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ข้อเสนอต่อการร่างรฐัธรรมนูญ การปฏิรปูการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 

คณะกรรมการองคก์ารอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน สหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค 
และเครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ 

พฤศจกิายน 2557 
 

  1.   รฐัธรรมนูญควรต้องยึดหลกัการ  “ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคม 
โดยต้องลดอ านาจรฐั เพ่ิมอ านาจประชาชน มีกลไกท่ีดีในการตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและการ
คอรปัชัน่ ”  ในประเดน็ส าคญัต่อไปน้ี 

2.   การรบัรองสิทธิพลเมืองในฐานะผูบ้ริโภค   
เนือ่งจากพลเมอืงไทยทุกคนเป็นผูบ้รโิภค จงึควรก าหนดสทิธขิองบุคคลซึง่เป็นผู้บรโิภคใหไ้ดร้บัการ

คุม้ครองในสทิธผิูบ้รโิภคในระดบัสากล ทีป่ระกอบดว้ย สทิธ ิ8 ประการ คอื 
 1. สทิธทิีจ่ะไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีติ  
2. สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้และบรกิาร 
3. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองจากการหลอกลวงของโฆษณา หรอืการแจง้ประกาศทีก่่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ หรอืสทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ 
4. สทิธทิีจ่ะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารในราคายตุธิรรม 
5. สทิธทิีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในฐานะตวัแทนผูบ้รโิภคเพือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์ทีพ่งึได้ 
6. สทิธทิีจ่ะไดร้บัคา่ชดเชย ในกรณทีีถู่กละเมดิ หลอกลวงใหไ้ดร้บัสนิคา้และบรกิารทีไ่มม่คีุณภาพ 
7. สทิธทิีจ่ะไดร้บัความรูแ้ละไหวพรบิอนัจ าเป็นต่อการบรโิภคอยา่งเท่าทนั 
8. สทิธทิีจ่ะด ารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและยงัชพีไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  เพื่อใหส้ามารถรบัรองสทิธพิลเมอืงในฐานะผูบ้รโิภคดงักล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะสทิธทิีจ่ะแสดงความ
คิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบดว้ยตวัแทนผูบ้รโิภคท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัในการตราและการ
บงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และใหค้วามเหน็ในการก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทัง้ตรวจสอบและ
รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทัง้นี้  ให้รฐัสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการขององคก์ารอสิระดงักลา่ว 

3.   การรบัรองสิทธิชุมชน  
พลเมอืงควรไดร้บัการรบัรองสทิธผิูบ้รโิภคทีจ่ะไดร้บัสทิธทิีจ่ะไดร้บัการด ารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ี

อยา่งปลอดภยั  ดว้ย การรบัรองสทิธชิุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ใหม้สีทิธใินการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูจารตี
ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรม รวมถงึการมสีว่นรว่มในการจดัการบ ารุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากร ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่สง่เสรมิประชาธปิไตยในระดบัฐานรากใหแ้ขง็แรง 

ด้วยการระบุอย่างชดัเจน เรื่องการรบัฟังความเห็นประชาชน การจดัท าประเมนิผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม ดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้มอีงค์กรอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้น
สุขภาพ ดา้นสงัคม ดา้นผูบ้รโิภค เพื่อใหค้วามเหน็ต่อการด าเนินกจิกรรม โครงการทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ตอ้ง
ยดึหลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอสิระในการตดัสนิใจ (Free, Prior and Informed Consent: 
FPIC) ของชุมชน 

4.  การรบัรองสิทธิท่ีจะได้รบัสินค้าและบริการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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เพือ่เป็นการรบัรองสทิธผิูบ้รโิภคในฐานะพลเมอืงทีจ่ะไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 
อนัส าคญั ไดแ้ก่ อาหาร ที่อยู่อาศยั การเขา้ถึงบรกิารสุขภาพ การสาธารณสุข การศกึษา การเลี้ยงดูบุตรกรณีที่เป็น
ครอบครวัเดี่ยว การมงีานท า”การยงัชพีอย่างมคีุณภาพของผูพ้กิาร/ทุพพลภาพ ผูม้อีายุเกนิหกสบิปีมรีะบบบ านาญ
ประชาชน  การจดัสรรที่ดนิท ากิน ทัง้นี้รวมถึงการบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ในกรณีภยัพบิตัิทางธรรมช าติ  เด็ก 
เยาวชน  ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุซึ่งไม่มผีูดู้แล มสีทิธไิดร้บัการเลีย้งดูจากรฐั ทัง้นี้ใหค้ านึงถงึการด าเนินการทีเ่หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ ประเพณ ีความเชือ่ และศาสนา 

 5. การรบัรองสิทธิส่วนบคุคล . 
พลเมอืงควรไดร้บัความคุม้ครองสทิธคิวามเป็นสว่นตวั ( Privacy Rights ) ในความเป็นอยูใ่น

ครอบครวั เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง  หรอืความเป็นสว่นตวัของบุคคล ซึง่เป็นสทิธมินุษยช์นขัน้พืน้ฐานของมนุษย์  โดยรฐั
ตอ้งมกีารออกกฎหมายคุม้ครองสทิธสิว่นบุคคล โดยมหีลกัการส าคญัคอื หา้มมใิหบุ้คคลใดรบกวน หรอืละเมดิ บุคคล
ใดจะไขขา่วหรอืท าใหข้อ้มลู ขอ้ความ หรอืภาพ ไมว่า่ดว้ยวธิกีารใดๆ  อนัเป็นรบกวนการกระท า หรอืลว่งละเมดิความ
เป็นอยูส่ว่นบุคคลไมไ่ด ้ 
 
ภาคประกอบ  
 

1) รฐัต้องออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภค ได้แก่ พรบ.องค์การอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญทัง้ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ใน มาตรา ๖๑ ทีก่ าหนดใหส้ทิธขิอง
บุคคลซึ่งเป็นผู้บรโิภคย่อมได้รบัการคุ้มครอง ได้รบัขอ้มูลที่เป็นความจรงิ และมสีทิธริ้องเรยีนเพื่อได้รบัการแก้ไข
เยยีวยาความเสยีหายรวมทัง้มสีทิธริวมตวักนัเพื่อพทิกัษ์สทิธขิองผูบ้รโิภค  ใหม้อีงค์การเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคที่
เป็นอสิระจากหน่วยงานของรฐั  ซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทนผูบ้รโิภคท าหน้าที่ใหค้วามเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของ
หน่วยงานของรฐัในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และการใหค้วามเหน็ในการก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อ
คุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทัง้ตรวจตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
โดยขอใหใ้ชร้า่งกฎหมายฉบบัทีผ่า่นการพจิารณาโดยกรรมาธกิารรว่มของสภาผูแ้ทนราษฎร 

 โดยร่าง พระราชบญัญัตอิงค์การอสิระเพื่อการค้มครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ...ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมี
บทบาทและภารกจิส าคญัเบือ้งตน้ดงันี้ 

 1.1  ใหค้วามเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของหน่วยงานรฐั ในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
กฎ และใหค้วามเหน็ในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค 

นอกจากนี้องคก์ารอสิระเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค จะตอ้งมกีารด าเนินงานเชงิรุก โดยจะตอ้งมบีทบาทในการ
พฒันาและเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎ และมาตรการเพื่อการคุ้มครองผูบ้รโิภคให้ทนัต่อสถานการณ์ปัญหาที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั 

โดยขอ้มลูทีเ่สนอความเหน็นัน้ ควรใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมของตวัแทนผูบ้รโิภคอย่างเป็นระบบและ
กวา้งขวางการ และเป็นความเหน็ทีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิและปัญหาของผูบ้รโิภค บางครัง้อาจจะตอ้งมกีาร
ด าเนินงานหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการศกึษา การวจิยั การรวบรวมความเหน็ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูขอ้เสนอแนะทีม่พีืน้ฐานทาง
วชิาการ 

 1.2  ตรวจสอบการกระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและรายงานไปยงัหน่วยงาน
ของรฐัทีร่บัผดิชอบ และอาจรายงานเรื่องดงักล่าวไปยงัคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวุฒสิภา รวมทัง้เผยแพร่
เรือ่งดงักลา่วต่อสาธารณชน  ทัง้นี้ ใหห้น่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบดงักลา่วรายงานผลการพจิารณาและการด าเนินการ
ในเรือ่งดงักลา่วต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอนัสมควร 
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 1.3  ด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นจรงิ หรอืแจง้หรอืโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้า
หรอืบรกิารทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเสื่อมเสยีแก่สทิธขิองผูบ้รโิภค ในการนี้จะระบุชื่อสนิคา้หรอืบรกิาร หรอื
ชือ่ของผูป้ระกอบการดว้ยกไ็ด ้

1.4   สนับสนุนการใชส้ทิธริอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคและองค์กรผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย
อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบการ และด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและ
ผูป้ระกอบการในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

1.5 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า การด าเนินคดีต่อศาลยุติธรรมหรอืศาลปกครองเพื่อพิทักษ์สทิธิ
ผูบ้รโิภคจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการอาจจะส่งเรื่องใหอ้ยัการสงูสุด เพื่อพจิารณาแต่งตัง้
พนักงานอยัการด าเนินคดตีามทีอ่ยัการสงูสุดเหน็สมควรได ้และในการด าเนินคดนีัน้ใหพ้นักงานอยัการมอี านาจฟ้อง
เรยีกทรพัยส์นิหรอืค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีร่อ้งขอไดด้ว้ย  ทัง้นี้ การฟ้องและด าเนินคดดีงักล่าว ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่า
ฤชาธรรมเนียมทัง้ปวง แต่ไมร่วมถงึความรบัผดิในคา่ฤชาธรรมเนียมในชัน้ทีสุ่ด 

1.6  สนับสนุนและใหก้ารช่วยเหลอืแก่องค์กรผูบ้รโิภคในดา้นต่าง ๆ เพื่อการพฒันาและเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ขององค์กรผูบ้รโิภค ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

 1.7  ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั รวมทัง้จดัประชุมรบัฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภคหรือ
ประชาชน เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้รโิภค    

1.8   จดัให้มกีารประชุมสมชัชาองค์กรผูบ้รโิภคอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพื่อประเมนิการด าเนินการของ
องคก์รและตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

2)    รฐัตอ้งใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชนในดา้นศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และคุณภาพแหง่ชวีติ  
โดยทัว่ถงึและเสมอภาคกนั หลกัประกนัดงักลา่วครอบคลุมถงึ การมทีีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมกบัวถิกีารด ารงชวีติ  

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  บ านาญพื้นฐานที่เพียงพอส าหรบัคนสูงอาย ุ 
สวสัดกิารการเลี้ยงดูบุตร สวสัดกิารและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั คนสูงอายุ คนพกิารหรอืทุพพลภาพที่เน้น
โอกาสเขา้ถงึวถิชีวีติทีใ่กลเ้คยีงหรอืเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป 

3) รฐัต้องคุ้มครองให้ประชาชนได้รบับริการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม 
รวมทัง้สนบัสนุนใหท้อ้งถิน่ ชุมชน มสีว่นรว่มในการจดับรกิารสาธารณูปโภค ทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  

4) ก่อนการท าสญัญาที่มผีลผูกพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรอืมผีลผูกพนังบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคญั หรอืเป็นภาคพีนัธสญัญาระหวา่งประเทศ รฐัตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม 
และวถิีชวีติ วฒันธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องมกีระบวนการการมสี่วนร่วมของรฐัสภา ประชาชน และ
ภาควชิาการอยา่งมคีวามหมาย ก่อนน าไปสูก่ารพจิารณาของรฐัสภา  

5) รฐัตอ้งส่งเสรมิใหป้ระชากรมงีานท า คุ้มครองแรงงานทีอ่ยู่ในวถิกีารผลติ ทุกประเภท โดยเฉพาะแรงงาน
เดก็ และแรงงานหญงิ  จดัระบบแรงงานสมัพนัธ ์การประกนัสงัคม  รวมทัง้คุม้ครองคา่ตอบแทนแรงงานใหเ้ป็นธรรม  

6) รฐัตอ้งกระจายอ านาจในการจดับรกิารการศกึษา การสาธารณสุข การพฒันาสงัคม ชุมชน  ใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืองค์กรชุมชน  หรอืองค์กรเอกชน ทัง้นี้ รฐัต้องควบคุมให้เป็นการจดับรกิารที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน และประสทิธภิาพ โดยไมห่วงัผลก าไร 

7)  การปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการทุกระดบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ใหม้สีดัส่วนของตวัแทน
ผูบ้รโิภคอยา่งน้อยกึง่หนึ่ง  
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8)  รฐัตอ้งพฒันาระบบโครงสรา้งความมัน่คงทางยาของประเทศ ( พฒันากลไกอตัโนมตั ิในการยกเลกิการใช้
ยา สารเคมอีนัตราย สนิคา้หรอืบรกิารทีพ่บว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อาทเิช่น กรณียาทีป่รากฎเป็นขา่วอนัตรายต่อ
สุขภาพ หรอืมผีลข้างเคียงจนน ามาซึ่งถูกยกเลกิการใช้ในต่างประเทศ หรอืประเทศผู้ผลติ ผู้น าเข้า หรอืภูมิภาค
อาเซยีน อาจก าหนดไวใ้นคณะกรรมการแห่งชาตดิา้นยา สารเคมอีนัตราย ทีถู่กยกเลกิการใชใ้นประเทศผูผ้ลติ ผูน้ า
เขา้ หรอืภมูภิาคอาเซยีนอาจก าหนดไวใ้นคณะกรรมการแหง่ชาตดิา้นการจดัการปัญหาสารเคม ี) 

 
9) การปรบัปรุงมาตรการเชงิลงโทษใหเ้ขม้งวดมากขึน้ หรอืการเยยีวยาผูเ้สยีหายเชงิลงโทษ เชน่  
- การลงโทษผูผ้ลติทีโ่ฆษณาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืโฆษณาเกนิจรงิ หลอกลวง อกีทัง้เพิม่

บทลงโทษในฐานความผดิจากการโฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพใหห้นกัขึน้ รวมถงึใหม้บีทลงโทษเจา้ของสือ่หรอืเจา้ของ
สถานี โดยตอ้งรบัผดิชอบในความผดิทุกกรณขีองการโฆษณา โดยอาจตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งเพือ่พจิารณา ซึง่
ประกอบดว้ยตวัแทนผูบ้รโิภคไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง  

- การชดเชยเยยีวยาผูเ้สยีชวีติจากรถโดยสารสาธารณะเทยีบเทา่กบัผูเ้สยีชวีติจากการชุมนุมทาง
การเมอืง  และควรมกีารเพิม่วงเงนิคา่รกัษาพยาบาลทีคุ่ม้ครอง โดยไมต่อ้งรอพสิจูน์ถูกผดิ  

- สรา้งระบบรว่มจ่ายระหวา่งบรษิทัประกนัภยักบัผูป้ระกอบการ (ทัง้ทีม่ใีบอนุญาตและรว่มบรกิาร)  
- เรือ่งความรบัผดิของผูป้ระกอบการกรณคีวามช ารุดบกพรอ่งแลว้  แกไ้ขไมไ่ด ้แกแ้ลว้แกอ้กี หรอื

กรณทีีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั ใหเ้พิม่บทลงโทษสงูสดุกบัผูป้ระกอบการ เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ผูบ้รโิภค เชน่ ใหซ้ือ้หอ้งคนืทนัทเีป็นตน้ 

- ใหม้กีารสรา้งหลกัประกนัใหก้บัผูซ้ือ้บา้นแลว้ไมไ่ดบ้า้น เชน่ กลไกการประกนัเงนิดาวน์ รวมถงึ
กองทุนชดเชยความเสยีหายใหก้บัผูซ้ือ้บา้นทีไ่มไ่ดบ้า้น ต้องไดร้บัเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้โดยไมม่กีารหกัคา่ใชจ้า่ยและ
เงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ โดยเงนิอาจมาจากทัง้ผูป้ระกอบการและการน าเงนิของผูบ้รโิภคบางสว่นทีจ่า่ยไปในการดาวน์บา้น
หรอืท าระบบการรบัประกนัการดาวน์ทีช่ดัเจน 

10) การสนับสนุน องค์กรผูบ้รโิภค ใหม้สี่วนร่วมและตดิตามก ากบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทัง้ท าหน้าทีใ่ห้
ขอ้มลูและสนบัสนุนผูบ้รโิภค 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคมหีลายหน่วยงานมากทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณชิย ์
อุตสาหกรรม และส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค แต่พบวา่ ปัจจุบนั รฐัยงัไมส่ามารถใหก้ารคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคไดจ้รงิ ดงันัน้รฐัจะตอ้งสนบัสนุน ศนูยป์ระสานงานหรอืศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคภาคประชาชน องคก์ร
ผูบ้รโิภคใหม้สีว่นรว่มในการท างานคุม้ครองผูบ้รโิภคในทกุดา้น ใหม้คีวามสามารถกลัน่กรอง ชว่ยเหลอื และทีส่ าคญั
สนบัสนุนในการใหข้อ้มลูกบัผูบ้รโิภคทีส่ามารถใชป้ระกอบการตดัสนิเลอืกแบบแผนการผลติและการบรโิภค รวมถงึให้
ผูบ้รโิภคตระหนกัและเทา่ทนัปัญหาในยคุบรโิภคนิยม สนบัสนุนการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาและคุม้ครองสทิธขิอง
ตนเอง รวมถงึ ในการออกประกาศหรอืก าหนดมาตรการต่างๆ เชน่ การก าหนดอตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมทาง
การเงนิต่างๆ ขอใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็จากภาคประชาชน และขอใหม้กีารเพิม่ สดัสว่นผูแ้ทนผูบ้รโิภค เพือ่ใหม้ี
สว่นรว่มในการก าหนดมาตรการหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค 

  11)  ก าหนด ใหม้กีฎหมายหรอืระเบยีบวา่ดว้ย การรบัฟังความเหน็ประชาชน การจดัท าประเมนิผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม โดยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น และใหม้อีงคก์รอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้น
สุขภาพ ดา้นสงัคม ดา้นผูบ้รโิภค เพือ่ใหค้วามเหน็ต่อการด าเนินกจิกรรม โครงการทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ตอ้ง
ยดึหลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ลว่งหน้า และเป็นอสิระในการตดัสนิใจ (Free, Prior and Informed Consent: 
FPIC) ของชุมชน 

…………………………………………… 


