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ในแตละปมีสถานการณตางๆ ของผูบริโภคเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งเรื่องที่สะทอนปญหาของผูบริโภค เรื่อง

ดีที่มีการคิดคนวิธีปองกันผลกระทบจากผูบริโภค การเคลื่อนไหวผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีความ

สาํเร็จทีค่วรแกการบนัทึกเพือ่ถายทอดเรือ่งราว เปนบทเรยีนและสะพานเชือ่มกาลเวลาปเดอืนทีเ่ปลีย่นผาน

 สถานการณสําคัญที่มีคุณคาตอการบันทึกไวในหนังสือ คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค รายงานผู
บริโภค 2549–2552 นั้นมีมากมาย รายงานผูบริโภคฉบับนี้จึงไมไดมีเจตนาบันทึกเรื่องราวทั้งหมดใน

แวดวงของการคุมครองผูบริโภค แตไดเลือกการดําเนินงานที่มพีฒันาการเชิงตอเนื่องและมีความสําเร็จที่

เกิดขึ้นใหเห็นเปนรูปธรรม

 เรื่องราวเหลานี้เกี่ยวของกับขบวนการเคลื่อนไหว (Movement) ขององคกรผูบริโภคและ

เครือขายผูบริโภค และมีผลกระทบกับผูบริโภค ทําใหเกิดภาวะแวดลอมที่ดีขึ้น ถือเปนการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีผลดี และมีหลักประกันที่ทําใหเกิดการพัฒนาเชิงระบบ ไมวาจะเปนการเคลื่อนไหวใหมีองคการอิสระ  

ผูบริโภค การเสนอใหมพีระราชบัญญตัคิวามรับผดิตอความเสียหายที่เกดิขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย พ.ศ.

2551 (กฎหมายพีแอล) การออกประกาศเพื่อปองกันสารตะกั่วปนเปอนในเครื่องทํานํา้เย็น การควบคุม

โฆษณาที่มีผลกระทบตอเด็ก และการใชมาตรการบังคับใชสิทธิตอยาที่มีสิทธิบัตร (การใชสิทธิซีแอล)

 หนังสือ คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค รายงานผูบริโภค 2549–2552 จึงถือเปนบทเรียนสําคัญตอ

การศึกษาเรียนรู และเปนตัวอยางในการสรางความเขมแข็งของขบวนการผูบริโภคในประเทศไทย

                                                              

        

(รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ)
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ความเปนมา
1.

ปญหา “ราคายาแพง” เปนอุปสรรคตอการเขาถงึยา

ของคนจํานวนมหาศาล สงผลตอระบบสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิตของสมาชิกสังคมที่ลมเหลว โดย

กลไกที่ทําใหเกิดการผูกขาดดานราคายานั้นมา

จากกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งทําใหบริษัทผูผลิตยามี

อํานาจผูกขาดเปนเวลานาน แตทั้งนี้ พ.ร.บ.สิทธิ

บัตรของไทยก็ไดกําหนดกลไกเพื่อการเขาถึงยาไว

ในกฎหมายดวย เปนที่มาของการใชสิทธิ “ซีแอล” 

เพื่อการเขาถึงยา  

 ปลายป 2549 - ตนป 2550 กระทรวง

สาธารณสุขไทย ภายใตการนําของนายแพทย         

มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข ไดประกาศใช “ซีแอล” หรือ “การ

บังคับใชสิทธิ” (Compulsory Licensing: CL) อัน

เปนการใชสทิธติามสทิธบิตัรโดยรฐั (government-

use license) ตอยาที่มีสิทธิบัตร 3 รายการ คือ 

ยาเอฟฟาวิเรนซ (Efavirenz), ยาโลพินาเวียร

และริโทนาเวียร (Lopinavir & Ritonavir) และยา

โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) โดยเปนไปตาม

สิทธิที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

มาตรา 51 และขอตกลง TRIPs ขององคการการ

คาโลกและปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration on 

TRIPs and Public Health) ที่กําหนดใหประเทศ

สมาชิกมีสิทธิที่จะคุมครองระบบสาธารณสุขและ

การเขาถึงยาของประชาชน ดวยการใชมาตรการ

บังคับใชสิทธิในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน รวม

ถึงเพื่อประโยชนสาธารณะ เนื่องจากยาขางตน

มีประสิทธิผลในการรักษาที่ดี แตมีราคาแพง งบ
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การดําเนินงาน  

2.

ประมาณของภาครัฐไมสามารถจัดสรรใหเพียงพอ

กับผูปวยอยางทั่วถึงได

 การประกาศใชซี แอลของกระทรวง

สาธารณสุขทําใหราคายาที่เกี่ยวของมีราคาลดลง 

สงผลใหผูปวยจํานวนมากสามารถเขาถงึยาไดอยาง

ที่ไมเคยเปนมากอน แตกระนั้นก็ตาม การใชสิทธิ

แผนงานคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะ

เภสชัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุน

การประกาศใชซีแอลของกระทรวงสาธารณสุข  

คณะกรรมการอํานวยการแผนฯ จงึกาํหนดให คคส. 

ดาํเนินงานโดยมเีปาหมายเพือ่สทิธใินการเขาถงึยา

ของผูบริโภค ตามกรอบการทํางาน 3 ดาน ไดแก

(1) Consumer Policy การผลักดันนโยบายระดับ

ชาติ

(2) Consumer Network การพฒันาและเสรมิสราง

ความเขมแข็งของภาคีเครือขาย

(3) Consumer Communication การสื่อสาร

สาธารณะเพื่อสรางความตระหนัก

 

ซีแอลครั้งแรกของไทยก็ไมไดเปนไปอยางราบรื่น 

แรงตอตานทั้งจากบริษัทยาขามชาติ ฝายการเมือง 

และผูมีสวนไดเสียจากภาคสวนตางๆ ทําใหสังคม

ไทยในวงกวางตองลุกขึ้นมา “สนทนาสาธารณะ” 

เพื่อขับเคลื่อน “สิทธิในการเขาถึงยา” ใหเดินหนา

ตอไป
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แผนภาพที่ 1 แสดงแผนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนซีแอล

Policy

Network

Communication
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 โดย คคส. ไดรวมกับภาคีตางๆ ทั้งภาค

รัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน          

ในการทํางานตามกรอบดังกลาวขางตน ผาน

กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวทีเสวนา

สาธารณะอยางตอเนื่อง อาทิ 

 เทศกาลหนังขายยา โครงการ 1 เมื่อ

วันที่ 23 มิถุนายน 2550 คคส. รวมกับ แผนงาน

เภสัชศาสตรเพื่อสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 

เครอืขายผูตดิเชือ้เอชไอวี/เอดสประเทศไทย มลูนธิิ

เขาถึงเอดส, องคการหมอไรพรมแดน-เบลเยี่ยม 

(ประเทศไทย) (MSF), อ็อกซแฟม (Oxfam) จัด

ฉายภาพยนตรสารคดีชื่อ “Dying for Drugs” ณ 

คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหผูชม

และสื่อมวลชนประมาณ 650 คน เห็นภาพสะทอน

ของอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาขามชาติที่มีผล

กระทบตอการเขาถึงยาของคนทั่วโลก 

 ผูจัดงานยังได เชิญ ภญ .ดร .กฤษณา 

ไกรสินธุ กลาวปาฐกถาเรื่อง “การตอสูเพื่อความ

ยตุธิรรมดานยา” ซึง่มสีารสาํคญัไปถงึสาธารณะวา 

“ความยุติธรรมดานยานั้นไมมี และยิ่งถามีชองวาง
ทางเศรษฐกิจมากระหวางคนรวยกับคนจน การตอสู
ก็ยิ่งยาก” และ “มนุษยทุกคนไมวาผิวสีอะไรก็ตาม 
ไมวาจะรวยหรือจน มีสิทธิที่จะเขาถึงยาเหมือนกัน
หมด เปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เรียกวา Rights to 
Live คือมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะมีชีวิตอยู”
 สัมมนา “ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยา
ของภาคประชาสังคม และการแสดงวิสัยทัศน
ของพรรคการเมือง” เมื่อวันเสารที่ 20 ตุลาคม 

2550 คคส. รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.), มูลนิธิ

เขาถึงเอดส กลุมศึกษาปญหายา (กศย.), มูลนิธิ

เพื่อผูบริโภค (มพบ.), เครือขายผูติดเชื้อเอชไอ

วี/เอดส ประเทศไทย (TNP+) จัดเวทีนําเสนอ

ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาของภาคประชาสังคม 

โดยมีผูแทนพรรคการเมือง 4 พรรคเขารวมแสดง

วิสัยทัศนและขอคิดเห็นตอยุทธศาสตรเพื่อการเขา

ถึงยา ซึ่งพบวาตัวแทนพรรคพลังประชาชน พรรค

ชาติไทย และพรรคมหาชน ยังสงวนทาทีในเรื่อง

นี้ ขณะที่ตัวแทนพรรคประชาธิปตยกลาวคอนขาง

ชัดเจนในเวทีนี้วาจะพิจารณาสนับสนุนเรื่องนี้หาก

ไดเปนรัฐบาล

  การประชมุนานาชาต ิInternational Con-

ference on Compulsory Licensing: Innovation 

and Access for All วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 

2550 ที่ประเทศไทย จัดโดย คคส., หนวยปฏิบัติ

การวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) และคณะ

เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ

ภาคีพนัธมติร คอื มลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา, 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กลุมศึกษา

ปญหายา, มูลนิธิเขาถึงเอดส, เครือขายผูติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส ประเทศไทย, เครือขายเภสัชศาสตร

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ, สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), องคการอนามัย

โลก (World Health Organization), โครงการ

สหประชาชาตดิานเอดส (UNAIDS), องคการหมอ

ไรพรมแดน (Médecins Sans Frontières) และ

อ็อกซแฟม (Oxfam) 
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 การประชมุครัง้นีถ้อืเปนการประชมุในระดบั

นานาชาติครั้งแรก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ถายทอดประสบการณการใชสิทธิซีแอลกับยาที่

ติดสิทธิบัตรในประเทศตางๆ โดยมีภาควิชาการ 

ขาราชการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 

ประมาณ 260 คน จาก 14 ประเทศทัว่โลก เขารวม 

นอกจากนี้ยังมีการขยายการสื่อสารโดยถายทอด

สดการประชุมไปยังทั่วโลกผานอินเตอรเน็ตดวย 

(www.car.chula.ac.th/videoondemand//iccl.

htm) 

 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส 

ในฐานะประธานของงาน ไดใหแนวคิดวา ซีแอล       

มีประโยชนอยางมาก ชวยสรางดุลยภาพที่เหมาะ

สม ชวยรักษาชีวิตคนหลายลานคนทั่วโลก ซึ่งการ

แกปญหาในเรื่องนี้จําเปนที่จะตองสราง “จิตสํานึก

ใหม” (New Consciousness) โดยยึดประโยชนของ

มนุษยทุกคนเปนอุดมการณสูงสุดของมนุษยชาติ 

(Summum Bonum)

 หัวขอการบรรยายและอภิปรายในการ

ประ ชุมครอบค ลุมทุก เ รื่ อ ง ที่สํ าคัญ  ได แก

(1) ความถูกตองและไมถูกตองของทรัพยสิน

ทางปญญา (Rights and Wrongs of Intellectual 

Property) (2) ขอมูลที่เปนความจริงและไมจริง

เกี่ยวกับสิทธิบัตรยากับการคาระหวางประเทศ 

(International Trade and IP Rules: fact & 

myth) (3) ความตกลงทริปสและสาธารณสุข 

(The TRIPS Agreement and Public Health) 

(4) บทบาทขององคกรระหวางประเทศตอขอ

ตกลงการคาเกี่ยวกับสิทธิบัตร (5) อุปสรรคใน

การเขาถึงยาจากสิทธิบัตรยา (6) การใชสิทธิ

ซแีอลของประเทศตางๆ เชน สหรฐัอเมรกิา บราซลิ 

อินโดนีเซีย อิตาลี (7) การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยาเพื่อการเขาถึงยาของแตละประเทศ (8) การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และการทําให

นวัตกรรมการคิดคนดานยาไปสูการเขาถึงยาของ

ประชากรสวนใหญของโลกมากกวาผลประโยชน

ทางธุรกิจการคา

 และในตอนทาย ทีป่ระชุมนานาชาติไดรวม

กันออก “คําประกาศกรุงเทพฯ วาดวยการใชสิทธิ

ตามสิทธิบัตร: นวัตกรรม และการเขาถึงยาอยาง

ถวนหนา” (Bangkok Declaration on Compulsory 

Licensing, Innovation, and Access to Medicines 

for All) เพื่อยืนยันวา การใชสิทธิตามสิทธิบัตรเปน
สิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย และเปนเครื่องมือคุมครอง
ผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพอยางหนึ่ง สนับสนุน
การพัฒนาตลาดยาชื่อสามัญและการวิจัยที่ตอบ
สนองความจําเปนดานสาธารณสุข สนับสนุนใหมี
อนสุญัญานานาชาติวาดวยการวิจยัและพัฒนาดาน
ยา โดยมีเปาหมายสําคัญคือ ทุกคนสามารถเขาถึง
ยาจําเปนที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือเพื่อการเขาถึงยาในประเทศตางๆ 

มกีารแลกเปลีย่นขอมลู ความรู การสนบัสนนุตางๆ 

ทีม่คีวามจําเปนตอการใชสทิธิซแีอล การสรางกลไก

ความรวมมอื รวมกันผลักดันเพื่อการเขาถึงยาของ

ประชากรโลก รวมทั้งการพัฒนานโยบายทางเลือก

ที่จะแกไขปญหาการเขาไมถึงยาของคนทั่วโลก

อันเกิดจากการบิดเบือนระบบการคุมครองสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญาดวย 
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 การจัดทําขอมตินโยบายและยุทธ -

ศาสตรเพื่อการเขาถึงยาถวนหนา คคส. ไดรวม
กับคณะอนุกรรมการสมัชชาวาดวยระบบยา สภา

เภสัชกรรม กลุมศึกษาปญหายา มูลนิธิเขาถึงเอดส 

และมูลนิธิเภสัชชนบท จัดทํา “ขอมตินโยบายและ

ยทุธศาสตรเพือ่คนไทยเขาถงึยาถวนหนา” เพื่อรวม

กนัสรางนโยบายและยทุธศาสตรทีเ่ปนหลักประกนั

ตอการเขาถึงยาของผูปวยทีจ่าํเปนตองใชยา โดยไม

ถูกจํากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจหรือลักษณะโรค 

 โดยมีกรอบยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ครอบ

คลุมทั้ง 7 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตร

ประสานความรวมมือเครือขายเพือ่เขาถงึการรักษา 

(2) ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหมีสวน

รวมดูแลและสรางเสริมสุขภาพ (3) ยุทธศาสตร

สงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคา

ครองชพีของประชาชน (4) ยทุธศาสตรการพฒันา

อุตสาหกรรมยาภายในประเทศ (5) ยุทธศาสตร

การใชประโยชน/และหรือลดอุปสรรคจากขอ

กําหนดทางกฎหมาย (6) ยุทธศาสตรการใชยา

อยางเหมาะสม และ (7) ยุทธศาสตรการวิจัยและ

พัฒนายาใหม 

 ทั้งนี้ คคส. และเครือขายยังไดทําการ

ประมวลขอมติเพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร 

และนําเขาที่ประชุมเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาต ิในเดอืนธนัวาคม 2551 เพื่อเสนอเปนมติ

ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการผูกพันการปฏิบัติ

กับหนวยงานภาครัฐตอไป

 การจัดทาํเอกสารเผยแพรความรูความ
เขาใจในเรื่องซีแอลยา โดย คคส. รวมกับภาคี 

ไดจดัทําสิง่พมิพเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่อง

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับซีแอลอยางตอเนื่อง ไดแก 

“สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคน

ไทย”, “รายงานองคการอนามัยโลกเรื่องใครวา

ไทยละเมิดสิทธิบัตรยา ที่จริงเรายังไมไดทําอีก

หลายอยาง”, “ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาของ

ภาคประชาสงัคม”, “คาํอภปิรายนอกสภาเรือ่งการ

ใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา” โดยไดกระจายสิ่งพิมพ

เหลานี้ไปยังภาคสวนตางๆ ของสังคม อาทิ หอง

สมุด เครือขายผูบริโภค สื่อมวลชน เปนตน
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ผลการดําเนินงาน 3.

ผลการดําเนินงานของแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ (คคส.) ตามกรอบการทํางาน 3 ดาน 

ซึ่งไดแก ดานนโยบาย ดานเครือขาย และดานการ

สื่อสารสาธารณะ ปรากฏวา  

 3.1 เวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในเดือน

ธันวาคม 2551 ไดรับฟงและพิจารณา “ขอมติ

นโยบายสาธารณะและยุทธศาสตรเพื่อคนไทย

เขาถงึยา” ทีจ่ดัทาํโดย คคส. กบัภาค ีและเครอืขาย

ภาคประชาสังคม 

 3.2 ฝายการเมืองไดมี โอกาสรับฟง 

“ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยา” จากภาคประชา

สังคม และภาคประชาสังคมไดรับฟงวิสัยทัศนจาก

พรรคการเมืองตางๆ 

 3.3 ภาควิชาการ, ขาราชการ, เอกชน, 

สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูองคความรูและขอเท็จจริงในดานตางๆ เชน 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา, ขอมูลที่เปนความ

จริงและไมจริงเกี่ยวกับสิทธิบัตรยากับการคา

ระหวางประเทศ, การใชซีแอลของประเทศตางๆ 

 3.4 สือ่กระแสหลกัและสือ่ทางเลือกใหการ

ตอบรับและนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการทํา

ซีแอลอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการทํางานในเชิงรุก 

โดยนําเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในเชิงลึกตอ

สาธารณะอยางเปนระบบ 

 3.5 ประชาชนทัว่ไปเกดิความรูความเขาใจ

ในเรื่องการใชสิทธิตอยาที่มีสิทธิบัตรและประเด็น

ตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมใหการสนับสนุนการทํา

ซีแอลของรัฐบาล 

 3.6 เกิดเครือขายและกลไกความรวมมือ

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีเปาหมาย

รวมกันผลักดนัใหเกิดการแกไขปญหาการเขาไมถงึ

ยาตอไปในอนาคต

 3.7 สามารถประกาศเจตนารมณรวมกัน

ปรากฏเปน “คําประกาศกรุงเทพฯ วาดวยการใช

สิทธิตามสิทธิบัตร: นวัตกรรม และการเขาถึงยา

อยางถวนหนา” (Bangkok Declaration on Com-

pulsory Licensing, Innovation, and Access to 

Medicines for All) 

 3.8 สงัคมในวงกวางเริม่ตัง้คําถามตอระบบ

ที่ไมเปนธรรมและปญหาในเชิงโครงสราง เกิดการ

อภิปรายถกเถียงและบทสนทนาสาธารณะ 

 3.9 รัฐบาลตอๆ มายังคงนโยบายการใช

สทิธิตามสิทธิบตัรยา (ซแีอล) เพื่อคนไทยเขาถงึยา

 

ผลการดําเนินงาน
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ลําดับเหตุการณ

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

4.

29 พฤศจิกายน 2549       

24 มกราคม 2550           

25 มกราคม 2550        

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย นพ.มงคล ณ สงขลา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ ประกาศบังคับใชสิทธิ

ตามสิทธิบัตรยา (ซีแอล) ตอยาตานไวรัสเอชไอวีสูตร

พื้นฐาน ยาชื่อสามัญ เอฟฟาไวเรนซ (Efavirenz)

กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใชสิทธิตามสิทธิ

บัตรยาตอยาตานไวรัสเอชไอวีสูตรดื้อยา ยาชื่อสามัญ 

โลพินาเวียร+ริโทนาเวียร (Lopinavir+Ritonavir) หรือ

ชื่อทางการคา คาเลตตรา (Kaletra)

กระทรวงสาธารณสขุประกาศบงัคับใชสทิธติามสทิธบิตัร

ยาตอยารักษาหลอดเหลือดหัวใจและสมอง ยาชื่อสามัญ 

โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ชื่อทางการคา พลาวิกซ 

(Plavix) 

26 มีนาคม 2550           คณะกรรมการเจรจาตอรองราคายาจําเปนที่มีสิทธิบัตร 

ประชุมเพือ่วางแนวทางในการเจรจาตอรองกับบรษิทัยา

ที่ สธ. บังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา เพื่อใหไดอัตราคา

ตอบแทนที่เห็นพองตองกัน 

10 เมษายน 2550        คณะกรรมการเจรจาตอรองราคายาจําเปนที่มีสิทธิบัตร 

ประชมุครัง้ที ่2 เพื่อพิจารณาวางแนวทางเพิม่เตมิในการ

เจรจาตอรองกับบริษัทยา พรอมกับเชิญผูแทนบริษัทยา

ผูทรงสิทธิบัตรมาเจรจาคาตอบแทน
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

22 พฤษภาคม 2550             

8 พฤษภาคม 2550           

14 พฤษภาคม 2550    

28 พฤษภาคม 2550  

16 พฤษภาคม 2550          

6 มิถุนายน 2550         

นพ.มงคล ณ สงขลา และคณะ เขาพบกับรองหัวหนา

ผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสทีอาร (USTR), 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย, สมาชิกสภาผู

แทนฯ พรรคเดโมเครต รัฐแคลิฟอรเนีย, ประธานคณะ

กรรมาธิการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล และหัวหนา

คณะเจาหนาที่ของวุฒิสมาชิกจาํนวนหนึ่ง เพื่อชี้แจงขอ

เท็จจริงกรณีที่ประเทศไทยประกาศบังคับใชสิทธิเหนือ

สิทธิบัตร (ซีแอล) 

คคส. จดัเสวนาเรือ่ง “การใชสทิธติามสทิธบิตัร (ซแีอล) 

กาวตอไปเพื่อคนไทยเขาถึงยา” 

คณะกรรมการเจรจาตอรองราคายาจําเปนที่มีสิทธิบัตร 

ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเจรจาตอรองกับบริษัทยาที่เปนผู

แทนผูทรงสิทธิบตัรของยาที่กระทรวงสาธารณสขุบงัคับ

ใชสิทธิบัตรไปแลว

คคส. จัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “การใชสิทธิตามสิทธิบัตร 

(ซีแอล) และกาวตอไปของประเทศไทย” 

คคส. จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใชสิทธิตามสิทธิ

บัตรยา (ซีแอล) : มุมมองดานเศรษฐศาสตรและสังคม” 

คณะกรรมการเจรจาตอรองราคายาจําเปนที่มีสิทธิบัตร 

ประชุมครั้งที่ 4 เพื่อเจรจาตอรองเพิ่มเติมกับบริษัทยา 

ทั้ง 2 ฝายเขาใจจุดยืนและความจําเปนของกันและกัน

มากขึ้น มีการรวมกันหาทางออกดวยการลดราคายา

อยางเห็นไดชัด รวมทั้งมีโครงการพิเศษเพิ่มเติม
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

1 ตุลาคม 2550

18 ตุลาคม 2550

5 ตุลาคม 2550

คคส. จัดสัมมนา “ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยา” โดยมี

วิทยากรจาก องคการอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต (WHO-SEARO), คณะกรรมการอาหาร

และยา, สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม, 

เลขาธิการสาํนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาต,ิ มลูนธิิ

เขาถึงเอดส รวมสัมมนา

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) มูลนิธิ

เขาถึงเอดส กลุมศึกษาปญหายา เครือขายผูติดเชื้อเอช

ไอวี/เอดส ประเทศไทย ภาคประชาชนดานสุขภาพ ได

รวมกันออกแถลงการณเพื่อเรียกรองใหพรรคการเมือง

มีนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาและบริการ

สุขภาพที่ทั่วถึงและเทา เทียมกัน

นพ.มงคล ณ สงขลา เปดเผยวา คณะกรรมการสนบัสนนุ

การดําเนินงานเกี่ยวกบัการใชสทิธิบตัรโดยรัฐ (ซแีอล) มี

มตใิหเริม่ตนเจรจาตอรองราคากับบรษิทัเจาของสิทธบิตัร

ยารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ คือ อิมาทินิบ (Imatinib), 

โดซแีทค็เซล (Docetaxel), เออรโลทนิบิ (Erlotinib) และ

เล็ทโทรโซล (Letrozole) ซึง่เปนยาในกลุมทีป่ระชาชนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพเขาไมถึง หากสามารถตกลง

กันได ก็จะไมมีการทําซีแอลยาตัวนั้นๆ แตหากเจรจา

ไมสําเร็จ กระทรวงสาธารณสุขก็จะพิจารณาประกาศซี

แอลทันที 

23 มิถุนายน 2550        

13 สิงหาคม 2550      

คคส. จัดเทศกาลหนังขายยา โครงการ 1 “Dying for 

Drugs” 

องคการเภสัชกรรม (อภ.) รับมอบนโยบายจาก 

นพ.มงคล ณ สงขลา ในการสานตอนโยบายการกระจาย

ยา เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาไดมาก
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

21-23 พฤศจิกายน 2550     คคส. รวมกับเครือขาย จัดการประชุมนานาชาติ  In-

ternational Conference on Compulsory Licensing: 

Innovation and Access for All มีการถายทอดสดไปทั่ว

โลกทางอินเตอรเน็ต โดยที่ประชุมไดมีมติรวมกันจัดทํา 

“คําประกาศกรุงเทพฯ วาดวยการใชสิทธิตามสิทธิบัตร: 

นวัตกรรม และการเขาถึงยาอยางถวนหนา” 

30 พฤศจิกายน 2550  องคการอ็อกซแฟม ประจําประเทศไทย เผยไมเห็นดวย

หากรัฐบาลไทยจะยอมรับการบริจาคยาจากบริษัทยา 

และจะไมประกาศบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีแอล) 

เพราะถือวาเปนการแกไขปญหาการเขาถงึยาที่ไมยัง่ยนื 

30 มกราคม 2551     

7 กุมภาพันธ 2551  

นพ.มงคล ณ สงขลา เปดเผยวา ไดลงนามประกาศใช

สิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีแอล) ในยารักษาโรคมะเร็งไป

แลว ขณะที่สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (PReMa 

พรีมา) ไดออกแถลงการณคัดคานการทําซีแอลของ

กระทรวงสาธารณสุขตอยารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ

นายไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขในรัฐบาลพรรคพลังประชาชน ใหสัมภาษณ

กอนมอบนโยบายวาจะรื้อทบทวนเรื่องการทําซีแอลยา

รักษาโรคมะเร็ง

9 กุมภาพันธ 2551 นายนิมิตร เทียนอุดม ผูอํานวยการมูลนิธิเขาถึงเอดส

และตัวแทนกลุมเครือขายโรคเรื้อรัง มูลนิธิเขาถึงเอดส 

มลูนธิเิพื่อผูบริโภค และคณะกรรมการองคกรพฒันาดาน

เอดส (กพอ.) ประมาณ 50 คน ไดเขาชี้แจงเรื่องซีแอล

กบัรฐัมนตรีวาการกระทวงสาธารณสุข (นายไชยา สะสม

ทรัพย) ดานรัฐมนตรียืนยันยังไมเลิกซีแอลยารักษาโรค

มะเร็ง แตชี้แจงวาแค ‘ทบทวน’
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

11 กุมภาพันธ 2551  นายกสมาคมผูวจิยัและผลิตเภสัชภัณฑ (พรีมา) เปดเผย

วาจะไปขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยบอกวารูสึก

ยินดีที่รัฐมนตรีกระทรวงวาการสาธารณสุขมีนโยบาย

ทบทวนซีแอลยารักษาโรคมะเร็ง

22 กุมภาพันธ 2551

มีนาคม 2551   

4 มีนาคม 2552

25-29 สิงหาคม 2551

31 มนีาคม 2552

คคส. จดัการเสวนาวชิาการเรือ่ง “ซแีอล: กฎหมาย การ

คา และสุขภาพ” 

คคส. จดัพมิพหนงัสอืฉบบัประชาชน สทิธ ิ(ชวีติ) เหนอื
สิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทย จํานวนทั้งหมด 6,000 

เลม พรอม CD สารคดีโทรทัศนเพื่อสื่อสารและทําความ

เขาใจกับประชาชนในการจัดเวทีสาธารณะ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรค

ประชาธิปตย แถลงวาไดปรับทาทีกับทูตสหรัฐฯ แลว 

และรัฐบาลไทยดําเนินการเรื่องซีแอลยาภายใตกรอบ 

“WTO” หากสหรัฐอเมริกายังดึงดัน จะไดรับแรงกดดัน

จากสังคมไทยและนานาชาติ และยืนยันซีแอลถูกตอง 

โปรงใสตามหลักสากล ไมผิดกฎหมาย 

คคส. รวมกับ Health Action International Asia-Pacifi c 

in collaboration (HAI-AP) และเครือขาย จัดงานประชุม

นานาชาติ Asia Pacifi c Consultation on FTAs and 

their Impact on Access to Medicinal Drugs ณ โรงแรม

เอเชีย กรุงเทพฯ 

คคส. จัดการประชุม เรื่อง “กฎหมายเพื่อการเขาถึงยา: 

เวทแีลกเปลีย่นประสบการณ ฟลปิปนส-ไทย” ทีโ่รงแรม

เอเชีย กรุงเทพฯ

���.indd   21���.indd   21 7/20/09   3:15 PM7/20/09   3:15 PM



22

คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

เครือขายผุติดเชื้อรวมกับเครือขายผูปวยเรื้อรัง (จิตเวช ไต มะเร็ง) ไป

คดัคานการทบทวนซีแอลที่หนาทาํเนยีบรัฐบาล เมือ่วนัที ่12 กมุภาพันธ 

2551 ชวงประชุม ครม.
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การประชุม International Conference on Compulsory Licensing : 

Innovation and Access for all 21-23 พฤศจิกายน 2550
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ความเปนมา
1.

เสนทางในการทํางานอันนําไปสูการควบคุมโฆษณา

ที่มีผลกระทบตอเด็กในปจจุบันนั้นมีเสนทางที่คอน

ขางยาวนาน มีหลายหลากองคกรเขามามีสวน

รวม ในสวนของแผนงานคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ (คคส.) นั้นไดเริ่มเขามามีสวนรวมใน

เสนทางดังกลาวอยางชัดเจน จากการจัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นขององคกรผูบริโภคตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญมาตรา 57: กรณีขนมเด็กกับ

สุขภาพเด็กไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548 ซึ่ง

จดัขึน้ ณ อาคารรัฐสภา 2 โดยในการจัดประชุมครั้ง

นัน้มภีาคเีขารวมจาํนวนมาก ไดแก อนกุรรมาธกิาร

ศึกษาและติดตามการคุมครองผูบริโภคในคณะ

กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สหพนัธองคกรคุมครองผูบริโภค มลูนธิเิพือ่ผูบรโิภค 

(มพบ.) เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน เครือขาย

องคกรดานเด็ก กรมอนามัย รายการเสียงผูบรโิภค 

และสถานีโทรทัศนชอง 11 ซึ่งไดขอเสนอในการ

แกไขปญหาการโฆษณาที่สําคัญคือ 

 1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ตองควบคุมการ

โฆษณาใหมคีวามถูกตองเหมาะสมในดานชวงเวลา 

สาระ และวิธีการนําเสนอ

 2. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทนั

ตอสถานการณและเอื้อตอการคุมครองผูบริโภค

 3. ใหมีการทําฉลากโภชนาการขนมเด็ก

ที่ชัดเจน เขาใจงาย

 4. บังคับใหขนมทุกชนิดตองแสดงฉลาก

โภชนาการ

 5. ขนมบางประเภทควรจะตองมีคําเตือน

 6. ตวัอักษรบนฉลากควรจะตองอานไดงาย
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การดําเนินงาน 

2.

จากนัน้มกีารจดัเวทตีางๆ ตามมาเปนระยะ เชน เวที

รบัฟงความเหน็ขององคกรผูบริโภค “กรณขีนมเดก็

กบัสขุภาพเด็กไทย” ณ สภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สป.) เมื่อ 23 พฤษภาคม 2549   

มหกรรมสูเพือ่แม ตอนเดก็ฉลาด ชวยแมดฉูลาก ณ 

เดอะมอลล งามวงศวาน เมื่อ 26-28 พฤษภาคม 

2549 เปนตน  สําหรับขอเสนอจากเวทีมีหลาย

มาตรการที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับการโฆษณา คือ

 - ใหรัฐ โดย อย. และ สคบ. รวมวาง

มาตรการจํากัดการโฆษณาอาหารที่มีผลเสียตอ

สุขภาพเด็ก รวมทั้งควบคุมการโฆษณาใหมีความ

ถูกตองเหมาะสมในดานชางเวลา สาระ และวิธี

การนําเสนอ

 - ภาครฐัควรมมีาตรการบงัคบัใชกฎหมาย

อยางจรงิจงัในเรือ่งฉลาก การควบคมุการผลิตอยาง

มคีณุภาพ และทีส่าํคญัคอืเรือ่งของการควบคมุการ

ออกสือ่ของขนม โดยเฉพาะประเดน็การหามใชเด็ก

เปนผูนาํเสนอสินคา (presenter) และการโฆษณาที่

จะจูงใจเด็กอายุแรกเกิดถึง 13 ป เพราะวาสื่อนั้นมี

ผลกระทบอยางรุนแรงตอเด็ก

 - มีการจํากัดการโฆษณาขนมเด็กในชวง

ระหวางอายุ 0 ถึง 13 ป

 - ผูผลิตและบริษัทโฆษณาขนมกรุบกรอบ

ควรตระหนกัวาเดก็คอืทรัพยากรทีส่าํคญัของสงัคม

ที่จะเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในวันขาง

หนา อยาใชเด็กเปนจุดขายสินคาหรือเปนเพียง

เหยื่อหรือเครื่องมือทางการตลาดที่เพิ่มมูลคาหรือ

สวนแบงทางการตลาดของผูผลิต นกัการตลาด และ

นักโฆษณาเทานั้น การโฆษณาควรอยูในขอบเขต

ที่ไมกอใหเกิดการกระตุนใหเกิดการบริโภคจนถึง

ระดับที่กอผลเสียตอสุขภาพ

 จากมาตรการดังกลาวนําไปสูเวทีอีกหลาย

เวที เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดมาตรการ

ควบคุมการโฆษณาที่มีผลกระทบตอเด็ก เชน เวที

รบัฟงความเหน็ขององคกรผูบรโิภค “กรณโีฆษณา

ขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทย” ณ สภาที่ปรึกษาฯ 

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2549 ผลการประชุมไดขอ

เสนอในการแกปญหาตอหนวยงานและองคกรที่มี

สวนเกี่ยวของดังนี้

1. ขอเสนอตอรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 1.1 ใหรฐัมกีารออกกฎหมายในการควบคมุ

การโฆษณาที่ทําการโฆษณาตอเด็กทั้งในเรื่อง

รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาในการโฆษณา เพื่อเปนการ

คุมครองสิทธิเด็ก

 1.2 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายทั้งของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 

สาํนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค เพื่อใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการควบคุม กํากับดูแล 

ดานการโฆษณาขนมเด็กในทุกรูปแบบ
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 1.3 ควรจํากัดเวลาการโฆษณาขนมเด็ก

ในรายการเด็ก และหาวิธีสนับสนุนรายการเด็กที่ดี

จากวิธีอื่นๆ นอกจากรายไดจากการโฆษณาเพียง

อยางเดียว

2. ขอเสนอตอผูประกอบการ
 2.1 ผูประกอบการควรตระหนักถึงปญหา

ทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพเดก็อนัเนือ่งมาจากการโฆษณา

และการสงเสริมการขาย 

 2.2 ผูประกอบการควรมีจริยธรรมในการ

ทําการโฆษณาและมีการกํากับดูแลกันเอง (Self 

Regulation) ในการผลิตสื่อโฆษณาใหออกมาใน

รูปแบบที่เหมาะสมและคุมครองสิทธิของเด็ก

3. ขอเสนอตอภาคประชาชน
 3.1 เครือขายพอแมผูปกครองควรมีการ

ผลักดันใหเกิดการควบคุมการโฆษณาขนมเด็ก

4. ขอเสนอตอโรงเรียน
 4.1 มกีารใหความรูตอเดก็ในการวเิคราะห

สื่อตางๆ ที่สงผลกระทบตอเด็ก

 29 พฤศจกิายน 2549  คคส. รวมกบัสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรวมกันจัด

เวทีรับฟงความคิดเห็นขององคกรผูบริโภคอีกครั้ง 

จากนั้นจึงไดสรุปขอเสนอจากทุกเวทีเพื่อนําเสนอ

ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง “ปญหาขนมเด็ก

กบัสขุภาพเดก็” ตอนายกรัฐมนตรี โดยคณะทาํงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครอง

ผูบริโภค สภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

เปนผูดาํเนินการ จากนั้นคณะรัฐมนตรีมมีติเหน็ชอบ

เรือ่งปญหาขนมเด็กกบัสขุภาพ  ในวันที ่3 เมษายน 

2550 

 5 กรกฎาคม 2550  คคส. เครือขาย

คุมครองผูบริโภค และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดประชุมติดตามงานตามมติคณะ

รัฐมนตรี สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) กําลังจัดทําประกาศฉลากโภชนาการและ

สัญลักษณ

 - สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกคําสั่งงดการจําหนาย

ขนมกรุบกรอบในโรงเรียนทั่วประเทศแลว 

 - กรมอนามยักาํลังดาํเนนิการสงเสรมิขนม

เด็กที่มีคุณคาทางโภชนาการ

 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) และสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค (สคบ.) ยังไมสามารถใช พ.ร.บ.อาหาร 

และ พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค ดําเนินการแกไขได  

 - กรมประชาสัมพันธยังไมไดกําหนด

มาตรการใดๆ 

 โดยกรมประชาสัมพันธซึ่งเปนหนวยงาน

ที่รับผิดชอบในเรื่องการโฆษณา ยังไมมีการดําเนิน

การใดๆ จึงมีการจัดเวทีขึ้นอีกหลายครั้ง ไดแก 

สัมมนาเรื่อง "ถึงเวลาควบคุมโฆษณาขนมเด็กแลว

หรือยัง" ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2 สิงหาคม 

2550 และสัมมนาเรื่อง “โฆษณาขนมเด็ก เพื่อ

เด็ก หรือเพื่อใคร” ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 

14 สิงหาคม 2550 รวมกับการสื่อสารขอมูล

ดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชน
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ทั่วไป และสื่อมวลชน เพื่อใหสังคมไดตระหนักถึง

สภาพปญหาการโฆษณาที่สงผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคของเด็กไทยและเด็กทั่วโลก และสนับสนุน

การควบคมุการโฆษณาและการทาํการตลาดอาหาร

ตอเด็ก นําไปสูมติเห็นชอบของคณะกรรมการ

กจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันแหงชาต ิ

(กกช.) ในการออกประกาศกรมประชาสัมพันธ 

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑโฆษณาที่มีผลตอเด็ก

และเยาวชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนในที่สุด 

ผลการดําเนินงาน
3.

 จากการทํางานอยางตอเนื่องนี้ แผนงานฯ 

ไดรวมกับภาคีเครือขาย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางองคกรภายในและตางประเทศ รวมทัง้ภาค

ประชาสังคม ในประเด็นการเคลื่อนยายของอาหาร

ในตลาดโลก รวมทั้งควบคุมการทําการตลาดของ

อาหารที่มีพลังงานสูง แตคุณคาทางโภชนากรตํ่า  

และนาํไปสูการขอความรวมมอืจากองคกรตางๆ ทัง้

ภายในและตางประเทศ ในการจัดประชุมนานาชาติ 

ASEAN Conference on Marketing of Food to 

Children ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ 2551 และ

ประกาศ The Bangkok Call to Action

3.1 ดานการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย
 3.1.1 รวมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สป.) และเครือขายคุมครอง

ผูบริโภค จัดเวทีจําลององคการอิสระผูบริโภค

จํานวน 3 ครั้ง เพื่อรับฟงความเห็นของเครือขาย

ผูบริโภค องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ

ดานการคุมครองผูบริโภค นําไปสูการจัดทําความ

เห็นและขอเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “ปญหาขนม

เด็กกับสุขภาพเด็ก” เสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 4 มกราคม 2550  ตอมาวันที่ 23 มกราคม 

2550 รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆษิต ปนเปยม

รัษฎ) แจงแกประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาติ (สป.) วาไดมคีาํสั่งมอบใหกระทรวง

สาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการพิจารณา 

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอคณะ

รัฐมนตรีพิจารณาตอไป

 3.1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให

หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการควบคุม

การตลาดขนมเด็ก 

 3.1.3 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได

ขอความรวมมือโรงเรียนในการงดจําหนายขนม
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กรุบกรอบในโรงเรียนทั่วประเทศ

 3.1.4 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 

เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอม

บริโภคทันทีบางชนิด 

 3.1.5 กรมประชาสัมพนัธออกประกาศเรื่อง 

“หลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการโฆษณาและ

บรกิารธรุกจิทางวทิยโุทรทศันทีม่ผีลกระทบตอเดก็

และเยาวชน” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 และมี

ผลบังคับใชวันที่ 18 กมุภาพันธ 2551 เปนตนไป 

 3.1.6 เครือขายคุมครองผูบริโภคทั้ง

ภายในและตางประเทศที่ไดเขารวมประชุมกวา 

150 คน ในการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องการ

ตลาดอาหารเด็ก ณ กรุงเทพมหานคร (ASEAN 

Conference on Marketing of Food to Children) 

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติรวมกันใน 

“ประกาศกรงุเทพ” (The Bangkok Call to Action)

3.2 ดานการสรางความรูและสื่อสารกับสังคม
 3.2.1 สนับสนุนและรวมมือกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา จัดทําโครงการ อย. 

นอยทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมและ

สื่อสารความรูเรื่องการคุมครองผูบริโภคเรื่องขนม

เด็กในโรงเรียน

 3.2.2 ผลักดันใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดทําโครงการ

โรงเรียนปลอดขนมไรคุณคา 

 3.2.3 สื่อสารกับสาธารณะดวยการจัด

สัมมนาวิชาการ  การเปนวิทยากรรวมงานสัมมนา

วิชาการ และเผยแพรความรูผานบทความในจด

หมายขาว คคส. การแปลหนังสือ เปนตน 
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ลําดับเหตุการณ
4.

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

พฤษภาคม 2547

พฤษภาคม 2547

6 มกราคม 2548

27 เมษายน 2548

พฤษภาคม 2548

ธันวาคม 2547   

คคส.  ศึกษาการสัมมนาเรื่อง “เด็กไทยรูทัน” ของเครือ

ขายเด็กไทยรูทัน เพื่อรวมกันสานตอการดําเนินงาน แต

เครือขายเดก็ไทยรูทนัปดโครงการและยุตกิารดําเนินงาน 

ผศ .ดร .วิทยา กุลสมบูรณ รวมประชุมสรางเสริม

สุขภาพนานาชาติ ประเทศออสเตรเลีย และไดเอกสาร

ของ CFAC เรื่อง “Children’s health or corporate 

wealth?: The case for banning television food ad-

vertising to children” 

คคส. และเครือขาย จัดเวทีรับฟงความเห็นขององคกร

ผูบริโภค “กรณีขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทย” ไดขอ

เสนอในการแกไขปญหาการโฆษณา เชน มาตรการการ

ควบคุมโฆษณา การทําฉลากโภชนาการขนมเด็ก

คคส. สนับสนุนเครือขายผูบริโภคภาคเหนือตอนบน 

รวมกับ สคบ. จัดงานประชุม “วันคุมครองผูบริโภคไทย

อยาใหใครมาเอาเปรียบ” เพื่อนําเสนอปญหาจากขนม

เด็ก อิทธิพลของการโฆษณา และการจัด “แฟชั่นขนม

เด็ก”

คคส. สนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) จัดทําโครงการ อย. นอย ป 2548 โดยมุงเนน

การคุมครองผูบริโภคเรื่องขนมเด็กในโรงเรียน 

คคส. แปลหนังสือของ CFAC เรื่อง “สุขภาพของเด็ก

ไทย หรอื ความรํ่ารวยของบริษทั กรณกีารประกาศหาม

โฆษณาอาหารทางโทรทัศน

���.indd   31���.indd   31 7/20/09   3:15 PM7/20/09   3:15 PM



32

คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

มีนาคม 2549

เมษายน-มิถุนายน 2549

คคส. สนบัสนนุมหาวทิยาลยัอสัสมัชัญจดัทาํ ABAC Poll 

สํารวจความคิดและพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน: 

กรณีศึกษาเด็กที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา

 เด็กไดคาใชจายไปโรงเรียนวันละประมาณ 

64.81 บาท สวนใหญใชเงนิซือ้ขนมกรุบกรอบและเครื่อง

ดื่มซึ่งไมมีประโยชนตอรางกายถึงวันละเกือบ 50 บาท 

โดยซือ้ขนมกรบุกรอบวนัละ 26-30 บาท  นํา้หวานและ

นํ้าอัดลมประมาณ 19 บาท 

 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกซื้อ คือ เด็ก

รอยละ 39.5 ยอมรับจะเลือกซื้อของที่เห็นโฆษณาทาง

โทรทัศน เด็กรอยละ 37.4 บอกวาถาเห็นโฆษณาขนม

กรบุกรอบกอ็ยากซือ้ขนมทนัท ีมเีดก็มากถงึรอยละ 63.8 

เลอืกซือ้ของเพราะลดราคา รอยละ 23.2 ซือ้เพราะอยาก

ไดของแถม รอยละ 16.4 ซื้อตามเพื่อน คานิยมในการ

เลือกบริโภคของเด็กก็นาวิตก พบวาในรอบ 1 เดือน 

เด็กรอยละ 63.1 เคยซื้อของเพราะอยากได แตไมไดใช

ประโยชน รอยละ 41.7 ไมไดซื้ออาหารที่เปนประโยชน

แตซื้อเพราะอรอยถูกปาก รอยละ 29.7 ซื้อเพราะความ

อยากได

จดหมายขาว คคส. (ปที ่1 ฉบบั ที ่1 ม.ค.-เม.ย. 2548) 

นาํเสนอบทความ “5 แนวทางกอบกูสขุภาพเดก็ไทยจาก

ภัยขนมขบเคี้ยว” โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ

���.indd   32���.indd   32 7/20/09   3:15 PM7/20/09   3:15 PM



33

รายงานผูบริโภค 2549-2552

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

23 พฤษภาคม 2549

23 พฤษภาคม 2549 

26-28 พฤษภาคม 2549

คคส. จัดเวทีระดมสมองรวมกับ สพฐ. อย. ครูแกนนํา 

อย. นอย เสนอความเปนไปไดในการจัดทําเครือขาย

จัดการความรูเพื่อสุขภาวะนักเรียน “โครงการโรงเรียน

ปลอดขนมไรคุณคา” 

คคส. และเครือขาย จัดเวทีรับฟงความเห็นขององคกรผู

บรโิภคตาม “กรณีขนมเดก็กบัสขุภาพเดก็ไทย” ณ สภา

ทีป่รกึษาฯ เพื่อรบัฟงความคดิเห็นจากเครอืขายคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ เครือขายดานเด็ก เครือขาย

ครอบครวั เกีย่วกบัสถานการณและผลกระทบกรณขีนม

เด็กกับสุขภาพเด็กไทย แสวงหาความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและองคกรคุมครองผูบริโภคในการปองกัน

และแกไขปญหาสุขภาพของเด็กจากการบริโภคขนม

กรุบกรอบและนํ้าอัดลม รวมทั้งนําเสนอนโยบายและ

มาตรการคุมครองผูบริโภคตอรัฐบาลและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

คคส. รวมกับ สคบ. สสส. มูลนิธิเครือขายครอบครัว  

เด็กไทยไมกินหวาน มพบ. และบริษัทเวิรคพอยท 

เอ็นเทอรเทนเมนท จัดงานมหกรรมสูเพื่อแม ตอน 

“เด็กฉลาด ชวยแมดูฉลาก” เพื่อเผยแพรและรณรงค

แกไขปญหาขนมเด็กที่ใหพลังงานสูง แตคุณคาทาง

โภชนาการตํ่า (EDNP) 

2-5 พฤษภาคม 2549 รศ.ดร.วทิยา กลุสมบรูณ เขารวมประชมุผูเชีย่วชาญและ

รวมนาํเสนอเรื่อง Awareness on Kid’s Snack Advertis-

ing ในการประชมุ  WHO Forum and Technical Meeting 

on marketing food and non-alcoholic beverage to 

children ณ ประเทศนอรเวย และไดเอกสาร Uneven 

dietary development เขียนโดย Dr. Corinna Hawkes
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คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

มิถุนายน-กรกฎาคม 2549

14  มิถุนายน 2549

คคส. รับสมัครเครือขาย “โรงเรียนปลอดขนมไรคุณคา” 

โดยเดินทางไปสัมมนากับครูแกนนํา อย. นอย 4 ภาค

คคส. รวมกับ อย. ประชุมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและ

คุมครองผูบริโภค เพื่อนําเสนอแนวทางการใชกฎหมาย

แกไขปญหาขนมเดก็ และการควบคมุอาหารสาํหรบัเดก็ 

โดยการควบคุมฉลากและโฆษณา ตามพระราชบัญญัติ

อาหาร และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

30 พฤษภาคม 2549 คคส. รวมกับเครือขาย สสส. เขาพบรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขและเลขานุการรัฐมนตรีเพื่อเสนอ

ใหใชพระราชบัญญัติอาหารในการคุมครองผูบริโภค

เด็กตอกรณีปญหาขนมเด็ก และยื่นหนังสือเรื่อง “การ

ควบคุมฉลาก” 

กรกฎาคม-กันยายน 2549

5, 8, 18 กรกฎาคม 2549

จดหมายขาว คคส. (ปที ่2 ฉบบัที ่1 เม.ย.-ม.ิย. 2549)

นําเสนอบทความ “พาเด็กไทยไปใหพนวิถี ‘กิน-ดื่ม  

มหาภยั’ โดย กองบรรณาธกิาร  “ ‘กฎหมาย’ อาวธุสยบ

ภยัขนมเด็ก” โดย ผศ.วรรณา ศรีวริยิานุภาพ  “เตอืนคน

ไทย ระวงัภยั ‘ขยะ’ ขามชาต”ิ โดย ภญ.สรรีโรจน สกุมล

สันต  “กอหวอด ขบวนการ ร.ร. ปลอดขนมไรคุณคา” 

โดย วรัญญา เชื้อคําฮด

คคส. รวมกับเครือขาย สสส. ประชุมกับเลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษา

รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่เสนอใหมหีนวย

จัดการดานสุขภาวะนักเรียน และหาแนวทางปองกัน

และแกไขปญหาอาหารที่ใหพลังงานสูงแตคุณคาทาง

โภชนาการตํา (EDNP) ในโรงเรียน
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รายงานผูบริโภค 2549-2552

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

26 กรกฎาคม 2549

กันยายน 2549

คคส. และสภาที่ปรึกษาฯ จัดเวทีรับฟงความเห็นของ

องคกรผูบริโภค “กรณีโฆษณาขนมเด็กกับสุขภาพเด็ก

ไทย”  ณ สภาที่ปรึกษาฯ (1) เพื่อเปดเวทีรบัฟงความคิด

เหน็ขององคกรผูบรโิภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 57 (2) เพื่อรับฟงความคิดเห็นที่มีตอโฆษณา

ขนมเด็กจากเครือขายผูบริโภคดานสุขภาพ เครือขาย

ดานเด็ก เครือขายครอบครัว และเครือขายสื่อ (3) เพื่อ

แสวงหาแนวทางแกปญหาโฆษณาขนมเดก็เพื่อนาํเสนอ

ตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

คคส. จัดพิมพหนังสือแปล เรื่อง การพัฒนาทาง
โภชนาการที่ไมเทาเทียมกัน: ความเชื่อมโยงของ
นโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน กับการเปลี่ยน
ผานทางโภชนาการ โรคอวน และโรคเรื้อรังอันเนื่อง
มาจากอาหาร

28 กันยายน 2549

ตุลาคม-ธันวาคม 2549 

คคส. นําเสนอสรุปเวทีรับฟงความเห็นขององคกรผู

บรโิภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57: กรณี

โฆษณาขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทย ในที่ประชุมคณะ

ทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผู

บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ

ผลักดันการแกไขปญหาการโฆษณาขนมเด็ก 

จดหมายขาว คคส. (ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ต.ค.-ธ.ค. 2549) 

นําเสนอบทความ “ภัยเงียบที่ผูปกครองตองระวัง” โดย 

จฑุาทพิย แสนจนัทร  “คลีป่รากฏการณ ขนมถงุสะทาน

โลก” โดย นพวรรณ สิริเวชกุล และ “เด็กไทยยังเสี่ยง

ภัยจากขนมเด็ก” โดย แมหมากขุม
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คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

29 พฤศจิกายน 2549

 7 ธันวาคม 2549

21 ธันวาคม 2549

28 ธันวาคม 2549

คคส. รวมกับสภาที่ปรึกษาฯ จัดเวทีรับฟงความเห็น

ขององคกรผูบริโภคตาม “กรณีปกปองเด็กไทยจากการ

โฆษณาขนมเด็ก” ณ สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นที่มีตอโฆษณาขนมเด็กจากองคกรผูบริโภค นัก

วิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนและหา

แนวทางปกปองเด็กไทยจากการโฆษณาขนมเด็ก 

คคส. นําเสนอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง 

“ปญหาขนมเด็ก กบัสขุภาพเด็กไทย” ใหคณะกรรมการ 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สป. มีมติใหเสนอเรื่อง “ปญหาขนมเด็ก กับสุขภาพเด็ก

ไทย” เปนความเห็นตอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการ

แสดงฉลากโภชนาการ การควบคุมการทาํการตลาด และ

โฆษณาขนมเด็ก

คคส. รวมกับเครือขายของ สสส. เขาพบเลขาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพือ่เสนอใหมกีาร

แกปญหาเรื่องฉลากขนมเด็ก

4 มกราคม 2550

23 มกราคม 2550

ประธานสภาที่ปรกึษาฯ (ดร.โคทม อารยีา) มหีนงัสอืถงึ

นายกรฐัมนตร ีเรือ่ง ความเหน็และขอเสนอแนะของสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงหนังสือถึงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข แจงวามอบกระทรวง

สาธารณสุขเปนหนวยงานหลักรับไปพิจารณารวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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รายงานผูบริโภค 2549-2552

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

3 เมษายน 2550

12 กุมภาพันธ 2550

5 เมษายน 2550

28 กุมภาพันธ 2550

18 พฤษภาคม 2550 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง ปญหาขนมเด็กกับสุข

ภาพเด็กไทย ตามขอเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค รับไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไป

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวง

สาธารณสุข ประชมุรบัฟงความเห็นหนวยงานทีเ่กีย่วของ

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงความเห็นตอคณะ

รัฐมนตรี

รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแจงผลการพิจารณา

ตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เครือขายเด็กไทยไมกนิหวาน และ คคส. เหน็รวม

กันวา ปญหาฉลากเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําควบคูไปกับ

การทํางานเชิงรกุในโรงเรียนและการควบคุมการโฆษณา 

โดยยนืยนัวารปูแบบฉลากทีใ่ชสญัลกัษณส ีเขยีว เหลอืง 

แดง เหมาะสมมากที่สุด

22 พฤษภาคม 2550 เครือขายนักวิชาการไดเขาพบรองเลขาธิการ อย. เพื่อ

ยืนยันการใชสัญลักษณสีที่ฉลากขนม ซึ่งไดรับการตอบ

รับวาจะนําไปพิจารณา โดยเริ่มจากอาหารประเภทที่

เปนปญหาหลักทางดานโภชนาการ ไดแก มันฝรั่งทอด

หรืออบกรอบ ขาวโพดทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรียบที่

ทําจากแปงประเภทตาง ๆ ขึ้นรูป ขนมปงกรอบ และ

เวเฟอรสอดไส 
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คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

10-15 มิถุนายน 2550

กรกฎาคม-กันยายน 2550

5 กรกฎาคม 2550

6 กรกฎาคม 2550

9 กรกฎาคม 2550

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ รวมประชุม The 19th IUHPE 

World Conference on Health Promotion and Health 

Education ณ แวนคูเวอร แคนาดา และนําเสนอผลงาน 

เรื่อง Intensity of Advertising Food for Kids during 

Weekend Cartoon Program in Television 

จดหมายขาว คคส. (ปที ่3 ฉบบัที ่3 ก.ค.-ก.ย. 2550) 

เสนอบทความ “ปญหาขนมเดก็กบัแนวรกุทีห่ยดุไมอยู” 

และ “นานามาตรการควบคุมโฆษณาในโลกสินคาสาํหรับ

เด็ก” โดย กองบรรณาธิการ

คคส. รวมกับคณะทํางานดานคุมครองผูบริโภค สภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว มูลนิธิเพื่อผูบริโภค และโครงการรณรงคเพื่อ

เดก็ไทยไมกนิหวาน  จดัประชุมตดิตามความเห็นและขอ

เสนอแนะเรื่อง “ปญหาขนมเด็กกับสุขภาพเด็ก”

สมาคมโฆษณาธรุกจิแหงประเทศไทยสงหนงัสอืถงึอธบิดี

กรมประชาสัมพันธ เรื่อง การโฆษณาขนมเด็ก พรอม 

“แนวทางการโฆษณาสินคาสําหรับเด็ก”

คณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน

แหงชาติ” (กกช.) มีมติแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการ

กาํหนดหลักเกณฑการโฆษณาที่มผีลตอเดก็และเยาวชน

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน” 
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รายงานผูบริโภค 2549-2552

วัน/เดือน/ป เหตุการณ
12-13 กรกฎาคม 2550

20 กรกฎาคม 2550

13 กรกฎาคม 2550

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ เปนวิทยากรและรวมประชุม 

“Establishment of Independent Consumer Protec-

tion Body for Southeast Asian Countries” เพื่อรวมมือ

ในการจัดตั้ งสภาผูบริ โภคอาเซียน แลกเปลี่ยน

ประสบการณการคุมครองผูบริโภค มาตรการการ

ควบคุมการตลาดขนมเด็ก รวมแถลงขาวการกอตั้งสภา

ผูบริโภคภูมิภาคอาเซียน และการควบคุมโฆษณาขนม

เด็กในประเทศไทย

การประชุม “คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการ

โฆษณาที่มผีลตอเดก็และเยาวชนทางสถานีวทิยกุระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีมติเห็นชอบดังนี้

 1. ใหจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมีสวน

เกีย่วของในวนัที ่3 สงิหาคม 2550 ณ กรมประชาสมัพนัธ  

ไดแก สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย สถานี

โทรทัศนทั้ง 6 สถานี องคกรเครือขายผูบริโภค และนัก

วิชาการ

 2. ใหมีการรางประกาศหลักเกณฑการโฆษณา

ขนมเด็กทางสถานีวิทยุโทรทัศน ซึ่งจะเสนอตอ กกช.

เพื่อใหความเห็นชอบ และออกเปนประกาศกรม

ประชาสัมพันธ

 3.ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เรื่องการพิจารณาอนุญาตอาหาร

และเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน เกลือ และนํ้าตาลสูง 

(HFSS)  

ประธาน กกช. (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายก

รัฐมนตรี)  มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด

หลักเกณฑการโฆษณาที่มีผลตอเด็กและเยาวชนทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

2 สิงหาคม 2550

3 สิงหาคม 2550

คคส. รวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัว จัดสัมมนา 

เรื่อง “ถึงเวลาควบคุมโฆษณาขนมเด็กแลวหรือยัง” 

ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประกอบดวย นักวิชาการ 

เครอืขายผูปกครอง และสือ่มวลชน เพือ่แลกเปลีย่นเรือ่ง

ผลกระทบของการโฆษณาในรายการโทรทัศนที่มีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคของเดก็ 

การประชุม “คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการ

โฆษณาที่มผีลตอเดก็และเยาวชนทางสถานวีทิยกุระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน” ครั้งที่ 2 มีมติเห็นชอบใหนํา

ขอเสนอจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผู

ประกอบการธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุโทรทัศน องคกร

เครือขายผูบริโภค และนักวิชาการ มาจัดทําเปนราง

ประกาศกรมประชาสัมพันธ โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้

1. มาตรการกาํหนดระยะเวลาและความถีใ่นการโฆษณา

1.1 กําหนดระยะเวลาโฆษณาในรายการสําหรับเด็กได

ไมเกิน 8 นาทีตอ 1 ชั่วโมง 

1.2  ความถี่ในการโฆษณาในรายการสําหรบัเดก็สาํหรบั

สินคาชนิดเดียวกันไมเกิน 2 ครั้งตอ 1 ชั่วโมง 

2. มาตรการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณา 

2.1 งดการโฆษณาขนมเด็กโดยใชของเลน ของแถม ของ

แจก ของแลกซื้อ และการชิงรางวัล 

2.2 งดการใชบุคคล ดารา หุน ตัวการตูนที่มีชื่อเสียง

ในการนําเสนอสินคา  

2.3 เนือ้หาโฆษณาตองไมเชิญชวนใหเดก็บรโิภคจนเกนิ

ขอบเขต หรือมีลักษณะเกินจริง

2.4 ตองแสดงคําเตือนในการบริโภคขนมเด็กตามที่ 

อย.กําหนด
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รายงานผูบริโภค 2549-2552

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

สิงหาคม 2550

15 สิงหาคม 2550

14 สิงหาคม 2550

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทําหนังสือแจง

สํานักนายกรัฐมนตรีวาไมสามารถใชกฎหมายตาม 

พ.ร.บ.อาหารควบคุมโฆษณาขนมเด็กได

คณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน

แหงชาติ (กกช.) มีมติเห็นชอบตอรางประกาศกรม

ประชาสัมพันธ เรื่อง “หลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับ

การโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผล

กระทบตอเด็ก” ที่เสนอโดย “คณะอนุกรรมการกําหนด

หลักเกณฑการโฆษณาที่มีผลตอเด็กและเยาวชนทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน”  ซึ่งมีเนื้อหา

ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 

2550 คือ

1. มาตรการกาํหนดระยะเวลาและความถีใ่นการโฆษณา

1.1 กําหนดระยะเวลาโฆษณาในรายการสําหรับเด็ก

ไดไมเกนิ 12 นาทตีอ 1 ชัว่โมง โดยแบงเปนเวลาโฆษณา 

สมัมนาเรื่อง “โฆษณาขนมเด็ก เพื่อเด็ก หรือเพื่อใคร” ณ 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กลาวถึงสถานการณการโฆษณา

ในรายการโทรทัศนสําหรับเด็กในชวงที่ผานมาวามีแนว

โนมการโฆษณาทีม่ากขึน้ คอื 50 ครัง้ตอชั่วโมง จากเดมิ 

42 ครั้งตอชั่วโมง มีรูปแบบในการจูงใจที่หลากหลาย 

และสาระที่ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดมากขึ้น 

9 สิงหาคม 2550 “คณะอนกุรรมการกําหนดหลักเกณฑการโฆษณาทีม่ผีล

ตอเดก็และเยาวชนทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทัศน” จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบ

การและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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คุณคาชีวิต สิทธิผูบริโภค

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

27 กันยายน 2550

11 ธันวาคม 2550

การประชุม “คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการ

โฆษณาที่มผีลตอเดก็และเยาวชนทางสถานวีทิยกุระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน” ครั้งที่ 3/2550  กับผูประกอบ

การและกลุมองคกรผูบริโภค เพื่อพิจารณาเนื้อหาราง

ประกาศฯ ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุง และเตรียมเสนอคณะ

กรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันแหง

ชาติ” (กกช.) ใหความเห็นชอบตอไป

การประชุม “คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ

การโฆษณาที่มีผลตอเด็กและเยาวชนทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน” ครั้งที่ 3/2550 รวม

กับผูประกอบธุรกิจโฆษณา ผูผลิตรายการ ผูแทนสถานี

โทรทศัน และกลุมผูบรโิภค มมีตเิหน็ชอบตอรางประกาศ

กรมประชาสัมพันธ ที่ปรับปรุงเนื้อหาบางสวนตามขอ

เสนอในเวทีรบัฟงความเห็น เพือ่เสนอตอ กกช.พจิารณา

27 สิงหาคม 2550 กรมประชาสัมพนัธจดัประชุมชีแ้จงเรื่อง “หลักเกณฑและ

ระยะเวลาสําหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุ

โทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็ก”

10 นาที และเวลาสงเสริมการบริโภคที่ถูกตอง 2 

นาที (เดิมคณะอนุกรรมการฯ เสนอใหโฆษณาได

ไมเกิน 8 นาที) 

1.2  ความถี่ในการโฆษณาในรายการสําหรับเด็ก

สําหรับสินคาชนิดเดียวกันไมเกิน 4 ครั้ง ตอ 1 

ชัว่โมง (เดมิคณะอนุกรรมการฯ เสนอใหออกอากาศ

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอ 1 ชั่วโมง) 
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รายงานผูบริโภค 2549-2552

17 ธันวาคม 2550

11 มกราคม 2551

18 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน

แหงชาติ (กกช.) มีมติเห็นชอบตอรางประกาศกรม

ประชาสัมพันธ เรื่อง“หลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับ

การโฆษณาและบริการธุรกจิทางวิทยุโทรทศันทีม่ผีลกระ

ทบตอเด็ก” ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเพียงบางสวน  

มูลนิธเิครือขายครอบครัว มูลนิธิเพื่อผูบริโภค และภาคี

เครือขาย รวมยื่นจดหมายเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

ผานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี คุณหญิง

ทิพาวดี เมฆสวรรค เรื่องการออกประกาศกรม

ประชาสัมพันธ เรื่อง “หลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับ

การโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผล

กระทบตอเด็ก” 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ กกช. และใหหนวย

งานรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความสําคัญในการสนับสนุน

รายการสําหรับเด็ก

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

16 มกราคม 2551

28-29 กุมภาพันธ 2551

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงทิพาวดี 

เมฆสวรรค ประชุมเรื่องการสนับสนุนรายการเด็กของ

ภาครัฐวิสาหกิจ 

คคส. และเครือขายคุมครองผูบริโภคนานาชาติ จัด

ประชุมนานาชาติ ASEAN Conference on Marketing 

of Food to Children  และประกาศ The Bangkok Call 

to Action
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บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการ, “เดนจาก คคส.; คคส. รุกตอเรื่องฉลากขนม 3 สี”, จดหมายขาว คคส. สานพลัง

 ปที่ 3 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2550, หนา 3

กองบรรณาธิการ, ภาคีคุมครองผูบริโภค รวมจัดงานสัปดาหคุมครองผูบริโภคไทย 2548, จดหมายขาว 

 คคส. ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2548

คําสั่งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ที่ 1/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะ

 อนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการโฆษณาที่มผีลตอเดก็และเยาวชนทางสถานีวทิยกุระจายเสียง

 และวิทยุโทรทัศน, ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค มูลนิธิเครือขายครอบครัว และภาคี จดหมายเปดผนึก ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 

 เรื่อง การออกประกาศกรมประชาสัมพนัธเรือ่ง “หลักเกณฑและระยะเวลาสาํหรับการโฆษณาและ

 บริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มผีลกระทบตอเด็ก” ตามมติคณะรัฐมนตรี และมติของ กกช.     

วิทยา กุลสมบูรณ (บรรณาธิการ), ความเห็นและขอเสนอแนะตอกรณีขนมเด็ก เวทีรับฟงความคิดเห็น
 องคการอิสระผูบริโภค, แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, มีนาคม 2550

วิทยา กุลสมบูรณ (บรรณาธิการ), สุขภาพของเด็กไทย หรือความรํ่ารวยของบริษัท กรณีการประกาศ
 หามโฆษณาอาหารทางโทรทัศน, แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, พฤษภาคม 2549 

วทิยา กลุสมบรูณ (บรรณาธิการ), สรปุรายงานการสัมมนา เวทรีบัฟงความเหน็ขององคกรผูบรโิภค ตาม
 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57: กรณีขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทย, โครงการคุมครอง
 ผูบริโภคดานสุขภาพ, เมษายน 2548

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข, รายงานฉบับสมบูรณ ความเห็นและ

 ผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรื่อง ปญหาขนม

 เด็กกับสุขภาพเด็ก จากการประชุมรับฟงความเห็นหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ วันที่ 12 

 กุมภาพันธ 2550

สมาคมโฆษณาธรุกจิแหงประเทศไทย หนงัสือเลขที ่ส. 122/2549-2551 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2550 

 เรื่อง การโฆษณาขนมเด็ก

สํานักนายกรัฐมนตรี หนังสือเลขที่ นร 0411/ลร. 2/ว 188 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551 เรื่อง ขอเชิญ

 ประชุมการสนับสนุนรายการเด็กของภาครัฐวิสาหกิจ
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Corinna Hawkes, Uneven dietary development: linking the policies and processes of globalization 

 with the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases, Globalization and 

 Health, Vol. 2, 28 March 2006.

Kaye Mehta, Children’s health or corporate wealth?: The case for banning television food 

 advertising to children, November 2005, Coalition on Food Advertising to Children 

 (CFAC).

Vithaya Kulsomboon and Wanna Sriwiriyanupap, HCP Awareness on Kid’s Snack Advertising, 

 May 2006. 
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งานแถลงขาว ภัยขนมกรุบกรอบทํารายสุขภาพเด็กไทย 18 พฤษภาคม 2549 

เวทีมาตรา 57 กรณีขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทย 23 พฤษภาคม 2549
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จัดขึ้นที่ เอ็ม ซี ซี ฮอลล
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ความเปนมา
1.

สํานักงานแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(คคส.) คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

สนับสนุนศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั่วประเทศ

ใหรวมเปนเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

เพื่อจัดทําแผนงานสรางเสริมสุขภาพของศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย เนนการนําวิทยาศาสตร

การแพทยสูชมุชน การดาํเนินงานในแตละโครงการ

ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาในหอง

ปฏิบัติการ (2) การประเมินความเสี่ยงของผลการ

ศึกษา (3) การเตือนภัยหรือนําความรูสูการแก

ปญหาในชุมชน และ (4) การสงเสริมชุมชนเพื่อ

การพึ่งตนเอง 

 โครงการนํ้าในชนบทเปนหนึ่งในโครงการ

ตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพฯ ผลการศึกษาใน

โครงการฯ ทําใหทราบวาแหลงนํ้าในโรงเรียนมี

ปญหาผิดมาตรฐานดานเคมีและจุลชีววิทยาถึง

เกือบรอยละ 70 จึงนําไปสูการตรวจนํ้าดื่มใน

โรงเรียนของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (ศวก.) 

ผลการตรวจพบสารตะกั่วปนเปอนในนํ้าดื่มใน

โรงเรียนมีปริมาณสูงกวาปริมาณความปลอดภัยที่

กําหนดคือ 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร (ดังแผนภาพ

ที่ 1) 
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แผนภาพที่ 1 

แสดงปริมาณสารตะกั่วปนเปอนในนํ้าดืม่

ของโรงเรียนในจังหวัดตางๆ
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 การพบสารตะกั่วปนเปอนในนํ้าดื่มของ

โรงเรียนทําใหผูปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยอุบลราชธานีเกิดขอสงสัย จึงเริ่ม

กระบวนการสืบสวนปญหา มีการตรวจนํ้าจากทอ
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ประปา นํ้ากอนเขาเครื่องทํานํ้าเย็น และนํ้าหลังเขา

เครื่องทํานํ้าเย็น จนพบวาการปนเปอนของนํ้าดื่ม

เกดิขึน้ภายหลงันํา้เขาเครือ่งทาํนํา้เยน็ และปรมิาณ

สารตะกั่วปนเปอนจะแปรตามระยะเวลาที่นํ้าแชอยู

ในเครื่องทํานํ้าเย็น (ดังแผนภาพที่ 2) 

แผนภาพที่ 2

แสดงปริมาณสารตะกั่วปนเปอนในนํ้าดื่ม

ของโรงเรียนในแตละวัน
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 เมือ่เปดดภูายในเครือ่งทาํนํา้เยน็พบรอยบดักรดีวยตะกัว่เชื่อมตอของตะเขบ็ถงั ทอสง และลกูลอย  

(ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงรอยบัดกรีดวยตะกั่ว

เชื่อมตอของตะเข็บ ทอสง และ

ลูกลอย
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การดําเนินงาน 

2.

การคนพบปญหาดังกลาวไดถูกนําเสนอสูคณะ

กรรมการอํานวยการแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ คณะกรรมการอํานวยการแผนฯ จึง

กาํหนดให คคส. ดาํเนนิการแกไขปญหาและจัดการ

ความเสี่ยงในการบริโภคนํ้าดื่มปนเปอนสารตะกั่ว

ในโรงเรียนอยางเรงดวน โดยตองระมัดระวงัไมสราง

ความตระหนกใหกับสังคม 

 คคส. และเครือขายไดจดัประชุมเพื่อจัดการ

ความรูคุณภาพนํ้าดื่มในโรงเรียน โดยดําเนินการ

ตามขั้นตอน (ดังแผนภาพที่ 3) ไดแก (1) ศึกษา

รายละเอียดสถานการณและปญหานํ้าดื่มปนเปอน

สารตะกั่วที่เครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

คนพบ (2) รวบรวมความรูที่เกี่ยวของกับสาร

ตะกั่วและการแกไขปญหาทั้งในและตางประเทศ 

เชน อันตรายและพิษของสารตะกั่วตอรางกาย 

กฎหมายควบคมุการปนเปอนสารตะกัว่ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (3) รวบรวมทางเลือกในการแกไข

ปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (4) ตัดสินใจเลือก

แกไขปญหาเครือ่งทาํนํ้าเยน็ทีใ่ชสารตะกัว่บดักรใีน

โรงเรยีน (5) วางแผนปฏบิตักิาร และ (6) ประเมนิ

ผล โดยมีเครือขายที่เกี่ยวของรวมดําเนินการใน

แตละขั้นตอน

แผนภาพที่ 3 

แสดงขั้นตอน

การจัดการความเสี่ยง

ในการบริโภคนํ้าดื่ม

ปนเปอนสารตะกั่ว

 

 

���.indd   54���.indd   54 7/20/09   3:15 PM7/20/09   3:15 PM



55

รายงานผูบริโภค 2549-2552

 การวางแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา

เครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วบัดกรีในโรงเรียนนั้น 

คคส. และเครือขายตั้งเปาหมายการดําเนินงาน

ระยะสั้นเปนเวลา 6 เดือน (ดังแผนภาพที่ 4) มี

การวางแผนการดาํเนนิงานเปน 4 กระบวนการ คอื

 กระบวนการ Warning โดย ศวก . 

อุบลราชธานี จัดทําวิดีทัศนและแผนพับเกี่ยวกับ

อันตรายของสารตะกั่วในเด็ก การตรวจสอบเครื่อง

ทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วบัดกรี และแนวทางการแกไข

ปญหา โดย คคส. สนับสนุนการจัดทําและเผยแพร 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 

แจงเตือนไปยังหนวยราชการที่เกี่ยวของ ประสาน

กระทรวงมหาดไทยแจงทุกจังหวัดตรวจสอบการ

จําหนายเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วในการบัดกรี

ในสวนภูมิภาค แจงใหผูผลิต/ผูจําหนายเครื่อง

ทํานํ้าเย็นแสดงคุณลักษณะของเครื่องทํานํ้าเย็นที่

มีความปลอดภัย เพื่อเปนขอมูลในการจัดซื้อของ

หนวยงานรัฐ และแจงผูผลิตดําเนินการปรับเปลี่ยน

แกไขกระบวนการผลิตทีม่กีารใชตะกั่วในการบัดกรี  

คคส. และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการความรูเพื่อเผยแพร

ทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ

 กระบวนการ Investigation สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) 

สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสํานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร เผยแพรวิดีทัศนและแผนพับที่

จัดทําขึ้นไปยังโรงเรียนในสังกัด พรอมสํารวจการ

ปนเปอนสารตะกั่วจากเครื่องทํานํ้าเย็นในโรงเรียน 

แนวทางแกไขปญหาเครื่องทํานํ้าเย็น และงบ

ประมาณที่ตองใชในการดําเนินการแกไขปญหา 

จากนั้น สพฐ. จัดประชุมผูบริหารสํานักงานการ

ศึกษาพื้นที่ (สพท.) ทั่วประเทศ ผูแทนโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ผูแทนโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร และผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อรับทราบสถานการณ

ปญหาจากการสาํรวจ รวมหาแนวทางแกไข และรบั

ทราบวิชาการที่เกีย่วของจากนกัวชิาการ คคส. และ

ศวก. โดย คคส. สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ 

และขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

ตางๆ มีสวนรวมในการแกไขปญหาของโรงเรียน

ในพื้นที่ รวมทั้งจัดหางบประมาณในการซื้อเครื่อง

ทํานํ้าเย็นทดแทน กรณีที่ไมสามารถดําเนินการ

แกไขเครื่องทํานํ้าเย็นได 

 กระบวนการ Evaluation หนวยงาน

รัฐที่มีหนาที่ดําเนินการคุมครองผูบริโภค ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรม

วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และอื่นๆ ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลเปนระยะ

 นอกจากการแกปญหาระยะสั้นใน 3 ขั้น

ตอนตามลําดับที่กลาวมาแลว ในการจัดการกับตน

เหตขุองปญหา รวมทั้งการแกไขและปองกนัปญหา

ในระยะยาว คคส. และเครือขายยังไดดําเนินการ

ตามกระบวนการแกปญหาควบคูไปดวยกัน

 กระบวนการแกปญหา สคบ. ศวก. อบุลฯ 

อย. คคส. สพฐ. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(สมอ.) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ

ผูผลิต/ผูจําหนายเครื่องทํานํ้าเย็น รวมหาแนวทาง

ในการแกไขปญหาเพื่อไมใหมีสารตะกั่วปนเปอน

ในเครื่องทํานํ้าเย็น ไดแก การใชกฎหมายในการ
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ควบคุมการผลิต/จําหนายเครื่องทํานํ้าเย็น การจัด

ทํามาตรฐานเครื่องทํานํ้าเย็น การเฝาระวังปญหา

การสรางความรู ความเขาใจ และความตะหนกัของ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการ

รวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา ตลอดจน

การขยายผลไปสูสินคาอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

แผนภาพที่ 4 

แสดงแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา

เครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วบัดกรีในโรงเรียน

  

���.indd   56���.indd   56 7/20/09   3:15 PM7/20/09   3:15 PM



57

รายงานผูบริโภค 2549-2552

ผลการดําเนินงาน
3.

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแกไข

ปญหาเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วบัดกรีในโรงเรียน

มีดังนี้

 3.1 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ในฐานะประธานกรรมการคุมครองผูบริโภค ออก

คําสั่งที่ 10/2550 เรื่อง หามขายเครื่องทํานํ้าเย็น

ทีใ่ชตะกัว่เปนตัวประสานรอยเชือ่มตอของตะเขบ็ถัง

นํ้าหรือทอสงนํ้าเปนการชั่วคราว โดยกําหนด (1) 

หามขาย ใหเชา ใหเชาซื้อสินคาเครื่องทํานํ้าเย็น

ที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บ

ถังนํ้าหรือทอสงนํ้าเปนการชั่วคราว จนกวาคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภคจะมีคําสั่งยกเลิก (2) 

ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งประสงคจะขาย ผลิต สั่งหรือ

นาํเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเครื่องทํานํา้เยน็

ที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บ

ถังนํ้าหรือทอสงนํ้า ทําการติดตอกับ สคบ. เพื่อ

ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนวาสินคานั้นไมอาจ

เปนอันตรายแกผูบริโภค นอกจากนี้มีการเสนอให 

สมอ. พิจารณากําหนดมาตรฐานของเครื่องทํานํ้า

เย็น โดยหามใชตะกั่วในการบัดกรีเปนมาตรฐาน

บังคับ 

 3.2 เลขาธิการ สคบ. ในฐานะประธาน

กรรมการวาดวยฉลาก ออกประกาศคณะกรรมการ

วาดวยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให

เครื่องทํานํ้าเย็นเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 

2) โดยกําหนดใหมีคําเตือน “หามใชตะกั่วบัดกรี

ในการซอมโดยเด็ดขาด” 

 3.3 ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดตางๆ ได

รับทราบปญหาและดําเนินการแกไขปญหา เชน 

ยกเลิกการใชเครือ่งทํานํา้เย็นทีม่ตีะกั่วบดักรี จดัหา

เครื่องทาํนํา้เยน็ใหมทีป่ลอดภยัตามที ่สคบ. กาํหนด 

ปรับปรุงเครื่องทํานํ้าเย็นดวยการไมใชสารตะกั่ว

บัดกรี และเฝาระวังคุณภาพนํ้าดื่มในโรงเรียน

 3.4 สื่อมวลชนใหการตอบรับนําเสนอ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่ว

บัดกรี และมีการดําเนินการเชิงรุกโดยผลิตรายการ

โทรทัศนเพื่อนําเสนอสถานการณปญหาและการ

แกไขปญหาดวยทุนตนเอง และไดรับการประสาน

จากผูดําเนินรายการวิทยุในการออกอากาศใน

รายการตางๆ

 3.5 หนวยราชการและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหความสาํคญักบัการแกไขปญหา โดย

เขามามีสวนรวมสนับสนุนทางดานวิชาการและ

งบประมาณ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เทศบาล สมาคมผูปกครอง และองคกรการกุศล

ตางๆ

 3.6 ผูประกอบการเครื่องทาํนํา้เยน็ใหความ

รวมมือในการสื่อสารสังคม โดยการรวมจัดแสดง

นิทรรศการเครื่องทํานํ้าเย็นในการประชุมตางๆ

 3.7 สามารถขยายผลสูสินคาหรือหนวย

งาน/องคกรอื่นๆ ไดแก ขยายผลสูการควบคุม

ภาชนะอื่น (หมอตมกวยเตี๋ยว) ที่อาจใชตะกั่ว

ในการบัดกรี ขยายผลสูการดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหาเครื่องทํานํา้เย็นของหนวยงาน/องคกร

อื่นๆ เชน โรงงาน หนวยราชการ 
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ลําดับเหตุการณ
4.

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

12 มีนาคม 2550

15 มีนาคม 2550

14 พฤษภาคม 2550

28-30 พฤษภาคม 2550

1 มิถุนายน 2550

2 มิถุนายน 2550

25 เมษายน 2550

ศวก. อุบลราชธานี แจงกรมวิทยาศาสตรการแพทยถึง

ขอคนพบ และแจงการเตือนภัยสารตะกั่วปนเปอนนํ้า

ดื่มในโรงเรียน

กรมวทิยาศาสตรการแพทยประชมุหนวยงานตางๆ และ

เสนอขาวสูสาธารณะ

คคส. ประชุมรวมกับผูแทน ศวก. สสส. สคบ. สพฐ. และ

อย. เพื่อจัดการความรูคุณภาพนํ้าดื่มในโรงเรียน

คคส. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงดานยา

และผลิตภัณฑสุขภาพใหกับเภสัชกร สสจ. และ รพช. 

โดยใชเครื่องทํานํ้าเย็นเปนกรณีตัวอยาง

คคส. ประชุมรวมกับผูแทน ศวก. สสส. สคบ. สพฐ. และ 

อย. จดัทําแผนปฏิบตักิารแกไขปญหาสารตะกั่วปนเปอน

นํ้าดื่มในโรงเรียน

คคส. และ ศวก. อุบลฯ จัดทําแผนพับและวิดีทัศน เรื่อง

ปญหาสารตะกั่วปนเปอนนํ้าดื่มในโรงเรียนและแนวทาง

แกไข

ผูแทนเครือขาย ศวก. เสนอสถานการณปญหาตะกั่วปน

เปอนนํา้ดื่มในโรงเรียนตอทีป่ระชมุคณะกรรมการอํานวย

การแผนงานคุมครองผูบริโภค
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วัน/เดือน/ปี เหตุการณ
11 มิถุนายน 2550

4 กรกฎาคม 2550

12 มิถุนายน 2550

สิงหาคม 2550

9 สิงหาคม 2550

มิถุนายน 2550

1 กรกฎาคม 2550

สพฐ. รับการสนับสนุนทุนจาก คคส./สสส. จัดทํา

โครงการแกไขปญหาการปนเปอนสารตะกั่วจากเครื่อง

ทํานํ้าเย็น เพื่อศึกษาสถานการณปญหาและดําเนินการ

แกไขปญหานํ้าดื่มปนเปอนสารตะกั่วในโรงเรียนสังกัด 

สคบ. ประชุมหนวยงานรัฐและผูประกอบการเพื่อแกไข

ปญหาการผลิตเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วในการบัดกรี

คคส. และ สพฐ. พัฒนาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสถาน-

การณปญหานํ้าดื่มปนเปอนสารตะกั่วในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. กทม. เทศบาล และ สช.

สพฐ. รวบรวมประมวลและวิเคราะหสถานการณของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติให สคบ. มีหนังสือ

แจงหนวยราชการ (ปลัดกระทรวง 16 กระทรวง ผู

วาราชการ 75 จังหวัด ผูอํานวยการเขต กทม. 50 

เขต และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) ใหใชขอกําหนด

คุณลักษณะของเครื่องทํานํ้าเย็นที่ สคบ. กําหนด 

ในการจัดซื้อ

สพฐ. และ คคส. ใหความรูเรื่องปญหาและการดาํเนนิการ

แกไขปญหานํ้าดื่มปนเปอนสารตะกั่วในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. พรอมกับสํารวจสถานการณ

คคส. ประสานสมาคมสันนิบาตเทศบาล เพื่อใหความ

รูเรื่องปญหาและการดําเนินการแกไขปญหานํ้าดื่มปน

เปอนสารตะกั่วในโรงเรียนสังกัดเทศบาล พรอมกับ

สํารวจสถานการณ
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

20 กันยายน 2550

14 สิงหาคม 2550

กันยายน 2550

2 ตุลาคม 2550

5 ตุลาคม 2550

18-20 ตุลาคม 2550

31 ตุลาคม 2550

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2550

ประธานกรรมการวาดวยฉลาก ออกประกาศคณะ

กรรมการฯ ออกคําเตือนหามใชตะกั่วบัดกรีในการซอม

เครื่องทํานํ้าเย็นโดยเด็ดขาด

คคส. รวบรวมประมวลและวิเคราะหสภาพปญหาฯ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สคบ. มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให

พิจารณาดําเนินการตามมติคณะกรรมการคุมครองผู

บริโภค ใชขอกําหนดคุณลักษณะของเครื่องทํานํ้าเย็นที่ 

สคบ. กําหนด ในการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นของสถาน

ศึกษา

ประธานกรรมการคุมครองผูบริโภคออกคําสั่งหาม

ขาย เชา เชาซื้อ จัดหาเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วเปน

ตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังนํ้าหรือทอสงนํ้า

เปนการชั่วคราว และเรียกผูประกอบการทดสอบหรือ

พิสูจนเครื่องทํานํ้าเย็น 

สพฐ. รวมกับ คคส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย

เฝาระวังนํ้าดื่มในโรงเรียนสําหรับผูบริหาร สพท. ทั่ว

ประเทศ 

สคบ. ทําหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการแจงคําสั่งคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภคและประกาศคณะกรรมการ

วาดวยฉลาก

สพฐ. รายงานและเสนอแนวทางการแกไขปญหา

โรงเรยีนและ สพท. แกไขปญหาโดยปรับปรงุเครือ่งทาํนํา้

เย็นหรือหาเครื่องทํานํ้าเย็นทดแทน โดยความรวมมือ

และสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ

คคส. ประชุมรวมกับผูแทน ศวก. สสส. สคบ. สพฐ. 

อย. และ กทม. ติดตามความกาวหนาของการดําเนิน

งานตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาสารตะกั่วปนเปอน

นํ้าดื่มในโรงเรียน
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บรรณานุกรม

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0617/5419 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 

 2550 เรื่อง ขอมูลเรื่องการปนเปอนสารตะกั่วในนํ้าดื่มในโรงเรียน 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0617/03575 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

 2550 เรื่อง ขอมูลเรื่องการปนเปอนสารตะกั่วในนํ้าดื่มในโรงเรียน 

คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ 10/2550 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เรื่อง หามขายสินคาเครื่อง

 ทํานํ้าเย็นที่ใชตะกั่วเปนตัวประสานรอยเชื่อมตอของตะเข็บถังนํ้าหรือทอสงนํ้าเปนการชั่วคราว 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี บันทึกขอความที่ สธ 0617/0821 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

 2550 เรื่อง รายงานความคืบหนาการประสานงานกับ สพฐ. ในการแกไขปญหาสารตะกั่ว

 ปนเปอนในนํ้าดื่ม 

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2550) เรื่อง ใหเครื่องทํานํ้าเย็นเปนสินคาที่

 ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/4819 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เรื่อง 

 การตรวจสอบสารตะกั่วปนเปอนในตูทํานํ้าเย็นของสถานศึกษา 

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารสรุปรายงานผลการศึกษาการปนเปอนสาร

 ตะกั่วจากเครื่องทํานํ้าเย็นในโรงเรียน, กันยายน 2550 

สาํนกังานแผนงานคุมครองผูบรโิภค จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เอกสารประกอบการเสนอแผนงานคุมครอง

 ผูบริโภคดานสุขภาพ (พ.ศ.2552-2554) เรื่อง การแกไขปญหานํ้าดื่มปนเปอนสารตะกั่วใน

 โรงเรียน, พฤศจิกายน 2551

Lead Contamination Control and Asbestos Information Acts of 1988.

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic 

 Substances and Disease Registry.  Draft Toxicological Pro le for Lead. [online]. Available 

 from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro les/tp13.html

World Health Organization, 1996. Guidelines for drinking-water quality. 2nd ed Vol. 2 Health 

 criteria and other supporting information. World Health Organization, Geneva.
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ความเปนมา
1.

ทุกวันนี้ สินคาและบริการที่ผลิตและจําหนายมี

กระบวนการผลิตที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยสีงูมากขึ้นกวาในอดตี หากก็มคีวามเสีย่ง

ตอความปลอดภัยตามมาถาผูผลติสนิคาหรอืบรกิาร

ไมใสใจในคุณภาพ มีผูบริโภคมากมายที่นําสินคา

ไมปลอดภยัไปใชหรอืไดรบัการบรกิารทีไ่มปลอดภยั

แลวไดรบัอนัตรายตอชวีติ รางกาย สขุภาพอนามยั 

จิตใจ หรือทรัพยสิน โดยที่ความเสียหายเหลานี้จะ

ไดรับการเยียวยาก็ตอเมื่อมีการฟองเรียกคาเสีย

หายจากผูประกอบการ

 ทวาการฟองคดีของผูบริโภคเพื่อเรียก

คาเสียหายจากผูประกอบการมีความยุงยากมาก 

เนื่องจากภาระในการพิสูจนถึงความจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอในการกระทําผิดของผูผลิต ผู

นําเขา หรือผูใหบริการ ตกเปนหนาที่ของผูบริโภค 

ในหลายประเทศจึงไดหาทางแกไขปญหาดังกลาว

ดวยการตรากฎหมายวาดวยความรับผิดตอความ

เสยีหายที่เกดิขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย (Product 

Liability Law) หรอืทีเ่รยีกวา กฎหมายพีแอล ไมวา

จะเปนประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

อาทิ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, 

ออสเตรเลยี, ญีปุ่น, บราซลิ, จนี เปนตน ซึง่ประเทศ

เหลานี้มีกฎหมายนี้มานานกวา 20 ปแลว 

 ในประเทศไทยมีการริเริม่ผลักดนักฎหมาย

นี้มาเปนเวลานับสิบป ในสวนของภาครัฐนั้น คณะ

รัฐมนตรีชุดนายชวน หลีกภัย เคยมีมติอนุมัติ

หลักการรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... 
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ที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ

และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได

ตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 และ

ไดมีการผลักดันในรัฐบาลชุดตอมา จนกระทั่งเมื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สภาผูแทนราษฎร

ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดลงมติ

เห็นชอบรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... 

และสงตอใหวุฒิสภาพิจารณา แตไดมีการยุบสภา

ลงเสียกอนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เปนผล

ใหรางกฎหมายตกไป 

 อยางไรก็ด ีภายหลังรัฐประหาร รฐับาลของ 

พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และสภานิติบัญญัติแหง

ชาติ ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมาย

ตอมา และพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไดมีผลบังคับ

ใช และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2551 

 สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  

พ.ศ. 2551 คือ การที่ผูบริโภคไดรับความเสีย

หายจากสินคาแลวสามารถที่จะฟองรองได โดย

ภาระการพิสูจนตกอยูแกผูผลิตหรือผูขาย อยางไร

ก็ตาม ผูผลิตหรือผูขายจะไมมีความผิดหากพิสูจน

ไดวาไดออกแบบสินคาอยางรอบคอบและปกปอง

อันตรายไวดีแลว ไดดําเนินการผลิตตามขั้นตอน

อยางถูกตอง และไดใหขอแนะนําคําเตือนที่เหมาะ

สมไวแกผูบริโภคแลว สิ่งที่เปนหัวใจของกฎหมาย

นีค้อื เมือ่เกิดอนัตรายจากการบริโภคแลว ผูบริโภค

จะไมตองแบกภาระดานการฟองรอง และตนทนุการ

พสิจูนจะเปนของผูผลติ ผลโดยตรงก็คอื ฝายผูผลติ

หรือผูขายตองเพิ่มความระมัดระวังตออันตรายที่

จะเกิดขึ้นตอผูบริโภคมากขึ้น และมีผลดีคือทําให

สินคาและบริการที่มีอยูในตลาดมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น

การดําเนินงาน 

2.

ควบคูมาตลอดกับการดําเนินการของรัฐบาล

ทุกสมัย แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(คคส.) ไดใหความสําคัญและดําเนินแผนงานเพื่อ

ใหกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย เปนสวนหนึ่งของการ

สรางกลไกที่สําคัญของการคุมครองผูบริโภคของ

ประเทศ โดยการดําเนินงานเรื่องนี้ของ คคส. เปน

ไปตามกรอบ Consumer Policy มุงเนนการผลกัดนั

นโยบายระดับชาติ 
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นําเสนอสาระสําคัญและขอเสนอกฎหมาย
 ตลุาคม 2548 ในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ 

ชินวัตร โครงการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(คคส .) และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ

ติดตามการคุมครองผูบริโภค ในคณะกรรมาธิการ

สาธารณสุข วุฒิสภา ไดจัดทําหนังสือเผยแพร    

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...: ผลดีตอ
การคุมครองผูบริโภค โดยเนื้อหาสาระในหนังสือ

ประกอบดวย สาระสําคญัและขอเสนอแนะ รายงาน

สัมมนาราง พ.ร.บ.ความรับผิดฯ: ผลดีตอการ

คุมครองผูบริโภค และบทความเรื่อง “ผูบริโภค

จะไดอะไรจากกฎหมายพีแอล” โดย ผศ.ดร.วิทยา 

กุลสมบูรณ 

รวมเปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางกฎหมาย
 โดยหลังจากที่สภาผูแทนราษฎรมีมติเห็น

ชอบรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสีย

หายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... และ

สงใหวุฒิสภาพิจารณาตอ  คคส. ก็ไดเขารวมเปน

ที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... วุฒิสภา   

และรวมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตาม

การคุมครองผูบริโภค ในคณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุข วุฒิสภา จัดประชุม “พ.ร.บ.ความ

รับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. ...” จนกระทั่งมีการยุบสภาในวันที่ 

24 กุมภาพันธ รางกฎหมายฉบับนี้จึงตกไป

นําเสนอรางกฎหมายฉบับประชาชน
ตอมา เมื่อวนัที ่15 มถินุายน 2550 ในสมยัรฐับาล

พลเอกสรุยุทธ จลุานนท ภายหลงัจากทีป่ระชมุคณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่

ไมปลอดภัย พ.ศ. ... ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอมา 

 คคส. ไดรวมกับเครือขายคุมครองผูบรโิภค

นําเสนอรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... 

(ฉบับประชาชน) ตอคณะอนุกรรมการพิจารณา

ศึกษากลุมกฎหมายวาดวยการเสริมสรางความ

เปนธรรมและความสมานฉันทในสังคม ในคณะ

กรรมการพิจารณาศึกษาปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาสาํคญัของชาติ โดยมาตรการทางนิตบิญัญตั ิ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

จัดเวทีสาธารณะ
 ถัดจากนั้น ในวันที่ 10 กันยายน 2550 

คคส. ไดรวมกบัคณะกรรมาธกิารคุมครองผูบรโิภค, 

คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, กลุม
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ศึกษาปญหายา และมูลนิธิเภสัชชนบท จัดสัมมนา

เรื่อง “ความสําคัญของรางพระราชบัญญัติความ

รับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. ... ” ณ หองประชุม 301 อาคาร

รัฐสภา 2 เพื่อใหสาธารณชนมีความเขาใจถึงสาระ

สาํคญั ความจําเปน และประโยชนของการเสนอราง 

พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน) และ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ 

โดยมีผูเขารวมเวทีทั้งจากฝายบริหาร สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ หนวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสงัคมดานคุมครองผูบรโิภค นกัวชิาการ 

สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป  

 สาระสําคัญที่ไดจากเวทีสาธารณะคือ 

 1) รางพระราชบัญญตัคิวามรับผดิตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... 

เปนรางกฎหมายสําคัญที่รับรองสิทธิของผูบริโภค

ที่จะมีโอกาสไดรับการเยียวยามากกวากฎหมายที่

ใชบังคับอยูในปจจุบัน กลาวคือ เมื่อผูบรโิภคไดรับ

ความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย ก็จะมีชอง

ทางที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายมากยิ่งขึ้น 

ผูบริโภคมภีาระพสิจูนวาตนไดรบัความเสยีหายจาก

การใชสินคาที่ไมปลอดภัย แตไมตองมีภาระพิสูจน

ถงึขอมลู ขอเทจ็จรงิ เกีย่วกบัสนิคาที่ไมปลอดภยัที่

อยูในความรับรูของผูประกอบการ

 2) รางพระราชบัญญัตินี้เปนประโยชน

แกผูบริโภค และยังเปนผลดีแกผูประกอบการใน

ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมอีกดวย เนื่องจาก

เปนกฎหมายที่สงเสริมผูประกอบการที่ดี ซึ่งผลิต

สินคาที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัย จึงไมมี

ผลกระทบกับผูประกอบการสวนใหญแตอยางใด 

ในขณะเดียวกันราง พ.ร.บ. นี้จะชวยกีดกันผู

ประกอบการที่ผลิตสินคาที่ไมปลอดภัยออกจาก

ตลาด ชวยยกระดับความนาเชื่อถือของผูประกอบ

การอืน่ในกิจการประเภทเดยีวกัน มไิดเปนการเพิม่

ภาระตนทุนของภาคธุรกิจแตอยางใด

 ซึ่งผูเขารวมประชุมจากภาคธุรกิจ ภาค

อุตสาหกรรม มีความเห็นวา รางพระราชบัญญัติจะ

สงผลดีตอผูประกอบการภายในประเทศ เพราะใน

อนาคตเมื่อมีการเปดเสรีการคามากขึ้น จะมีการนํา

เขาสนิคาจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก ซึ่งหากสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ

เปนสินคาที่ไมปลอดภัยแลว ผูบริโภคในประเทศก็

จะไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย 

กฎหมายนี้จงึชวยแกไขปญหาการนําเขาสนิคาราคา

ถูกที่ไมมีความปลอดภัยจากตางประเทศ

 3) ไดมีการอภิปรายถึงคํานิยามของคําวา 

“สินคา” ในประเด็นวานิยามของสินคาควรรวมถึง 

“บริการ” “อาหาร” และ “ผลิตผลเกษตรกรรม” 

หรือไม ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยที่จะให

คํานิยามคําวา “สินคา” ตามรางพระราชบัญญัติ 

ครอบคลุมถึง “บริการ” “อาหาร” และ “ผลิตผล

เกษตรกรรม” ดวย 

 4) ใหมีบทบัญญัติเรื่องการกําหนดหนาที่

ของผูประกอบการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในสินคา 

(Product Safety) เพราะจะชวยใหการแกไขปญหา

เปนระบบมากขึ้น กลาวคือ เปนการปองกัน เฝา

ระวัง และเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการใช

สนิคาทีไ่มปลอดภัย ซึง่หากมีคดสีูศาลแลว ศาลอาจ

สัง่ใหมกีารเรยีกคนืสนิคาทีไ่มปลอดภยัออกจากทอง
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ตลาดได เปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ไมควรรอให

เกิดปญหาขึ้นแลวคอยเยียวยาภายหลัง

 5) นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมใน

ประเดน็ตางๆ อาทิ การฟองคดแีทนผูเสยีหาย, การ

ฟองคดีแบบกลุมของผูเสียหายหรือผูฟองคดีแทน, 

ปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษใน

กรณีที่ผูประกอบการไมสุจริตหรือประมาทเลินเลอ

อยางรายแรง เปนตน

ติดตามกฎหมายและสื่อสารสาธารณะ
 ในที่สุด สภานิติบัญญัติแหงชาติในสมัย

รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ก็ไดผานราง 

พ .ร .บ .ความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้น

จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 สําเร็จเปน

กฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 

ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 หนา 

17 ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 อยางไรก็ดี เพียงไมกี่วันกอนที่กฎหมาย

จะมีผลบังคับใชในวันที่ 21 กุมภาพันธ กระทรวง

สาธารณสุขในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ที่มีนายวิทยา แกวภารดัย เปนรัฐมนตรีวาการ ได

สงหนังสือเลขที่ สธ. 0201.041/402 ถึงนายก

รัฐมนตรี เสนอใหออกกฎกระทรวงสาธารณสุข

ยกเวนยาและเครื่องมือแพทยทีผ่ลิตโดยผูใหบริการ

สาธารณสุข (ผูประกอบวิชาชีพดานการแพทย) 

เพื่อใหยา ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท และเครื่องมือแพทย มิใช “สินคา” 

ที่ผูใหบริการสาธารณสุขจะตองรับผิดชอบตาม 

พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ความพยายาม

ในการออกกฎกระทรวงดังกลาว ทําใหเกิดการ

ถกเถียงในหลายภาคสวน และกลายเปนประเด็น

รอนทีท่าํใหผูประกอบวชิาชพีฯ เกดิความวติกกงัวล

เปนอยางมาก

 1 มีนาคม  2552 ผศ .ดร .วรรณา 

ศรีวิริยานุภาพ แผนงานคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ (คคส.) ไดนําเสนอบทความ10 ขอสังเกต 

กรณีการออกกฎกระทรวงยกเวน “ยาและเครื่องมอื

แพทยที่ผลิตโดยผูใหบริการสาธารณสุข” -- มิใช 

“สินคา” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 

2551 เพื่อแลกเปลี่ยนกับผูประกอบวิชาชีพฯ ผู

บริโภค ประชาชนทั่วไป ในประเด็นสําคัญดังนี้คือ

 1) ไมมีความจําเปนตองออกกฎกระทรวง 

 2) กฎกระทรวงขัดตอเจตนารมณของ

กฎหมาย

 3) กฎกระทรวงลิดรอนสิทธิผูบริโภคตาม

กฎหมาย

 4) กฎหมายตางประเทศไมยกเวนยาและ

เครื่องมือแพทย

 5) ความเหมาะสมในกระบวนการและ

หนวยงานที่ออกกฎกระทรวง

 6) ยกเวน “บุคคล” ทั้งที่เปนกฎหมายวา

ดวย “สินคา” 

 7) ยกเวนความรับผิดกับการประกอบ

วิชาชีพที่ไมมีมาตรฐาน 

 8) ความเปนธรรมตอผูประกอบธรุกจิและผู

บรโิภคเมือ่มกีารผลติสนิคา (ใหม) ทีไ่มไดมาตรฐาน 

 9) วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และ
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ผลการดําเนินงาน
3.

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน

กฎหมายความรบัผิดตอความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก

สินคาที่ไมปลอดภัย มีดังนี้

 3.1 การนําเสนอสาระสําคัญและขอเสนอ

กฎหมายสูสังคมของ คคส. ทําใหภาคสวนตางๆ  

ทั้งในระดับนโยบาย โดยเฉพาะรัฐบาลในฐานะผู

เสนอรางกฎหมาย รัฐสภา และประชาชนทั่วไป ได

รับฟงและพิจารณาสาระสําคัญของกฎหมายพีแอล

และขอเสนอของ คคส. รวมกัน เกิดความรูความ

เขาใจในหลายระดับ เกิดกระแสผลักดันใหรัฐบาล

ผลักดันกฎหมายนี้

 3.2 ในฐานะเปนที่ปรึกษากรรมาธิการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... 

ของวุฒสิภา คคส. ไดรวมทําใหการพิจารณา พ.ร.บ. 

ฉบบันีเ้ปนไปตามหลักวชิาการและผลประโยชนรวม

ของสังคม (Social Benefi t)

 3.3 การรวมกับเครือขายผูบริโภคเสนอ

รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... (ฉบับ

ประชาชน) ทาํใหประเด็นขอเสนอและสาระของภาค

ประชาชนไดรับการรับฟง และไดรับการพิจารณา 

ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 3.4 เวทีสัมมนา “ความสําคัญของราง

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... (ฉบับ

ประชาชน)” ทาํใหสาธารณชนมีความเขาใจถงึสาระ

สําคัญ ความจําเปน และประโยชนของกฎหมาย

ฉบับนี้ 

 3.5 ฝายบรหิาร ฝายนติบิญัญตั ิหนวยงาน

ของรัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมดานคุมครองผู

บรโิภค นกัวชิาการ สือ่มวลชน ไดแลกเปลีย่นความ

รู ความคิดเห็น และประสบการณ ในเวทีสัมมนา

สาธารณะ

 3.6 นําเสนอขอสังเกต 10 ประการ โดย 

ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ คคส. กรณีการออก

กฎกระทรวงยกเวน “ยาและเครื่องมือแพทยที่ผลิต

โดยผูใหบริการสาธารณสุข” ทําใหผูประกอบวิชา

ชีพฯ ผูบริโภค รวมทั้งประชาชนทั่วไป เกิดความ

เขาใจในกฎหมายที่ซับซอน และไดแลกเปลี่ยน

สนทนากัน 

ยาเสพติดใหโทษทุกชนิด มิใช “ยา” 

 10) ราคาทีเ่พิม่ขึน้กบัความปลอดภยัทีส่งู

ขึ้น 
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ลําดับเหตุการณ
4.

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

4 กรกฎาคม 2543

ตุลาคม 2548

23 พฤศจิกายน 2548

28 พฤศจิกายน 2548

คณะรัฐมนตรีชุดนายชวน หลีกภัย มีมติอนุมัติหลักการ

รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... ที่สํานักงานคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ และสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

โครงการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) และ 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการคุมครองผู

บริโภค ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา    

จัดทําหนังสือเผยแพร พระราชบัญญัติความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...:  
ผลดีตอการคุมครองผูบริโภค 

สภาผูแทนราษฎรในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...  และ

สงตอไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

คคส. รวมเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสีย

หายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... วุฒิสภา 

โดยมีหนาที่พิจารณารางกฎหมายนี้ และรวมกับคณะ

อนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการคุมครองผูบริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดประชุม 

“รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...”
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

29 พฤษภาคม 2550 

10 กันยายน 2550

คณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เห็นชอบ

ในหลักการรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...  

ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

แลว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

เสนอ

คคส. รวมกับคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค, คณะ

กรรมาธกิารการมสีวนรวมของประชาชน สภานติบิญัญตัิ

แหงชาติ, มลูนธิเิพือ่ผูบริโภค, กลุมศกึษาปญหายา และ

มลูนธิเิภสชัชนบท จดัสมัมนาเรือ่ง “ความสําคญัของราง

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...” ณ หองประชุม 301 

อาคารรัฐสภา 2 

24 กุมภาพันธ 2549

15 มิถุนายน 2550

มีการยุบสภา เปนผลใหรางพระราชบัญญัติความรับผิด

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 

... ฉบับนี้ตกไป

คคส. รวมกบัเครอืขายคุมครองผูบรโิภค นาํเสนอรางพระ

ราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน) ตอคณะ

อนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุมกฎหมายวาดวยการ

เสริมสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทในสังคม 

ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปญหาและแนวทาง

แกไขปญหาสําคญัของชาติ โดยมาตรการทางนิตบิญัญตั ิ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

12 กันยายน 2550

20 ธันวาคม 2550 

20 กุมภาพันธ 2551

17 กุมภาพันธ 2552

19 กุมภาพันธ 2552

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติในวาระที่ 1 รับ

หลักการรางพระราชบัญญตัคิวามรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดย

คณะรัฐมนตรี และมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณา

สนช. ผานรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสีย

หายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... ในวาระ 

2-3 ดวยคะแนนเอกฉันท

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 20 

กุมภาพันธ 2551 หนา 17 

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข ส ง ห นั ง สื อ เ ล ขที่  ส ธ . 

0201.041/402 เรื่อง รางกฎกระทรวงพ.ศ. ... ออก

ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหาย ถึงนายก

รัฐมนตรี โดยเสนอจัดทํารางกฎกระทรวงสาธารณสุข

ยกเวนยาและเครื่องมือแพทยที่ผลิตโดยผูใหบริการ

สาธารณสุข เพือ่ใหยา ยาเสพติดใหโทษ วตัถทุีอ่อกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท และเครื่องมือแพทย มิใช “สินคา” 

ที่ผูใหบริการสาธารณสุขจะตองรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.

น.ส.สารี อองสมหวัง และนายนิมิตร เทียนอุดม พรอม

ดวยเครือขายผูบริโภคกวา 20 คน ไดเขาพบนายอภิสทิธิ์ 

เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีโดย น.ส.สารเีปดเผยภายหลงั

การหารือวา นายกรัฐมนตรีรับปากวาจะยังไมลงนามใน

กฎกระทรวงที่มีการเสนอมา โดยจะรอการตีความของ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

1 มีนาคม 2552 ผศ.ดร.วรรณา ศรวีริยิานภุาพ จาก คคส. เสนอบทความ

ชือ่ 10 ขอสงัเกต กรณกีารออกกฎกระทรวงยกเวน “ยา

และเครื่องมือแพทยที่ผลิตโดยผูใหบริการสาธารณสุข” 

-- มิใช “สินคา” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 

2551 

21 กุมภาพันธ 2552 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช
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บรรณานุกรม

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), พระราชบัญญตัคิวามรับผิดตอความเสียหายที่เกดิขึน้จาก
 สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...: ผลดีตอการคุมครองผูบริโภค, พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โครงการ

 คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), 2548

ไพศาล ลิ้มสถิตย, “ ‘กฎหมายพีแอล’ ของดีที่คนไทยยังตองรอ” ใน จดหมายขาวแผนงานคุมครอง

 ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) สานพลัง ปที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550

วรรณา ศรีวริยิานภุาพ, แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, “10 ขอสงัเกต 

 กรณีการออกกฎกระทรวงยกเวน ‘ยาและเครื่องมือแพทยที่ผลิตโดยผูใหบริการสาธารณสุข’ -- 

 มิใช ‘สินคา’ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

 พ.ศ. 2551”

วิทยา กุลสมบูรณ, แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “ผูบริโภคจะได

 อะไรจากกฎหมายพีแอล” ใน คอลัมนคลื่นความคิด หนงัสอืพิมพมตชิน ฉบบัวนัที ่18 กรกฎาคม 

 2548 

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย: 

 ปญหาอุปสรรคตอผูผลิตหรือเพิ่มพูนสิทธิผูบริโภค” สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ความเปนมา
1.

ในรอบ 10 ปทีผ่านมา นบัเปนชวงเวลาที่ขบวนการ

คุมครองสิทธิผูบริโภคไทยมีพัฒนาการไปอยางนา

ยนิด ีทัง้การรณรงคสทิธผิูบริโภคขององคกรเอกชน

ที่สงผลใหรัฐตองกลับไปทบทวนนโยบาย การที่ผู

บริโภคตัวเล็กๆ ลุกขึ้นมาตอสูจนนําไปสูการแกไข

ปญหา หรือคดีฟองรองตางๆ ที่จบลงดวยความ

รับผิดชอบจากเจาของสินคา ทวาผูบริโภคไทยใน

ปจจบุนักย็งัไมไดรบัการคุมครองอยางทีค่วรจะเปน

และมักจะถูกละเมิดอยูเนืองๆ เนื่องจากสวนหนึ่ง

นัน้เปนเพราะกลไกรฐัทีม่อียูยงัดาํเนนิการไดไมเตม็

ประสิทธิภาพ แนวคิดเรื่ององคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคจึงเกิดขึ้น

 จุดเริ่มตนจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได

บญัญตัเิรือ่งองคการอสิระเพื่อการคุมครองผูบรโิภค

ไวเปนครั้งแรกในมาตรา 57 ถือวาเปนการเปด

โอกาสใหผูบริโภคมีสวนรวมเสนอและใหความเห็น

ในการออกกฎหมายและกําหนดมาตรการเพื่อการ

คุมครองผูบริโภค 

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

 มาตรา 57 สทิธขิองบคุคลซึง่เปนผูบรโิภค
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมี
องคการอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทํา
หนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และ
ขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค
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 อยางไรก็ด ีมาตรา 57 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 ไมไดระบุวาตองมีกฎหมายตามมาในระยะ

เวลาใด จงึถกูฝายการเมืองละเลย ไมใหความสําคญั 

ประกอบกับเนื้อหาที่เขียนไวไมชัดเจน จึงทําให

เกิดขอถกเถียงและการตีความตางๆ กันไป อยาง

เชน ภาคประชาชนตองการใหองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานอิสระที่ทํางาน

รวมมือกับหนวยงานราชการ ทวาขอเท็จจริง สิ่งที่

เกิดขึ้นก็คือ รัฐตองการใหองคการอิสระนี้อยูภาย

ใตสาํนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค ทาํให

ภาคประชาชนตั้งคําถามถึงความเปนอิสระ 

 สาร ีอองสมหวงั เลขาธกิารสหพนัธองคกร

คุมครองผูบริโภค กรรมการและผูจัดการมูลนิธิเพื่อ

ผูบริโภค ตัง้ขอสงัเกตวา “สมมตเิราจะไปตรวจสอบ

รัฐบาล เราจะทําไดไหมถาเราอยูใตสํานักงานคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภค” โดยไดสะทอนความ

เห็นจากภาคประชาสังคมวา “องคการอิสระตอง

ไมไปใชอํานาจรัฐตามเดิม แตทํางานในแงของการ

สรางความเขมแข็ง สรางพลังของภาคประชาชน 

เพราะฉะนัน้ก็ควรจะเปนอสิระ รฐัควรจะตองยอมรับ

องคกรภาคประชาชนทีเ่ปนอิสระและไมไดใชอาํนาจ

รัฐ เพื่อไมใหมีความทับซอนวุนวาย” 

 “นอกจากนี้ มาตรา 57 ไดพูดไววา การ

กําหนดมาตรการหรือนโยบาย กฎหมาย เพื่อการ

คุมครองผูบริโภค ตองมาขอความเห็นองคกรผู

บริโภค เพราะฉะนั้นเราคงจะไมรอใหเขามาขอความ

คิดเห็นอยางเดียว เรานาจะมีสิทธิเสนอความเห็น 

ซึ่งเสนอความเห็นแลวกระบวนการจะเปนอยางไร

ก็เปนอีกโจทยหนึ่งเชนกัน”

 เมื่ อโจทยขององคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคไมใชเพียง “จะเกิดขึ้นจริงหรือ

ไม” หากรวมถงึ “อยางไร” ภาคสวนตางๆ อนัไดแก 

องคกรพัฒนาเอกชน นกัการเมอืง สภาทนายความ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนักวิชาการ 

จึงเริ่มเคลื่อนไหวผลักดันเพื่อใหองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคเปนรูปธรรมและเปนไปตาม

เจตนารมณในการเปดพื้นที่ใหผูบริโภคลุกขึ้นมา

คุมครองตัวเอง
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การดําเนินงาน 

2.

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ทํางานดานคุมครองผูบริโภครวมกับภาคีตางๆ มา

ตลอด เห็นความสําคัญขององคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคเปนอยางยิ่ง จึงไดดําเนินการเชิง

รุกตามแผนเปนขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษาวิจัย 2) 

จดัเวทรีบัฟงความคดิเหน็ และ 3) ผลกัดนัขอเสนอ

เชิงนโยบาย ดังนี้

ศึกษาวิจัย
  คคส. ไดทาํการศึกษาวิจยั หวัขอ “แนวทาง

การตัง้องคการอสิระเพือ่การคุมครองผูบรโิภค ตาม

มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2540” โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผศ.ดร.

วรรณา ศรีวิริยานุภาพ และไพศาล ลิ้มสถิตย 

มีจุดประสงคเพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห เปรียบ

เทียบแนวคิดการจัดตั้งและแนวทางการดําเนิน

งานขององคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ (2) ศึกษาปญหา 

อปุสรรค และแนวทางในการจดัตัง้องคการอสิระเพือ่

การคุมครองผูบริโภค และ (3) เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บริโภค

 หลังจากใชเวลาศึกษาวิจัย 6 เดือน ตั้งแต 

15 กันยายน 2547 – 15 มีนาคม 2548 ผูวิจัย

ไดนําเสนอรายงานตอสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญ

วา 

 “การจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ ควรเปนองคการอิสระ

อยางแทจริงทั้งในทางรูปแบบของการบริหาร

จัดการ โดยใชแบบอยางขององคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มีหนวยธุรการที่เปนอิสระ ไมอยูภาย

ใตการบังคับบัญชาแทรกแซงของสวนราชการ 

ฝายการเมือง และภาคธุรกิจ มีอํานาจหนาที่ในการ

วางนโยบายคุมครองผูบริโภคในภาพรวม และควร

ทําหนาที่ผลักดันใหเกิดกลไกการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนที่เปนผูบริโภค รวมทั้งควรตราเปน

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยมีเหตุผล

ในการสนับสนุนคือ การจัดตั้งองคการอิสระไวใน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม  อาจเปนขอจํากัดหรืออุปสรรค

ในการดาํเนนิงานขององคการอสิระตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ”

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
 คคส. รวมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา

และตดิตามการคุมครองผูบรโิภค ในคณะกรรมาธ-ิ

การการสาธารณสุข วุฒิสภา สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และองคกรเครือ

ขายผูบริโภค จัด “เวทีรับฟงความเห็นขององคกร
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ผูบริโภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 

57: รัฐบาลใหมกับการจัดใหมีองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบรโิภค” เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2548 

ณ อาคารรัฐสภา โดยมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมให

ผูบรโิภคเขาใจถงึสทิธขิองตน เพือ่รณรงคใหรฐับาล

เห็นความสําคัญและเรงรัดใหมีองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 

และเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากองคกรคุมครองผู

บริโภค และติดตามการดําเนินการของรัฐตามขอ

เสนอเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการคุมครอง

ผูบริโภค

 ผูเขารวมเวทีประมาณ 260 คน ประกอบ

ดวย สมาชิกรัฐสภา หนวยงานภาครัฐ เครือขาย

องคกรเอกชน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 

คณาจารย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผูประกอบ

ธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ไดรวมกัน

แสดงความคดิเหน็วาองคการอสิระเพือ่การคุมครอง

ผูบริโภคเปนความหวังดานการคุมครองผูบริโภคที่

ประชาชนเรียกรองใหมี โดยผูเขารวมการสัมมนา

มีความเห็นรวมกันดังนี้ 

  1. องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

ควรมีความเปนอิสระ ไมควรอยูภายใตสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือหนวยงานใด

ของรัฐ 

  2. ควรมีการออกกฎหมายองคการอิสระ

เพื่อการคุมครองผูบริโภคขึ้นโดยเฉพาะ  

 3. ภารกิจขององคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภค ควรเปนภารกิจการใหความเห็น

ในการตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมาย กําหนด

นโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค และ

ภารกิจดังกลาวไมควรซอนทับกับหนวยงานหรือ

องคกรที่มีอยูเดิม แตควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

  4. องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

ควรมีความเชื่อมโยงกับการกระจายอํานาจการ

ปกครอง 

  5. มีอาสาสมัครผูบริโภคเปนกลไกในการ

ดาํเนนิงานในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ เพื่อสรางความเขาใจ

ในเรื่องสิทธิของผูบริโภค และรับฟงความคิดเห็น

ของผูบริโภค 

  6. คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคจะตองมาจากผูบริโภคซึ่ง

ปราศจากการแทรกแซงจากเจาหนาที่ของรัฐ ผู

ประกอบการ และนักการเมือง 

  7. มีงบประมาณหรือกองทุนเพื่อนํามาใช

ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค โดยอาจไดมา

จากภาษีอากรหรือรายไดสวนอื่นๆ

ผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย
 ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

ถูกคณะรัฐประหารยกเลิกไป คคส. ไดจัดทํา “ขอ

เสนอเรือ่งการคุมครองผูบรโิภคในรางรฐัธรรมนญู” 

เปนหนังสือที่ คคส. 173/2550 ถึงประธานคณะ

กรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู สภารางรฐัธรรมนญู 

ระหวางการเปดรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนเพื่อ

กาํหนดหลักการในการรางรัฐธรรมนญู เมื่อวนัที ่21 

กุมภาพันธ 2550

 โดย คคส. เสนอใหมีการกําหนดเรื่อง

องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคไวในหมวด

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ ให

จัดทําบทบัญญัติเกี่ยวกับองคการอิสระผูบริโภคซึ่ง
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แกไขปรับปรุงเนื้อหามาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 กําหนดกรอบเวลาในการจัดทําราง 

พระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บริโภคใหแลวเสร็จ ดังนี้

 “มาตรา ... สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภค
ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
 ภาย ในหนึ่ ง ป นั บ แต วั นปร ะกาศ ใช
รัฐธรรมนูญนี้ ใหดําเนินการตรากฎหมายวาดวย
องคการอิสระผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผู
บริโภค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) สนบัสนนุการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกาํหนดนโยบายคุมครองผูบรโิภคของภาครฐั
 (2) ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ มาตรการตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ผูบริโภคตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี สวนราชการ 
รฐัวสิาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรอืองคกรอืน่ของรฐั 
 (3) เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
เอกชนดานคุมครองผูบริโภค 
 (4) สงเสริมความรวมมือและประสาน
งานระหวางสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรเอกชนดานคุมครองผูบริโภค 
 (5) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการ
เผยแพรความรูดานคุมครองผูบริโภค 

 (6) จดัทาํรายงานเฉพาะกรณีและรายงาน
ประจาํป เพือ่ประเมนิสถานการณดานสทิธผิูบริโภค
เสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพรตอ
สาธารณชน 
 (7) ฟองรองแทนผูบริโภคในกรณีเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ 
 (8) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 ในการปฏิบตัหินาที ่องคการอิสระผูบรโิภค
มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจน
ขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชน
แหงการปฏบิตัหินาที ่ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ
 ตอมา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ไดประกาศใช มีการกําหนดใน

มาตรา 303 ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการ

แผนดนิภายหลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเปนครัง้แรก

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง

กฎหมายในเรื่ององคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บริโภค ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูในมาตรา 61 

วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด คือ 

ภายใน 1 ป นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา 

ตามมาตรา 303 (1) (วันที่แถลงนโยบายตอ

รัฐสภา 18-19 กุมภาพันธ 2550) 
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ตารางแสดงความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550

เหตุผลโดยสังเขป

  มาตรา 57 สิทธิของบุคคล

ซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความ

คุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

    กฎหมายตามวรรคหนึ่งตอง

บัญญัติ ใหมีองคการอิสระซึ่ ง

ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค

ทําหนาที่ ใหความเห็นในการ

ตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ  

และใหความเห็นในการกําหนด

มาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผู

บริโภค

    มาตรา 57  61  สทิธขิองบคุคล

ซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความ

คุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ในการไดรับขอมูลที่เปน

ความจริง และมีสทิธริองเรียนเพือ่

ใหไดรับการแกไขเยียวยาความ

เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน

เพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค

    กฎหมายตามวรรคหนึ่งตอง

บัญญัติใหมีองคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจาก

หนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบ

ดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่

ใหความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของหนวยงานของรัฐใน

การตราและการบงัคบัใชกฎหมาย

และกฎ และขอบังคับ และให

ความเห็นในการกําหนดมาตรการ

ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวม

ทั้งตรวจสอบและรายงานการ

กระทําหรือละเลยการกระทําอัน

เปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ 

ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินการขององคการอิสระ

ดังกลาวดวย

เพิ่มการคุมครองใหกับผูบริโภค

ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน สิทธิในการ

ไดรับขอมูลที่เปนความจริง สิทธิ

รองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไข

เยยีวยาความเสียหาย เปนตน เพือ่

ใหผูบรโิภคสามารถตดัสินใจเลอืก

ซื้อสินคาบนพื้นฐานของขอมูล

ที่ถูกตอง และมีชองทางในการ

เรียกรองเพื่อใหไดรับการเยียวยา

ความเสียหาย รวมทั้งกําหนดให

มีองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคแยกตางหากจากการ

ดําเนินงานของรัฐ และการตรวจ

สอบการกระทําเกี่ยวของกับการ

คุมครองผูบริโภค โดยรัฐตอง

ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ

แกองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค
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ผลการดําเนินงาน
3.

การดําเนินงานของแผนงานคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ (คคส.) อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันในเชิง

นโยบาย มีผลปรากฏเปนรูปธรรมดังนี้

 3.1 งานวิจัยทางวิชาการของ คคส. หัวขอ 

“แนวทางจัดตัง้องคการอิสระคุมครองผูบรโิภค ตาม

มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2540” ที่ออกสูสาธารณะ ไดสรางความรูความ

เขาใจใหสังคม และสรางทางเลือกใหฝายนโยบาย

 3.2 เนือ้หาสาระจากเวทรีบัฟงความคดิเหน็

ทีจ่ดัโดย คคส. ไดมกีารนาํเสนอตอสาธารณะ  ผลัก

ดนัใหรฐับาลเหน็ความสาํคญัและเรงรดัใหมอีงคการ

อิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคเกิดขึ้น

 3.3 คคส. จัดทํา “ขอเสนอเรื่องการ

คุมครองผูบริโภคในรางรัฐธรรมนูญ” และเสนอ

ตอประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

สภารางรัฐธรรมนูญ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง

ในมาตราที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค โดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ไดบรรจุประเด็นการตั้งองคการอิสระผูบริโภคไวใน

มาตรา 61 และกําหนดเวลาใหจัดตั้งภายใน 1 ป

 3.4 คคส. และเครือขาย นําเสนอราง      

พระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน) ตอคณะ

อนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุมกฎหมายวาดวย

การเสริมสรางความเปนธรรมและความสมานฉันท

ในสังคม ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปญหา

และแนวทางแกปญหาสาํคญัของชาต ิโดยมาตรการ

ทางนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2550

 3.5 คคส. ไดรวมเปนอนุกรรมาธิการใน

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษารางพระราช

บัญญัติองคการอิสระผูบริโภค พ.ศ. ... ในคณะ

กรรมาธิการการคุมครอง สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(สนช.) ทําหนาที่ยกรางพระราชบัญญัติองคการ

อิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ...  โดยราง

พระราชบัญญัตินี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคเมื่อวันที่ 7 

มนีาคม 2550 และเตรียมผลักดนัเปนกฎหมายตอ

ไป

 เมื่ออนุกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแหง

ชาติจดัทาํราง พ.ร.บ.องคการอสิระเพือ่การคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. …  คคส. ในฐานะหนวยงานหนึ่งซึ่ง

มีบทบาทในการผลักดันใหเกิดรางพระราชบัญญัติ

องคการอิสระผูบริโภคมาตั้งแตตน จึงไดรับเชิญ

จากสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหรวมในการ

พจิารณารางองคการอสิระเพือ่การคุมครองผูบริโภค 

โดยจากการไดรับเชิญเขารวมใหความเห็นตอการ

รางสาระของกฎหมายตอคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชุดพิเศษอยางตอเนื่อง 
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 3.6 จากการไดรับเชิญเขารวมใหความ

เหน็ตอการรางสาระของกฎหมายตอคณะกรรมการ

กฤษฎกีาชดุพเิศษ ในการพจิารณารางองคการอสิระ

เพื่อการคุมครองผูบรโิภค อยางตอเนือ่ง ทาํใหมกีาร

แกไขเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมาย ในหัวขอ 

(1) องคประกอบของคณะกรรมการองคการอิสระ

เพื่อการคุมครองผูบริโภค (2) คุณสมบัติของคณะ

กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

(3) การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา (4) 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา (5) การพน

จากตําแหนงของคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภค (6) ผูอํานวยการสํานักงาน

องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

ลําดับเหตุการณ
4.

วัน/เดือน/ป เหตุการณ

11 ตุลาคม 2540

15 กันยายน 2547 -  

15 มีนาคม 2548

8 กุมภาพันธ 2548

13 มีนาคม 2548

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช โดยไดบัญญัติ

เรื่ององคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคไวเปนครั้ง

แรก ในมาตรา 57 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

และไพศาล ลิ้มสถิตย นําเสนอรายงานวิจัย แนวทางจัด

ตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 

57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 

คคส. สนับสนุนสหพันธองคกรผูบริโภค จัดการประชุม 

“เวทีสาธารณะการจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค”  

คคส. รวมกับภาคี จัด “เวทีรับฟงความเห็นขององคกร

ผูบริโภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57: 

รฐับาลใหมกบัการจัดใหมอีงคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค” ณ อาคารรัฐสภา 
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

21 กุมภาพันธ 2550

15 มีนาคม 2550 

15 มีนาคม 2550 

28 พฤษภาคม 2550 

คคส. ทําหนังสือที่ คคส. 173/2550 ถึงประธานคณะ

กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ สภารางรฐัธรรมนูญ เรือ่ง 

“ขอเสนอเรื่องการคุมครองผูบริโภคในรางรัฐธรรมนูญ” 

ระหวางการเปดรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนเพื่อกําหนด

หลักการในการรางรัฐธรรมนูญ 

คคส. รวมกับเครือขาย จัดสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญ

กับการปฏิรูประบบคุมครองผูบริโภค” ณ อาคารสห

ประชาชาติ

คคส. จดัทาํหนงัสอืประกอบการสัมมนาเรื่อง “รฐัธรรมนูญ

กบัการปฏริปูระบบคุมครองผูบรโิภค” โดยหนึง่ในเนือ้หา

คือ แนวคิดองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคของ

ตางประเทศ 

คคส. และเครือขาย จัดการประชุม “เวทีชําแหละ (ราง) 

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค” ณ หองประชุม 309 อาคาร

รัฐสภา 

15 มิถุนายน 2550

24 สิงหาคม 2550

คคส. และเครอืขาย นาํเสนอรางพระราชบญัญตัอิงคการ

อสิระเพือ่การคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. ... (ฉบบัประชาชน) 

ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุมกฎหมายวา

ดวยการเสริมสรางความเปนธรรมและความสมานฉันท

ในสังคม ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปญหาและ

แนวทางแกปญหาสําคัญของชาติ โดยมาตรการทาง

นิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หลังจากที่การออกเสียงประชามติผานพนไป รฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช โดยไดบัญญัติเรื่ององคการ

อิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคไวในมาตรา 61 และ
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

26 สิงหาคม 2551

19 กุมภาพันธ 2552

12 มีนาคม 2552

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) ทํา

หนังสือที่ คคส. 02/459 ถึงประธานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาชุดพิเศษ เรื่อง ขอสงหลักเกณฑฯ สรรหา

กรรมการองคการอิสระผูบริโภค ลงวันที่ 26 สิงหาคม 

2551

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค (มพบ.) รวบรวมรายชื่อประชาชน

ได 12,500 คน เสนอรางพระราชบัญญัติองคการอิสระ

ผูบรโิภค พ.ศ. ... ตอประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีทีก่าํกบั

ดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

คคส. สคบ. และภาคี จัดการประชุมเรื่อง “คนไทย

ไดอะไรจากองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค” 

เนื่องในวันคุมครองผูบริโภคสากล ณ ศูนยการประชุม

สหประชาชาต ิกรุงเทพฯ ซึง่รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายก

รัฐมนตรีไดเสนอใหจัดตั้งคณะทํางานรวมจากผูแทน

วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร รัฐบาล และภาคประชาชน 

เพื่อรวมราง พ.ร.บ.องคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บริโภค พ.ศ. ... ฉบับรัฐบาลและฉบับประชาชนใหเปน

ฉบับเดียวกัน

4 พฤษภาคม 2552 รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีสคบ. และภาค ีรวม

ประชมุ ณ ทาํเนยีบรฐับาล พจิารณาสาระทีแ่ตกตางของ

ราง พ.ร.บ.องคการอสิระฯ และตัง้คณะกรรมการชดุยอย

เพื่อพิจารณา

กําหนดในมาตรา 303 ใหมีการดําเนินการจัดทําหรือ

ปรับปรุงกฎหมายในเรื่ององคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคภายใน 1 ป
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วัน/เดือน/ป เหตุการณ

4, 6 มิถุนายน 2552

19 มิถุนายน 2552

มูลนิธิเพื่อผูบริโภคจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับราง พ.ร.บ.องคการอิสระฯ ภาคประชาชน และ

หาแนวทางการดําเนินงาน ณ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงแกไขราง พ.ร.บ.องคการอิสระฯ และ

กําหนดจุดยืนของภาคประชาชน 

สคบ. สคก. มพบ. คคส. และภาค ีรวมพจิารณาปรบัปรงุ

แกไขสาระราง พ.ร.บ.องคการอิสระฯ โดยการผสมผสาน

รางกฎหมายฉบบัประชาชนและรางกฎหมายฉบบัรัฐบาล 

เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... ฉบับความเห็นรวมกัน  
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องคกรอิสระผูบริโภครองเรียนนายกกรณีพรบ.คุมครองผูบริโภคผิด

รัฐธรรมนูญ 22 พฤษภาคม 2550 
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องคกรอิสระผูบริโภครณรงคผลักดัน

ใหเกิดกฎหมายองคการอิสระผูบริโภค
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เครือขายชมรมเพื่อนโรคไตเรียกรองขอสิทธิการรักษาตามระบบหลัก

ประกันกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุข 

29 สิงหาคม 2550

เครือขายชมรมเพื่อนโรคไตทวงสัญญาประกันสขุภาพที่สาํนกังานประกัน

สังคม 26 มีนาคม 2551
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เครือขายหนี้นอกระบบลงพื้นทีี่สอบขอเท็จจริงปญหาหนี้นอกระบบที่

จังหวัดสกลนคร 24 มีนาคม 2551

ศูนยทนายความอาสาลงพื้นที่พิพาทปญหาถูกฟองขับไลบานนางสรอย 

มณีวงศ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บรรณานุกรม

แผนงานคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ (คคส.), จดหมายขาวสานพลัง ปที ่3 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 

 2550 หนา 3

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), แนวคิดองคการอิสระผูบริโภคของตางประเทศ, พิมพ

 ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, 2550

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.). หนังสือที่ คคส. 02/459 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

 เรื่อง ขอสงหลักเกณฑฯ สรรหากรรมการองคการอิสระผูบริโภค

แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ หนังสือที่ คคส. 173/2550 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง 

 ขอเสนอเรื่องการคุมครองผูบริโภคในรางรัฐธรรมนูญ  

วิทยา กุลสมบูรณ และคณะ, รายงานการวิจัยการจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค มาตรา 
 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540, พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: โครงการคุมครอง

 ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), 2548

วิทยา กุลสมบูรณ และคณะ บรรณาธิการ, สรุปรายงานสัมมนา เวทีรับฟงความเห็นขององคกรผูบริโภค
 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57: รัฐบาลใหมกับการจัดใหมีองคการอิสระเพื่อการ
 คุมครองผูบริโภค, พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), 

 2548

สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, บทสัมภาษณ “สารี อองสมหวัง นัก

 ตอสูเพือ่สทิธิผูบรโิภค: การเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึน้จากพลังของประชาชน” วนัที ่9 มกราคม 

 2550

สหพนัธองคกรผูบรโิภค, รายงานฉบบัสมบรูณ โครงการ “เวทสีาธารณะการจดัตัง้องคการอสิระผูบรโิภค” 

 วันที่ 30 มีนาคม 2550 

สหพนัธองคกรผูบรโิภค, สรุปรายงานการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรือ่ง “การจดัตัง้องคการอสิระผูบรโิภค”, 

 พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด, 2550

สารี อองสมหวัง, “11 มาตรา 57 องคการอิสระผูบริโภค” ใน สิทธิผูบริโภค สิทธิพลเมือง 2547-
 2548, อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ, พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โครงการคุมครองผูบริโภค

 ดานสุขภาพ (คคส.), 2549 

สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราช

 อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช 2550 พรอมเหตุผลโดยสังเขป, พิมพครั้ง

 ที่ 1, กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551
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คําประกาศกรุงเทพวาดวยการบังคับใชสิทธิ นวัตกรรม และการเขาถึงอยางถวนหนา
  

 ตั้งแตวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2550 ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข เภสัชกรรม ดานกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา นักกิจกรรมทางสังคม เครือขายผูปวย เครือขายผูบริโภค และขาราชการ จาก 4 ทวีปทั่วโลก กวา 200 คน 

มารวมการประชุมนานาชาติเรื่อง “การใชตามสิทธิบัตร นวัตกรรม และการเขาถึงยาอยางถวนหนา” 

  พวกเราขอประกาศรวมกัน ณ ที่นี้วา 

 1. พวกเราขอแสดงความชื่นชมตอประเทศไทยในการแสดงบทบาทนําอยางสําคัญในดําเนินการใชสิทธิตามสิ

ทธิบัตร (ซีแอล:CL) ทั้งยาตานไวรัสเอชไอวี และยาโรคไมติดตอเชน โรคหัวใจ เชนเดียวกันกับประสบการณการตอสู

กบัการผกูขาดยา โดยระบบสทิธบิตัร เพือ่ผลักดนัการเขาถงึยาในประเทศตางๆ ทัว่โลก ไมวาจะเปนบราซลิ อนิโดนเีซีย 

อินเดีย ฟลิปปนส และกลุมประเทศอัฟริกา  ประสบการณการเรียนรูเหลานี้บอกกับเราวาเมื่อเรารวมตัวกัน เราไมโดด

เดี่ยวในการตอสู และเกิดเปนพลังมุงมั่นผลักดันการเขาถึงยาแกทุกคนบนโลกใบนี้ 

 

 2. พวกเราไดรวมผนึกกําลังกันเปน “เครือขายซีแอลทั่วโลก-นวัตกรรมและการเขาถึงยาอยางถวนหนา” 

 เครือขายประกอบดวย เครือขายผูปวย นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข ดานกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา ขาราชการ และอุตสาหกรรมยาทองถิ่นในแตละประเทศ เชื่อมโยงทํางานรวมกัน ในหาหนทางทุก

วิถีทางในการบรรลุเปาหมาย “ทุกคนสามารถการเขาถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม”
 

 3.  เรายนืยันวาการใชสทิธติามสทิธบิตัร เปนเครือ่งมอืสาํคัญที่ถกูตองตามกฎหมาย และมีประสทิธภิาพในการ

คุมครองผูบรโิภค และปกปองประโยชนสาธารณะ ดงันัน้ทกุประเทศจึงมสีทิธิในการใชซแีอล รวมถึงมาตรการยืดหยุนใน

ขอตกลงทริปส อยางเปนระบบ และเปนกิจวัตร ดังเชนที่ประเทศรํารวยทั้งหลายทํามาโดยตลอด

 

 4. การคัดคาน การใชซีแอลของประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางเสริมการเขาถึงยาของประชาชน โดยบรรษัท

ยาขามชาตินั้น มักตั้งอยูบนพื้นฐานการโกหกหลอกลวง บิดเบือน หรือตีความกฎหมายและขอเท็จจริงโดยใชขออางที่

คลุมเครือไมมีใครตรวจสอบได และมีอคติตอประเทศกําลังพัฒนา  หลักประกันที่ไดรับการคุมครองตามขอตกลงทริปส

ดานการสาธารณสุข และคําประกาศโดฮา ไดถกูบอนเซาะอยางเปนระบบโดยความเห็นแกตวั และการกดดันทางการคา

แบบไมเปดเผย  หยุดเสียทีกับการกระทาํเชนนี้ 
 

 5. มีความเปนไปไดที่จะรวมมือกันพัฒนาตลาดยาชื่อสามัญ ซึ่งจะทําใหเพิ่มการเขาถึงยาไดอยางมหาศาล 

ควบคูกับพัฒนาระบบการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยที่ตอบสนองความจําเปนดานสาธารณสุข  เราตองปฏิเสธการบั

งคับใหเราตองเลือกในระหวางการเขาถึงยาของทุกคน กับนวัตกรรม ทั้งที่เราสามารถทําไปพรอมๆ กันได และเราตอง

ไมยอมรับการกีดกันคนมีรายไดนอย หรือคนที่ไมไดมีประกันสุขภาพชนิดใดๆ 

 

 เราขอแสดงความชื่นชมตอมติสมัชชาองคการอนามยัโลก (WHA 60.30) เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2550 ทีเ่รยีก

รองใหองคการอนามัยโลกพิจารณาอยางจริงจังถึง กลไกใหมที่ตัดความเชื่อมโยงระหวางแรงจูงใจและการสนับสนุนเงิน

ทุนในการวิจัยและพัฒนา กับการกําหนดราคายา เราสนับสนุนใหมีอนุสัญญานานาชาติวาดวยการวิจัยและพัฒนาดาน
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ยา ที่จะทําหนาที่เรงรัดใหเกิดการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองตอความความจําเปน และงานวิจัยที่จะตอบสนองเปนการ

เฉพาะตอปญหาดานสาธารณสุขของประเทศกําลังพัฒนา

 

 กตกิาและหลักการที่เราดําเนินการในการประชุมนีเ้ปนสิ่งสาํคญัและจําเปนของมนุษยทกุคนในโลกใบนี้ ภารกิจ

ในการตอสูเพือ่สทิธใินการเขาถงึยาเปนหนาที่ของเราทกุคน เปาหมายทีเ่ราตัง้ไวเปนจรงิได โดยเราจะรวมมอืกนัในระดบั

สากล ระดับประเทศ และระดับเครือขายผูปวย ดําเนินการเพื่อบรรลุผลในการเขาถึงยาของทุกคน 

 

กรุงเทพ ฯ

23 พฤศจิกายน 2550
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Bangkok Declaration 

On compulsory licensing, innovation, and access to medicines for all.

From November 21 to 23,2007:200 of experts,social activists and patient network from all over the world 

have gathered in Bangkok, Thailand, to discuss compulsory licensing, innovation, and access to medicines 

for all. This is our declaration:

 

1.We recognized and applauded Thailand's leadership in the use of compulsory licensing to overcome legal 

monopolies as well as decisions by Brazil and Indonesia. Thailand's continued leadership on compulsory 

licensing is important, but so too will be the actions of other countries. Because of economies of scale, it is 

important that the potential market in developing countries for generic products is large enough market to col-

lectively justify entry by generic suppliers.

2. To achieve our optimal goal on innovation and access to medicines for all, we have created a new global 

network on compulsory licensing, innovation and access for all (I +a4a). This network will link together patients, 

NGOs, academic / public health experts, government of cials, and generic drug manufactures to  nd ways to 

ensure that patients have access to medicines with acceptable quality & price. 

3. We con rm that compulsory licensing of patents is a legitimate, important and effective tool to protect con-

sumer and public interests. Thus every country should have the rights to systematically and routinely use 

compulsory licensing and other means under TRIPS  exibility similarly to wealthy countries. Governments all 

over the world use compulsory licensing in a variety of contexts and in many different  elds. The right to use 

compulsory licensing is incorporated in international law and precedent, including WTO’s TRIPS agreement 

and Doha Declaration.

4. Objections to the use of compulsory licensing in developing countries to ensure access to medicines for all 

patients are often based upon untruthful, misleading, unproven assertions and assumptions, and are designed 

to appeal to prejudices regarding the developing world.

This should stop.

5. It is feasible to permit generic competition for products, dramatically expanding access to medicines, while 

ensuring sustainable sources of  nancing for needs driven research. Because we can promote both innovation 

and access, we must reject policies that force choices between the two, and accept the marginalization of low 

income and uninsured persons. We applaud the May 2007 World Health Assembly resolution WHA60.30 

which calls upon the WHO to consider new mechanisms that de-link R&D incentives and  nancing systems 
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from the prices of drugs. We support the calls for a new global treaty on medical R&D, that does not force 

countries to embrace monopolies and high drug prices to  nancing medical innovation, and which boosts in-

vestments in needs driven essential R&D, including R&D needed to address the special health problems of 

developing countries.

Our cause is important for everyone. We are seeking global norms that ensure innovation and access for all. 

This is an achievable goal, if we collaborate and work together.

Bangkok, November 23, 2007

The International Conference on Compulsory Licensing Innovation and Access for All. 21-23 November 2007 

Bangkok, Thailand

Organizers:

1.Health Consumer Protection Program (HCP), Chulalongkorn University

2.Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

3.Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health

4.Health & Development Foundation (H&DF)

5.Drug Study Group (DSG)

6.AIDS ACCESS Foundation (ACCESS)

7.Thai Network of People Living with HIV/AIDS (TNP+)

8.Social Pharmacy Research Unit, Chulalongkorn University

9.Pharmacy Network for Health Promotion (PNHP)

10.Foundation for Consumer (FFC)
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คําประกาศกรุงเทพฯ 
โดยผูเขารวม “การประชุมอาเซียนวาดวยการทําการตลาดอาหารใหกับเด็ก” 

ณ กรุงเทพฯ  วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551

 การประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องการตลาดอาหารเด็ก มีผูเขารวมประชุมกวา 150 คน ซึ่งมาจากประเทศไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และองคกรนานาชาติประกอบดวย

องคการอนามัยโลก (WHO) องคกรผูบริโภคสากล (Consumers International) และสมาคมนานาชาติเกี่ยวกับการ

ศึกษาโรคอวน (International Association for the Study of Obesity)

การประชมุครัง้นีต้ระหนกัถึงความเปลีย่นแปลงในระดบัสากลของอุบตักิารโรคอวนและโรคไมตดิตออืน่ๆ ตลอดจนภาระ

ทัง้สวนตัว สงัคม และการเงิน จากโรคเหลานีใ้นภูมภิาคอาเซียนรวมกันเหน็วาการกินอาหารที่ไมมคีณุคาทางโภชนาการ

เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญสําหรับโรคอวนและโรคไมติดตออื่นๆเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําใหภาคสวนในสังคมทุก

สวนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองและเด็ก ไดรับการสนับสนุนในการนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและอาหารเด็ก

ไปใชในชีวิตประจําวัน สนับสนุนขอสรุปของการประชุมดานวิชาการของ องคการอนามัยโลก (WHO) วาดวยการตลาด

อาหารและเครื่องดื่มที่มิใชแอลกฮอลตอเด็ก เมื่อป 2549 ที่กลาววาการโฆษณาทางการคาดานอาหารสวนใหญเปนการ

สงเสรมิอาหารทีใ่หพลังงานเกนิ สารอาหารตาํ energy-dense nutrient-poor หรอื (EDNP) ซึง่สวนทางกบัคาํแนะนาํให

กินอาหารตามหลักโภชนาการ  และวามีเหตุผลเชิงประจักษทางวิทยาศาสตรซึ่งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางการ

โฆษณาสงเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม กับการที่เด็กกินอาหารที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ เห็นรวมกันวาปจจุบัน

มีแนวทางการประเมินคุณคาโภชนาการในอาหารซึ่งสามารถใชจําแนกไดระหวางอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและดี

กับสขุภาพ และทีไ่มมคีณุคาทางโภชนาการและไมดสีาํหรบัสุขภาพตระหนกัวากฎระเบยีบระดบัประเทศและกฎระเบยีบ

ระดับทองถิ่นควรสรางความมั่นใจวาการตลาดอาหารจะตองถูกกฎหมาย สอดคลองกับหลักจริยธรรม ซื่อสัตย ถูกตอง 

เปนธรรมและไมชวนใหเขาใจผิด นอกจากนั้นควรถูกจํากัดในดานรูปลักษณะ ปริมาณ ความยาว และความถี่ในการสง

เสริมการขายและการตลาดอาหารและเครื่องดื่มซึ่งบั่นทอนคําแนะนําสําหรับการบริโภคอาหารของเด็ก

เห็นรวมกันวาผูประกอบธุรกิจการตลาดอาหารเด็กมีหนาที่ทําใหเกิดความมั่นใจวาแนวทางปฏิบัติดานการตลาดของผู

ประกอบธุรกิจจะไมสรางผลกระทบตอสุขภาพของเด็กในประเทศใด

 ดงันัน้การประชุมนีจ้งึเรียกรองใหรฐับาลดําเนินการควบคุมวิธกีารและรูปแบบการสงเสริมการตลาดอาหารและ

เครื่องดื่มที่มี พลังงานเกิน สารอาหารตํา ตอเด็กจนถึงอายุ 18 ป ในการดําเนินการดังกลาว 

 รัฐบาลตองออกกฎระเบียบที่มีผลทางกฎหมาย เพื่อจํากัดรูปลักษณะ ปริมาณ ระยะเวลา และความถี่ของการ

ตลาดอาหารที่มีผลตอเด็ก

 เพื่อใหมีฉลากโภชนาการที่ผูบริโภคเขาใจงายและชวยใหเด็กตัดสินใจเลือกอาหารที่มีผลดีตอสุขภาพ

 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลที่เปนอิสระมีการเฝาระวังและความเขมงวดกวดขันในการใชกฎหมายเพื่อ

สนับสนุนการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดีในโรงเรียน

 เรียกรองใหเครือขายประชาสังคม นักวิชาการและนักวิชาชีพทั้งหลาย ชวยสนับสนุนและสงเสริมการควบคุม

ที่เครงครัดของการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเด็ก และสนับสนุนการตรวจสอบที่อิสระในเรื่องประสิทธิภาพ และผลก
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ระทบของมาตรการ 

 เรียกรองใหผูผลิต ผูนําเขา ผูคาปลีก และผูจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มดําเนินการเลิกสงเสริมอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีพลังงานเกินสารตําในทุกวิถีทางที่สงเสริมใหเด็กบริโภคมากเกิน

 เรียกรองใหประชาคมโลก รวมทั้งองคการอนามัยโลก (WHO) คณะกรรมการประจําของสหประชาชาติ (UN) 

วาดวยโภชนาการ องคการอาหารและการเกษตรสหประชาชาต ิองคการ Codex Alimentarius องคการการคาโลก (WTO) 

และองคกรทีเ่กีย่วของอืน่ๆ ดาํเนนิการเพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้เกณฑจรยิธรรม วาดวยการตลาดอาหารและเครือ่งดืม่ตอ

เด็กในระดับสากล (International Code of Marketing of Foods and Beverages to Children) ซึ่งมีผลบังคับในระดับ

สากลและสามารถปกปองเด็กจากการตลาดขามพรมแดน

ตกลงโดยผูเขารวมประชุม

กรุงเทพฯ 29 กุมภาพันธ 2551
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The Bangkok Call to Action

Made by 150 participants from attending 

the ASEAN Conference on Marketing of Food to Children Conference

Bangkok, 29th February 2008

This ASEAN Conference on Marketing of Food to Children conference, attended by 150 participants from 

Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, South Korea, Australia, United Kingdom, Germany and from inter-

national organisations including the World Health Organization, Consumers International and the International 

Association for the Study of Obesity:

Is aware of the high rates of obesity and other non-communicable diseases globally and the personal, social 

and  nancial burden that these present in the ASEAN region;

Believes that poor diet is an important risk factor for obesity and other non-communicable diseases, 

Recognises the importance of ensuring that all segments of society, but particularly parents and children are 

supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition; 

Supports the conclusions of the 2006 WHO Technical Meeting on Marketing of Food and Non-Alcoholic 

Beverages to Children that commercial food promotion is overwhelmingly for energy-dense, micronutrient poor 

foods which undermine recommendations for a healthy diet; and that there is a strong scienti c rationale linking 

commercial promotion of foods and beverages to poor diets in children; 

Believes that methods for nutrient pro ling are now available that can be used to differentiate healthier and 

less healthy foods;

Acknowledges that national and domestic regulations should ensure that promotional marketing must be legal, 

decent, honest, true, fair and not misleading, and in addition should also be restricted in the nature, quantity, 

duration and frequency with which they promote foods and beverages that undermine recommendations for 

children’s diets;

Believes that commercial operators have a responsibility to ensure that their marketing practices do not un-

dermine children’s health irrespective of national borders;

And in consequence this Conference: 
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Calls for action by governments 

To control all forms and types of the promotional marketing of energy-dense nutrient poor food and non-alcoholic 

beverages to children up to the age of 18. To do this, governments must introduce statutory regulations: 

 to restrict the nature, quantity, duration and frequency of marketing food to children 

 to have consumer friendly labelling to help children make healthy choices

 to ensure independent monitoring, surveillance and stringent enforcement

 to support health and nutrition promotion in schools 

 Calls for action by civil society, academic and professional networks to support and promote stronger 

controls on food and non-alcoholic beverage marketing to children, and to provide independent monitoring on 

the effectiveness and impact of controls; 

 Calls for action by the manufacturers, importers, retailers and caterers dealing with energy-dense 

nutrient poor food and non-alcoholic beverages to cease promoting such products in any manner which en-

courages increased consumption among children;

 Calls for action by the international community including the World Health Organization, the UN Stand-

ing Committee on Nutrition,  the UN Food and Agricultural Organization, Codex Alimentarius, the World Trade 

Organization and other relevant bodies to support an International Code of Marketing of Foods and Beverages 

to Children which applies globally and can protect children from marketing across national borders.

Agreed by the participants 

Bangkok, 29th February 2008
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

พ.ศ. ....

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

เหตุผล

 โดยทีม่าตรา ๖๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญัตใิหมอีงคการ

เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเหน็เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนด

มาตรการตางๆ

 เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผู

บริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย สมควรตรากฎหมายจัดตั้ง

องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคเพื่อทําหนาที่ดังกลาวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราช

บัญญัตินี้
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รางพระราชบัญญัติ
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

พ.ศ. ....

.................................................

.................................................

.................................................

.......................................................................................................................................................................

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  .................................................................................................................

....................................................

             

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา 

 “พระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....”

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

  “องคการ” หมายความวา องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  “องคกรผูบริโภค” หมายความวา คณะบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไปไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 

ที่มีวัตถุประสงค และมีการดําเนินงานเพื่อการคุมครองสิทธิผูบริโภคโดยไมแสวงหากําไรมาแบงปนกันและตองไมใช
องคกรที่จัดตั้งหรือไดรับการสนับสนุนโดยบริษัทธุรกิจ องคกรธุรกิจ หรือกลุมบุคคลที่แสวงหากําไร
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบรโิภค

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การบริหารและการดําเนินกิจการ

สวนที่ ๑
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา “องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค” เปนนิติบุคคลมี

ฐานะเปนหนวยงานอสิระจากหนวยงานของรฐัทีไ่มใชสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ 

มีวัตถุประสงคใหความเห็นในการตราและการบังคับใชกฎหมายหรือกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ 

เพื่อคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอัน

เปนการคุมครองผูบริโภค

  มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

  มาตรา ๗ กจิการขององคการไมอยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ พนักงาน

และลูกจางขององคการตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

  มาตรา ๘  เงินและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการ ประกอบดวย

  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหไมนอยกวาหาบาทตอหัวประชากร
  (๒) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการ

  (๓) รายไดอื่น

  มาตรา ๙ รายไดขององคการไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลัง ตามกฎหมายวาดวยเงินคลัง กฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น

  ทรัพยสินขององคการเปนทรัพยสินของแผนดิน ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

  บรรดาอสังหาริมทรัพยทีอ่งคการไดมาโดยมีผูบรจิาคให หรอืไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงิน

หรือทรัพยสินตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) ขององคการใหเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ

  ใหองคการมีอาํนาจในการปกครอง ดแูล บาํรงุรกัษา ใช และจดัหาประโยชนจากทรพัยสนิขององคการ

  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่องคการไดมาโดยใชเงิน ตามมาตรา ๘ (๑) ใหตกเปน

ที่ราชพัสดุ แตองคการมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได
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  มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ

กรรมการกําหนด

  ใหองคการจดัทาํบญัชตีามหลกัสากล และจดัใหมกีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีและ

การพัสดุขององคการ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยหกเดือนตอครั้ง

  ใหองคการจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการ

สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป

  ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้งดวย

ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการ

ใชจายเงินและทรัพยสินขององคการ และจัดทํารายงานผลเสนอตอคณะกรรมการ

  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัสิ้นปบญัชขีองทุกป ใหองคการทํารายงานประจําปเสนอตอคณะ

กรรมการเพือ่เสนอตอรฐัมนตรเีพือ่ทราบ โดยแสดงงบการเงนิและบญัชทีาํการทีผู่สอบบญัชรีบัรองวาถกูตองแลว พรอม

ทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานขององคการในปที่

ลวงมาดวย

สวนที่ ๒
คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีก ๑๔ คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนผูแทนองคกรผูบริโภคที่

ดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสองป และเปนผูที่มีความรู และประสบการณในการทํางานคุมครอง
ผูบริโภคเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ กรรมการตองมาจากตัวแทนขององคกรผูบริโภคจากภูมิภาคไมนอยกวาเจ็ดคน 
และตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
  เมือ่มกีารประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกนัเองเปนประธานกรรมการ 

และรองประธานกรรมการหนึ่งคน

  ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ และผูอํานวยการอาจแตงตั้งพนักงานหรือลูกจาง

ขององคการไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการได

  มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไป

นี้

  ก. คุณสมบัติ

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมตํากวายี่สิบหาปบริบรูณ ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนที่จะรับเลือกเปนกรรมการตาม 

มาตรา ๒๖ (๒)

  ข. ลักษณะตองหาม
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  (๑) เปนบุคคลลมละลาย

  (๒) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

  (๓) ติดยาเสพติดใหโทษ

  (๔) เคยไดรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรบัความผดิทีไ่ดกระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๕) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

  (๖) เคยตองคําพพิากษาหรือคาํสั่งของศาลใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิเพราะราํรวยผิดปกติหรอื

มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

  (๗) เปนผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค

  (๘) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

  มาตรา ๑๓ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกใหมไดแตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

  ใหกรรมการซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพือ่ปฏิบตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการซึง่ได

รับเลือกใหมเขารับหนาที่

  มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

  (๑) ตาย

  (๒) ลาออก

  (๓) พนจากการเปนผูแทนองคกรผูบริโภคตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๑๒

  (๕) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด เพราะ

เหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ

  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) 

แลวแตกรณี ที่อยูลําดับถัดไปจากกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงเขาดํารงตําแหนงแทน หากไมมีผูที่ไดรับเลือกในลําดับ

ถัดไปใหดําเนินการเลือกใหมตามมาตรา ๒๖ และใหผูที่ไดรับเลือกอยู

ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอย

ยี่สิบวันจะไมดําเนินการเลือกก็ได

  มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ รวมทั้ง
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
  (๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานขององคการใหเกิดการจัดการที่ดีและ
บรรลุวัตถุประสงคตามหนาที่
  (๒) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงานและแผนการเงินและงบประมาณประจําปของ
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องคการ
  (๓) ใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค
  (๔) สงเสริมและสนับสนุนองคกรผูบริโภคในการคุมครองผูบริโภคใหเกดิขึ้นอยางนอยในทกุ
จังหวัด
  (๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และ
องคกรอื่นในการสงเสริมผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภค
  (๖) จดัใหมกีารประชุมสมชัชาตัวแทนองคกรผูบรโิภคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพือ่ประเมินการ
ทํางานดานการคุมครองผูบริโภคขององคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค ติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการคุมครองสิทธิผูบริโภคแกหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อดําเนินการใดๆ ในการคุมครองผู
บริโภค
  (๗)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูในการคุมครองผูบริโภค
  (๘) จัดทํารายงานเฉพาะกรณี รายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณผูบริโภคเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและเผยแพรตอสาธารณชน
  (๙) สนับสนุนการใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งทําการฟองคดี
แทนผูบริโภค เพื่อประโยชนสาธารณะที่มีผลกระทบตอสังคมโดยรวม และใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง ทั้งนี้ ตองไมซําซอนกับอํานาจการฟองคดีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (๑๐) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการในเรื่องดังตอไปนี้
   (ก) การบริหารงานทั่วไปขององคการ
   (ข) การกําหนดเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ
   (ค) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงิน
อื่นของพนักงานและลูกจาง
   (ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย 
การออกจากตาํแหนง การรองทกุขและการอทุธรณการลงโทษของพนกังานและลกูจาง รวมทัง้หลกัเกณฑ วธิี
การ และเงื่อนไขในการจางลูกจาง
   (จ) การบริหารและจัดการ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการรวมทั้งการ
บัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
   (ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นของพนักงานและลูกจาง
   (ช) ชอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายใน
  (๑๑) จัดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
  ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตามวรรคหนึ่ง (๑๐) (จ)         ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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  มาตรา ๑๖ ในกรณีทีส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน หรอืหนวยงานของรัฐเหน็สมควรตรา

และบังคับใชกฎหมายหรือกฎ และกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค ใหหนวยงานดังกลาวเสนอเรื่องนั้นตอ

คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณา

  ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการพิจารณาและการดําเนินการตามความ

เห็นนั้นตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควร 

  มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม

  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตัหินาทีไ่ด ใหกรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

  ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอืเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เปนเสียงชี้ขาด

  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม

  มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได

  การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ ๓
ผูอาํนวยการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

  

  มาตรา ๑๙ ใหมผีูอาํนวยการเปนผูรบัผดิชอบการบรหิารกิจการขององคการขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 

มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานขององคการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในองคการ

  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูอํานวยการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอ

ไปนี้

  ก. คุณสมบัติ

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง

  (๓) มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการบริหารกิจการขององคการตามมาตรา 

๕

  ข. ลักษณะตองหาม

  (๑) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๒ ข.
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  (๒) เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ

  มาตรา ๒๐ ใหผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แต

จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

  เมื่อตําแหนงผูอํานวยการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการคนใหม 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

  ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานขององคการคนหนึ่ง

เปนผูรักษาการแทน

  มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ

  (๑) ตาย

  (๒) ลาออก

  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๑๙            วรรคสอง

  (๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด

  มาตรา ๒๒ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

  (๑) บริหารกิจการขององคการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของคณะกรรมการ

  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณ 

และการบริหารดานอื่นขององคการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย นโยบาย มติ 

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการหรือตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย

  มาตรา ๒๓ ใหผูอาํนวยการเปนผูแทนขององคการในกจิการขององคการทีเ่กีย่วของกบับคุคลภายนอก 

แตผูอํานวยการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนดก็ได
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หมวด ๒
คณะกรรมการสรรหา

  มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย

  (๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

  (๒) นายกสภาทนายความ

  (๓) ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

  (๔) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน

  (๕) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

  (๖) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

  (๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ

  (๘) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

  (๙) ผูอํานวยการสถาบันกิจการโทรคมนาคม

  ในกรณีที่กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาหาคน

  กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเลือกเปนกรรมการ

  ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา

  ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

  ใหองคการทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

  มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

  (๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตาม         มาตรา ๒๖

  (๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย

  มาตรา ๒๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ ดังตอ

ไปนี้

  (๑) จัดใหองคกรผูบริโภคที่ประสงคสงผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการมาขึ้นทะเบียน

  (๒) จัดใหองคกรผูบริโภคตาม (๑) เสนอชื่อผูแทนที่จะเลือกเปนกรรมการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้

   (ก) กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคจํานวนหนึ่งคน

   (ข) กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคเขตจํานวนหนึ่งคน

  (๓) จดัใหผูซึง่มหีนงัสอืมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบรโิภคทีข่ึน้ทะเบยีนตาม (๒) (ก) เลอืก

กันเองใหไดจํานวนเจ็ดคน

  (๔) จดัใหผูซึง่มหีนงัสอืมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบรโิภคที่ขึน้ทะเบียนตาม (๒) (ข) เลอืก

กันเองในแตละเขตใหเหลือเขตละหนึ่งคน
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  (๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนแปดเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งเขต สวน

เขตอื่นๆใหกําหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดตอกันโดยมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน

  การดาํเนนิการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาทีค่ณะกรรมการสรรหา

ประกาศกําหนด

บทเฉพาะกาล

  มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔ เพื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
  มาตรา ๒๘ ในวาระเริม่แรกกอนทีอ่งคการจะไดรบังบประมาณรายจายประจาํปใหสาํนักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคจดัทาํแผนการดาํเนนิการของคณะกรรมการและแผนการจดัตัง้และการบรหิาร
งานขององคการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการและการบริหาร
งานตามแผนดังกลาว
  ใหคณะรฐัมนตรีพจิารณาจัดสรรงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนนุทั่วไปเพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการตามแผนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอตามความจําเปน

         ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.........................................

        นายกรัฐมนตรี

 ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 แกไขในการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 มาตรา ๒๕ ของรางพระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค พ.ศ. .... ของภาคประชาชน

 มาตรา ๖ ของรางพระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค พ.ศ. .... ของภาคประชาชน และมีแกไขในการประชุมหารือ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 แกไขในการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 มาตรา ๑๓ (๘) ของรางพระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค พ.ศ. .... ของภาคประชาชน และมีแกไขในการ

ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 แกไขในการประชุมหารอืเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

 จากการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหคงเนื้อความตามรางรัฐบาล

 แกไขในการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
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