เรือ่ งร้องทุกข์ทอี่ ยูใ่ นอานาจหน้าทีห่ น่วยงานอืน่

สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภคประจาจังหวัดเชียงใหม่
สาร ประธานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ๒๕๖๓
เป็นเวลากว่า ๔๐ ปีแล้วทีป่ ระเทศไทยได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของ
ประชาชนให้ได้รบั ความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซือ้ สินค้าหรือบริการและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจให้ใช้ความระมัดระวัง
ในการจาหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผบู้ ริโภค อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและเกิดผลดีตอ่ ประเทศชาติ
ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยูแ่ ละเทคโนโลยี และการสือ่ สารได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน ผูบ้ ริโภคในหลายๆด้าน มีการนาความรูท้ างเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในกระบวนการผลิตสินค้า และบริการ ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูใ้ นเรือ่ งของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตลอดจน
เทคนิคการตลาดและความหลากหลายของกลวิธีการค้าออนไลน์ทมี่ ีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผูป้ ระกอบการบางรายกลับนา
นวัตกรรมเหล่านีไ้ ปสร้างเงือ่ นไขหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูก่ บั บ้าน
ผูพ้ กิ ารผูด้ อ้ ยโอกาส
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือ สคบ. เป็นหน่วยงานหลักทีท่ าหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค
เป้าหมายหลักคือการสร้างสังคมการบริโภคให้มคี วามสุข ให้มคี วามยุตธิ รรม พัฒนาการบริโภคให้เกิดความเป็นธรรมโดยส่งเสริม
สนับสนุนและกากับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องเป็นธรรม และอานวยความสะดวกในกรณีผู้บริโภคใช้สิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาชดเชยความเสียหาย รวมทั้งสร้างการรับรู้ และความตระหนักในสิทธิผู้บริโภค ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่ า นมา สคบ.ได้ ก าหนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานไม่ ว่ า จะเป็ น
การแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมาย การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสือ่ สารและ
การให้บริการ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทีม่ ีหน้าที่ในการคุม้ ครองผู้บริโภค การสนับสนุนความ
ร่วมมือกับภาคีเครือค่ายผูบ้ ริโภคจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากพีน่ อ้ งประชาชน
โรงเรียน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ และกระจายไปสู่องค์กรภาคประชาชนในส่วนภูมภิ าค ทัง้ ระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล และหมูบ่ า้ น ทั้งนี้ เพือ่ ให้มกี ารเผยแพร่ขา่ วสาร องค์ความรู้ รวมถึงการรับทราบปัญหาด้านสิทธิผบู้ ริโภค เพือ่ นาข้อมูลมา
วิเคราะห์สภาพปัญหา กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง
เวล าที่ พ วก เรา ทุ กค น ก า ลั งต ก อยู่ ในส ภ าวะ ของ ปั ญ หามหั นต ภั ยข องโ ล ก การแ พร่ ระบ า ดข องไ วรั ส
โคโรน่า (โควิด ๑๙) ซึง่ แน่นอนว่าจะต้องมีปญ
ั หาทีเ่ กี่ยวเนือ่ งจากกรณีนี้อกี หลายประเด็น รัฐบาลได้ตดิ ตามสถานการณ์ กาหนด
แนวทางแก้ไขป้องกันอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา เพือ่ ให้สถานการณ์สงบโดยเร็ว
ในโอกาสวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทย ๒๕๖๓ นี้ ผมขอให้ผู้บริโภคทุกท่านระมัดระวังตัวในการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
รับฟังข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตน และร่วมกันแสดงพลังผู้บริโภค
ทีเ่ ข้มแข็ง ในขณะเดียวกันขอให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ประกอบธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และสังคมทีย่ ตุ ธิ รรมอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรับมนตรี
ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
โทรศัพท์ : 0-25907000

ตรวจสอบการผลิต
จาหน่าย การโฆษณา
ต่างๆ ของอาหาร
เครือ่ งสาอาง วัตถุ
อันตราย ยา เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และวัตถุ
เสพติดให้โทษ
เครือ่ งสาอาง

กรมที่ดิน
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑๕๕๕๕

การร้องทุกข์ตาม
พระราชบัญญัตกิ าร
จัดสรรที่ดิน
พ.ศ.2543

สานักรับเรือ่ งร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (รท.)
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
Call Center 1200

ได้รับ sms กวนใจ/ย้าย
ค่ายเบอร์เดิมไม่ได้/
ยกเลิกการใช้บริการ
ไม่ได้/ความเร็ว
อินเตอร์เน็ตไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไข/ไม่แจ้ง
รายละเอียดการ
ให้บริการ/ถูกคิด
ค่าบริการช่วงที่เกิด
เหตุขัดข้อง/ยกเลิกการ
ใช้บริการแบบเหมาจ่าย
ระหว่างรอบบิลแต่ถูก
เรียกเก็บค่าบริการเต็ม

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
Call Cente 1213

ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
บริการทางการเงินของ
สถาบันทางการเงิน
เฉพาะกิจ หรือผู้
ประกอบธุรกิจภายใต้
กากับ ธปท.

กระทรวงพาณิชย์
ราคาสินค้าแพง/ไม่แสดง
โทรศัพท์ 02-507-8000 ราคาสินค้า/กักตุน
สายด่วน 1203
สินค้า/โกงตาชั่ง/
จาหน่ายสินค้าหมดอายุ/
แสดงราคาไม่ตรงกับ
สานักงานมาตรฐาน
ข้อบกพร่องในการ
คำอธิบำยภำพทีอ่ ธิบำยรูปภำพหรื อกรำฟิ ก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัตงิ านของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงาน/ความล่าช้า/
โทรศัพท์ 0-2202-3300 ความไม่โปร่งใสและไม่
เหมาะสม/คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ.2511 และที่แก้ไข
กรมวิชาการเกษตร
ควบคุมวัตถุมีพษิ
โทรศัพท์ 02-579-0151 ทางการเกษตร

ติดต่อเรา
โทร 053-112-704
Email : ocpb.cm7@gmail.com
ที่อยู่ : ห้องศูนย์ดารงธรรม ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กรมการท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 0-22194010-7
Call Center 0-24011111

ร้องเรียนการให้บริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจนา
เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก/
ปัญหานักท่องเที่ยวถูก
หลอกลวงเป็น
ผู้ประสบภัยทางการ
ท่องเที่ยว/ร้องเรียนผู้
ประกอบธุรกิจทัวร์นา
เที่ยว

