
คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน เป็นกลไกใน ร่าง 

พระราชบญัญตัอิงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ....... เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผู้

บรโิภค ในการเสนอ

1. ข้อคดิเหน็ต่อระเบยีบ หรอืกตกิาทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้รโิภค 

2. ตดิตามเฝ้าระวงัตรวจสอบสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนการท�างานของหน่วยงานรฐั 

3. เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นจรงิและชดัเจน เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถใช้ข้อมลูประกอบการบรโิภค

ได้ และท�าให้ผูป้ระกอบการรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 

4. สนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ให้องค์กรผูบ้รโิภค

5. จดัให้มเีวทสีมชัชาผูบ้รโิภค 

6. ศกึษาวจิยั เพือ่พฒันางานคุม้ครองผูบ้รโิภค

คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ได้มาจากการเลอืก

กนัเองของเครอืข่ายผูบ้รโิภคทัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ7 ด้าน และตวัแทนเขต 8 เขต ซึง่ต่างจาก

ทีก่�าหนดในร่าง พระราชบญัญตัอิงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ....... ทีใ่ห้กรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ7 ด้าน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

การท�างานทีผ่่านมา คณะกรรมการฯ ท�างานผ่านกลไกอนกุรรมการทัง้ 7 ด้าน ซึง่บนัทกึ

ฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานของคณะกรรมการฯ และเครือข่ายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาผูบ้รโิภคในด้านต่างๆ ทีไ่ด้น�าเสนอเป็น 7 ด้าน ตลอดจนข้อเสนอผ่านกระบวนการสมชัชา

ผูบ้รโิภคและศนูย์ร้องเรยีนต่างๆ

บทนำ 
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บนัทกึฉบบันีจ้งึสะท้อนให้เหน็ว่า การคุม้ครองผูบ้รโิภคซึง่ครอบคลมุกว้างขวางทกุเรือ่งที่

เกีย่วกบัการบรโิภคและการบรกิาร หน่วยงานภาครฐัทีก่�ากบังานคุม้ครองผูบ้รโิภคกม็หีลายหน่วย

งานมากมาย ซึง่การท�างานภาครฐัเกีย่วข้องกบัการกฎหมายและกฏระเบยีบต่างๆ ดงันัน้ งาน

คุม้ครองผูบ้รโิภคภาครฐัจะมปีระสทิธภิาพต่อเมือ่มกีฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีด่ ีและมกีาร

บงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนองค์กรผูบ้รโิภคและเครอืข่ายผูบ้รโิภคนัน้ เป็นกลไกส�าคญัหนึง่

ทีจ่ะท�าให้หน่วยงานรฐัท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพผลกัดนัให้ผูผ้ลติมคีวามรบัผดิ

ชอบในการผลติสนิค้าและบรกิารทีป่ลอดภยั มคีณุภาพสมราคา ตลอดจนท�าให้ผูบ้รโิภคเข้มแขง็

ด้วยกระบวนการทางสงัคม และต้องเป็นอสิระจากทัง้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานรฐั

แนวคดิดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของการพฒันางานคุม้ครองผูบ้รโิภคขององค์กรผูบ้รโิภคในไทย

ตลอดมา และเรยีกร้องให้มพีระราชบญัญตัอิงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. มาเป็น

เวลากว่า 17 ปี เพือ่เป็นกลไกทีส่�าคญัของการพฒันาทีม่ตีวัแทนผูบ้รโิภคอย่างเป็นระบบ ได้รบัการ

สนบัสนนุจากรฐั แต่การท�างานเป็นอสิระ

กรณตีวัอย่างทีช่ดัเจน เช่น การเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากสนิค้าและบรกิาร ทีป่ระกอบ

การโดยธรุกจิเอกชนหรอืหน่วยงานรฐักต็าม ด้วยการตดิตาม ตรวจสอบ และศกึษา จนสามารถ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นจรงิ ไม่ว่าจะเป็นการปนเป้ือนสารเคมใีนข้าว ผกัและผลไม้ เพือ่ก่อให้เกดิ

การปรบัปรงุ หรอืกรณทีีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ผูบ้รโิภคทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากสนิค้าและบรกิาร

เดยีวกนั เพือ่ด�าเนนิการเรยีกร้องความเป็นธรรม ด้วยกระบวนการเจรจากบัผูป้ระกอบการ ตลอด

จนการด�าเนนิการทางกฎหมาย

บนัทกึนีถ้กูรวบรวม ด้วยความต้องการให้เสยีงของผูบ้รโิภค ได้รบัการตอบสนอง เพือ่ร่วม

กนัพฒันาขบวนการผูบ้รโิภคไทย ซึง่ถ้ามข้ีอผดิพลาด หรอืข้อคดิเหน็เพิม่เตมิ คณะผูจ้ดัท�ายนิดี

น้อมรบัอย่างเตม็ใจด้วยความขอบคณุ

รศ.ดร.จริาพร ลิม้ปนานนท์ 

ประธานคณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ภาคประชาชน
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สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
ผู้บริโภค = พลเมือง

สาร ีอ๋องสมหวงั

ทกุคนเป็นผูบ้รโิภคตัง้แต่เกดิจนตาย สมยัหนึง่ค�าว่า บรโิภค มนียัเพยีงการกนิอาหาร ต่อ

มาได้รบัการยอมรบักนัมากขึน้ว่า บรโิภคไม่เพยีงแต่เฉพาะเรือ่งกนิเท่านัน้ ยงัหมายถงึการใช้สนิค้า

และบรกิารด้วยทัง้ทีซ่ือ้ด้วยตนเองหรอืไม่กต็าม และในปัจจบุนัแนวความคดิการท�างานคุม้ครองผู้

บรโิภค ยงัขยายความหมายผูบ้รโิภคทีร่วมถงึความเป็นพลเมอืง นัน่คอืทกุคนเป็นผูบ้รโิภคนัน่เอง

กระแสบรโิภคนยิม แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิแบบเสรนียิมในปัจจบุนั ท�าให้ผูบ้รโิภคมี

พฤตกิรรมไม่ต่างจากโฆษณาในโทรทศัน์ สนิค้าและบรกิารมคีวามซบัซ้อน ทัง้ในเชงิการผลติและ

การตลาด ผูบ้รโิภคไทยประสบปัญหาถกูเอารดัเอาเปรยีบ ตัง้แต่เรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ จนกระทัง่เรือ่ง

ใหญ่ๆ อย่างการซือ้ขายบ้าน การโฆษณาและการส่งเสรมิการขายท�าให้ทกุอย่างกลายเป็นสนิค้า 

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารรกัษาโรค ลดความอ้วน ความงาม เพิม่พลงัทางเพศ ในวทิยธุรุกจิชมุชน 

เคเบิล้ทวี ี ทวีดีาวเทยีม หรอืแม้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุด้านความปลอดภยัต่อชวีติของผูบ้รโิภคในการใช้

บรกิารรถโดยสารสาธารณะ ทีป่ระสบอบุตัเิหตแุละถงึแก่ชวีติมากกว่าทีค่วรเป็นไม่เว้นแต่ละวนั 
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ปัญหาคณุภาพ มาตรฐานและความปลอดภยัของรถโดยสาร1 รวมถงึปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัความ

ปลอดภยัทีต่�า่กว่ามาตรฐานหรอืการป้องกนัไว้ก่อนตามทีค่วรจะเป็น ตลอดจนการออกมาตรการ

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคถกูแทรกแซง รปูธรรมเช่น การผลกัดนัให้ยกเลกิการน�าเข้า การผลติ การ

จ�าหน่ายแร่ใยหนิทีเ่ป็นปัญหาต่อสขุภาพและโรคมะเรง็เยือ่หุม้ปอด ทัง้ทีม่มีตสิมชัชาสขุภาพแห่ง

ชาตคิรัง้ที ่3 พ.ศ. 2553 และมตคิณะรฐัมนตร ีปี 2554 จนถงึปัจจบุนัยงัไม่สามารถด�าเนนิการ

ได้จรงิ มหีลายหน่วยงานรบัผดิชอบและเป็นไปอย่างยากล�าบาก2 การคุม้ครองผูบ้รโิภคในระดบัพืน้

ฐานทีส่�าคญัและควรจะมใีห้ชดัเจนถกูต้อง เช่น ฉลากสนิค้า วนัหมดอาย ุทีค่วรจะต้องเป็นภาษา

ไทยอ่านง่าย ชดัเจน3 รวมทัง้ปัญหาความทกุข์มากขึน้จากการใช้สทิธอินัพงึมพีงึได้ของผูบ้รโิภค 

ความล่าช้าในการด�าเนนิการ การถกูผูป้ระกอบการฟ้องคดี4

การความตืน่ตวั ความเท่าทนัในการใช้ชวีติ การเข้าถงึข้อมลู การเปิดเผยข้อมลูของหน่วย

งานรฐั ยงัขาดความเป็นอสิระ และไม่สอดคล้องต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค มข้ีอจ�ากดัในการ

ด�าเนนิการนาประการ เช่น การประกาศการตรวจสอบของขวญัปีใหม่ของหน่วยงานรฐั จ�านวน 

3,167 กระเช้า ในซเูปอร์มาร์เกต็จ�านวน 24 แห่ง พบสนิค้าทีม่ปัีญหาจ�านวน 221 ชิน้ และพบผู้

กระท�าความผดิเรือ่งการแสดงฉลากไม่ถกูต้องจ�านวน 7 ราย บางแห่งไม่แสดงวนัหมดอาย ุโดย

ไม่ได้มกีารเปิดเผยรายชือ่ทีไ่ด้ส�ารวจ และไม่มกีารแสดงรายชือ่ห้างทีก่ระท�าความผดิแต่ประการ

ใด ซึง่สะท้อนการไม่ให้ความส�าคญัในการคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นความ

จรงิตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู หรอืข้อมลูทีจ่�าเป็นในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า5 จะมเีพยีง

1รถทวัร์โคราชไปทศันศกึษาพทัยา เบรกแตกถนนนครราชสมีา-นาด ีชนท้ายพ่วง 18 ล้อนกัรยีนเสยีชวีติ 15 ศพ เจบ็ 
กว่า 40 ราย.... อ่านต่อได้ที ่: http://bit.ly/1cY2uX9
2นางสมบญุ สคี�าดอกแค เครอืข่ายรณรงค์ยกเลกิแร่ใยหนิแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวกบัส�านกัข่าวอศิรา (www.
isranews.org) ต่อความกงัวลดงักล่าวว่า นบัตัง้แต่คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตเิมือ่ปี 2554 เหน็ชอบในหลกัการที่
จะท�าให้ไทยไร้แร่ใยหนิไครโซไทล์ แต่จากการประสานงานทีผ่่านมากบันพ.ชาญวทิย์ ทระเทพ รองปลดัสธ. ในฐานะ
ประธานด�าเนนิการกลบัได้รบัการยนืยนัว่า ไม่ยกเลกิ ท�าให้เสยีความรูส้กึอย่างยิง่ ทัง้นีเ้ชือ่ว่าต้องมเีรือ่งเกีย่วข้องกบัฝ่าย
การเมอืงและนายทนุแน่นอน http://www.i-newsmedia.net/idp/node/3458
3การส�ารวจฉลากขนมหน้าโรงเรยีนใน 3 จงัหวดัขององค์กรผูบ้รโิภค ได้แก่ ขอนแก่น สรุาษฎร์ธาน ีและสงขลา พบว่า 
ร้อยละ 70 ฉลากอาหารไม่ถกูต้อง เช่น ไม่มเีลขอย. ไม่สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ ไม่มวีนัหมดอาย ุไม่มฉีลากภาษา
ไทย 
4กรณบีรษิทัเมคไทย จ�ากดั ลงบนัทกึประจ�าวนัผูบ้รโิภคทีโ่พสต์ข้อความและรปูแมลงสาบในชอคโกเลตชนัเดย์ หน้าเพจ
ของบรษิทัแมคไทย หรอืบรษิทัแพลท็ทนิมั มอเตอร์เซลส์ จ�ากดั ผูน้�าเข้ารถตูโ้ฟตอนจากประเทศจนี ยืน่ฟ้องผูบ้รโิภค
และเจ้าหน้าทีม่ลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคในคดอีาญาจ�านวน 20 คดใีนข้อหาร่วมกนัหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความ
เทจ็ เรยีกค่าเสยีหายเป็นเงนิจ�านวน 5 ล้านบาท หรอืการฟ้องคดผีูเ้สยีหายอกีหลายคดใีนอดตี http://www.consumer-
songkhla.org/paper/2217 เป็นต้น
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การด�าเนนิการขององค์กรสาธารณประโยชน์ แต่ยงัมเีป็นไปอย่างจ�ากดัและมปัีญหาหลายประการ 

รวมถงึปัญหาค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึห้องทดลอง6

นอกจากนีปั้ญหาผูบ้รโิภคจากบรกิารสาธารณะของรฐั เช่น พลงังาน ไฟฟ้า โทรศพัท์ การ

ประปา รวมถงึการผกูขาด ตดัตอน หรอืการแปรรปูรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นเพยีงการเปลีย่นเจ้าของ

การผกูขาดโดยรฐั เป็นการผกูขาดและท�าก�าไรสงูสดุโดยเอกชนในตลาดหลกัทรพัย์ ไม่ได้มคีวาม

หมายถงึการปฏริปูทรพัยากรของรฐัเพือ่ผลประโยชน์ของพลเมอืง ความไม่เป็นธรรมหรอืช่องว่าง

ของกฎหมายอกีมากมาย

ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 รบัรองสทิธขิองผูบ้รโิภคไว้ 5 

ประการ7 หรอืประเทศไทยได้รบัรองข้อตกลงสหประชาชาต ิในปี 2531 ไว้ว่า “ผูบ้รโิภคมสีทิธทิี่

จะได้บรโิภคผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มอีนัตราย พอๆ กบัความส�าคญัของการส่งเสรมิให้ได้รบัความยตุธิรรม 

ความเสมอภาค และความยัง่ยนืของการพฒันาเศรษฐกจิและการพฒันาของสงัคม ตลอดจนสิง่

แวดล้อม” 

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองมหีลายหน่วยงาน ซ�า้ซ้อน ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงาน

ของรฐั หรอืองค์กรอสิระด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค มปัีญหา มข้ีอจ�ากดั ยงัไม่สามารถคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคได้จรงิในปัจจบุนั และใช้วธิกีารฟ้องคดนีกัวชิาการและสือ่สารมวลชนในการให้ข้อมลูต่อ

สาธารณะในการวพิากษ์วจิารณ์มาตรการหรอืนโยบายด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค8

5จากการตรวจสารเมทลิโปรไมด์ ในข้าวสารบรรจถุงุ ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จ�านวน 28 ถงุไม่พบ
สารดงักล่าวตกค้าง ส่วนอกี 26 ถงุ พบว่ามสีารตกค้างอยูท่ี ่0.9-21 ppm ( หนึง่ต่อล้านส่วน) ซึง่ไม่เกนิค่ามาตรฐาน
ทีก่�าหนดอยูท่ี ่50 ppm แต่ไม่ได้หมายความว่าสารทีต่กค้างจะมาจากการรมสารเคมเีสมอไป เพราะอาจจะมาจากพืน้ที่
ของการปลกูข้าว ซึง่ในดนิมกีารผสมของสารดงักล่าวอยูแ่ล้ว http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1
372412652&grpid=00&catid=&subcatid=
6กจิกรรมส�าคญัของมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค ด้านการเผยแพร่ความรูสู้ผู่บ้รโิภค ผ่านนติยสารฉลาดซือ้ เป็นนติยสารราย
เดอืนตพีมิพ์มาแล้ว 19 ปี
7พรบ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 (1) สทิธทิีจ่ะได้รบัข่าวสาร รวมทัง้ค�าพรรณนาคณุภาพทีถ่กูต้องและ
เพยีงพอเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร(2)สทิธทิีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสนิค้าหรอืบรกิาร(3)สทิธทิีจ่ะได้รบัความปลอดภยั
จากการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร(3) อน ุ1 สทิธทิีจ่ะได้รบัความเป็นธรรมในการท�าสญัญา(5) สทิธทิีจ่ะได้รบัการพจิารณา
และชดเชยความเสยีหาย
8ศาลอาญามคี�าสัง่รบัฟ้อง“นกัวชิาการ TDRI – สือ่จากไทยพบีเีอส” หมิน่ประมาท กสทช. จากกรณทีีค่ณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (กสทช.) ทีป่ระกอบไปด้วย พอ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิ
สวุรรณ , ดร.สทุธพิล ทวชียัการ , พลเอกสกุจิ ขมะสนุทร , รศ.ประเสรฐิ ศลีพพิฒัน์ และส�านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยนายฐากร ตณัฑสทิธิ ์ร่วมกนั
เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องคดหีมิน่ประมาท หมายเลขด�าที ่3172/2556 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2556 โดยมนีางเดอืนเด่น นคิม
บรริกัษ์ และนางสาวณฎัฐา โกมลวาทนิ เป็นจ�าเลยที ่1 และ 2 ตามล�าดบั
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แนวคดิเรือ่ง “องค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค” ถอืก�าเนดิและก่อร่างสร้างตวัขึน้

ในยคุรฐัธรรมนญูปี 2540 ในมาตรา 57 ซึง่ก�าหนดให้มอีงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ท�าหน้าทีใ่ห้ความเหน็ต่อนโยบาย มาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภคได้อย่างอสิระไม่ถกูบงัคบัด้วย

เงือ่นไขจากฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายการเมอืง เปรยีบเสมอืนการบอกกลายๆ ว่า อ�านาจในการออก

กฎหมายและมาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นของผูบ้รโิภคเอง ไม่ได้ถกูผกูขาดอยูเ่ฉพาะ

หน่วยงานของรฐั ทีท่�าหน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภค หรอืผูบ้รโิภคต้องมส่ีวนร่วมทีส่�าคญั ซึง่เป็นการเปิด

โอกาสให้ผูบ้รโิภคได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดชะตากรรมของตนเอง เสนอ และให้ความเหน็ในการ

ออกกฎหมาย รวมทัง้ให้ความเหน็ในการก�าหนดมาตรการเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

เครอืข่ายองค์กรผูบ้รโิภค ได้พยายามรณรงค์เรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง ท�าให้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 

2550 ชดัเจนมากขึน้ในมาตรา 61 รบัรองสทิธขิองบคุคล ซึง่เป็นผูบ้รโิภค ย่อมได้รบัการคุม้ครอง

ในการได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิ และมสีทิธร้ิองเรยีนเพือ่ให้ได้รบัการแก้ไขเยยีวยาความเสยีหาย 

รวมทัง้มสีทิธริวมตวักนัเพือ่พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภค

ให้มอีงค์การเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงานของรฐั ซึง่ประกอบด้วย 

ตวัแทนผูบ้รโิภค ท�าหน้าทีใ่ห้ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัในการตรา

และการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเหน็ในการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่คุม้ครองผู้

บรโิภค รวมทัง้ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ทัง้นี ้ให้รฐัสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการขององค์การอสิระดงักล่าวด้วย

รวมทัง้ได้มกีารก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 303 ให้มกีารด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็

ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภา ซึง่ได้ครบก�าหนดในวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

ร่างพระราชบญัญตัอิงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ... ตามเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนญู ซึง่เครอืข่ายผูบ้รโิภคและประชาชน ได้ใช้สทิธติามรฐัธรรมนญูในการเสนอกฎหมาย 

โดยการเข้าชือ่ประชาชนจ�านวน 12,208 รายชือ่และเสนอต่อประธานรฐัสภาเมือ่วนัที ่19 

กมุภาพนัธ์ 2552 จนผ่านกระบวนการพจิารณาของรฐัสภามาเป็นล�าดบั ผ่านกรรมาธกิารร่วม 

ล่าสดุได้ผ่านการพจิารณาในวาระที ่3 ของวฒุสิภาเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2556 และอยูร่ะหว่าง

การพจิารณาในวาระที ่ 3 ของสภาผูแ้ทนราษฎร จนกระทัง่รฐับาลประกาศยบุสภา เมือ่วนัที ่ 9 

ธนัวาคม 2556 ทีผ่่านมา ท�าให้กฎหมายฉบบันีต้กไป รอการร้องขอของคณะรฐัมนตรชีดุใหม่

ภายในหกสบิวนั และให้รฐัสภามมีตเิหน็ชอบด้วย เพือ่เดนิหน้ากฎหมายฉบบันีต้ามมาตรา 153 

ของรฐัธรรมนญู แต่ปัจจบุนัรฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบัดงักล่าวได้ถกูยกเลกิไปและยงัมข้ีอถกเถยีง

เรือ่งอ�านาจทางอาญาในการเสนอกฎหมายของประชาชนทีร่อ สนช. ชีข้าด 
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9คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชนเกดิขึน้จากการน�าแนวคดิและจ�าลองรปูแบบการ
ท�างานมาจากคณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามเจตนารมณ์ ของรฐัธรรมนญู มาตรา 61 ท�า
หน้าทีใ่ห้ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัในการตราและ การบงัคบัใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเหน็ในการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทัง้ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรอืละเลย
การกระท�าอนัเป็นการคุม้ครอง
10www.indyconsumers.org
11ภาคประชาชนเซน็เอม็โอยกูบั ‘ทร’ู ป้องกนัปัญหาโรมมิง่ วนัศกุร์ที ่14 มนีาคม 2557 ทีโ่รงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค 
กรงุเทพฯ เนือ่งในวนั “วนัสทิธผิูบ้รโิภคสากล” (World Consumer Rights Day) คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่
การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค ร่วมกบั บรษิทั เรยีล ฟิวเจอร์ จ�ากดั ในเครอืบรษิทัทร ูได้
ร่วมกนัลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (เอม็โอย)ู ในการป้องกนัปัญหาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะหว่าง
ประเทศ (International Roaming)http://prachatai.com/journal/2014/03/52275

จากผลการศกึษาของมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค พบว่า กระบวนการในการออกนโยบาย กฎหมาย 

มาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตลอดระยะเวลามากกว่า 16 ปีภายใต้รฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบั 

ไม่มีการขอความคิดเห็นตัวแทนผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ได้ให้ความ

ส�าคญักบัข้อมลูทีไ่ด้จากการขอความคดิเหน็ในการก�าหนดนโยบาย ทีส่่งผลกระทบและเกีย่วข้อง

กบัผูบ้รโิภค เช่น การออกฉลากอาหารดดัแปรพนัธกุรรมทีม่กีารรบัฟังความคดิเหน็ แต่มไิด้น�า

ความเหน็ไปใช้ในการออกประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งนี ้พระราชก�าหนดภาษสีรรพสามติในกจิการ

โทรคมนาคมที่ท�าให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจคมนาคมที่ได้รับสัมปทานในอดีต การแปรรูป

รฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอยูแ่ละการด�ารงชวีติของผูบ้รโิภค เช่น ไฟฟ้า น�า้ประปา องค์การ

เภสชักรรม หรอืสือ่สารมวลชน การท�าข้อตกลงเขตการค้าเสร ีและข้อสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

บรกิารสาธารณะทีไ่ม่ก�าหนดมาตรการเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคในข้อสญัญาสมัปทาน และเป็นข้อ

สญัญาทีผู่บ้รโิภคเสยีเปรยีบ การมส่ีวนร่วมของผูบ้รโิภคซึง่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานคุม้ครองผู้

บรโิภค กลายเป็นเครือ่งมอืระบบตวัแทน เช่น คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดอตัราไฟฟ้าเอฟท(ีFt) 

หรอืในสองปีทีผ่่านมา คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน9  

ได้เสนอความคดิเหน็ต่อกสทช. การจดัการประมลูคลืน่ความถี ่2.1 GHz (ใบอนญุาต 3G) การสิน้

สดุอายสุญัญาสมัปทานคลืน่ 1800 MHz ผลปรากฏว่า ไม่มกีารตอบจดหมาย หรอืตอบกลบัการให้

ความเหน็แต่ประการใด จากการให้ความเหน็ ขณะทีก่ารจดัท�าความคดิเหน็ต่อการทางพเิศษแห่ง

ประเทศไทยให้ทบทวนและยตุกิารขึน้ราคาค่าผ่านทางพเิศษ โดยการทางพเิศษได้ส่งจดหมายตอบ

กลบัโดยมเีหตผุลหลกัว่าเป็นไปตามสญัญา หรอืกรณขีอให้นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

พลงังาน ยตุกิารขึน้ราคาก๊าซแอลพจี ีและได้เสนอให้ปรบัโครงสร้างราคาให้เป็นธรรม ลดค่าผ่าน

ท่อก๊าซ และไม่เลอืกปฏบิตัด้ิานราคาในการจ�าหน่ายเนือ้ก๊าซ ส�านกันายกรฐัมนตรไีด้ตอบกลบัว่า 

มกีารมอบหมายให้หน่อยงานทีเ่กีย่วข้องชีแ้จง และกระทรวงพลงังานได้ตอบจดหมายกลบัมา10  
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ปัญหาร้องเรียนผู้บริโภค ปี 2556

ด้าน N S W E C NE BKK Total

บรกิารสาธารณสขุ 112 10 61 22 80 254 724 1263

โทรคมนาคม 172 22 70 3 139 226 117 749

การเงนิการธนาคาร 32 6 5 1 17 24 306 391

บรกิารสาธารณะ 26 16 87 11 22 22 103 287

ทีอ่ยูอ่าศยั 8 4 4 1 45 15 131 208

ผลติภณัฑ์สขุภาพ 10 6 57 0 47 47 29 196

สนิค้าและบรกิาร 26 9 16 6 11 39 84 191

อืน่ๆ 71 0 5 6 0 132 15 229

รวม 457 73 305 50 361 759 1509 3514

รปูธรรมความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ จากกรณี 

คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน ได้ท�าความร่วมมอืกบั บรษิทั

เรยีลฟิวเจอร์จ�ากดั ในการป้องกนัปัญหาการล้มละลายจากการใช้โทรศพัท์และข้อมลูในต่างประเทศ 

(International roaming) ในการก�าหนดวงเงนิ การเตอืน การระงบับรกิารเมือ่บรษิทัรบัทราบว่า 

ครบวงเงนิหรอืเกนิวงเงนิทีก่�าหนด11 เป็นต้น
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จากรัฐธรรมนูญ
สู่คณะกรรมการองค์การอิสระ

ภาคปชช.
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2544

ÃÐÂÐáÃ¡¢Í§¡ÒÃ¼ÅÑ¡ Ñ́¹¡®ËÁÒÂà»š¹ª‹Ç§·ÕèÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2540 ÂÑ§»ÃÐ¡ÒÈãªŒ «Öè§Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤¶Ù¡ºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹ÁÒµÃÒ 57 ª‹Ç§
àÇÅÒ¹Õé ¶×Íà»š¹ª‹Ç§·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÃÐÂÐáÃ¡ ä Œ́á¡‹
-¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐµÒÁ
ÁÒµÃÒ 57
-à¼Âá¾Ã‹ËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
-ÊÔ· Ô̧¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õè¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ
-¡ÒÃ Ñ́̈ àÇ·ÕÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹àÃ×èÍ§
ËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐáÅÐ»˜ÞËÒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2541-àÁÉÒÂ¹ 2543
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÃÐÂÐ·Õè 2 ¡®ËÁÒÂàÃÔèÁà»š¹
ÃÙ»à»š¹Ã‹Ò§
-¡ÒÃÂ¡Ã‹Ò§¡®ËÁÒÂÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
-¡ÒÃ¨Ñ´àÇ·Õà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ã‹Ò§¡®ËÁÒÂã¹
ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´
-¡ÒÃ Ñ́̈ àÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÃÐ Ñ́ºÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐàÇ·Õ
ãËÞ‹ã¹¡ÃØ§à·¾Ï
-¾Ñ²¹ÒÃ‹Ò§â´ÂÊË¾Ñ¹¸�Í§¤�¡Ã¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
¹ÓàÊ¹ÍÃÑ°ºÒÅ, Ê.Ê., Ê.Ç., ÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
àÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹
 

àÁÉÒÂ¹ 2543-ÁÕ¹Ò¤Á 2546

¼ÅÑ¡ Ñ́¹¼‹Ò¹ÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô̈
áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔáÅÐÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ
Ã‹Ò§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ (ÊÊÃ.) à¾×èÍãËŒÃÑ°
¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»˜¨¨ØºÑ¹ ÃÐºØ¤ÇÒÁ
à»š¹ÍÔÊÃÐ¢Í§Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ãËŒªÑ´à¨¹ áÅÐ
¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃÑ°ºÒÅµŒÍ§´Óà¹Ô¹
¡ÒÃàÃ×èÍ§¹Õé

ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃ‹Ò§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2550

Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾× èÍ¡ÒÃ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§
¼ÙŒºÃÔâÀ¤¶Ù¡ºÃÃ¨ØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2550 ã¹ÁÒµÃÒ 61

12 ÁÕ¹Ò¤Á 2551

àÃÔ èÁµŒ¹Ã³Ã§¤�ãËÁ‹ÍÕ¡¤ÃÑ é§µÒÁ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ »‚ 2550 â´Â¡ÒÃ
»ÃÐ¡ÒÈà¨µ¹ÒÃÁ³�áÅÐÃÇºÃÇÁ
ÃÒÂª×èÍ»ÃÐªÒª¹ 10,000 ÃÒÂª×èÍ 
ã¹¡ÒÃàÊ¹Í¡®ËÁÒÂÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾× èÍ¡ÒÃ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§¼Ù ŒºÃÔâÀ¤ â´Â
ÊË¾Ñ¹ �̧Í§¤�¡Ã¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ÁÙÅ¹Ô̧ Ôà¾×èÍ
¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ÈÙ¹Â�¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ· Ô̧¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
42 Ñ̈§ËÇÑ́  à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒàÊÕÂËÒÂ·Ò§
¡ÒÃá¾·Â� à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤¹¤Í¹â´ áÅÐ
ªÁÃÁË¹ÕéºÑµÃà¤Ã ỐµáÅÐÊÔ¹àª×èÍÊ‹Ç¹
ºØ¤¤Å

15 ÁÕ¹Ò¤Á 2551

¹ÓÃÒÂª× èÍ·Õ èÃÇºÃÇÁä´Œ·Ñ é§ËÁ´ 
12,208 ÃÒÂª×èÍ Â×è¹µ‹Í ¹ÒÂªÑÂ 
ªÔ´ªÍº »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒ

19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2552

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍâ´Â
ÃÑ°ÊÀÒÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ÊÁºÙÃ³�
ÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´ ¨Ó¹Ç¹ÃÒÂª×èÍ·Õè
¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤×Í 11,700 
ÃÒÂª×èÍ

23 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2522-
2 ÁÕ¹Ò¤Á 2552

ÃÑ°ÊÀÒÊ‹§¢ŒÍÁÙÅÃÒÂª×èÍãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ (¡¡µ.) µÃÇ¨ÊÔ· Ô̧

4 ÁÕ¹Ò¤Á 2552

¡¡µ. Ê‹§ÃÒÂª×èÍãËŒ¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
à»š¹¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº

1 àÁÉÒÂ¹ 2552

¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·Ó¡ÒÃÊ‹§ÃÒÂª×èÍ
ä»»�́ »ÃÐ¡ÒÈã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍÃŒÍ§¤Ñ́ ¤ŒÒ¹
à»š¹àÇÅÒ 20 ÇÑ¹

16 àÁÉÒÂ¹ 2552-
5 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2552

¡¡µ. Ê‹§ÃÒÂª×èÍ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
¡ÅÑº¤×¹ÁÒÂÑ§ÃÑ°ÊÀÒ

¾ÄÉÀÒ¤Á 2552

6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2552
ÃÑ°ÊÀÒá¨Œ§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÍÊºÇ‹Ò ÁÕ
¼ÙŒà¢ŒÒª×èÍ¤ÃºµÒÁËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃà¢ŒÒ
ª×èÍàÊ¹Í¡®ËÁÒÂ ¨Ó¹Ç¹ 11,230 
ÃÒÂª×èÍ

3 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
»ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂÇ‹Òà»š¹Ã‹Ò§
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔà¡ÕèÂÇ´ŒÇÂ¡ÒÃà§Ô¹ 
Ê‹§ãËŒ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÅ§¹ÒÁãËŒ¤Ó
ÃÑºÃÍ§

15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÊ‹§ 
Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ©ºÑº»ÃÐªÒª¹ 
ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò

22 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
ÁÙÅ¹Ô̧ Ôà¾×èÍ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Ó¨´ËÁÒÂàÊ¹Í
ãËŒ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÅ§¹ÒÁ áÅÐàÃ‹§ÃÑ́
¡ÒÃàÊ¹Í Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×èÍ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¾.È.... 
©ºÑº»ÃÐªÒª¹

6 µØÅÒ¤Á 2553
·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®ÃÅ§ÁµÔÃÑºËÅÑ¡¡ÒÃ
áË‹§ Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ¤ØŒÁ
¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¾.È.... ©ºÑº¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 
©ºÑº¹Ò§ÊÒÇà©ÅÔÁÅÑ¡É³� à¡çº·ÃÑ¾Â�áÅÐ¤³Ð
à»š¹¼ÙŒàÊ¹Í ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇ¼‹Í§ÈÃÕ ¸ÒÃÒÀÙÁÔáÅÐ
¤³Ðà» š¹¼Ù Œ àÊ¹Í ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇÁÑÅÅ Ô¡Ò 
¨ÔÃÐ¾Ñ¹¸Ø�ÇÒ³ÔªáÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í ©ºÑº
¹ÒÂÇÔªÒÞ ÁÕ¹ªÑÂ¹Ñ¹·�áÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í 
©ºÑº¹ÒÂÇÃ§¤� à´ªÇÔ¡ÃÁáÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í 
áÅÐ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇÊÒÃÕ ÍŽÍ§ÊÁËÇÑ§áÅÐ»ÃÐªÒª¹
¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧àÅ×Í¡µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 11,230 ¤¹ à»š¹
¼ÙŒàÊ¹Í áÅÐµÑé§¡ÃÃÁÒ Ô̧¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞ¢Öé¹¤³Ð
Ë¹Öè§¨Ó¹Ç¹ 54 ¤¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò

à¤Å×èÍ¹äËÇ¼ÅÑ¡´Ñ¹à¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹
-à¢ŒÒ¾ºÃÑ°Á¹µÃÕ·Õè́ ÙáÅÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
(¹ÒÂá¾·Â�¡ÃÐáÊ ª¹ÐÇ§È�, ¹ÒÂ Ø̈ÃÔ¹·Ã� ÅÑ¡É³ÐÇÔÈÔÉ°�, ¹ÒÂÊØÇÑ²¹� 
ÅÔ»µ¾ÑÅÅÀ áÅÐ ¾ÅàÍ¡¸ÃÃÁÃÑ¡É� ÍÔÈÃÒ§¡ÙÅ ³ ÍÂØ̧ ÂÒ à»š¹µŒ¹)
-¡ÒÃ¼ÅÑ¡ Ñ́¹ãËŒÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ Ñ́̈
·Ó¢ŒÍàÊ¹Íµ‹ÍÃÑ°ºÒÅ «Öè§ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÍ§¤ÃÑé§
-¡ÒÃàÊ¹Í¡®ËÁÒÂÀÒ¤»ÃÐªÒª¹â´Â Ê.Ê. 20 ¤¹ áµ‹äÁ‹ÁÕ
¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ
- Ñ́̈ àÇ·ÕÁÒµÃÒ 57 àª×èÍÁâÂ§»̃ÞËÒÍ×è¹æ ·ÕèÁÕ¼ÙŒºÃÔâÀ¤»ÃÐÊº
ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
-´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ 50,000 ÃÒÂª×èÍ à¾×èÍàÊ¹Í¡®
ËÁÒÂâ´Â»ÃÐªÒª¹¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

àÁÉÒÂ¹ 2546-¡‹Í¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ »‚ 2550

¡‹Í¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù³ 2550 2551 2552 2553

Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×่Í¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×่Í¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ Í´Õµ-»˜¨¨ØºÑ¹ Í´Õµ-»˜¨¨ØºÑ¹ 
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2544

ÃÐÂÐáÃ¡¢Í§¡ÒÃ¼ÅÑ¡ Ñ́¹¡®ËÁÒÂà»š¹ª‹Ç§·ÕèÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2540 ÂÑ§»ÃÐ¡ÒÈãªŒ «Öè§Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤¶Ù¡ºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹ÁÒµÃÒ 57 ª‹Ç§
àÇÅÒ¹Õé ¶×Íà»š¹ª‹Ç§·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÃÐÂÐáÃ¡ ä Œ́á¡‹
-¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐµÒÁ
ÁÒµÃÒ 57
-à¼Âá¾Ã‹ËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
-ÊÔ· Ô̧¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õè¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ
-¡ÒÃ Ñ́̈ àÇ·ÕÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹àÃ×èÍ§
ËÅÑ¡¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐáÅÐ»˜ÞËÒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2541-àÁÉÒÂ¹ 2543
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÃÐÂÐ·Õè 2 ¡®ËÁÒÂàÃÔèÁà»š¹
ÃÙ»à»š¹Ã‹Ò§
-¡ÒÃÂ¡Ã‹Ò§¡®ËÁÒÂÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
-¡ÒÃ¨Ñ´àÇ·Õà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ã‹Ò§¡®ËÁÒÂã¹
ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´
-¡ÒÃ Ñ́̈ àÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÃÐ Ñ́ºÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐàÇ·Õ
ãËÞ‹ã¹¡ÃØ§à·¾Ï
-¾Ñ²¹ÒÃ‹Ò§â´ÂÊË¾Ñ¹¸�Í§¤�¡Ã¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
¹ÓàÊ¹ÍÃÑ°ºÒÅ, Ê.Ê., Ê.Ç., ÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
àÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹
 

àÁÉÒÂ¹ 2543-ÁÕ¹Ò¤Á 2546

¼ÅÑ¡ Ñ́¹¼‹Ò¹ÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô̈
áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔáÅÐÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ
Ã‹Ò§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ (ÊÊÃ.) à¾×èÍãËŒÃÑ°
¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»˜¨¨ØºÑ¹ ÃÐºØ¤ÇÒÁ
à»š¹ÍÔÊÃÐ¢Í§Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ãËŒªÑ´à¨¹ áÅÐ
¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃÑ°ºÒÅµŒÍ§´Óà¹Ô¹
¡ÒÃàÃ×èÍ§¹Õé

ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃ‹Ò§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2550

Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾× èÍ¡ÒÃ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§
¼ÙŒºÃÔâÀ¤¶Ù¡ºÃÃ¨ØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
»‚ 2550 ã¹ÁÒµÃÒ 61

12 ÁÕ¹Ò¤Á 2551

àÃÔ èÁµŒ¹Ã³Ã§¤�ãËÁ‹ÍÕ¡¤ÃÑ é§µÒÁ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ »‚ 2550 â´Â¡ÒÃ
»ÃÐ¡ÒÈà¨µ¹ÒÃÁ³�áÅÐÃÇºÃÇÁ
ÃÒÂª×èÍ»ÃÐªÒª¹ 10,000 ÃÒÂª×èÍ 
ã¹¡ÒÃàÊ¹Í¡®ËÁÒÂÍ§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾× èÍ¡ÒÃ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§¼Ù ŒºÃÔâÀ¤ â´Â
ÊË¾Ñ¹ �̧Í§¤�¡Ã¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ÁÙÅ¹Ô̧ Ôà¾×èÍ
¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ÈÙ¹Â�¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ· Ô̧¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
42 Ñ̈§ËÇÑ́  à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒàÊÕÂËÒÂ·Ò§
¡ÒÃá¾·Â� à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤¹¤Í¹â´ áÅÐ
ªÁÃÁË¹ÕéºÑµÃà¤Ã ỐµáÅÐÊÔ¹àª×èÍÊ‹Ç¹
ºØ¤¤Å

15 ÁÕ¹Ò¤Á 2551

¹ÓÃÒÂª× èÍ·Õ èÃÇºÃÇÁä´Œ·Ñ é§ËÁ´ 
12,208 ÃÒÂª×èÍ Â×è¹µ‹Í ¹ÒÂªÑÂ 
ªÔ´ªÍº »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒ

19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2552

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍâ´Â
ÃÑ°ÊÀÒÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ÊÁºÙÃ³�
ÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´ ¨Ó¹Ç¹ÃÒÂª×èÍ·Õè
¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤×Í 11,700 
ÃÒÂª×èÍ

23 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2522-
2 ÁÕ¹Ò¤Á 2552

ÃÑ°ÊÀÒÊ‹§¢ŒÍÁÙÅÃÒÂª×èÍãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ (¡¡µ.) µÃÇ¨ÊÔ· Ô̧

4 ÁÕ¹Ò¤Á 2552

¡¡µ. Ê‹§ÃÒÂª×èÍãËŒ¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
à»š¹¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº

1 àÁÉÒÂ¹ 2552

¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·Ó¡ÒÃÊ‹§ÃÒÂª×èÍ
ä»»�́ »ÃÐ¡ÒÈã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍÃŒÍ§¤Ñ́ ¤ŒÒ¹
à»š¹àÇÅÒ 20 ÇÑ¹

16 àÁÉÒÂ¹ 2552-
5 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2552

¡¡µ. Ê‹§ÃÒÂª×èÍ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
¡ÅÑº¤×¹ÁÒÂÑ§ÃÑ°ÊÀÒ

¾ÄÉÀÒ¤Á 2552

6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2552
ÃÑ°ÊÀÒá¨Œ§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÍÊºÇ‹Ò ÁÕ
¼ÙŒà¢ŒÒª×èÍ¤ÃºµÒÁËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃà¢ŒÒ
ª×èÍàÊ¹Í¡®ËÁÒÂ ¨Ó¹Ç¹ 11,230 
ÃÒÂª×èÍ

3 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
»ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂÇ‹Òà»š¹Ã‹Ò§
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔà¡ÕèÂÇ´ŒÇÂ¡ÒÃà§Ô¹ 
Ê‹§ãËŒ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÅ§¹ÒÁãËŒ¤Ó
ÃÑºÃÍ§

15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÊ‹§ 
Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ©ºÑº»ÃÐªÒª¹ 
ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò

22 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2552
ÁÙÅ¹Ô̧ Ôà¾×èÍ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Ó¨´ËÁÒÂàÊ¹Í
ãËŒ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÅ§¹ÒÁ áÅÐàÃ‹§ÃÑ́
¡ÒÃàÊ¹Í Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×èÍ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¾.È.... 
©ºÑº»ÃÐªÒª¹

6 µØÅÒ¤Á 2553
·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®ÃÅ§ÁµÔÃÑºËÅÑ¡¡ÒÃ
áË‹§ Ã‹Ò§ ¾.Ã.º.Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×èÍ¡ÒÃ¤ØŒÁ
¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¾.È.... ©ºÑº¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 
©ºÑº¹Ò§ÊÒÇà©ÅÔÁÅÑ¡É³� à¡çº·ÃÑ¾Â�áÅÐ¤³Ð
à»š¹¼ÙŒàÊ¹Í ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇ¼‹Í§ÈÃÕ ¸ÒÃÒÀÙÁÔáÅÐ
¤³Ðà» š¹¼Ù Œ àÊ¹Í ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇÁÑÅÅ Ô¡Ò 
¨ÔÃÐ¾Ñ¹¸Ø�ÇÒ³ÔªáÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í ©ºÑº
¹ÒÂÇÔªÒÞ ÁÕ¹ªÑÂ¹Ñ¹·�áÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í 
©ºÑº¹ÒÂÇÃ§¤� à´ªÇÔ¡ÃÁáÅÐ¤³Ðà»š¹¼ÙŒàÊ¹Í 
áÅÐ©ºÑº¹Ò§ÊÒÇÊÒÃÕ ÍŽÍ§ÊÁËÇÑ§áÅÐ»ÃÐªÒª¹
¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧àÅ×Í¡µÑé§ ¨Ó¹Ç¹ 11,230 ¤¹ à»š¹
¼ÙŒàÊ¹Í áÅÐµÑé§¡ÃÃÁÒ Ô̧¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞ¢Öé¹¤³Ð
Ë¹Öè§¨Ó¹Ç¹ 54 ¤¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò

à¤Å×èÍ¹äËÇ¼ÅÑ¡´Ñ¹à¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹
-à¢ŒÒ¾ºÃÑ°Á¹µÃÕ·Õè́ ÙáÅÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
(¹ÒÂá¾·Â�¡ÃÐáÊ ª¹ÐÇ§È�, ¹ÒÂ Ø̈ÃÔ¹·Ã� ÅÑ¡É³ÐÇÔÈÔÉ°�, ¹ÒÂÊØÇÑ²¹� 
ÅÔ»µ¾ÑÅÅÀ áÅÐ ¾ÅàÍ¡¸ÃÃÁÃÑ¡É� ÍÔÈÃÒ§¡ÙÅ ³ ÍÂØ̧ ÂÒ à»š¹µŒ¹)
-¡ÒÃ¼ÅÑ¡ Ñ́¹ãËŒÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ Ñ́̈
·Ó¢ŒÍàÊ¹Íµ‹ÍÃÑ°ºÒÅ «Öè§ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÍ§¤ÃÑé§
-¡ÒÃàÊ¹Í¡®ËÁÒÂÀÒ¤»ÃÐªÒª¹â´Â Ê.Ê. 20 ¤¹ áµ‹äÁ‹ÁÕ
¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ
- Ñ́̈ àÇ·ÕÁÒµÃÒ 57 àª×èÍÁâÂ§»̃ÞËÒÍ×è¹æ ·ÕèÁÕ¼ÙŒºÃÔâÀ¤»ÃÐÊº
ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
-´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ 50,000 ÃÒÂª×èÍ à¾×èÍàÊ¹Í¡®
ËÁÒÂâ´Â»ÃÐªÒª¹¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

àÁÉÒÂ¹ 2546-¡‹Í¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ »‚ 2550

¡‹Í¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù³ 2550 2551 2552 2553

Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×่Í¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
Í§¤�¡ÒÃÍÔÊÃÐ
à¾×่Í¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ Í´Õµ-»˜¨¨ØºÑ¹ Í´Õµ-»˜¨¨ØºÑ¹ 

11



-

12



-

13



-

14



-

15



16



คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน 
ทำ อะไร ?

คณะกรรมการฯ จดัประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและจดัเวทสีาธารณะ พร้อมจดัท�าข้อเสนอ 

3 เรือ่ง ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1. ยกเลกิการขายพ่วงบตัรเดบติ บตัร เอทเีอม็ พ่วงการขายประกนัภยั ข้อเสนอนี ้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยท�าหนงัสอืตอบว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย จะขอความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบ

การ และออกประกาศ หรอืก�าหนดมาตรการบงัคบั การขายพ่วงบตัรเครดติ บตัร ATM และ

ประกนัภยั ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะให้แยกแบบฟอร์มการสมคัร (ออกประกาศในวนัที ่1 

มกราคม 2557) 

2. ยกเลกิการบงัคบัท�าบตัรเครดติแทนบตัร เอทเีอม็ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จดัการ

ปัญหาการบงัคบัท�าบตัรเดบติ แทนบตัร ATM แล้ว (ความจรงิคอื เป็นทางเลอืกอยูแ่ล้ว แต่พนกังาน

ธนาคารมกัโน้มน้าวให้ลกูค้าเชือ่หรอืบงัคบัว่าต้องท�าเป็นบตัรเดบติเท่านัน้) 

3. ลดราคาค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิข้ามเขต ข้อเสนอนี ้ในขัน้ต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิทางอนิเตอร์เนต็แล้ว(มเีงือ่นไขของแต่ละธนาคาร) 

ภาพรวมผลการด�าเนนิการ : ต่อไปหากมเีรือ่งของการร้องเรยีนด้านการเงนิการธนาคาร

ผ่านคณะ

กรรมการองค์การอสิระฯ สามารถส่งต่อเรือ่งร้องเรยีนไปที ่“ศนูย์คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการ

เงนิ(ศคง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทนัท ีขณะเดยีวกนัหากมปีระกาศเรือ่งมาตรการใดๆ 

เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านการเงนิการธนาคารจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งมาทีค่ณะ

กรรมการฯ ทนัท ีเพือ่ประกาศให้ผูบ้รโิภครบัทราบ

การเงินการธนาคาร
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สถาบนัการเงนิ ค่าขอใช้
บรกิาร

ค่า
ธรรมเนยีม
รายปี

โอนเงนิ
ภายใน
ธนาคาร

NE BKK Total

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ

ธนาคารกรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน)

ไม่คดิค่า
บรกิาร

200 บาท/ปี 
ปัจจบุนั
ยกเว้นค่า
ธรรมเนยีม
บรกิาร

20 บาท/
รายการ 
ปัจจบุนัยกเว้น
ค่าธรรมเนยีม
บรกิาร

ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม
ส�าหรบั 5 
รายการแรกของ
เดอืน รายการ
ต่อไปรายการละ 
10 บาท

ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม
ส�าหรบั 5 
รายการแรกของ
เดอืน รายการ
ต่อไปรายการละ 
10 บาท

T -Express ไม่เกนิ 
20,000 บาท คดิ 
25 บาท/รายการ 
เกนิ 20,000 บาท - 
50,000 บาท คดิ 35 
บาท/รายการ 
T-Priority ไม่เกนิ 
100,000 บาท คดิ 
20 บาท/รายการ 
เกนิ 100,000 บาท 
- 500,000 บาท คดิ 
75 บาท/รายการ 
T-Basic ไม่เกนิ 
100,000 บาท คดิ 
12 บาท/รายการ เกนิ 
100,000 - 500,000 
บาท คดิ 40 บาท/
รายการ

ธนาคารกรงุไทย 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

1. รายการที่ 
1-15 ของเดอืน 
ไม่คดิค่าบรกิาร 
2. รายการที ่16 
ขึน้ไป ของเดอืน 
คดิ 10 บาท/
รายการ 

1. รายการที่ 
1-15 ของเดอืน 
ไม่คดิค่าบรกิาร 
2. รายการที่ 
16 ขึน้ไป ของ
เดอืน 
คดิ 10 บาท/
รายการ 

1. ไม่เกนิ 20,000 
บาท คดิ 25 บาท/
รายการ 
2. 20,000 บาท ถงึ 
50,000 บาท 
คดิ 35 บาท/รายการ

ธนาคารกรงุ
ศรอียธุยา จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ฟร ี5 ครัง้แรก
ของเดอืน ครัง้
ต่อไป 10 บาท/
รายการ

ฟร ี5 ครัง้แรก
ของเดอืน ครัง้
ต่อไป 10 บาท/
รายการ

ไม่เกนิ 20,000 บาท 
คดิ 25 บาท/รายการ 
เกนิ 20,000 บาท แต่
ไม่เกนิ 50,000 บาท 
คดิ 35 บาท/รายการ 

ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www2.bot.or.th/feerate/internal.aspx?PageNo=18

ข้อมลู ณ วนัที ่4 สงิหาคม 2557
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สถาบนัการเงนิ ค่าขอใช้
บรกิาร

ค่า
ธรรมเนยีม
รายปี

โอนเงนิ
ภายใน
ธนาคาร

NE BKK Total

ธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่เกนิ 10 
รายการ/
วนั ไม่คดิค่า
บรกิาร 
โอนตัง้แต่
รายการที่ 
11 ขึน้ไป 10 
บาท/รายการ 
(ทัง้รายการใน
เขตและข้าม
เขตส�านกัหกั
บญัช)ี 

ฟร ี5 ครัง้ต่อ
เดอืน ครัง้ต่อไป
รายการละ 10 
บาท

ฟร ี5 ครัง้ต่อ
เดอืน ครัง้ต่อไป
รายการละ 10 
บาท

มลูค่าไม่เกนิ 20,000 
บาท คดิ 25 บาท/
รายการ 
มลูค่าเกนิกว่า 20,000 
- 50,000 บาท คดิ 
35 บาท/รายการ

ธนาคารเกยีรตนิาคิ
น จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่าบรกิาร ไม่คดิค่าบรกิาร 0.00-100,000.00 = 
20 บาท 
100,000.01-
500,000.00 = 75 
บาท 
500,000.00-
2,000,000.00 = 
200 บาท

ธนาคารซไีอ
เอม็บ ีไทย จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

กรณบีคุคล
ธรรมดา 
ไม่คดิค่าบรกิาร 

กรณนีติบิคุคล 
ร้อยละ 0.05 
ของเงนิโอน 
สงูสดุ 1,000 
บาท 

กรณบีคุคล
ธรรมดา 
ไม่คดิค่าบรกิาร 

กรณนีติบิคุคล 
ร้อยละ 0.05 
ของเงนิโอน 
สงูสดุ 1,000 
บาท 

ไม่มบีรกิาร

ธนาคารทหารไทย 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่าบรกิาร ไม่คดิค่าบรกิาร มลูค่าเกนิกว่า 0 - 
20,000 บาท คดิ 25 
บาท/รายการ 
มลูค่าเกนิกว่า 20,000 
- 50,000 บาท คดิ 
35 บาท/รายการ
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สถาบนัการเงนิ ค่าขอใช้
บรกิาร

ค่า
ธรรมเนยีม
รายปี

โอนเงนิ
ภายใน
ธนาคาร

NE BKK Total

ธนาคารทสิโก้ 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร

ธนาคารไทยเครดติ 
เพือ่รายย่อย จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร ไม่มบีรกิาร

ธนาคารไทย
พาณชิย์ จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม
ส�าหรบั 5 
รายการแรก / 
ต่อเดอืน / ต่อ
บญัช ีรายการ
ต่อไปคดิค่า
ธรรมเนยีม
รายการละ 10 
บาท (อตัรา
คงที)่

ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม
ส�าหรบั 5 
รายการแรก / 
ต่อเดอืน / ต่อ
บญัช ีรายการ
ต่อไปคดิค่า
ธรรมเนยีม
รายการละ 10 
บาท (อตัรา
คงที)่

เงนิโอน 1 – 20,000 
บาท ค่าธรรมเนยีม 
25 บาทต่อรายการ 
เงนิโอน 20,001 – 
50,000 บาท ค่า
ธรรมเนยีม 35 บาท
ต่อรายการ

ธนาคารธนชาต 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

เจ้าของบญัชี
เดยีวกนั: 
ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม 
บญัชบีคุคล
อืน่: กรณี
ไม่เกนิ 10 
รายการ/
วนั ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม 
และตัง้แต่
รายการที ่11 
ขึน้ไป คดิ 
10 บาทต่อ
รายการ

กรณไีม่เกนิ 
5 รายการ/
เดอืน ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม 
ตัง้แต่รายการที่ 
6 ขึน้ไป คดิ 10 
บาทต่อรายการ

กรณไีม่เกนิ 
5 รายการ/
เดอืน ไม่คดิค่า
ธรรมเนยีม 
ตัง้แต่รายการที่ 
6 ขึน้ไป คดิ 10 
บาทต่อรายการ

ไม่มบีรกิาร

ธนาคารเมกะ 
สากลพาณชิย์ 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

หมืน่ละ 10 บาท 
เศษของหมืน่คดิ
พนัละ 10 บาท 
ขัน้ต�า่ 20 บาท 
สงูสดุไม่เกนิ 
1,000 บาท

หมืน่ละ 10 
บาท เศษของ
หมืน่คดิพนัละ 
10 บาท ขัน้ต�า่ 
20 บาท สงูสดุ
ไม่เกนิ 1,000 
บาท

ไม่มบีรกิาร
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สถาบนัการเงนิ ค่าขอใช้
บรกิาร

ค่า
ธรรมเนยีม
รายปี

โอนเงนิ
ภายใน
ธนาคาร

NE BKK Total

ธนาคารยโูอบี 
จ�ากดั (มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ฟรคีรัง้ที ่1 - 5 
ของเดอืน ครัง้
ที ่6 เป็นต้นไป 
คดิค่าธรรมเนยีม 
10 บาทต่อ
รายการ

ฟรคีรัง้ที ่1 - 5 
ของเดอืน ครัง้
ที ่6 เป็นต้น
ไป คดิค่า
ธรรมเนยีม 10 
บาทต่อรายการ

25 - 35 บาท

ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่าบรกิาร ไม่คดิค่าบรกิาร - จ�านวนเงนิน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 20,000 
บาท คดิค่าบรกิาร 25 
บาท/ครัง้ 
- จ�านวนเงนิมากกว่า 
20,000 บาทแต่ไม่เกนิ 
50,000 บาท คดิค่า
บรกิาร 35 บาท/ครัง้

ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่าบรกิาร ไม่คดิค่าบรกิาร บรกิารโอนเงนิต่าง
ธนาคาร (วนัท�าการ
ถดัไป) 
- วงเงนิโอนไม่เกนิ 
2,000,000 บาท ไม่
คดิค่าธรรมเนยีม 
บรกิารโอนเงนิต่าง
ธนาคาร (ทนัท)ี 
- วงเงนิโอนไม่เกนิ 
20,000 บาท คดิค่า
ธรรมเนยีมในอตัรา
รายการละ 25 บาท 
- วงเงนิโอน 20,001 
- 50,000 บาท คดิ
ค่าธรรมเนยีมในอตัรา
รายการละ 35 บาท 

ธนาคารไอซบีี
ซ ี(ไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) 

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่า
บรกิาร

ไม่คดิค่าบรกิาร
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บริการสาธารณะ

(1) กรณีทางด่วนขึ้นราคา

• สถานการณ์
‘รายงานวนัจนัทร์’ - ท�าไมกทพ.ต้องขึน้ค่าทางด่วน ต้องขึน้อกี 2 ครัง้ตามสญัญา

โดย ทมีข่าวกทม. 11 ม.ีค. 2556

ข่าวร้ายทีส่ดุของผูใ้ช้รถใช้ถนนในกรงุเทพฯ ในรอบปี 2556 เหน็จะไม่พ้นข่าวการขึน้ค่า

ทางด่วน ทางด่วน 1 และ

ทางด่วนขัน้ที ่2 ของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายนนี!้!!! 

“ทกุๆ 5 ปี การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะต้องปรบัอตัราค่าผ่านทางด่วนขัน้

ที ่1 และขัน้ที ่2” คอืเงือ่นไขส�าคญัทีร่ะบใุนสญัญาสมัปทานโครงการทางด่วนขัน้ที ่2 ซึง่การทาง

พเิศษแห่งประเทศไทย กทพ. มกีบับรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (บอีซีแีอล) คูส่ญัญาสมัปทาน 

โครงการทางด่วนขัน้ที ่2 ซึง่มผีลผกูพนัมาตัง้แต่วนัที ่22 ธ.ค. 2531 และสิน้สดุเดอืน ก.พ. 2563  

โดย การปรบัอตัราค่าผ่านทาง จะปรบัทกุๆ 5 ปี แต่ละครัง้จะปรบัเป็นจ�านวนเตม็ช่วงละ 5 แต่

ไม่เกนิครัง้ละ 10 บาท...ซึง่ตามสญัญาสมัปทาน จะเริม่พจิารณาปรบัอตัราค่าผ่านทางครัง้แรกวนั

ที ่1 ม.ีค.2541 มผีลวนัที ่1 ก.ย.2541
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ถามว่าทีผ่่านมามกีารขึน้ค่าทางด่วนไปแล้วกีค่รัง้ ค�าตอบกค็อื กทพ.มกีารปรบัอตัราค่า

ผ่านทางไปแล้ว 3 ครัง้ ครัง้แรกในปี 2541... ครัง้ที ่2 ปี 2546 และครัง้ที ่3 ปี 2551...ซึง่ในปี 

2556 นี ้ครบก�าหนดจะต้องปรบัอกีครัง้ โดยจะปรบักนัครัง้สดุท้ายในปี 2561 ก่อนหมดสญัญา

สมัปทานในปี 2563

ถามอกีว่าราคาใหม่นัน้ค�านวณจากอะไร ค�าตอบคอืค�านวณจากอตัราเพิม่ของดชันรีาคาผู้

บรโิภค ส�าหรบักรงุเทพมหานครทีอ่อกโดยกระทรวงพาณชิย์ล่าสดุ

โดยขัน้ตอนของการ ปรบัอตัราค่าผ่านทาง เริม่ต้นจาก กทพ. จะต้องเสนอบอร์ดแต่งตัง้คณะ

อนกุรรมการพจิารณาค่าผ่านทาง เป็นตวัแทนในการเจรจากบับรษิทับอีซีแีอล คูส่ญัญาสมัปทาน 

โดยคณะอนกุรรมการชดุ ดงักล่าว นอกจากมหีน้าทีเ่จรจาแล้ว ยงัมหีน้าทีค่�านวณอตัราค่าผ่าน

ทางทีจ่ะน�าไปเป็นข้อมลูในการเจรจาด้วย

ทัง้ นีร้ายได้ทีเ่กบ็ได้ของทางด่วน 1 และทางด่วนขัน้ที ่ 2 จะน�ามารวมกนั แล้วแบ่งกนั

ระหว่างการทาง พเิศษฯ และบรษิทัทางด่วนกรงุเทพ โดยปรบัสดัส่วนการแบ่งทกุ 9 ปี ดงันีค้อื 

9 ปีแรกแบ่ง 40/60... 9 ปีทีส่อง 50/50...และ 9 ปีสดุท้าย 60/40

ถามค�าถามสดุท้ายว่า ทีผ่่านมา การเจรจาขึน้ค่าทางด่วนระหว่าง กทพ. กบับรษิทัทางด่วน

กรงุเทพ มปัีญหาหรอืไม่อย่างไร...ตอบ...มปัีญหาเกอืบทกุครัง้ บางครัง้กลายเป็นคดข้ีอพพิาทขึน้

โรงขึน้ศาลยดืเยือ้บานปลายจนถงึปัจจบุนั โดยเฉพาะการขึน้ค่าทางด่วนเมือ่ปี 2541 เพราะใน

ตอนแรก กทพ. ได้ประกาศขึน้ค่าทางด่วนขัน้ที ่1 และ 2 โครงข่ายในเมอืง รถ 4 ล้อ 40 บาท, 

6–10 ล้อ 70 บาท, มากกว่า 10 ล้อ 90 บาท นอกเมอืงส่วน C (ประชาชืน่–แจ้งวฒันะ) 4 ล้อ 

20 บาท 6–10 ล้อ 30 บาท มากกว่า 10 ล้อ 40 บาท

ปรากฏว่า มปีระชาชนร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมาธกิารคมนาคมว่า การปรบัอตัราค่าผ่าน

ทางไม่เป็นไปตามสญัญา เพราะมกีารปรบัราคาในส่วนโครงข่ายนอกเมอืงอกี 10 บาท เมือ่บวก

กบัโครงข่ายในเมอืงอกี 5 บาท เท่ากบัว่าขึน้ราคาไป 15 บาท ซึง่เกนิจาก 10 บาทตามสญัญา 

ท�าให้ กทพ.ต้องก�าหนดอตัราค่าผ่านทางใหม่ เป็นโครงข่ายในเมอืง  รถ 4 ล้อ 40 บาท 6-10 ล้อ 

60 บาท มากกว่า 10 ล้อ 80 บาท ส่วนนอกเมอืง 4 ล้อ 15 บาท 6-10 ล้อ 20 บาท มากกว่า 

10 ล้อ 30 บาท ความ ผดิพลาดในครัง้นัน้ ท�าให้ผูว่้าการ กทพ. คณุสมนกึ ชยัเดชสรุยิะ ต้องลา

ออก พร้อมบอร์ดทัง้คณะ แถมยงัท�าให้ กทพ.ต้องถกูฟ้องจาก บรษิทัทางด่วนกรงุเทพ เรยีกค่า

เสยีหาย ซึง่คดยีงัไม่ได้ข้อยตุจินถงึปัจจบุนั

ส่วนการปรบัอตัราค่าผ่านทางล่าสดุในปีนี ้จะเกดิข้อพพิาทฟ้องร้องซ�้ารอยเดมิอกีหรอืไม่ ก็

ต้องมาตดิตามกนัต่อไป.

ทีม่า http://www.thairath.co.th/content/331581
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• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ จดัเวทสีาธารณะ  “บทบาทองค์การอสิระฯ” เรือ่งการขึน้ค่าทางด่วน ใน

วนัที ่21 สงิหาคม 56 และ “ท�าหนงัสอืถงึการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)” เรือ่งขอให้ยตุิ

การขึน้ราคาอตัราค่าผ่านทางขัน้ที ่1-2 พร้อมยืน่ข้อเสนอ 3 เรือ่ง ได้แก่  

1. ให้ยตุกิารขึน้ค่าผ่านทาง 

2. ให้ทบทวนการปรบัอตัราค่าผ่านทางพเิศษ 

3. ให้พจิารณาแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่ 2 โดยค�านงึถงึการคุม้ครองสทิธิ

ของผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั 

ผลการด�าเนนิการ : การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตอบเป็นหนงัสอืชีแ้จงว่า 

1. การปรับอัตราค่าผ่านทางเป็นไปตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ระหว่าง 

กทพ. กบับรษิทัทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั ( BECL ) โดยในสญัญาก�าหนดให้มกีารจดัเกบ็ค่าผ่าน

ทางและก�าหนดให้ปรบัค่าผ่านทางทกุระยะเวลา 5 ปี เพือ่คงมลูค่าทีแ่ท้จรงิของอตัราค่าผ่านทาง

ไว้ โดยการปรบัตามอตัราเพิม่ของดชันผีูบ้รโิภคส�าหรบักรงุเทพมหานครทีป่ระกาศโดยกระทรวง

พาณชิย์และตามความเหน็ของส�านกังานอยัการสงูสดุ

2. การพจิารณาต่อสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่  กทพ. ไม่สามารถด�าเนนิการได้

ทนัท ีจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรก่ีอน ซึง่เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย
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(2) กรณีขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม

• สถานการณ์ 
มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศว่า ตัง้แต่วนัที ่ 13 ส.ค. 2556 ให้ขึน้ราคาก๊าซภาคครวัเรอืน

ในวนัที ่1 

ก.ย. 2556 จากราคาเดมิ 18.13 บาทต่อกโิลกรมั สามารถขึน้ราคาได้เดอืนละ 50 สตางค์

ต่อกโิลกรมั ไปจนถงึราคา 24.82 บาทต่อกโิลกรมั เป็นเวลา 1 ปี
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• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ ได้ท�าความเหน็เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละกระทรวงพลงังานในการปรบั

ขึน้ราคาก๊าซ 

 LPG เป็นหนงัสอืคดัค้านเรือ่ง “การปรบัขึน้ราคาราคาก๊าซหงุต้ม (LPG) ภาคครวัเรอืน” 

พร้อมข้อเสนอส�าคญั 3 ข้อ ได้แก่ 

1. ควรการเกบ็เงนิจากธรุกจิปิโตรเคมใีนอตัรา 12.55 /ก.ก. เข้ากองทนุน�า้มนั เช่นเดยีว

กบั ภาคอตุสาหกรรมอืน่  

2. ปรบัลดอตัราค่าผ่านท่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ 

3. ก�าหนดราคาเนือ้ก๊าซทีจ่�าหน่ายให้กบัผูซ้ือ้ทกุรายเป็นอตัราเดยีวกนั  

ผลการด�าเนนิการ : กระทรวงพลงังานหนงัสอื ตอบเป็นหนงัสอืชีแ้จงว่า 

1. ภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมก๊ีาซ LPG เป็นราคาตามกลไกตลาดและไม่ได้รบัการชดเชย

จากกองทนุน�า้มนัฯ ตัง้แต่ต้นทางเหมอืนกบัภาคอืน่ๆ จงึท�าให้ราคาขายก๊าซ LPG ภาคปิโตรเคมี

สะท้อนกบัต้นทนุทีแ่ท้จรงิ โดยไม่ได้รบัการอดุหนนุมาตัง้แต่แรก (ภายหลงัมกีารจดัเกบ็เงนิเข้า

กองทนุในอตัรากโิลกรมัละ 1 บาท เพือ่ช่วยเหลอืภาคส่วนอืน่ในการลดภาระของกองทนุน�้ามนั

อกีด้วย)  ส่วนของภาคอตุสาหกรรม ซึง่ใช้ ก๊าซ LPG เป็นเชือ้เพลงินัน้ กองทนุน�า้มนัได้ชดเชย

ต้นทนุมาตัง้แต่ต้นทาง ท�าให้ราคาขายถกูลง ดงันัน้จงึมกีารเกบ็เงนิเข้ากองทนุน�า้มนัฯ คนืในภาย

หลงัท�าให้ราคาราคาขายปลกีสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ

2. ในการปรบัอตัราค่าผ่านท่อนัน้ เป็นไปตามมตขิอง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่ง

ชาต ิ(กพช.)  โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้มกีารทบทวนทกุระยะเวลา 5 ปี หรอืกรณทีีม่กีาร

เปลีย่นแปลง ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) จะเป็นผูด้�าเนนิการพจิารณาการ

ปรบัอตัราค่าบรกิารส่งก๊าซทางท่อให้มคีวามเหมาะสมตามที ่กพช. ก�าหนดต่อไป

3. รฐัไม่ได้ให้อภสิทิธิแ์ก่กลุม่ธรุกจิหนึง่ธรุกจิใด ซึง่ความจรงิก๊าซทีม่าจากอ่าวไทยนัน้กไ็ด้

จ�าหน่ายให้กบัผูใ้ช้ทกุรายในอตัราเดยีวกนั เพยีงแต่ก๊าซธรรมชาตทิีจ่�าหน่ายให้กบัภาคไฟฟ้า ภาค

ขนส่ง และภาคอตุสาหกรรมนัน้ เป็นราคาทีม่กีารเฉลีย่รวมกบัก๊าซจากพม่าแล้วก๊าซ LNG ซึง่โรง

แยกก๊าซกไ็ม่ได้มกีารน�าก๊าซจากทัง้สองแหล่งนีไ้ปใช้แต่อย่างใด
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“เสยีงจากผูบ้รโิภค” ในฉลาดซือ้ ฉบบัรบัปีใหม่ ได้น�าเสนอข่าวทีส่�านกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน จดัชงแนวทางการปรบัขึน้ราคาก๊าซหงุต้ม(LPG) เสนอ

ต่อนายพงษ์ศกัดิ ์ รกัตพงศ์ไพศาล รมว.พลงังาน โดยอาศยัการคาดการณ์ราคา LPG ในตลาด

โลกปี 2556-2557 เฉลีย่อยูท่ี ่900 เหรยีญสหรฐั/ตนั (ท�าให้ต้นทนุการผลติอยูท่ี ่27.76 บาท/

กก. และราคาขายปลกี 36.35 บาท/กก.)มาใช้อ้างองิ แต่พอมเีสยีงทดัทานจากผูบ้รโิภคออกไป 

รมต.พลงังานคงเหน็ว่าขึน้ราคาแบบนีค้งไม่เนยีน ใส่เกยีร์เจ้าตบูถอยหลงัปรบัทพัสกัหน่อย สัง่เลือ่น

เวลาปรบัขึน้ราคาไปอกี 2 เดอืน และให้ สนพ. ไปจ้างสวนดสุติท�าการศกึษาหามาตรการบรรเทา

ช่วยเหลอืกบัผูม้รีายได้น้อยและร้านค้าหาบเร่เพือ่ลดแรงต้าน 

รมว.พลงังานส่งสญัญาณมาแบบนี ้ กก็ระจ่างชดัเจนแล้วว่า แก๊สหงุต้มปรบัขึน้ราคาแน่...

พีน้่อง

มาตรการปรับราคาแก๊สหุงต้มของรัฐบาล
ก่อนการปรบัขึน้ราคา LPG กระทรวงพลงังานได้จดัพมิพ์แผ่นพบั “ความจรงิวนันีข้อง LPG” 

จ�านวน 2 ล้านชดุ เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนยอมรบั LPG ราคาใหม่ด้วยความสงบ

สาระส�าคญัคอื จะมกีารปรบัราคา LPG กบัภาคครวัเรอืนและรถยนต์เริม่เดอืนเมษายน 

2556 นีเ้ป็นต้นไป ซึง่จะส่งดงันี้

1. ภาคครวัเรอืนจะทยอยปรบัขึน้ราคาจาก 18.13 บาท/กก. ขึน้เป็น 24.82 บาท/กก. หรอื

เพิม่ 100 บาท/ถงั(15 กก.) ภายในสิน้ปี 2556 

2. ภาครถยนต์ จะปรบัขึน้ราคาจาก 21.38 บาท/กก. เป็น 24.82 บาท/กก. เช่นเดยีวกนั 

ส่งผลให้ก๊าซ LPG ส�าหรบัรถยนต์จากปัจจบุนัอยูท่ี ่11.56 บ./ลติร (LPG 1 กก. = 1.85 ลติร) 

จะปรบัขึน้ไปอยูท่ี ่13.42 บาท/ลติร ภายในปี 2556(เอกสารไม่แจ้งว่าจะใช้วธิทียอยปรบัขึน้ราค

าหรอืไม่)

3. กระทรวงพลงังานจะลดแรงต้านทานจากประชาชนด้วยการให้ผูม้รีายได้น้อยประมาณ 9 

ล้านครวัเรอืน และร้านหาบเร่แผงลอยประมาณ 500,000 ร้าน ได้ใช้ LPG ในราคาเดมิคอื 18.13 

บาท/กก. (คาดว่าจะใช้เงนิจากกองทนุน�า้มนัทีเ่กบ็จากประชาชนเข้าไปจ่ายชดเชยให้) 
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ใครได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นราคา LPG
บนัไดปรบัราคาก๊าซ LPG (แก๊สหงุต้ม)

ขัน้ที่ ราคา ต้นทนุทีโ่รงแยกได้ ราคาขายปลกี

เหรยีญสหรฐั/ตนั บาท/กก. บาท/กก.

1 ราคาปัจจบุนั 333 10.26 18.13

2 ราคาโรงแยก 550 16.96 24.82

3 ราคาตลาดโลก 900 27.76 36.35

 LPG ราคาที ่24.82 บาท/กก. ซึง่กระทรวงพลงังานส่งสญัญาณจะปรบัขึน้ราคาในไตรมาส

ที ่2/2556 หรอืเมษายนนี ้เป็นการปรบัราคาตามแผนขัน้ที ่2 โดยตวัเลขที ่24.82 บาท/กก. นี้

เป็นราคาขายปลกีก๊าซ LPG ทีร่วมภาษสีรรพสามติ ภาษเีทศบาล เงนิจ่ายเข้ากองทนุน�า้มนั และ

ภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว เมือ่แยกออกมาให้เหลอืเฉพาะทีโ่รงแยกก๊าซธรรมชาตขิอง บมจ.ปตท ได้รบั

จะอยูท่ี ่16.96 บาท/กก. (550 เหรยีญสหรฐั/ตนั)

ปตท.อ้างว่า ตวัเลข 16.96 บาท/กก.นีเ้ป็นราคาต้นทนุของโรงแยกก๊าซธรรมชาตขิองตน 

(ปัจจบุนัยงัไม่เคยมหีน่วยงานวชิาการทีเ่ป็นกลางตรวจสอบว่าเป็นต้นทนุทีแ่ท้จรงิหรอืไม่) แต่จาก

การตรวจสอบข้อมลูของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานพบว่า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ซือ้และใช้ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยมาผลติก๊าซ LPG ในราคาเฉลีย่ 8.42 บาท/กก. 

(เป็นราคาทีต่�า่กว่าทีป่ระชาชนซือ้ก๊าซธรรมชาตผ่ิานราคาค่าไฟฟ้า) ดงันัน้ การทีร่ฐับาลก�าหนด

ราคา LPG จากโรงแยกก๊าซไว้ที ่10.26 บาท/กก. (333 เหรยีญสหรฐั/ตนั ตามบนัไดขัน้ที ่1)ก็

ถอืว่าเป็นราคาทีโ่รงแยกก๊าซได้ก�าไรพอสมควรอยูแ่ล้ว (มส่ีวนต่าง 1.84 บาท/กก.)แต่เมือ่รฐัยอม

ให้โรงแยกก๊าซขยบัราคาต้นทนุขึน้มาที ่16.96 บาท/กก.ตามบนัไดขัน้ที ่2 จะท�าให้ส่วนต่างระหว่าง

ราคาขายก๊าซ LPG ของโรงแยกก๊าซกบัต้นทนุก๊าซธรรมชาตทิีใ่ช้เป็นวตัถดุบิมากถงึ 8.54 บาท/

กก.หรอืสงูราว 1 เท่าตวัของราคาวตัถดุบิ ถ้าเป็นธรุกจิทัว่ไปอาจเป็นเรือ่งธรรมดา แต่ส�าหรบัธรุกจิ

ผกูขาดอย่างกจิการก๊าซธรรมชาต ิต้องบอกว่าไม่ใช่เรือ่งธรรมดาแน่ 

ขณะที ่ ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้รายงานปรมิาณการ

ใช้ LPG ของประเทศในปี 2555 ว่า ภาคครวัเรอืนใช้ LPG ประมาณ 3 ล้านตนั ส่วนรถยนต์

ใช้ประมาณ 1 ล้านตนั ดงันัน้ ผลของการปรบัราคาก๊าซ LPG จะท�าให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ของ บมจ.ปตท มรีายได้เป็นเงนิสดๆจากการจ�าหน่าย LPG ให้ภาคครวัเรอืนและรถยนต์เพิม่ขึน้
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ราว 23,540 ล้านบาทภายใน 1 ปี (ไม่ต้องเสยีเวลารอเบกิจากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ) และนัน่

ยงัไม่ใช่ค�าตอบสดุท้าย เพราะกระทรวงพลงังานยงัคงมแีผนบนัไดขัน้ที ่3 ปรบัราคา LPG ให้ขึน้

ตามราคาตลาดโลก ไว้รอประชาชนอยู่ 

 เหน็แผนการทยอยปรบัขึน้ราคาแบบนี ้ ท�าให้นกึถงึการทดลองวทิยาศาสตร์สมยัเรยีน

หนงัสอื การทดสอบเรือ่งปฏกิริยิาของกบในหม้อน�า้ร้อน คอืถ้าเราโยนกบลงไปในหม้อทีต้่มน�า้ร้อน

เดอืดอยูแ่ล้ว กบจะรูส้กึร้อนและกระโดดหนทีนัท ีแต่ถ้าปล่อยให้กบอยูใ่นหม้อน�า้อย่างสบายใจไป

ก่อน แล้วค่อยๆ เพิม่อณุหภมูคิวามร้อนของน�า้ทลีะนดิๆ กบจะไม่ค่อยรูส้กึอะไรและนัง่อยูใ่นหม้อ

ต่อไป จนเมือ่น�า้ร้อนจนถงึขัน้เดอืดปดุๆ กว่ากบจะรูต้วั น�า้ร้อนกล็วกกบตายเสยีแล้ว ขอไว้อาลยั

กบักบไทยทกุตวั

ทีม่า อฐิบรูณ์ อ้นวงษา คอลมัน์เสยีงผูบ้รโิภค นติยสารฉลาดซือ้ ฉบบัที ่144
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• สถานการณ์ 
ช่วง 2 ปีทีม่อีงค์กรอสิระเพือ่ผูบ้รโิภคฯ มกีารประกาศเรือ่ง ‘ฉกุเฉนิไปได้ทกุที ่ ทกุคน’ 

ตรงนี ้ภาคประชาชน

จ�านวนมากสนบัสนนุเพราะถอืเป็นการท�าให้คนรูส้กึว่า ทกุคนเท่ากนั เพราะหากเกดิเหตุ

ฉกุเฉนิสามารถไปรกัษาทีไ่หนกไ็ด้ แต่ขณะนีย้งัพบว่ามปัีญหา

นโยบาย ‘ฉกุเฉนิไปได้ทกุที ่ทกุคน’ ขณะนีปั้ญหาทีเ่หน็ชดัเจนกค็อื ท�าให้ข้าราชการหมดตวั

เพราะไม่มีเจ้าภาพ เวลาข้าราชการไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแล้วบอกว่าจะใช้สิทธิ

ฉกุเฉนิ แต่เมือ่ไม่ฉกุเฉนิกต้็องจ่ายเงนิเอง เราพบกรณหีนึง่ทีต้่องจ่ายค่ารกัษาเองถงึ 1.7 ล้านบาท 

ซึง่ส�าหรบัพวกเราแล้ว หากต้องจ่ายขนาดนีค้งต้องหมดตวัแน่นอน นอกจากนัน้ยงัพบว่า คนไข้

ประกนัสงัคมนัน้ สทิธเิดมิฉกุฉนิไปทีไ่หนกไ็ด้ แต่ต้องส�ารองจ่ายก่อนแล้วแจ้งหน่วยบรกิารคูส่ญัญา

ใน 72 ชัว่โมง เพือ่ใช้สทิธปิระกนัสงัคม แต่กลบัพบว่าสทิธนิีไ้ม่เป็นจรงิ เพราะเมือ่เข้าไปถงึจะถกู

บอกว่า ใช้สทิธฉิกุเฉนิไม่ได้ เพราะ 72 ชัว่โมงหมดไปแล้ว ให้ไปใช้สทิธ ิ‘ฉกุเฉนิไปได้ทกุที ่ทกุคน’ 

บริการสุขภาพ
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ส่วนการใช้สทิธขิองผูป่้วยบตัรทองอาจยงัมปัีญหาอยู ่แม้จะม ี1330 คอยช่วยเหลอือย่างดี 

ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยท้องเสยีรนุแรงตอนอยูต่่างจงัหวดั จะต้องรบัการรกัษาทีจ่งัหวดันัน้ แต่อาการ

ท้องเสยีไม่ถงึขัน้ฉกุเฉนิถงึแก่ชวีติ เพราะฉะนัน้จะต้องใช้สทิธติามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาต ิ เรือ่งเหตอุนัควรได้ แต่กลบัพบว่า การใช้สทิธดิงักล่าวท�าได้ยากมาก(เสยีสทิธ)ิ 

เพราะฉะนัน้จงึเป็นปัญหาของผูป่้วยบตัรทองทีส่ทิธเิรือ่งเหตอุนัควรได้หายไป (มาตรา 7 บคุคล

ทีไ่ด้ลงทะเบยีนแล้ว ให้ใช้สทิธริบับรกิารสาธารณสขุได้จากหน่วยบรกิารประจ�าของตนหรอืหน่วย

บริการ ปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการ

ประจ�าของตนหรอืเครอืข่ายหน่วยบรกิาร ทีเ่กีย่วข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณทีีม่เีหตสุมควร หรอืกรณี

อบุตัเิหตหุรอืกรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิ ให้บคุคลนัน้มสีทิธเิข้ารบับรกิารจากสถานบรกิารอืน่ได้ ทัง้นี้ 

ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยค�านงึถงึความสะดวกและความจ�าเป็นของผูใ้ช้สทิธริบับรกิาร 

และให้สถานบรกิารทีใ่ห้บรกิารนัน้มสีทิธไิด้รบัค่าใช้จ่ายจากกองทนุตามหลกั เกณฑ์ วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�าหนด) 

ส�าหรบัการวเิคราะห์กรณฉีกุเฉนินัน้ เดมิ ‘ฉกุเฉนิ’ ของ สปสช.จะเข้าใจอารมณ์ความรูส้กึ

ของผูป่้วยบ้าง โดยในประกาศเรือ่งฉกุเฉนิเดมิระบวุ่า ต้องเข้าใจภาวะเจบ็ป่วยของผูบ้รโิภค แต่

ปรากฏว่าประกาศฉบบัใหม่ ‘ฉกุเฉนิไปได้ทกุที ่ทกุคน’ กลายเป็นว่า เราต้องมคีวามดนัในระดบั

ใกล้ชอ็ก คอืสงูมาก ไม่เช่นนัน้กต้็องต�า่มาก เกีย่วข้องกบัระบบหลอดเลอืดและหวัใจ กลายเป็น

เรือ่งการพจิารณาของโรงพยาบาลแต่เพยีงอย่างเดยีว จนหลายคนพดูเรือ่งจรงิตดิตลกว่า หากสนุขั

กดัทีข่าไม่เข้าข่ายฉกุเฉนิ ต้องพยายามก้มให้สนุขักดัทีห่น้าถงึจะฉกุเฉนิ เรือ่งนีแ้ม้โดยหลกัจะถอื

เป็นความก้าวหน้า แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นปัญหาในทางปฏบิตัมิาก 

  

สาร ีอ๋องสมหวงั
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การประชมุสมชัชาผูบ้รโิภคประจ�าปี 2557

‘ร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ แสดงพลงัผูบ้รโิภค’

28 - 29 เมษายน 2557 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ ได้ท�าหนังสือให้ความเห็นต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาต(ิสปสช.) ขอให้

ทบทวนข้อบังคับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข 

กรณทีีม่เีหตอุนัควร กรณอีบุตัเิหต ุหรอืกรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิ พ.ศ. 2555 ทีอ่าจขดัต่อกฎหมาย

ข้อเสนอนีย้งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของ สปสช.

นบัตัง้แต่ สปสช. ด�าเนนิการ “เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ รกัษาทกุที ่ทัว่ถงึทกุคน” โดยเริม่

จากวนัที ่ 1 เมษายน 2555 พบว่า “ผูป่้วยทีเ่ข้ามาใช้สทิธส่ิวนใหญ่เป็นข้าราชการและ

รฐัวสิาหกจิโดยถงึ 49% ของผูท้ีเ่ข้ามาใช้สทิธทิัง้หมด และมปีระชาชนทีย่งัไม่เข้าใจถงึ

สทิธทิีช่ดัเจนถงึ 40% ซึง่ท�าให้เกดิปัญหาในการเบกิจ่ายเงนิ” 

ทีม่า รจุริะ บนุนาค

กองทนุเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ เดลนิวิส์ออนไลน์ วนัจนัทร์ที ่8 เมษายน 2556
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• สถานการณ์
ฟิตเนสดงัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค

ประเดน็ร้อนปี 55-56 เกีย่วกบัธรุกจิออกก�าลงักาย คอื กรณแีคลฟิอร์เนยีฟิตเนส โดนผู้

บรโิภคร้อง ทัง้ปิดบรกิารโดยไม่แจ้งให้ทราบ มกีารรบัสมคัรสมาชกิตลอดชพีทัง้ทีไ่ม่สามารถเปิด

ให้บรกิารได้แล้ว ผดิสญัญาแต่ไม่คนืเงนิค่าสมาชกิให้กบัลกูค้า ปัญหาใหญ่คอื ปัญหาข้อสญัญาไม่

เป็นธรรม เช่น ท�าสญัญาแล้วต้องใช้บรกิารให้ครบ 1 ปีจงึจะสามารถบอกเลกิสญัญาได้ ทัง้นีศ้นูย์

บรกิารส่วนใหญ่จะหกัเงนิบตัรเครดติผูบ้รโิภคทนัทใีนคราวแรก หรอืบางรายต้องจ่ายค่าใช้บรกิาร

อืน่เพิม่จากการชกัชวนของพนกังานขาย เช่น ครฝึูกส่วนตวั โปรแกรมเสรมิทีห่ลากหลาย ซึง่มผีู้

บรโิภคมาร้องเรยีนถงึ 680 ราย มลูค่าความเสยีหายกว่า 30 ล้านบาท 
ทีม่า ศนูย์พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภค มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค 

ด้านสินค้าและบริการทั่วไป

• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการได้จดัท�าความเหน็ต่อ ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 

ขอให้ปรบัปรงุ ประกาศ สคบ. ว่าด้วยธรุกจิออกก�าลงักาย 

ยงัไม่มคีวามคบืหน้า เนือ่งจากอนกุรรมการด้านสญัญาหมดวาระ
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้บริการออกก�าลังกายเป็นธุรกิจท่ี

ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554 บังคับใช้ 1 สิงหาคม 2554 

สาระส�าคัญ

สัญญาการให้บริการท่ีผู้ประกอบการท�ากับผู้บริโภคถูกก�าหนดให้ต้องมีข้อความ ภาษาไทย ท่ี

สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน และข้อความในสัญญาจะต้องมีสาระส�าคัญและเง่ือนไขดังน้ี 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัขนาดพืน้ทีส่ถานให้บรกิาร จ�านวนประเภท และจ�านวนอปุกรณ์

ออกก�าลงักาย สิง่อ�านวยความสะดวก และการให้บรกิารอืน่ ๆ 

2. รายละเอยีดอตัราค่าสมาชกิ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีจ่ะเรยีกเกบ็ เงือ่นไขและวธิกีารช�าระ

เงนิ วนัเริม่ต้นและสิน้สดุการเป็นสมาชกิ

3. ผูป้ระกอบการต้องระบชุดัเจนว่าการผดิสญัญาเรือ่งใดของผูบ้รโิภคทีม่สีทิธบิอก เลกิ

สัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้ แต่ก่อนบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้รโิภคทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นผูบ้รโิภคผดิ

สญัญาในข้อสาระส�าคญัดงันี ้ก.กระท�าการอนัเป็นความผดิกฎหมายอาญาโดยเจตนา 

ข.มพีฤตกิรรมรบกวนการใช้บรกิารของสมาชกิอืน่ ค.เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง...
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การบอกเลิกสัญญาการใช้บริการออกก�าลังกายโดยได้เงินคืน 3 กรณี คือ 

1. ผูป้ระกอบการไม่มอีปุกรณ์ออกก�าลงักายหรอืบรกิารอืน่ มอีปุกรณ์แต่ช�ารดุบกพร่อง 

หรอืให้บรกิารได้ ไม่เหมาะสมและเพยีงพอ และไม่จดัหาอปุกรณ์ออกก�าลงักายหรอื

บรกิารนัน้ ๆ มาทดแทนได้ภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัรบัแจ้ง 

2. มหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแพทย์ว่าการใช้บรกิารออกก�าลงักายต่อไปอาจ จะ

ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ 

3. รบัได้บาดเจบ็เนือ่งจาก ผูฝึ้กสอนไม่มคีวามรูค้วามช�านาญ หรอือปุกรณ์ออกก�าลงักาย

ไม่มคี�าเตอืนว่าช�ารดุบกพร่อง
โดยผู้ประกอบการ จะต้องคืนเงินสด เช็ค หรือน�าเงินเข้าบัญชีตามจ�านวนเงิน ท่ีเหลือจากค่า

สมาชิกหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และตามระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการภายใน 30 วันนับแต่เลิกสัญญา

นอกจากน้ี กฎหมายยังให้ผู้บริโภคยังมีสิทธิอ่ืน ๆ เพ่ิม ได้แก่ สิทธิในการโอนสิทธิตามสัญญา

ไปให้บุคคลท่ี 3 ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการ สิทธิใน

การต่อระยะเวลาการใช้บริการเม่ือครบก�าหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งการ

เปล่ียนแปลงอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 

ขณะเดียวกันข้อสัญญาท่ีผู้ประกอบการท�ากับผู้บริโภค กฎหมายใหม่ก็ก�าหนดข้อห้ามไม่ให้เป็น

ลักษณะสัญญาฝ่ายเดียว เช่น ให้ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ท่ีผู้ประกอบการ

ก�าหนด เว้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม ข้อสัญญาท่ียกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดท่ีเกิด

จากผู้ประกอบการผิดสัญญาหรือ ละเมิด เช่น ผู้บริโภคบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการใช้บริการออกก�าลัง

กาย รวมท้ังทรัพย์สินสูญหายในสถานประกอบการ การให้สิทธิผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญากับผู้

บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลาย ลักษณ์อักษร หรือผู้บริโภคไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ ข้อ

สัญญาท่ีก�าหนดระยะเวลาตามสัญญาเกิน 1 ปี และข้อสัญญาท่ีก�าหนดให้การต่อระยะเวลาการให้

บริการมีผลบังคับทันทีเม่ือครบก�าหนด เป็นต้น
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สื่อและโทรคมนาคม

(1) การประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHZ

ท�าไมต้องคลืน่ 2100? 
คลืน่ความถีเ่ป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นของคนไทยทกุคน ส�านกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่ง ชาต ิหรอื กสทช. มหีน้าทีจ่ดัการประมลู

คลืน่ความถี ่ โดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่น�าคลืน่มาให้บรกิารประชาชนให้เป็นผลส�าเรจ็ ซึง่เป็นไป

ตาม พ.ร.บ.จดัสรรคลืน่ความถี ่ขณะทีห่ลายประเทศเข้าสูร่ะบบเทคโนโลย ี3 G กนัไปนานแล้ว 

แต่ประเทศไทยยงัมปัีญหายือ้กนัไปมาอยูห่ลายปี แต่ในทีส่ดุ กสทช. กส็ามารถจดัการประมลูได้

ในหลายคลืน่ความถี ่และในปี 2555 - 2556 กสทช. ต้องจดัให้มกีารประมลูคลืน่ความถี ่2100 

ซึง่เป็นคลืน่สากลทีใ่ช้ตรงกนัทกุประเทศ (ท�าให้โทรศพัท์ทัง้หมดทีผ่ลติออกมาจะรองรบัคลืน่ 2100 

เป็นหลกั สมยัก่อนผูบ้รโิภคจะพบปัญหาการเลอืกโทรศพัท์อย่างระวงัว่าจะรองรบัคลืน่ทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ใช้อยูห่รอืไม่ เมือ่มผีูใ้ห้บรกิารรายหลกัให้บรกิารบนคลืน่ 2100 การเลอืกผูใ้ห้บรกิารกจ็ะง่ายขึน้) 

และเหตผุลส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของการเลอืกใช้คลืน่ 2100 คอื ทกุวนันีป้ระเทศไทยมคีลืน่ส่วนนี้

ว่างอยูถ่งึ 45 MHz (เป็นช่วงความถี ่เช่น 2100-2105 เป็นความกว้าง 5 MHz) การปล่อยให้

คลืน่เหล่านีว่้างเอาไว้จะกลายเป็นคลืน่ทีไ่ม่เกดิประโยชน์อะไร ถอืเป็นความสญูเสยีทรพัยากรที่

น�ามาใช้งานได้
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• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ จดัท�าความเหน็เสนอต่อ กสทช. เรือ่งการประมลูคลืน่ความถี ่2100 MHz 

โดย ขอให้

กสทช. ด�าเนนิการโดยค�านงึถงึ “ประโยชน์สงูสดุของประชาชนในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค 

และระดบัท้องถิน่ ในด้านการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอืน่ 

รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องด�าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้

ประโยชน์โดยทัว่ถงึในกจิการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่

ประโยชน์สาธารณะ” 

ผลการด�าเนนิการ : กสทช. จดัประมลูคลืน่ความถี ่ 2100 MHz โดยไม่ได้พจิารณาข้อ

เสนอของคณะกรรมการองค์การอสิระฯ 
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ประมลูคลืน่ 1800 และ 900 MHz … แรงผลกัดนัธรุกจิ-เศรษฐกจิทีไ่ม่ควรมองข้าม
ทับขวัญ หอมจ�าปา และ ปัณณ์ บุญญาวานิชย์

2 เมษายน 2557

การประมูลคล่ืน 1800 และ 900 MHz ในช่วงคร่ึงปีหลังน้ี จะเป็นปัจจัยผลักดันธุรกิจ

โทรคมนาคมและเศรษฐกิจไทยท่ีส�าคัญ โดยคล่ืนท้ังสองความถ่ีจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน 

3G และ 4G และเติมเต็มช่วงคล่ืนความถ่ีต่�า-สูงให้แก่ผู้ให้บริการมือถือท้ัง 3 ราย โดยท่ีการประมูล

คล่ืน 1800 MHz มีแนวโน้มแข่งขันสูงกว่าการประมูลคล่ืน 900 MHz และน่าจะดันราคาประมูลให้สูง

ข้ึนได้ซ่ึงจะกลายเป็นรายได้เข้าประเทศ แต่นอกจากน้ันแล้ว การเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีเช่นน้ีส่งผลดีต่อ

ธุรกิจโทรคมนาคมและส่งผลบวกทาง อ้อมต่อเศรษฐกิจประเทศท่ีนอกเหนือจากเม็ดเงินท่ีได้จากการ

ประมูล โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการลงทุนโครงข่ายของผู้ให้บริการมือถือและการเติบโตของ ธุรกิจแอพพลิ

เคช่ันหรือคอนเทนต์ ซ่ึงล้วนท�าให้เกิดการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศเช่นเดียวกัน

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อ เน่ือง ผนวกกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

ท�าให้ผู้ให้บริการมือถือต้องถือครองคล่ืนหลายช่วงความถ่ีเพ่ือการแข่งขัน คุณสมบัติ ของคล่ืนแต่ละช่วง

ความถ่ีแตกต่างกัน โดยคล่ืนความถ่ีต่�าเช่น 700, 850 และ 900 MHz จะสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีได้

กว้าง แต่ไม่เหมาะส�าหรับการใช้งานในบริเวณท่ีมีความต้องการข้อมูลในปริมาณสูงหรือ หนาแน่น ใน

ทางกลับกัน คล่ืนความถ่ีสูงเช่น 1800, 2100 และ 2600 MHz จะครอบคลุมพ้ืนท่ีได้แคบกว่าคล่ืน

ความถ่ีต่�า แต่จะสามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากและรวดเร็วมากกว่า โดยปกติแล้วผู้ให้บริการมือถือ

จึงต้องการถือครองอย่างน้อยสองช่วงความถ่ี คือ ช่วงคล่ืนความถ่ีต่�าเพ่ีอให้บริการในต่างจังหวัดท่ีมีความ

ต้องการใช้ข้อมูล ไม่ค่อยหนาแน่นแต่ต้องครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง และช่วงคล่ืนความถ่ีสูงเพ่ือให้บริการใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการใช้บริการ ข้อมูลท่ีสูงและมีการใช้งานหนาแน่นเช่น กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ยังมี

การใช้คล่ืนท้ังสองช่วงความถ่ีผสมผสานกันในแต่ละพ้ืนท่ี เพราะในเชิงเทคนิคคล่ืนความถ่ีต่�าอย่าง 900 

MHz จะเพ่ิมความสามารถในการให้บริการในอาคารสูงได้ดีกว่าคล่ืนความถ่ีสูงอย่าง 1800 MHz 

เป็นต้น

ส�าหรับไทยน้ัน คล่ืน 1800 MHz จะช่วยตอบโจทย์การใช้งาน 4G ส่วนคล่ืน 900 MHz จะ

ช่วยรองรับการใช้งาน 3G ให้ครอบคลุมย่ิงข้ึน และท้ังสองคล่ืนยังสามารถให้บริการ 2G ท่ีจะต้องมีต่อ

ไปอีก 5-7 ปี ความ ต้องการใช้งาน 4G มีความชัดเจนมากข้ึนจากเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ “on-the-go” 

หรือ “always-on” ซ่ึงรวมถึงการรับชมและแลกเปล่ียนวีดิโอออนไลน์ท่ีต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่และ 

รวดเร็วย่ิงกว่า 3G โดยคล่ืน 1800 MHz ได้เปรียบคล่ืนช่วงอ่ืนในการน�ามาพัฒนาระบบ 4G เน่ืองจาก

ขณะน้ี โมเดลเคร่ืองสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมไปถึง smart device อ่ืนๆ ท่ีรองรับคล่ืน 1800 MHz 

เพ่ือใช้งาน 4G ได้น้ันมีจ�านวนมากท่ีสุดในโลก ต่างจากเม่ือสิงหาคมปีท่ีแล้วในช่วงท่ีคล่ืน 1800 MHz 
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ของ DPC (AIS) และ TRUE ก�าลังจะหมดอายุสัมปทานน้ัน จ�านวนโมเดลของ smart device ท่ี

รองรับ 1800 MHz ได้ยังมีอยู่น้อยและมีราคาสูง ส่วนความต้องการ 4G ยังมีอยู่ต่�า การท่ี กสทช. 

เล่ือนการประมูลคล่ืน 1800 MHz มาเป็นปีน้ีท�าให้เกิดความพร้อมข้ึนท้ังฝ่ังอุปกรณ์ ผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ ส่วนคล่ืน 900 MHz เหมาะแก่การลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 3G เม่ือความต้องการเร่งตัว

ข้ึนท่ัวประเทศ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องมีบริการ 2G อยู่ระยะหน่ึงเพราะยังมีดีมานด์จากสถาบันการเงิน

ส�าหรับระบบเคร่ืองเอทีเอ็ม และจากนักท่องเท่ียวในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (โรมม่ิง) 

โดยทาง ITU คาดว่าท่ัวโลกยังต้องให้บริการ 2G ต่อไปอีก 5-7 ปี

 ด้วยภาพการถือครองคล่ืนปัจจุบันของผู้ให้บริการท้ัง 3 รายและความพร้อมของเทคโนโลยี 4G 

ในไทย จึงคาดว่าการประมูลคล่ืนความถ่ี 1800 MHz จะมีระดับการแข่งขันท่ีสูงกว่า 900 MHz และ

อาจท�าให้ราคาประมูลสุดท้ายสูงกว่าราคาต้ังต้นพอสมควร โดย ท่ัวไปแล้วคล่ืนท่ีมีความถ่ีต่�ากว่า 1000 

MHz จะมีมูลค่าคล่ืนสูงกว่าคล่ืนท่ีมีความถ่ีสูงกว่า 1000 MHz ท�าให้การก�าหนดราคาประมูลคล่ืน 

800-900 MHz มักสูงกว่าราคาประมูล 1800-2100 MHz ในหลายประเทศรวมถึงไทย สาเหตุหลักคือ

คล่ืนความถ่ีต่�าสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการได้มากกว่า 2 เท่าและสามารถลดการลงทุนด้านโครง

ข่ายลงได้กว่า 10 เท่า จึงเกิดการแข่งขันแย่งชิงคล่ืนความถ่ีต่�ากันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดีส�าหรับไทยน้ัน 

เน่ืองจากการประมูลคล่ืน 1800 MHz ในช่วงเดือนสิงหาคม(2557) มีจ�านวนใบอนุญาตเพียง 2 ใบต่อ

จ�านวนผู้เข้าประมูลอย่างน้อย 3 ราย ผนวกกับความพร้อมและความต้องการเทคโนโลยี 4G ท่ีสูงข้ึน

ชัดเจนในประเทศ จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดการแข่งขันและดันราคาประมูลให้สูงกว่าราคา ต้ังต้น

และอาจสูงกว่าราคาประมูล 900 MHz ก็เป็นได้ โดยตัวแปรท่ีต้องจับตาคือการตัดสินใจของ DTAC ว่า

จะแข่งราคาประมูลอย่างเต็มท่ีหรือไม่ เน่ืองจากมีคล่ืน 1800 MHz ภายใต้ระบบสัมปทานอยู่แล้วแต่

หากสามารถเปล่ียนการถือครองคล่ืน 1800 MHz มาอยู่ในระบบใบอนุญาตจะช่วยลดต้นทุนการก�ากับ

ดูแล (regulatory cost) ลงได้ค่อนข้างมาก

 ส่วนคล่ืนความถ่ี 900 MHz ซ่ึงจะประมูลภายหลังคล่ืน 1800 MHz น้ัน มีเพียง AIS ท่ีจะได้

รับประโยชน์จากคล่ืนดังกล่าวชัดเจนท่ีสุด เน่ืองจากเป็นคล่ืนเดิมของ AIS ท่ีก�าลังจะหมดอายุภายใต้

ระบบสัมปทานในปี 2015 และมีจ�านวนลูกค้าบนคล่ืนดังกล่าวอยู่ค่อนข้างมาก อีกท้ังยังไม่มีคล่ืนความถ่ี

ต่�าอ่ืนๆ มาทดแทนในระยะส้ัน ในขณะท่ี DTAC และ TRUE ต่างมีคล่ืน 850 MHz อยู่แล้ว ซ่ึงมี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับคล่ืน 900 MHz และยังมีอายุสัญญาสัมปทานนานถึงปี 2025 อีกด้วย จึงคาดว่า 

AIS จะเป็นผู้ให้บริการหลักท่ีสนใจเข้าประมูลคล่ืน 900 MHz และราคาประมูลสุดท้ายน่าจะใกล้เคียง

กับราคาต้ังต้น 
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 ท้ายท่ีสุดแล้ว การประมูลคล่ืนความถ่ีและการเปล่ียนผ่านสู่ 4G จะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้

ประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจโทรคมนาคมโดยรวมในระยะยาวท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อมภายหลังการประมูลด้วย แน่นอนว่าเม็ดเงินจากการประมูลคล่ืน ความถ่ีซ่ึงได้จากผู้ประกอบ

การและถือเป็นรายได้รัฐน้ันจะเอ้ือประโยชน์เชิง เศรษฐกิจของประเทศท่ีจับต้องได้ทันที แต่หากราคา

ประมูลต้ังต้นสูงเกินไปเช่นท่ีเกิดข้ึนในอินเดียและออสเตรเลีย อาจไม่สามารถจัดสรรคล่ืนความถ่ีได้ครบ

ถ้วนเพ่ือให้บริการผู้บริโภค ส่วนในกรณีท่ีเกิดการแข่งขันรุนแรงเกินไป แม้จะได้เม็ดเงินประมูลสูงแต่ผู้

ประกอบการอาจส่งผ่านต้นทุนไปเป็นค่าบริการ ท่ีเพ่ิมข้ึน ดังท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในสาธารณรัฐเช็ก

และไต้หวัน ในขณะเดียวกัน ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้างจะเห็นได้ชัดเจนข้ึน

ภายหลังการ ประมูลเพราะผู้ท่ีได้รับการจัดสรรคล่ืนต้องรับผิดชอบในการลงทุนวางโครงข่าย เพ่ือน�า

คล่ืนความถ่ีท่ีได้จากการประมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวจะท�าให้เม็ดเงิน

สะพัดในเศรษฐกิจร่วมหลายแสนล้านบาทใน ช่วง 3-5 ปีภายหลังการประมูล และท�าให้เกิดการจ้าง

แรงงานภาควิศวกรรมและไอทีเพ่ือบริหารจัดการระบบเพ่ิม ข้ึน ในระยะยาวการลงทุนโครงข่ายน้ันจะ

เปล่ียนแปลงหน้าตาของห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ โทรคมนาคมไทยไปในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น ภายหลัง

การประมูลคล่ืนความถ่ี 2100 MHz เพียงไม่ถึง 2 ปี ประเทศมีระดับการเข้าถึงสมาร์ทโฟนอย่าง

รวดเร็วปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 40% ท�าให้ตลาดสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึนเป็น 6 หม่ืนล้านบาท

ในปี 2014 และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคช่ันและคอนเทนต์บนสมาร์ทโฟนซ่ึง ก�าลัง

ปรับเปล่ียนรูปแบบการติดต่อส่ือสารและการโฆษณาให้ทันสมัยย่ิงข้ึน
ทีม่า http://www.scbeic.com/document/note_20140402_1800
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(2) การหมดอายุสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHZ

• สถานการณ์ 
โทรคมนาคมไทยหลงัหมดสญัญาสมัปทานคลืน่ 1800 MHZ กรณ ีสญัญาสมัปทานของ

บรษิทัทรมูฟูและดจิติอลโฟน (บรษิทั ทรมูฟู จ�ากดั) และดพีซี ี(บรษิทั ดจิติอลโฟน จ�ากดั) ได้

หมดสญัญาในวนัที ่15 กนัยาน 2556 ได้เกดิกระแสถกเถยีงกนัในสงัคมอย่างกว้างขวาง เพราะ

ขณะที ่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ. กสทช.) มาตรา 45 ระบวุ่า ผูใ้ดประสงค์

จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งต้องด�าเนินการด้วยวิธีการ

ประมลูคลืน่ความถีฯ่ เท่านัน้ แต่ กสทช.กลบัท�าประกาศมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารในกรณี

สิน้สดุการอนญุาตสมัปทาน หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ ให้มผีลเป็นการขยาย

เวลาสมัปทานออกไปอกี 1 ปี ซึง่การต่ออายโุดยงดประมลูเพือ่หารายใหม่นีจ้ะสร้างความเสยีหาย

ให้กบัประเทศและประชาชนเป็นมลูค่าสงูถงึ 1.6 แสนล้านบาท ข้อมลูโดยมลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่

การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) 

• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ ได้จดัเวท ี“ ทางออกผูบ้รโิภค กรณซีมิดบัฯ ” เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 

2556 และจดัท�า

ท�าความเหน็เสนอต่อ กสทช. เรือ่งกรณหีมดอายสุญัญาสมัปทานคลืน่ความถี ่1800 MHz 

ข้อเสนอ ดงันี้

1. ขอให้มกีารเร่งรดัการด�าเนนิการโอนย้ายเครอืข่ายให้เตม็ตามศกัยภาพ คอื 300,000 

เลขหมายต่อวนั

2. กสทช. ต้องให้มกีารเพิม่ประเดน็ในการรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัมาตรการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคกรณสีิน้สดุการอนญุาตสมัปทาน หรอืสญัญากาให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

พ.ศ. .... 
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3. กสทช. ต้องเร่งตัง้คณะท�างานประมลูคลืน่ความถี ่1800 MHz และก�าหนดวนัในการ

จดัการประมลูคลืน่โดยเร่งด่วน

4. บรษิทัผูใ้ห้บรกิารทัง้สองรายคอื บรษิทั ทรมูฟู จ�ากดั และบรษิทั ดจิติอลโฟน จ�ากดั 

(มหาชน) จะต้องคนืเงนิคงเหลอืในระบบให้กบัผูใ้ห้บรกิาร และในกรณทีีบ่รษิทัจะตดั

สญัญาณผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีพ่รเีพดบรษิทัจะต้องแจ้งผ่านข้อความสัน้ให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อน 3 วนั พร้อมทัง้ระบจุ�านวนเงนิคงค้างในระบบให้ผูบ้รโิภครบัทราบและ

เพือ่ให้ขอคนืเงนิได้ด้วยอย่างชดัเจน

5. ขอให้ซเูปอร์บอร์ดด�าเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช. ในกรณทีี ่กสทช. 

ไม่สามารถด�าเนนิการให้เกดิการประมลูคลืน่ความถี ่ 1800 MHz ก่อนสิน้สดุสญัญา

สมัปทาน ทัง้ทีเ่ป็นภาระหน้าทีท่ีท่ราบล่วงหน้ามาตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่งเป็น กสทช. 

ผลการด�าเนนิการ : ไม่มกีารตอบรบัจาก กสทช. 
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นางสาวเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย, ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยแพร่บทความ “กสทช กับความเสียหายของ

ประเทศจากความล่าช้าในการประมูลคล่ืน 4G” โดยระบุว่า เม่ือสัปดาห์ก่อน ผู้เขียนดูรายการตลกของ

คุณ โน้ต อุดม แต้พานิช คุณโน้ตบอกว่าเรา (คนไทย) มักคิดว่าเราดีกว่าประเทศเพ่ือนบ้านเรา แต่

ลาวเขามี 4G มานานแล้ว แต่ประเทศไทยสงสัยจะต้องรอ “ชาติหน้า”

ความล้าหลังทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยน้ันมิได้เป็นเพียงเร่ืองขบขัน ในการจัดล�าดับ

ความสามารถในการแข่งขันล่าสุดของ Institute of Management Development (IMD) ในปี พ.ศ. 

2555 พบว่า คุณภาพของบริการหลัก 5 ประเภท ได้แก่ บริการขนส่งทางบก ขนส่งทางอากาศ การ

เงิน พลังงาน และ โทรคมนาคม ประเทศไทยมาเป็นอันดับท่ีสามในอาเซียนตามหลังสิงคโปร์ และ 

มาเลเซียทุกบริการ ยกเว้นบริการโทรคมนาคมซ่ึงมาเป็นอันดับท่ี 4 แพ้ฟิลิปปินส์ซ่ึงมีระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่าไทย

ผู้เขียนเห็นว่า ท่ีผ่านมาพัฒนาการของกิจการโทรคมนาคมล้าหลังมีปัญหามากมายสืบเน่ืองจาก 

อุปสรรคหลายประการ เช่น ระบบสัมปทาน ความล่าช้าในการสรรหากรรมการของหน่วยงานก�ากับ

ดูแล การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี การฟ้องร้องเร่ืองการประมูลคล่ืน 3G คร้ัง

แรก ฯลฯ ปัญหาท้ังหลายเกิดจากผลประโยชน์อันมหาศาลของกิจการโทรคมนาคมท�าให้เกิดการ แย่ง

ชิงผลประโยชน์กัน แต่ในท่ีสุดเราก็เร่ิมปลดล็อคปัญหาได้ จากการท่ีมีการประมูลคล่ืน 3G เม่ือปลายปี

ท่ีแล้ว แม้การประมูลคล่ืนความถ่ีคร้ังน้ัน เป็นเสมือนการ “แจกคล่ืน” มากกว่า เพราะไม่มีการแข่งขัน

จริงระหว่างผู้ประมูล 3 ราย

มาปีน้ี ประเทศไทยมีความหวังท่ีจะได้ใช้บริการ 4G ซ่ึงมีความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุด

ถึง 100 Mbps หรือมากกว่า 3G ห้าเท่าดังเช่นในลาว เน่ืองจากสัมปทานคล่ืน 1800 MHz ของบริษัท 

ทรู และ ดีพีซี จะส้ินสุดลงในเดือนกันยายน แต่สุดท้ายแล้ว คณะกรรมการก�ากับกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กลับตัดสินใจท่ีให้ผู้ประกอบการรายเดิมใช้คล่ืนต่อ

ไปอีก 1 ปี โดยอ้างว่าเพ่ือท่ีจะให้ผู้ใช้บริการใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดเหตุ “ซิมดับ” ค�าถามคือ 

ปัญหา “ซิมดับ” น้ันเป็นปัญหาท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ หรือ เป็นปัญหาท่ี กสทช. ก่อข้ึนมาเอง

ผู้เขียนเห็นว่า การกระท�าของ กสทช. ท่ีผ่านมาน่าจะสะท้อนกรณีหลังมากกว่า เน่ืองจาก 

กสทช. ละเลยท่ีจะด�าเนินการใดๆ เพ่ือป้องกันปัญหาซิมดับ แม้จะทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วต้ังแต่มารับ

หน้าท่ีในปี พ.ศ. 2554 และมีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ต้ังแต่เดือน เมษายน ปี 

พ.ศ. 2555 ซ่ึงระบุชัดเจนว่า คล่ืนความถ่ีเม่ือหมดอายุสัมปทานแล้วต้องคืนเพ่ือน�ามาประมูล บริษัท

เอกชน คือท้ังทรูและดีพีซีก็เคยมีจดหมายถึง กสทช. ว่าพร้อมโอนเลขหมายท้ังหมดเม่ือหมดอายุสัญญา 

โดยทรูมูฟจะโอนลูกค้าไปให้เรียลมูฟ และ ดีพีซีจะโอนลูกค้าซ่ึงมีเพียงไม่ถึงแสนรายให้ กสท. แต่ 

กสทช. กลับน่ิงเฉยต่อข้อเสนอของเอกชนท่ีมีการเสนอเข้ามาต้ังแต่ ต้นปี พ.ศ. 2555
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 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมส�าหรับการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุโทรคมนาคม ระบบ

เซลลูล่า Digital PCN 1800 ซ่ึงผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้เสนอให้ กสทช. ประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับการหมดอายุสัญญาสัมปทานอย่างเร่งด่วนต้ังแต่เดือน มกราคมปีน้ี เพ่ือให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 

และ มีโอกาสในช่วงเวลา 8 เดือนท่ีจะเลือกท่ีจะย้ายไปค่าย True move H AIS หรือ DTAC ได้ตาม

ความสมัครใจ แต่ กสทช. กลับไม่ด�าเนินการแต่อย่างใดในช่วง 7 เดือนท่ีผ่านมา ผู้เขียนเพ่ิงเห็น

ประกาศแจ้งการหมดอายุสัมปทานลงหนังสือพิมพ์เม่ือต้นเดือน สิงหาคม ก่อนสัญญาสัมปทานจะส้ินสุด

ลงเพียง 1 เดือนกว่า

การท่ีผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับการหมดอายุสัมปทาน ท�าให้ยังคงมีการเปิดใช้บริการ

หมายเลขใหม่และ สมัครบริการเสริมใหม่ท่ีมีรายการส่งเสริมการขายหรืออายุการใช้งานเกินระยะ เวลา

สัมปทาน รวมท้ังมีการเติมเงินจ�านวนมากท่ีอาจใช้ไม่หมดเม่ือสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง ฯลฯ จึงไม่เป็น

ท่ีแปลกใจว่า เหตุใดจึงมีผู้ใช้บริการจ�านวนมากท่ีค้างอยู่ในระบบท่ีจะได้รับความเดือดร้อน หากมีการ

ระงับการให้บริการของผู้ประกอบการรายเดิม

ความล่าช้าในการประมูลคล่ืน 1800 MHz มีต้นทุนท่ีสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้เขียนได้

เคยประมาณการอย่างคร่าวๆ ว่า ความเสียหายดังกล่าวน่าจะมีมูลค่าประมาณ แสนกว่าล้านบาทต่อปี 

ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงมาจากบทความทางวิชาการ ซ่ึงประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการ

ประมูลคล่ืน 3G ในประเทศอังกฤษ ว่า ความเสียหายท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด ไม่ใช่ความเสียหายจากรายได้

จากการประมูล แต่มาจากค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการท่ีจะใช้บริการส่ือสาร ข้อมูลรูป

แบบใหม่ๆ และท่ีรวดเร็ว ซ่ึงประเมินได้ว่ามีมูลค่าประมาณ 5-7 เท่าของราคาคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการให้

บริการต่อปี[1]
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ผู้เขียนมีความเห็นว่า คล่ืน 1800 MHz หรือ คล่ืน 4G น้ันน่าจะมีราคาไม่น้อยกว่าคล่ืน 3G ดัง

จะเห็นได้ว่า True ได้น�าคล่ืนท่ี 2.1 GHz ท่ีประมูลได้เม่ือปลายปีท่ีแล้วไปเปิดให้บริการ 4G แทน 3G 

หากเราน�าราคาคล่ืน 3G ท่ี 4500 ล้านบาทต่อ 5 MHz มาประมาณการรายได้ในกรณีท่ีมีการประมูล

คล่ืน 1800 MHz ซ่ึงมีท้ังหมด 25 MHz ในเดือนกันยายนปีน้ี จะได้เป็นวงเงิน 22,500 ล้านบาท เม่ือ

คูณด้วย 5 – 7 ก็จะได้ค่าเสียโอกาสประมาณ 112,500 – 157,500 ล้านบาทต่อปี

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประมาณการเพียงคร่าวๆ เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตระหนักถึงขนาด

ของความเสียหายท่ีเกิดกับเศรษฐกิจของ ประเทศจากความล่าช้าในการมีบริการ 4G เพราะดูเหมือน 

กสทช. จะไม่ได้ให้ความสนใจใดๆ แก่ประเด็นน้ี หากแต่จะมุ่งเน้นแต่เร่ืองของการป้องกันมิให้เกิดปัญหา

ซิมดับซ่ึงแท้จริง แล้วตนเป็นผู้ก่อข้ึนมาเอง

การท่ี กสทช. ให้ข่าวว่าตัวเลขความเสียหายดังกล่าวสูงเกินควรเพราะคล่ืน 1800 MHz มีการ

ใช้งานอยู่แล้วมิใช่คล่ืนใหม่เช่น 2.1 GHz น้ันฟังไม่ข้ึน เพราะลูกค้าในระบบท้ังหมดสามารถโอนย้ายไป

ยังคล่ืนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ได้ตามท่ีผู้ให้บริการรายเดิมเสนอ แต่ กสทช. คงยืนกรานว่าจะต้องให้บริษัทเอกชน

ใช้คล่ืนท่ีหมดอายุสัญญาสัมปทานในการรอง รับลูกค้าเท่าน้ันเหมือนกับมีธงปักไว้แล้ว

ผู้เขียนได้ศึกษาแนวทางในการโอนย้ายผู้ใช้บริการจ�านวนมาก (mass migration) ในต่าง

ประเทศ พบว่า หน่วยงานก�ากับดูแลจะท�าแผนและเตรียมการประมูลและการโอนย้ายผู้ใช้บริการล่วง 

หน้าก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุลงล่วงหน้านับปีเพ่ือหลีกเล่ียงความจ�าเป็ในการ ยืดอายุใบอนุญาต แต่

จนบัดน้ี กสทช. ยังไม่มีแผนและมาตรการโอนย้ายและเยียวยาผู้ใช้บริการท่ีประกาศใช้อย่างเป็น 

ทางการ ไม่มีการจัดต้ังอนุกรรมการประมูลคล่ืน 1800 MHz ไม่มีการจัดจ้างท่ีปรึกษามาค�านวณราคา

ข้ันต่�า ฯลฯ ดังน้ัน ข้ออ้างว่า “ท�าไม่ทัน” จึงเป็นข้ออ้างท่ีรับไม่ได้ เพราะข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็น

ชัดเจนว่า กสทช. “ไม่ได้ท�าอะไร” มากกว่า

ผู้เขียนเห็นว่า เรามีความจ�าเป็นต้องทบทวนรูปแบบของ “องค์กรอิสระ” ก�ากับดูแลกิจการ

สาธารณูปการท้ังหลาย เพราะดูเหมือนองค์กรเหล่าน้ีมีแต่ความเป็นอิสระ (independence) ท้ังในการ

ตัดสินใจ งบประมาณ และบุคลากร หากแต่ขาดความรับผิดชอบต่อผลงาน (accountability) หากเรา

ต้องการให้มีการใช้เงินของรัฐปีละ 3,500 ล้านบาทให้เกิดประโยชน์แก่กิจการโทรคมนาคม คงจะต้อง

มาช่วยกันตรวจสอบการท�างานของ กสทช. มากข้ึน
ตพีมิพ์ครัง้แรก: เวบ็ไซต์กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ วนัที ่28 สงิหาคม 2556
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(3) บทบาทการตรวจสอบการทำ หน้าที่ของ กสทช. 

จากกรณ ีกสทช. ประกาศมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารในกรณสีิน้สดุการอนญุาตสมัปทาน 

หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ให้มผีลเป็นการขยายเวลาสมัปทานออกไปอกี 1 ปี

ขณะที ่กสทช. ก�าลงัด�าเนนิการร่างประกาศดงักล่าว คณะกรรมการองค์การอสิระ ได้แสดง

บทบาทในการตรวจสอบการท�าหน้าทีข่อง กสทช. ในเรือ่งของการเตรยีมความพร้อมกรณสีิน้สดุ

อายสุญัญาสมัปทานคลืน่ 1800 MHz โดยส่งจดหมายถงึนายกรฐัมนตร ีในฐานะผูร้กัษาการตามพ

ระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ ณ วนัที ่ 15 กนัยายน 2556 เพือ่ให้พจิารณากรณี

การออกร่างประกาศ ของ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารในกรณสีิน้สดุการอนญุาต 

สมัปทานฯ เป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานคลืน่ความถีห่ลงัจากหมดสญัญาสมัปทาน เป็นการ

กระท�าทีช่อบด้วยกฎหมายหรอืไม่ 

ผลการด�าเนนิการ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่รบัมอบหมายจากส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

ได้ส่งหนงัสอื ที ่ลว. 19 กนัยายน 2556 แจ้งว่า อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

51



(4) การบังคับใช้กฎหมายกับโฆษณาหลอกลวง

• สถานการณ์
ต.ค.56 - ม.ีค.57 พบโฆษณาทีเ่ข้าข่ายต้องตรวจสอบมากถงึ 11,080 เรือ่ง ในจ�านวนนีเ้ป็น

โฆษณาทีม่คีวามผดิผดิตามกฎหมายของ สคบ.และส�านกังานคณะ กรรมการอาหารและยา(อย.) 

รวม 192เรือ่ง โดยโฆษณาทีพ่บว่ามคีวามผดิมากทีส่ดุ คอื การโฆษณาผ่านโทรทศัน์ดาวเทยีม เช่น 

การขายสนิค้าเกีย่วข้องกบัการเพิม่ประสทิธภิาพทางเพศ เครือ่งส�าอาง ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิยาบ�ารงุ

และอาหารเสรมิ ซึง่พบว่ามคีวามผดิมากถงึ 105 รายการ “การโฆษณาผ่านสือ่ดาวเทยีมตอนนี้

น่าห่วงทีส่ดุเพราะพบความผดิ มาตลอดเป็นประจ�าทกุๆ เดอืน มากงึ 80-90%”

ทีม่า กองคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านโฆษณา ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค(สคบ.)

เดลนิวิส์ 1 สงิหาคม 2557
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• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ ได้จดัท�าข้อเสนอต่อ กสทช. ให้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดักรณี

โฆษณาผดิ

กฎหมายในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ โดยขอให้ กสทช. ยดึหลกัการการก

ระจายการถอืครองและใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถีใ่ห้ครอบคลมุองค์กรสาธารณประโยชน์ตาม

ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ในทวีดีจิติอลประเภทบรกิารสาธารณะ นอกเหนอืจากหน่วยงานรฐัก�าหนด

สดัส่วนคลืน่ความถีไ่ว้ไม่น้อยกว่า 20% ในทกุพืน้ทีเ่พือ่ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการบรกิาร

ชมุชนรวมทัง้เร่งเผยแพร่ความรูท้ีช่ดัเจนกบัผูบ้รโิภค ก่อนการเปลีย่นผ่านจากโทรทศัน์ระบบอะ

นาลอ็กไปสูร่ะบบทวีดีจิติอล

ผลการด�าเนนิการ : ไม่มกีารตอบรบัจาก กสทช. 
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(5) การให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....

• สถานการณ์
ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค(สคบ.) ได้จดัท�าร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค พ.ศ.2556 (แก้ไขจาก พ.ศ.2522, พ.ศ.2541) ทีอ่นญุาตให้มลูนธิหิรอืสมาคมทีม่ี

วตัถปุระสงค์เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคฟ้องคดแีทน แต่ยงัไม่มกีารออกหลกัเกณฑ์ทีจ่ะให้องค์กร

ผูบ้รโิภค สมาคม มลูนธิ ิฟ้องร้องได้อย่างไร ซึง่นางสาวสาร ีอ๋องสมหวงั เลขาธกิารมลูนธิเิพือ่ผู้

บรโิภค ได้เสนอความเหน็ว่า

“การฟ้องคดแีทนทีจ่ะเขยีนก�าหนดไว้ในกฎหมาย แต่จากประสบการณ์ของมลูนธิเิพือ่ผู้

บรโิภคทีฟ้่องคดมีามาก โดยขณะนีม้อียูก่ว่า 500 คด ีมากกว่าของหน่วยงานรฐัจ�านวนมาก ซึง่

การท�างานแบบนีต้้องใช้เงนิมาก การที ่สคบ.อนญุาตให้มกีารฟ้องคดแีทนแล้ว กต้็องออกประกาศ

ทีจ่ะมกีลไกในการสนบัสนนุด้วย ซึง่ขอเสนอโมเดลแบบสงิคโปร์ทีม่กีารออกประกาศว่า หากบรษิทั

ใดถกูร้องเรยีน และต้องเข้าไกล่เกลีย่กบัสมาคมหรอืมลูนธิ ิ ให้บรษิทันัน้ต้องจ่ายเงนิในการไกล่

เกลีย่ให้องค์กรผูบ้รโิภคทีท่�างานขัน้ต�า่ 20 เหรยีญสงิคโปร์ และสงูสดุบรษิทัต้องจ่ายถงึ 4,000 

เหรยีญสงิคโปร์ 

องค์กรผูบ้รโิภคต้องร่วมกนัท�างานกบัส�านกังานคุม้ครองผูบ้รโิภค และหน่วยงานทีเ่ปิดโอกาส

ให้เข้าไปมส่ีวนร่วม กต้็องการการสนบัสนนุ เพือ่ให้เกดิการแก้ปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม ดงันัน้ตรง

นีจ้งึเป็นข้อเสนอทีจ่ะต้องร่วมกนัด�าเนนิการในอนาคตว่า การทีก่ฎหมายผ่านแล้ว และอนญุาต

ให้มลูนธิหิรอืสมาคมทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคฟ้องคดแีทน กค็วรมกีลไกในการ

สนบัสนนุโดยตรง โดยขณะนีส้ิง่ทีเ่ขยีนไว้มเีพยีงว่า “ไม่คดิค่าธรรมเนยีมศาลในการฟ้องคด”ี ซึง่

นีไ่ม่ได้เป็นสทิธพิเิศษเลย สามารถใช้ พ.ร.บ.วธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค หรอืทีภ่าคประชาชนเรยีก

ว่า กฎหมายช่วยฟ้องได้อยูแ่ล้ว” (จากการประชมุสมชัชาผูบ้รโิภคประจ�าปี 2557 “ร่วมตรวจ

สอบ เสนอแนะ แสดงพลงัผูบ้รโิภค” 28 - 29 เมษายน 2557 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอน

เวนชัน่ กรงุเทพฯ) 
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• คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ภาคประชาชน ท�าอะไร ?
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเหน็ในการแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. .... ต่อ

ประธานและคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที.่..) พ.ศ. .... 

ของวฒุสิภา โดยเสนอให้ตดัข้อความทีก่�าหนดให้มลูนธิทิีจ่ะใช้สทิธฟ้ิองคด ี ต้องได้รบัความเหน็

ชอบจากคณะกรรมการ สคบ. ก่อน

ผลการด�าเนนิการ : พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค ฉบบัแก้ไข ผ่านการพจิารณาและประกาศ

ใช้ โดยไม่มกีารตดัข้อความตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ 
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1. ต้องรีบดำ เนินการผลักดันให้มีการออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูทัง้ปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ใน มาตรา 61 ทีก่�าหนด

ให้สทิธขิองบคุคลซึง่เป็นผูบ้รโิภคย่อมได้รบัการคุม้ครอง ได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิ และมสีทิธิ

ร้องเรยีนเพือ่ได้รบัการแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายรวมทัง้มสีทิธริวมตวักนัเพือ่พทิกัษ์สทิธขิองผู้

บรโิภค ให้มอีงค์การเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงานของรฐั ซึง่ประกอบด้วยผู้

แทนผูบ้รโิภคท�าหน้าทีใ่ห้ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัในการตราและ

การบงัคบัใช้กฎหมายและกฎ และการให้ความเหน็ในการก�าหนดมาตรการต่างๆเพือ่คุม้ครองผู้

บรโิภค รวมทัง้ตรวจตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค โดยร่าง พระราชบญัญตัอิงค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ...ได้ก�าหนดให้

คณะกรรมการมบีทบาทและภารกจิส�าคญัเบือ้งต้นดงันี้

ข้อเสนอ
ปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

สาร ีอ๋องสมหวงั
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1.1 ให้ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานรฐั ในการตราและการบงัคบั

ใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเหน็ในการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

  นอกจากนีอ้งค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค จะต้องมกีารด�าเนนิงานเชงิ

รกุ โดยจะต้องมบีทบาทในการพฒันาและเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎ และ

มาตรการเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคให้ทนัต่อสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั

  โดยข้อมูลที่เสนอความเห็นนั้น ควรให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ตวัแทนผูบ้รโิภคอย่างเป็นระบบและกว้างขวางการ และเป็นความเหน็ทีต่ัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของข้อเทจ็จรงิและปัญหาของผูบ้รโิภค บางครัง้อาจจะต้องมกีารด�าเนนิงาน

หรอืสนบัสนนุให้เกดิการศกึษา การวจิยั การรวบรวมความเหน็ เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ข้อเสนอแนะทีม่พีืน้ฐานทางวชิาการ

1.2 ตรวจสอบการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและ

รายงานไปยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และอาจรายงานเรื่องดังกล่าวไปยัง

คณะรฐัมนตร ี สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวฒุสิภา รวมทัง้เผยแพร่เรือ่งดงักล่าวต่อ

สาธารณชน ทัง้นี ้ให้หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบดงักล่าวรายงานผลการพจิารณา

และการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอนัสมควร

1.3 ด�าเนนิการและสนบัสนนุการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ หรอืแจ้งหรอืโฆษณาข่าวสาร

เกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีแก่สทิธขิองผู้

บรโิภค ในการนีจ้ะระบชุือ่สนิค้าหรอืบรกิาร หรอืชือ่ของผูป้ระกอบการด้วยกไ็ด้

1.4 สนบัสนนุการใช้สทิธร้ิองเรยีนของผูบ้รโิภคและองค์กรผูบ้รโิภคทีไ่ด้รบัความเดอืด

ร้อนหรอืเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการกระท�าของผูป้ระกอบการ และด�าเนนิการ

ให้มกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทระหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการในการด�าเนนิการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

1.5 ในกรณทีีค่ณะกรรมการเหน็ว่า การด�าเนนิคดต่ีอศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง

เพือ่พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภคจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการ

อาจจะส่งเรือ่งให้อยัการสงูสดุ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้พนกังานอยัการด�าเนนิคดตีาม

ทีอ่ยัการสงูสดุเหน็สมควรได้ และในการด�าเนนิคดนีัน้ให้พนกังานอยัการมอี�านาจ

ฟ้องเรยีกทรพัย์สนิหรอืค่าเสยีหายให้แก่ผูบ้รโิภคทีร้่องขอได้ด้วย ทัง้นี ้การฟ้องและ

ด�าเนนิคดดีงักล่าว ให้ได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรมเนยีมทัง้ปวง แต่ไม่รวมถงึความรบั

ผดิในค่าฤชาธรรมเนยีมในชัน้ทีส่ดุ
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1.6 สนบัสนนุและให้การช่วยเหลอืแก่องค์กรผูบ้รโิภคในด้านต่าง ๆ เพือ่การพฒันา

และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผูบ้รโิภค ตลอดจนประสานงานกบัหน่วย

งานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค

 1.7 ส่งเสรมิการศกึษาและการวจิยั รวมทัง้จดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็จากองค์กรผู้

บรโิภคหรอืประชาชน เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

1.8 จดัให้มกีารประชมุสมชัชาองค์กรผูบ้รโิภคอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ประเมนิการ

ด�าเนนิการขององค์กรและตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของ

รฐัทีท่�าหน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่เสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค
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2. พัฒนากลไกอัตโนมัติ ในการยกเลิกการใช้ยา สารเคมีอันตราย สินค้า
หรือบริการที่พบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เช่น กรณยีาทีป่รากฏเป็นข่าวอนัตรายต่อสขุภาพ หรอืมผีลข้างเคยีงจนน�ามาซึง่ถกูยกเลกิ

การใช้ในต่างประเทศ หรอืประเทศผูผ้ลติ ผูน้�าเข้าอาจก�าหนดไว้ในคณะกรรมการแห่งชาตด้ิานยา 

คณะกรรมการวตัถอุนัตราย ยกเลกิการใช้ในประเทศ ส่วนในภมูภิาคอาเซยีน หากมปีระเทศหนึง่

ประเทศใดยกเลกิการใช้สารเคมหีรอืสนิค้าอนัตราย ประเทศทีเ่หลอืกต้็องด�าเนนิการยกเลกิสนิค้า

นัน้ทนัท(ีone ban all ban policy) 

3. การให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภครับผิดชอบงานผู้
บริโภค (One Stop Service) ทำ หน้าที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนผู้บริโภค

การคุม้ครองผูบ้รโิภคมหีลายหน่วยงานมากทีเ่กีย่วข้อง ทัง้กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

พาณชิย์ 

กระทรวงอตุสาหกรรม และส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่สามารถประสาน

งานตามกฎหมายให้เกดิการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธผิูบ้รโิภคได้ แต่พบว่า ปัจจบุนั รฐัยงัไม่

สามารถให้การศกึษารณรงค์กบัผูบ้รโิภค ให้เกดิความเข้าใจและสามารถใช้สทิธไิด้ถกูต้องทัง้ช่องทาง

และการแก้ไขปัญหา ดงันัน้จะท�าอย่างไรให้เกดิศนูย์ประสานงานหรอืหน่วยงานเดยีวรบัผดิชอบงาน

รบัเรือ่งร้องเรยีนของผูบ้รโิภค ซึง่รวบรวมบคุคลจากทกุหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานผูบ้รโิภค แล้วมี

ความสามารถกลัน่กรอง ช่วยเหลอื และทีส่�าคญัสนบัสนนุในการให้ข้อมลูกบัผูบ้รโิภคทีส่ามารถใช้

ประกอบการตดัสนิเลอืกแบบแผนการผลติและการบรโิภค รวมถงึให้ผูบ้รโิภคตระหนกัและเท่าทนั

ปัญหาในยคุบรโิภคนยิม สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาและคุม้ครองสทิธขิองตนเอง
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4. การปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข 
๒๕๕๖ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น

1. การปรบัปรงุคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคให้มสีดัส่วนผูแ้ทนผูบ้รโิภคไม่น้อยกว่ากึง่

หนึง่และไม่ให้มตีวัแทนบรษิทัเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

2. การปรบัปรงุกระบวนการระงบัข้อพพิาทระหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ เพือ่ท�าให้

ผูบ้รโิภคได้รบัค่าชดเชยรวดเรว็และเป็นธรรมเพิม่ขึน้ โดยไม่ต้องรอการไต่สวนหาผูร้บั

ผดิชอบ 

3. การขยายการคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค ปี พ.ศ. 2522 

แก้ไขปี พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในประเทศ และยกมาตรฐานให้

เท่าเทยีมกบัสทิธขิองผูบ้รโิภคในต่างประเทศ
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ประการท่ี 1 สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าและบริการท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต (THE RIGHT TO 

ACCESS) อันได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย การเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา

ประการท่ี 2 สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (THE RIGHT TO 

SAFETY) หมายถึง สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิตและบริการท่ีเป็น

อันตรายต่อคุณภาพและชีวิต

สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัย คลอบคลุมถึงประโยชน์ในระยะยาวของผู้บริโภคด้วย ไม่ได้หมาย

เพียงแค่ความต้องการในระยะส้ัน

ประการท่ี 3 สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของโฆษณา หรือการแจ้งประกาศท่ี

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ(THE 

RIGHT TO BE INFORMED)

หมายถึง สิทธิท่ีจะได้รับข้อเท็จจริงท่ีจะเลือกและตัดสินใจ สิทธิน้ีครอบคลุมมิให้มีการคดโกง 

คุ้มครองการโฆษณา ฉลากสินค้า และการกระท�าอ่ืนๆ ท่ีท�าให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้บริโภคจะต้องได้รับ

ข้อมูลเพียงพอท่ีจะท�าให้เขาได้ซ้ือสินค้า และบริการอย่างฉลาด และด้วยความรับผิดชอบ

ประการท่ี 4 สิทธิท่ีจะได้เลือกซ้ือสินค้าและบริการในราคายุติธรรม(THE RIGHT TO 

CHOOSE) หมายถึงสิทธิท่ีจะเลือกสินค้าและบริการได้หลายๆ อย่าง ในราคาท่ีแข่งขันกัน และในกรณีท่ี

มีการผูกขาดสินค้าก็จะวางใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพอใจ และในราคา

ยุติธรรม

สิทธิท่ีจะเลือกน้ี หมายอีกด้วยว่า เป็นสิทธิท่ีจะได้รับสินค้าและบริการในระดับพ้ืนฐาน ท้ังน้ี

เพราะว่าสิทธิท่ีจะเลือกอย่างไม่มียับย้ังของกลุ่มผู้บริโภคส่วนน้อยอาจเป็นส่ิงท่ีกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่

เห็นด้วยก็ได้
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ประการท่ี 5 สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ท่ีพึงได้ 

(THE RIGHT TO BE HEARD) รวมท้ังก�าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ

หมายถึงสิทธิท่ีจะเป็นตัวแทน เพ่ือประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับการพิจารณาอย่างเข้าใจในการต้ัง

กฎเกณฑ์ และด�าเนินเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจ หมายรวมถึง สิทธิท่ีจะได้ร้องเรียนและเป็นตัวแทนใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการก่อนท่ีจะมีการผลิตหรือท�าการใดๆ ไม่แต่นโยบายของรัฐ แต่ในทาง

เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ด้วย

ประการท่ี 6 สิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชย ในกรณีท่ีถูกละเมิด หลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการท่ี

ไม่มีคุณภาพ (THE RIGHT TO REDRESS) 

หมายถึงสิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินเร่ืองราวท่ีร้องเรียนอย่างถูกต้อง ซ่ึงหมาย

รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับการชดใช้เม่ือได้รับสินค้าและบริการท่ีบกพร่องหรือเสียหายหรือการช่วยเหลือหรือ

การชดใช้อ่ืนๆ

ประการท่ี 7 สิทธิท่ีจะได้รับความรู้และไหวพริบอันจ�าเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน (THE 

RIGHT TO CONSUMER EDUCATION) หมายถึงสิทธิท่ีจะได้รับความรู้และทักษะให้เป็นผู้บริโภคท่ีมี

ความรู้ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีควรรู้ตลอดชีวิต

สิทธิน้ีหมายรวมถึง สิทธิท่ีจะได้รับความรู้ท่ีควรรู้ ควรมี ในการท่ีจะใช้ในการต่อสู้ส่ิงต่างๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ประการท่ี 8 สิทธิท่ีจะด�ารงชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี และยังชีพได้อย่างปลอดภัย (THE RIGHT 

TO HEALTHY ENVIROMENT) 

หมายถึง สิทธิท่ีจะได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีท�าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน ซ่ึงหมายรวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับ

การป้องกันจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีผู้บริโภคแต่ละคนไม่สามารถควบคุมได้เอง สิทธิน้ีต้องยอมรับถึง

ความต้องการท่ีจะได้รับการคุ้มครองและปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ตลอดช่ัวอายุเราไปจนช่ัวอายุลูกหลานอีก

ด้วย
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นอกจากนี ้ควรจะพจิารณารวมถงึสทิธอิืน่ ๆ ทีค่วรจะก�าหนดในสถานการร์ปัจจบุนั เช่น 

1.สทิธทิีจ่ะจะได้รบัความคุม้ครองและได้รบัเป็นธรรมจากการโฆษณาทีเ่กนิสมควร การ

โฆษณาทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมากขึน้ และความล้มเหลวในการควบคมุ

โฆษณา 

2.สิทธิที่จะได้ความเป็นธรรมในการพิสูจน์ความผิด ภาระในการพิสูจน์ความผิดถือเป็น

หน้าที ่ของผูป้ระกอบธรุกจิ 

5.การปรับปรุงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุ้มครองผู้
บริโภคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น 

1. แก้ไขกฎหมายความรบัผดิต่อสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยัให้รวมถงึการบรกิารทีไ่ม่ปลอดภยั 

(Liability Act) ทีม่ส่ีวนช่วยในการลดภาระในการพสิจูน์ความผดิของผูบ้รโิภคในการ

พสิจูน์ความเสยีหาย (Burden of Proof) และความเสยีหายหรอืความไม่เป็นธรรมใน

กรณสีนิค้าและบรกิารสาธารณะ (public goods liability)

2. จดัท�าและออกกฎหมายการฟ้องแบบกลุม่ (Class Action)

3. ปรบัปรงุกระบวนการยตุธิรรมในการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ. วธิพีจิารณาคดผีู้

บรโิภค พ.ศ. 2550 ให้มกีลไกช่วยเหลอืแบบเบด็เสรจ็

4. หยดุการท�าข้อตกลงเขตการค้าเสร ี (FTA) จนกว่าจะมกีฎหมายว่าด้วยการท�าความ

ตกลงระหว่างประเทศ

5. หยดุแปรรปูรฐัวสิาหกจิทีจ่�าเป็นต่อบรกิารสาธารณขัน้พืน้ฐาน แต่ต้องท�าการปฏริปู

รฐัวสิาหกจิต่าง ๆอย่างเข้มแขง็ เช่น การไฟฟ้า ประปา องค์การเภสชักรรม 

6. การด�าเนนิการทางกฎหมายทีเ่ข้มงวดกบัผูก้ระท�าผดิอาศยัช่องว่างของกฎหมายในการ

ส่งเสรมิการขาย เช่น ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้ขึน้ทะเบยีนเป็นเครือ่งมอืแพทย์ 

จะจ�าหน่ายภายใต้กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคซึง่มกัอาศยัการขายตรง และมกัจะโฆษณา

สรรพคณุทางการรกัษา ท�าให้ผูบ้รโิภคหลงเชือ่และคดิว่าเป็นเครือ่งมอืแพทย์

7. ปรบัปรงุกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกบัสงัคม และมข้ีอบงัคบัทีท่นัสมยั ทัง้ด้าน การ

ผลติและการบรโิภค เช่น

- การปรบัปรงุมาตรการปรบัเชงิลงโทษและเข้มงวดมากขึน้ เช่น การลงโทษผูผ้ลติ

ทีโ่ฆษณาโดยไม่ได้รบัอนญุาต หรอืโฆษณาเกนิจรงิ หลอกลวง

- การแก้ไขพระราชบญัญตั ิ ยาฉบบัใหม่ ให้ มกีองทนุประชาชน หรอื กองทนุ

ชดเชยของผูป้ระกอบการ เข้ามาสนบัสนนุเมือ่ได้รบัอนัตรายจากยา มมีาตรการ
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ชดเชยความเสยีหาย หน่วยงานของรฐัสามารถประกาศชือ่ยาทีไ่ม่มมีาตรฐานได้  

อุตสาหกรรมยาน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหลัก

เกณฑ์ปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติยา บรกิารยาน�าไปสูก่ารตัง้กองทนุพฒันายาระบบยา

- การส่งเสรมิการขายและการโฆษณา น�าเกณฑ์ว่าด้วยจรยิธรรมในการส่งเสรมิการ

ขายยาขององค์การอนามยัโลกมาเป็นแนวปฏบิตั ิ ราคายายตุธิรรม มโีครงสร้าง

ราคายาและมาตรการควบคุมราคายา การคุ้มครองสวัสดิภาพการใช้ยาของ

ประชาชน มบีทบญัญตัใิห้การคุม้ครองรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของผลติภณัฑ์

ยา ภาระในการพสิจูน์อนัตรายทีเ่กดิจากยา มรีปูแบบสญัลกัษณ์ของบรษิทับนเมด็

ยาเพือ่ให้รูแ้หล่งทีม่า

6. การปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกในการให้ความช่วยเหลือเม่ือถูกละเมิดสิทธิ

1. ขัน้ตอนการเรยีกร้องความเป็นธรรมเป็นภาระของผูบ้รโิภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

การสอบสวนหรอืพสิจูน์ปัญหาขาดศกัยภาพและประสทิธภิาพ

2. มรีะบบตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีท่�างานคุม้ครองผูบ้รโิภค

3. การพฒันากระบวนการยตุธิรรมให้มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ เช่น การพจิารณา

คดผีูบ้รโิภค

4. การปรบักลไกในองค์กรวชิาชพีหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น แพทยสภา กองประกอบ

โรคศลิปะ กระทรวงสาธารณสขุ กองเงนิทนุทดแทน ประกนัสงัคมฯลฯ จะต้องปรบัปรงุ

องค์ประกอบให้มส่ีวนร่วมจากภาคอีืน่ๆ ในสงัคมมากขึน้ เช่น องค์กรผูบ้รโิภคทีม่ี

กจิกรรมด้านนี ้ สือ่มวลชน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให้ความช่วยเหลอืผูป่้วย ไม่

ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส และทีส่�าคญัจะท�าอย่างไรให้กลไกเหล่านีม้คีวามเป็นอสิระ

ในการตดัสนิใจ ดงัเช่น กลไกสภาการแพทย์ในประเทศองักฤษทีม่อีงค์ประกอบของ

บคุคลอืน่(Lay man) ทีไ่ม่ใช่แพทย์ถงึร้อยละ 25

7. การเร่งผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ....
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แนะนำ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

รายชือ่คณะกรรมการ 
๑. รศ.ดร.จริาพร ลิม้ปานานนท์ ประธาน / ผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหาร ยา หรอืผลติภณัฑ์สขุภาพ

๒. นายจมุพล ชืน่จติต์ศริ ิ รองประธาน / ผูเ้ชีย่วชาญด้านอสงัหารมิทรพัย์

๓. ดร.เดอืนเด่น นคิมบรริกัษ์ กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเงนิการธนาคาร

๔. ผศ.ประสาท มแีต้ม กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านบรกิารสาธารณะ

๕. ผศ.รจุน์ โกมลบตุร กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่และโทรคมนาคม

๖. ผศ. ดร.ไพบลูย์ ช่วงทอง  กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านสนิค้าและบรกิารทัว่ไป

๗. นางสาวสรุรีตัน์ ตรมีรรคา กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านบรกิารสขุภาพ

๘. นางสาวชลดา บญุเกษม กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๑ ภาคกลาง

๙. นายน�า้ค้าง มัน่ศรจีนัทร์ กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๒ ภาคตะวนัออก

๑๐. นายปฏวิตั ิเฉลมิชาต ิ กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๓ ภาคอสีานตอนบน

๑๑. นางอาภรณ์ อะทาโส กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๔ ภาคอสีานตอนล่าง

๑๒. นางสภุาพร ถิน่วฒันากลู กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๕ ภาคเหนอื

๑๓. นางสาวบญุยนื ศริธิรรม กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๖ ภาคตะวนัตก

๑๔. ภญ.ชโลม เกตจุนิดา กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๗ ภาคใต้

๑๕. นายศริศิกัดิ ์หาญชนะ กรรมการ / ผูแ้ทนเขต ๘ กรงุเทพมหานคร
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โดยม ีมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค เป็นส�านกังานเลขานกุาร
1. นางสาวสาร ีอ๋องสมหวงั เลขานกุารคณะกรรมการ ฯ 

2. นางสาวกชนชุ แสงแถลง ผูช่้วยเลขานกุาร

3. นางสาวแววดดาว เขยีวเกษม ผูช่้วยเลขานกุาร

4. นายอฐิบรูณ์ อ้นวงษา นกัวชิาการ

5. นายโสภณ หนรูตัน์  นกัวชิาการ

6. นางสาวมลฤด ีโพธิอ์นิทร์ นกัวชิาการ

7. นางนฤมล เมฆบรสิทุธิ ์ เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านการเงนิการธนาคาร

8. นางสาวสวนย์ี ฉ�า่เฉลยีว เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านบรกิารสาธารณะ

9. นายคงศกัดิ ์ชืน่ไกรลาศ เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านอสงัหารมิทรพัย์

10. นาย พชร แก้วกล้า เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านอาหาร ยา หรอื

  ผลติภณัฑ์สขุภาพ

11. นางสาวธญัญา ชวนทรงธรรม เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านสนิค้าและบรกิารทัว่ไป

12. นางสาวมลัลสิา ค�าเฝย เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านบรกิารสาธารณสขุ

13. นาย โสภณ หนรูตัน์ เลขานกุารคณะอนกุรรมการด้านสือ่และโทรคมนาคม
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน

มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค (มพบ.) 
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค ได้รบัยกเว้นภาษแีละผูบ้รจิาคสามารถ

ลดหย่อนภาษไีด้ 100% มกีจิกรรมส�าคญั เช่น ศนูย์พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภคให้ค�าแนะน�า ช่วยเจรจา ให้การ
ช่วยเหลอืด้านกฎหมายกบัผูบ้รโิภค นติยสารฉลาดซือ้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ผูบ้รโิภค การสนบัสนนุ
การรวมกลุม่ของผูบ้รโิภค การรณรงค์นโยบายมาตรา 61 และการใช้กฎหมายเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
นอกจากนีย้งัสนบัสนนุงานคุม้ครองผูบ้รโิภคหลายด้าน ได้แก่ การพฒันากลไกเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ด้านอาหารของผูบ้รโิภค การคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการรถโดยสารสาธารณะการสนบัสนนุระบบบรกิาร
สขุภาพมาตรฐานเดยีว

ทีต่ดิต่อ 4/2 ซอยวฒันโยธนิ (ราชวถิ ี7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400
โทรศพัท์ 02-2483734-7 โทรสาร 02-248-3733 www.consumerthai.org 
E - mail : complaint@consumerthai.org 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
• สมาคมผูบ้รโิภคจงัหวดัขอนแก่น 
เลขที ่686/5 ซอยวฒุาราม ถนนหน้าเมอืง ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทรศพัท์ : 085-1002777 , 043 -223714  E-mail: cakk2551@gmail.com
• สมาคมผูบ้รโิภคจงัหวดัร้อยเอด็
เลขที ่505 หมู ่3 ต�าบลสะค ูอ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 45130 
โทรศพัท์ 086-228-3656  Email: kowkong2008@hotmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดักาฬสนิธุ์
70/945 ถนนมาประณตี ต�าบลกาฬสนิธุ ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
โทรศพัท์ 087-2307461 , 084-3924801 
Email: prakum_sri@hotmail.com , chiyahom@hotmail.com
• ศนูย์นวตักรรมเพือ่การพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน จงัหวดัอบุลราชธานี
เลขที ่265 อาคาร 3 ชัน้ 2 ถนนพรหมเทพ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี34000
โทรศพัท์ 086-2324366 , 045-243917 โทรสาร 045-243917
Email : Innovation_ubon@hotmail.co.th
• ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน จงัหวดัสรุนิทร์
เลขที ่99 หมู ่5 ต�าบลศรสีขุ อ�าเภอศรณีรงค์ จงัหวดัสรุนิทร์ 32150
โทรศพัท์ 090-3679578
• ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน จงัหวดัหนองบวัล�าภู
วดัใหม่ศรมีงคล บ้านใหม่ศรทีอง ต�าบลกดุสะเทยีน อ�าเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู39180
โทรศพัท์ 084-8457369 Email : Viluckpool@gmail.com
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• ศนูย์ประสานงานผูบ้รโิภคภาคประชาชน จงัหวดันครพนม
เลขที ่55 หมู ่8 บ้านโนนอดุม ต�าบลโพนบก อ�าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม 48190
โทรศพัท์ 090-8475399
• ศนูย์ประสานงานผูบ้รโิภคภาคประชาชน จงัหวดัมกุดาหาร
เลขที ่12 ซอยอสุพุนัธ์ ถนนเมอืงใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร 49000
โทรศพัท์ 088-3310019 
• ศนูย์ประสานงานผูบ้รโิภคภาคประชาชน จงัหวดัยโสธร
เลขที ่169 หมู ่17 บ้านโนนยาง ต�าบลก�าแมด อ�าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 35140
โทรศพัท์ 086-8681673 , 091-3674908 , 081-3000165

ภาคใต้
• สมาคมผูบ้รโิภค จงัหวดัสงขลา 
เลขที ่2 หมูบ้่านไทยสมทุร ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทรศพัท์ : 089-734-2298 โทรศพัท์ 074-254-542 
website: http://www.consumersongkhla.org/
• เครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัสตลู
เลขที ่1431 หมู ่3 ต�าบลก�าแพง อ�าเภอละง ูจงัหวดัสตลู 91110
โทรศพัท์: 074-775329 โทรสาร 074-775329 
Website: http://www.consumersouth.com/cs/index.php
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เลขที ่180/3 หมู ่1 ถนนปทมุพร ต�าบลมะขามเตีย้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
โทร 077-222767 โทรสาร 077-922124 E-mail : consumer_surat@hotmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัชมุพร
เลขที ่362/21 หมู ่4 ต�าบลวงัตะกอ อ�าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร
โทรศพัท์ 08-12700216
• ศนูย์พทิกัษ์สทิธคิุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัปัตตานี
เลขที ่119/39 ซอยนยิมเก่า ต�าบลบานา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ี94000
โทรศพัท์ 089-9752822 
• สภาผูบ้รโิภคจงัหวดักระบี่
เลขที ่1/4 ถนนกระบี-่ท่าเรอื ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่81000
โทรศพัท์ 089-57884546 , 093-6535067
Email : consumer_krabi@hotmail.co.th 
• หน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีน 50 (5)
เลขที ่902/10 ถนนสโิรรส ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 95000
โทรศพัท์ 081-0920036
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ภาคเหนอื
• มลูนธิพิะเยาเพือ่การพฒันา จงัหวดัพะเยา
เป็นองค์กรพฒันาเอกชนด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีไ่ม่แสวงหาก�าไร
เลขที ่91 หมู ่2 ต�าบลสนัป่าม่วง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000
โทรศพัท์ : 084-8046444 , 054-458757, 054-440270 
Website: http://www.phayaocivil.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค จงัหวดัพะเยา
เลขที ่312/1 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลเวยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา
โทรศพัท์ 084-8046444
• สมาคมชวีติดลี�าปาง
เลขที ่99/45 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง 52000 
โทรศพัท์ 081-9871627, 054-352393 
Email: cheewitdee@gmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัเชยีงราย 
เลขที ่331/3 หมู ่19 ต�าบลรอบเวยีง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57000
 โทรศพัท์ 089-9532782 , 053-714658
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัพจิติร
ชัน้ 2 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพจิติร ถนนบษุบา ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัพจิติร 66000
โทรศพัท์ 081-5320958, 056-613572
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัเพชรบรูณ์
เลขที ่131/3 หมู4่ ต�าบลเขก็น้อย อ�าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
โทรศพัท์ 056-925591 มอืถอื 089-5667704
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัชยันาท
เลขที ่72/2 หมู ่2 ต�าบลตลกุ อ�าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
โทรศพัท์ 084-3614530

ภาคตะวนัตก
• สมาคมผูบ้รโิภคภาคตะวนัตก (สบต.)
เลขที ่23/3 หมู ่8 ถนนบางบ่อ-ดอนหอยหลอด ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
โทรศพัท์ 085-7000714 , 088-1899954 , 081-3089020 โทรสาร 034-769877
Email : westconsumer2014@hotmail.com , adongawaconankung@hotmail.com, 
boonyuen_siri@hotmail.com
Facebook : http://facebook.com/westconsumer
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• สมาคมพทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัสมทุรสงคราม 
เลขที ่2/71 หมู ่2 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
โทรศพัท์/โทรสาร: 034-723026 มอืถอื: 085-4056114 , 081-2519461
Email : Samutsongkhramconsumer@hotmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัสมทุรสาคร
เลขที ่264/19 ถนนสคุนธวทิ ต�าบลตลาด อ�าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
โทรศพัท์ 089-9868587
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดักาญจนบรุ ี(ศบก.)
เลขที ่244/26 หมู ่5 ต�าบลท่ามะขาม อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี71000
โทรศพัท์/โทรสาร 034-520887 , 08-1858-8358 
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัราชบรุี
เลขที ่65/255 ถนนคฑาธร ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ราชบรุ ี70000
โทรศพัท์ : 089-4441330 
• สมาคมคุม้ครองสทิธพิลเมอืงจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ (สคพ.)
เลขที ่1/56 บ้านเตชนิ ี5 ต�าบลประจวบครีขีนัธ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77000 
โทรศพัท์ 081-8757299 
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัเพชรบรุี
วดัเขือ่นเพชร ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี76130 
โทรศพัท์ 089-7848657 , 081-0176290
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดันครปฐม
เลขที ่642/59 ถนนทหารบก ต�าบลพระปฐมเจดย์ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 
โทรศพัท์ 089-9197853
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัสพุรรณบรุี 
เลขที ่10/7 ถนนขนุแผน ต�าบลท่าพีเ่ลีย้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000 
โทรศพัท์ 035-503480 , 084-0035353 

ภาคตะวนัออก
• ศนูย์ปกป้องสทิธแิละคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัตราด 
เลขที ่2/8 อาคารพระราชเขมากร วดัไผ่ล้อม ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด
โทรศพัท์ 085-3613476 , 039-524882 โทรสาร 039-524200 
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัฉะเชงิเทรา
เลขที ่178 หมู ่14 ต�าบลตูย้ายหม ีอ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24160 
โทรศพัท์ 080-0981472 , 038-597984 
Email : jsupawadee44@gmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัระยอง
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เลขที ่345 ถนนอารรีาษฎร์ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000
โทรศพัท์ 089-7482417  Email : wandeemaneesad@gmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัชลบรุี
เลขที ่3/16 หมู ่6 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20130
โทรศพัท์ 089-7543248  Email : pimonrat@gmail.com
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัปราจนีบรุี
เลขที ่101/1 หมู ่1 ต�าบลประจนัตคาม อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ี25130
โทรศพัท์ 092-5098168 , 037-291330 
Email : am127prachim@gmail.com
•  ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัสระแก้ว
เลขที ่521/3 ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว 27000
โทรศพัท์ 037-515034 , 081-6831184
โทรสาร 037-425269 
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัจนัทบรุี
เลขที ่4/5 หมู ่8 ต�าบลเกาะขวาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี22000
โทรศพัท์ 086-1516594 , 086-1396884 , 039-343395
• ศนูย์ประสานงานระบบหลกัประกนัสขุภาพ ประชาชน
เลขที ่478 หมู ่3 ต�าบลส�าโรงเหนอื อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท์

ภาคกลาง
• สมาคมผูบ้รโิภคจงัหวดัสระบรุี 
ทีว่่าการอ�าเภอหนองแซง (หลงัเก่าชัน้ 2)
อ�าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบรุ ี18170 
โทรศพัท์ 036 -399544 , 089-0233213 , 084-3614533
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
เลขที ่5/10 ถนนโรจนะ ต�าบลหอรตันไชย อ�าเภอพระนครศรอียธุยา 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
โทร. 081-851-2003 / 035-210-764
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัลพบรุี 
เลขที ่2 หมู ่7 ต�าบลหนองแขม อ�าเภอโคกส�าโรง จงัหวดัลพบรุ ี15120 
โทรศพัท์ 08-9537-8737
• ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดันนทบรุี
เลขที ่120/33 ต�าบลบางรกัพฒันา อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110 
โทรศพัท์  081-257-5686, 02-925-2849
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