
ใน การ เฝา ระวัง และ ตรวจ สอบ สินคา/บริการ

จำนวน องคกร ภาค ประชาชน ทั้งหมด
X 100
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¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 8: การ รอง เรียน และ การ ชดเชย เยียวยา ความ เสีย หาย
à»‡Ò ËÁÒÂ:

ผู บริโภค ที่ ได รับ ความ เสีย หาย จาก การ บริโภค สินคา หรือ บริการ ตอง 1) 

ได รับ การ ชดเชย และ เยียวยา อยาง มี ประสิทธิภาพ เหมาะ สม และ 
รวดเร็ว 
รัฐบาล ควร สง เสริม มาตรการ ทาง กฎหมาย หรือ มาตรการ ทางการ 2) 

บริหาร ใน การ ทำให ผู บริโภค ได รับ การ ชดเชย ทั้ง จาก กระบวนการ ที่ 
เปน ทางการ และ ไม เปน ทางการ 

μ ÑÇªÕéÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

8.1 รอยละของเร่ืองรองเรียนของผูบริโภคท่ีหนวยงานภาครัฐมีการแกปญหา

ภายในเวลาท่ีกำหนด

8.2 จำนวนคดีผูบริโภคที่ใชกลไกของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

8.3 จำนวนคดีที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวแทนผูบริโภคในการ

ดำเนินการฟองและดำเนินคดีแทนตามกฎหมาย

8.4 มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§: 

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 8.1 
 รอย ละ ของ เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ มี การ 
แก ปญหา ภายใน เวลา ที่ กำหนด
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ (ไดแก 
สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง 
ผู บริโภค) ที่ มี การ แก ปญหา ภายใน เวลา ที่ หนวย งาน เหลา นั้น กำหนด ไว 
เปรียบ เทียบ กับ จำนวน เรื่อง รอง เรียน ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง  
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม จาก รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ประจำ ป ของ หนวย งาน 
ภาค รัฐ ที่ ทำ หนาที่ รับ เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ไดแก สำนักงาน คณะ 
กรรมการ อาหาร และ ยา สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค 
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข1) 

สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค สำนัก นายก รัฐมนตรี2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’

เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ที่ หนวย งาน 
ภาค รัฐ มี การ แก ปญหา ภายใน เวลา ที่ กำหนด

เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ทั้งหมด

 X 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 8.2
 จำนวน คดี ผู บริโภค ที่ ใช กลไก ของ พระ ราช บัญญัติ วิธี พิจารณา คดี 
ผู บริโภค
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน คด ีผู บรโิภค ที ่เกีย่วของ กบั ผลติภณัฑ สขุภาพ และ บรกิาร ดาน 
สุขภาพ ที่ มี การ ดำเนิน การ ใน ชั้น ศาล ตามพ ระ ราช บัญญัติ วิธี พิจารณา คดี 
ผู บริโภค 
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พิจารณา วา ใน รอบ 1 ป มี จำนวน คดี ผู บริโภค ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
วธิ ีพจิารณา คดี ผู บริโภค อยู มาก นอย เพยีง ใด และ เปรียบ เทียบ ใน ชวง เวลา 
ที่ เปลี่ยนแปลง  
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:
 สอบถาม ขอมูล จาก สำนักงาน ศาล ยุติธรรม
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน ศาล ยุติธรรม

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’
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´Ñª¹Õ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 8.3
 จำนวน คดี ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ และ ภาค เอกชน เปน ตัวแทน ผู บริโภค 
ใน การ ดำเนิน การ ฟอง และ ดำเนิน คดี แทน ตาม กฎหมาย
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน คดี ผู บริโภค ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ และ ภาค เอกชน เปน ตัวแทน 
ผู บริโภค ใน การ ดำเนิน การ ฟอง และ ดำเนิน คดี แทน ตาม กฎหมาย ใน รอบ 
1 ป
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พิจารณา วา ใน รอบ 1 ป มี จำนวน คดี ผู บริโภค ตามพ ระ ราช บัญญัติ 
วธิ ีพจิารณา คดี ผู บริโภค อยู มาก นอย เพยีง ใด และ เปรียบ เทียบ ใน ชวง เวลา 
ที่ เปลี่ยนแปลง  
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม จาก รายงาน ผล การ ดำเนิน งาน ประจำ ป ของ หนวย งาน ภาค รัฐ 
และ ภาค เอกชน ที่ เปน ตัวแทน ผู บริโภค ใน การ ดำเนิน การ ฟอง และ ดำเนิน 
คดี แทน ตาม กฎหมาย
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค สำนัก นายก รัฐมนตรี1) 

มูลนิธิ เพื่อ ผู บริโภค และ เครือ ขาย2) 

สำนักงาน คณะ กรรมการ องคกร อิสระ เพื่อ ผู บริโภค (ถา มี)3) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 8.4
 มี การ จัด ตั้ง กองทุน ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 รัฐบาล มี การ จัด ตั้ง กองทุน ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค ที่ 
เสีย หาย จาก การ บริโภค สินคา และ บริการ
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา วา มี หรือ ไมมี กองทุน ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 ศึกษา และ รวบรวม กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ คุมครอง ผู บริโภค 
ทั้ง กฎหมาย จัด ตั้ง กองทุน ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค  และ กฎหมาย 
ซึ่ง มี ใน สาระ มี การ บัญญัติ ให มี การ ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’
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>> Í§¤ � »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 9: คุณภาพของสินคาและบริการ
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

ผู บริโภค ได รับ ความ ปลอดภัย จาก การ ใช สินคา หรือ บริการ1) 

ผู บริโภค ได รับ สินคา และ บริการ ที่ มี มาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย2) 

รัฐบาล สง เสริม การ บังคับ ใช มาตรฐาน ใน ระดับ ชาติ และ ระดับ 3) 

นานาชาติ เพื่อ ความ ปลอดภัย และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ และ การ 
ให บริการ

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

9.1 รอยละของผูประกอบการท่ีมีการดำเนินการไดถูกตองตามมาตรฐานท่ีกำหนด

9.2 รอยละของกลุมผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพท่ีมีการบังคับใช

มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบริการดานสุขภาพ

9.3 รอยละของสารปนเปอนในอาหารสด

9.4 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดมาตรฐานในฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for consumer protection1) 

พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ แกไข เพ่ิม เติม2) 

ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 3) 

8 การ คุมครอง ผู บริโภค)
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 9.1 
 รอย ละ ของ ผู ประกอบ การ ที่ มี การ ดำเนิน การ ได ถูก ตอง ตาม 
มาตรฐาน ที่ กำหนด
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 จำนวน ผู ประกอบ การ ดาน ผลิตภัณฑ สขุภาพ และ บรกิาร ดาน สขุภาพ 
ที ่ดำเนิน การ ได ถกู ตอง ตาม มาตรฐาน ตางๆ ที ่หนวย งาน ภาค รฐั ที ่ทำ หนาที ่
กำกบั ดแูล กำหนด ไว เปรยีบ เทยีบ กบั จำนวน ผู ประกอบ การ ดาน ผลติภณัฑ 
สุขภาพ และ บริการ ดาน สุขภาพ ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม ขอมลู จาก รายงาน ประจำ ป ผล การ ปฏิบตั ิงาน ของ หนวย งาน
 ที่ ทำ หนาที่ ตรวจ สอบ ผู ประกอบ การ ดาน ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ 
ดาน สขุภาพ ใน สำนกังาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา และ กรม สนับสนุน 
บริการ ดาน สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา 1) 

กรม สนับสนุน บริการ ดาน สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

จำนวน ผู ประ กอ บการฯ 
ที่ ดำเนิน การ ถูก ตอง ตาม มาตรฐาน

จำนวน ผู ประ กอ บการฯ ทั้งหมด
  X 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 9.2 
 รอย ละ ของ กลุม ผลติภณัฑ สขุภาพ และ บรกิาร สขุภาพ ที ่ม ีการ บงัคบั 
ใช มาตรฐาน การ ผลิต และ มาตรฐาน บริการ ดาน สุขภาพ
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 จำนวน กลุม ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ ดาน สุขภาพ ท่ี มี การ บังคับ ใช 
มาตรฐาน การ ผลิต และ มาตรฐาน บริการ ดาน สุขภาพ เปรียบ เทียบ กับ 
จำนวน กลุม ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ สุขภาพ ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ รวบรวม กฎหมาย และ กฎ กระทรวง ที่ เกี่ยวของ กับ การ บังคับ ใช 
มาตรฐาน การ ผลิต ผลิตภัณฑ สุขภาพ และ บริการ ดาน สุขภาพ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

กลุม ผลิตภัณฑ สุขภาพ/
บริการ สุขภาพ ที่ มี การ บังคับ ใช มาตร ฐานฯ

จำนวน กลุม ผลิตภัณฑ สุขภาพ/
บริการ สุขภาพ ทั้งหมด

X 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 9.3
 รอย ละ ของ สาร ปน เปอน ใน อาหาร สด
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 
 จำนวน ตัวอยาง อาหาร สด ที่ ตรวจ วิเคราะห พบ สาร ปน เปอน เกิน 
มาตรฐาน ที ่กำหนด เปรียบ เทยีบ กบั ตวัอยาง อาหาร ทีท่ำการ ตรวจ วเิคราะห 
ทั้งหมด คูณ ดวย 100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  
 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน ผล การ ตรวจ วิเคราะห สาร ปน เปอน ใน 
อาหาร ใน แตละ ป ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง 
สาธารณสขุ และ รายงาน ผล การ ตรวจ วเิคราะห อาหาร ของ โครงการ พฒันา 
กลไก การ เฝา ระวัง ความ ปลอดภัย ดาน อาหาร ของ ผู บริโภค กระทรวง 
สาธารณสุข
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข 1) 

กรม วิทยาศาสตร การ แพทย กระทรวง สาธารณสุข2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

จำนวน ตัวอยาง อาหาร สด ที่ พบ 
สาร ปน เปอน เกิน มาตร ฐานฯ

จำนวน ตัวอยาง อาหาร ที่ทำการ 
ตรวจ วิเคราะห ทั้งหมด

X 100
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 9.4
 รอย ละ ของ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ท่ี ผิด มาตรฐาน ใน ฐาน ขอมูล ท่ี เก่ียวของ
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 จำนวน ตัวอยาง ของ ผลิตภัณฑ สุขภาพ เชน ยา เครื่อง สำอาง ที่ มี 
ผล ตรวจ วเิคราะห แลว พบ วา ผดิ มาตรฐาน ที ่กำหนด เปรียบ เทยีบ กบั จำนวน 
ตัวอยาง ของ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ที่ทำการ ตรวจ วิเคราะห ทั้งหมด คูณ ดวย 
100
¡ÒÃ ¤Ó¹Ç³:

¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พจิารณา ผลลพัธ การ คำนวณ เปรียบ เทยีบ กบั คา เปา หมาย ที ่ตัง้ ไว ใน 
รอบ ป นั้น และ เปรียบ เทียบ ผลลัพธ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บ ขอมูล จาก รายงาน ผล การ ตรวจ วิเคราะห ผลิตภัณฑ สุขภาพ ใน 
แตละ ป ของ กรม วิทยาศาสตร การ แพทย กระทรวง สาธารณสุข ภาพ ซึ่ง 
รวบรวม ขอมูล ไว ใน ฐาน ขอมูล Single Window หรือ ฐาน ขอ มูล อื่นๆ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 กรม วิทยาศาสตร การ แพทย กระทรวง สาธารณสุข

จำนวน ตัวอยาง ของ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ที่ ผิด มาตรฐาน

จำนวน ตัวอยาง ที่ทำการ ตรวจ วิเคราะห ทั้งหมด

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

X 100
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μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

10.1 จำนวนผูประกอบการท่ีมีการกำหนดระบบปองกันและเยียวยาความเสียหาย

ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยเร็ว

¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 10: ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ประกอบ การ
à»‡Ò ËÁÒÂ:

ผู ประกอบ ธุรกิจ ดำเนิน งาน โดย คำนึง ถึง ความ ปลอดภัย ของ ผู บริโภค 1) 

และ มี ความ รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม 
ผู ประกอบ ธรุกิจ ม ีการ ควบคมุ กนัเอง ให เปน ไป ตาม ขอ กำหนด รวม ทัง้2) 

 ปองกัน และ เยียวยา ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ประกอบ ธุรกิจ 
โดย เร็ว

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 10.1
 จำนวน ผู ประกอบ การ ที่ มี การ กำหนด ระบบ ปองกัน และ เยียวยา 
ความ เสีย หาย ที่ เกิด จาก การ ประกอบ ธุรกิจ โดย เร็ว 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 จำนวน ผู ประกอบ การ ที่ มี การ กำหนด ระบบ ปองกัน และ เยียวยา 
ความ เสีย หาย ที่ เกิด จาก การ ประกอบ ธุรกิจ โดย เร็ว ไว เชน ระบบ การ เรียก 
คืน สินคา ที่ ไม ปลอดภัย
¡ÒÃ ÇÑ´:  

 พิจารณา เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม ขอมลู จาก รายงาน ประจำ ป ผล การ ปฏบิตั ิงาน ของ สำนกังาน 
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’
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>> Í§¤ � »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ
ã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’

¡ÅØ‹Á μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 11: ขอมูล ขาวสาร สู ผู บริโภค
à»‡Ò ËÁÒÂ: 

ผู บริโภค ตอง ได รับ ความ รู และ เขา ถึง ขอมูล ขาวสาร ที่ ครบ ถวน และ 1) 

สม ประโยชน 
รัฐ ควร ควบคุม การ โฆษณา และ การ สง เสริม การ ขาย ยา และ อาหาร2) 

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

11.1 มีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการโดยองคกรท่ี

ไมมีสวนไดสวนเสีย

11.2 จำนวนรายการคุมครองผูบริโภคที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศน

11.3 มีกฎหมายและมาตรการท่ีใชในการควบคุมการสงเสริมการขายและการ

โฆษณายาและอาหาร

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

UN Guideline for Consumer Protection1) 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 2) 

8 การคุมครองผูบริโภค)



42

μ ÑÇªÕéÇÑ´·Õè 11.1
 มีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการโดย
องคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสีย 
¤ÓÍ Ô̧ºÒÂ: 

 มีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการที่
นำเสนอโดยองคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสียในสินคาและบริการ เชน 
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจของผูบริโภค 
¡ÒÃÇÑ´:

 พิจารณาวามีหรือไมมีมีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของ
สินคาและบริการโดยองคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสีย
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:

 เก็บขอมูลจากวารสารฉลาดซ้ือของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคหรือองคกร
พัฒนาเอกชนอ่ืนๆ เพื่อศึกษารายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของ
สินคาและบริการตางๆ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:

 มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 11.2
 จำนวน รายการ คุมครอง ผู บริโภค ที่ นำ เสนอ ทาง สถานี โทรทัศน 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 จำนวน รายการ ที่ มี เนื้อหา เกี่ยว กับ การ คุมครอง ผู บริโภค ที่ นำ เสนอ 
เปน ประจำ อยาง นอย สัปดาห ละ 1 ครั้ง ทาง สถานี โทรทัศน ชอง 3 ชอง 
5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 และ ทีวี ไทย
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พิจารณา เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน ชวง เวลา ที่ เปลี่ยนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สอบถาม หรือ สำรวจ รายการ โทรทัศน ท่ี มี เน้ือหา เก่ียว กับ การ คุมครอง 
ผู บริโภค ที่ นำ เสนอ ทาง สถานี โทรทัศน ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 
ชอง 11 และ ทีวี ไทย
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 11.3
 ม ีกฎหมาย และ มาตรการ ที ่ใช ใน การ ควบคุม การ สง เสริม การ ขาย และ 
การ โฆษณา ยา และ อาหาร
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ: 

 ประเทศไทย มี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ แนว ปฏิบัติ ใน การ
 ควบคุม การ สง เสริม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ อาหาร หรือ มี 
หลัก เกณฑ จริยธรรม วา ดวย การ สง เสริม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ 
อาหาร
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พจิารณา วา ม ีหรอื ไมม ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรอื แนว ปฏบิตั ิ
ใน การ ควบคุม การ สง เสริม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ อาหาร หรือ มี 
หลัก เกณฑ จริย ธร รมฯ
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ และ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ แนว ปฏิบัติ 
ใน การ ควบคุม การ สง เสริม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ อาหาร หรือ 
หลัก เกณฑ จริยธรรม วา ดวย การ สง เสริม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ 
อาหาร ที่ ประกาศ ใช ใน ประเทศไทย
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา กระทรวง สาธารณสุข1) 

กรม อนามัย กระทรวง สาธารณสุข2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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¡ÅØ‹Á μÑÇ ªÕé ÇÑ́  ·Õè 12: ส่ือสาร มวลชน กับ การ คุมครอง ผู บริโภค และ การ โฆษณา
à»‡Ò ËÁÒÂ:

 สือ่มวลชน เผย แพร ขาวสาร โดย คำนงึ ถงึ ความ ปลอดภัย ของ ผู บรโิภค 
และ มี สวน รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม

μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´:

μÑÇªÕéÇÑ´ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

12.1 จำนวนบทความท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในหนังสือพิมพ 

12.2 จำนวนเร่ืองที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดโฆษณา

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 8 
การคุมครองผูบริโภค)

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 12.1
 จำนวน บทความ ที่ เกี่ยว กับ การ คุมครอง ผู บริโภค ใน หนังสือพิมพ 
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน บทความ ที ่ม ีเนือ้หา เกีย่ว กบั การ คุมครอง ผู บรโิภค ที ่นำ เสนอ 
ใน หนังสือพิมพ ทั่วไป ที่ เผย แพร ใน ระดับ ประเทศ เปน ประจำ อยาง นอย 
สัปดาห ละ 1 ครั้ง
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พิจารณา ปริมาณ และ เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน ชวง เวลา ท่ี เปล่ียนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 สำรวจ/สอบถาม และ วิเคราะห บทความ ที่ มี เนื้อหา เกี่ยว กับ การ 
คุมครอง ผู บริโภค ที่ นำ เสนอ ใน สื่อ หนังสือพิมพ
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

 สำนกังาน แผน งาน คุมครอง ผู บรโิภค ดาน สขุภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’
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μ ÑÇ ªÕé ÇÑ´ ·Õè 12.2
 จำนวน เรื่อง ที่ ถูก ดำเนิน คดี เกี่ยว กับ การก ระ ทำความ ผิด โฆษณา
¤Ó Í Ô̧ºÒÂ:

 จำนวน เรื่อง ที่ ถูก ดำเนิน คดี เกี่ยว กับ การก ระ ทำความ ผิด โฆษณา 
ใน รอบ 1 ป ของ หนวย งาน ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง ผู บริโภค เชน สำนักงาน 
คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค และ สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร 
และ ยา 
¡ÒÃ ÇÑ´:

 พิจารณา ปริมาณ และ เปรียบ เทียบ ปริมาณ ใน ชวง เวลา ท่ี เปล่ียนแปลง 
¡ÒÃ à¡çº ¢ŒÍÁÙÅ:

 รวบรวม จาก รายงาน สรุป ผล งาน ประจำ ป ของ สำนักงาน คณะ 
กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค และ สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา 
เกี่ยว กับ คดี ที่ มี การก ระ ทำ ผิด ดาน การ โฆษณา ใน รอบ 1 ป
áËÅ‹§ ¢ŒÍÁÙÅ ÍŒÒ§ÍÔ§:

สำนักงาน คณะ กรรมการ คุมครอง ผู บริโภค1) 

สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา2) 

Í§¤� »ÃÐ¡Íº ́ ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃã¹ ¡ÒÃ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¼ÙŒ ºÃÔâÀ¤’




