
ส านกังานคณะอนกุรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภคประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 

สาร ประธานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค  ๒๕๖๓ 

 เปน็เวลากว่า ๔๐ ปแีลว้ทีป่ระเทศไทยไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้ริโภค เพือ่คุม้ครองสทิธิของ
ประชาชนให้ไดรั้บความเปน็ธรรมและปลอดภัยจากการซือ้สนิคา้หรือบริการและสง่เสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจให้ใชค้วามระมัดระวัง
ในการจ าหนา่ยสนิคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภค อันเปน็ประโยชนโ์ดยตรงตอ่ประชาชนและเกิดผลดตีอ่ประเทศชาต ิ

 ปจัจบุนัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ความเปน็อยูแ่ละเทคโนโลย ีและการสือ่สารไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผล
กระทบอยา่งกว้างขวางตอ่คณุภาพชวิีตของประชาชน ผูบ้ริโภคในหลายๆดา้น มีการน าความรู้ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใช้
ในกระบวนการผลติสนิคา้ และบริการ ในขณะทีผู่บ้ริโภคสว่นใหญ่ยงัขาดความรู้ในเร่ืองของคณุภาพสนิคา้หรือบริการ ตลอดจน
เทคนิคการตลาดและความหลากหลายของกลวิธีการค้าออนไลน์ทีมี่การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการบางรายกลับน า
นวัตกรรมเหลา่นีไ้ปสร้างเง่ือนไขหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ผูส้งูอายทุีอ่ยูกั่บบา้น 
ผูพ้กิารผูด้อ้ยโอกาส 

 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ. เปน็หนว่ยงานหลกัทีท่ าหนา้ทีใ่นการคุม้ครองสทิธิผูบ้ริโภค 
เปา้หมายหลกัคอืการสร้างสงัคมการบริโภคให้มีความสุข ให้มีความยตุธิรรม พฒันาการบริโภคให้เกิดความเป็นธรรมโดยสง่เสริม
สนับสนุนและก ากับดูแลให้มีการซื้อขายสินคา้หรือบริการที่ถูกต้องเปน็ธรรม และอ านวยความสะดวกในกรณีผู้บริโภคใชส้ิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาชดเชยความเสียหาย รวมทั้งสร้างการรับรู้ และความตระหนักในสิทธิผู้บริโภค ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา สคบ.ได้ก าหนดมาตรการต่ างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานไม่ ว่าจะเป็น 
การแก้ไขปญัหาเร่ืองร้องเรียน การบงัคบัใชก้ฎหมาย การน าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาปรับปรุง พฒันาชอ่งทางการสือ่สารและ
การให้บริการ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ การบรูณาการหน่วยงานภาครัฐทีมี่หน้าที่ในการคุม้ครองผู้บริโภค การสนบัสนุนความ
ร่วมมือกับภาคเีครือค่ายผูบ้ริโภคจากทกุภาคสว่น โดยเฉพาะภาคการศกึษา ซึ่งไดรั้บการตอบสนองอยา่งดจีากพีน่อ้งประชาชน 
โรงเรียน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ และกระจายไปสู่องค์กรภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ทัง้ระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บา้น ทั้งนี ้เพือ่ให้มีการเผยแพร่ขา่วสาร องคค์วามรู้ รวมถงึการรับทราบปญัหาดา้นสทิธิผูบ้ริโภค เพือ่น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีประสทิธิภาพและทนัตอ่เหตุการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในชว่ง
เวล าที่ พ วก เ ราทุ กคนก า ลั งต กอยู่ ใ นสภาวะของปัญหาม หันต ภัยของ โ ลก  ก ารแ พ ร่ ระบ าดของไ ว รั ส 
โคโรนา่ (โควิด ๑๙) ซึง่แนน่อนว่าจะตอ้งมีปญัหาทีเ่ก่ียวเนือ่งจากกรณีนี้อีกหลายประเดน็ รัฐบาลไดต้ดิตามสถานการณ์ ก าหนด
แนวทางแก้ไขปอ้งกันอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่งตลอดเวลา เพือ่ให้สถานการณ์สงบโดยเร็ว 

 ในโอกาสวันคุม้ครองผูบ้ริโภคไทย ๒๕๖๓ นี ้ผมขอให้ผู้บริโภคทุกทา่นระมัดระวังตวัในการใช้สนิค้าหรือบริการ 
รับฟังข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตน และร่วมกันแสดงพลังผู้บริโภค  
ทีเ่ขม้แขง็ ในขณะเดยีวกันขอให้ผู้ประกอบธุรกิจไดป้ระกอบธุรกิจอย่างมีคณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคม เพื่อ
คณุภาพชวิีตทีด่ ีและสงัคมทีย่ตุธิรรมอยา่งยัง่ยนืตลอดไป 

      

    
   

     

ตดิตอ่เรา 
โทร 053-112-704 

Email : ocpb.cm7@gmail.com 

ที่อยู่ : ห้องศูนย์ด ารงธรรม ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

ค ำอธบิำยภำพทีอ่ธบิำยรูปภำพหรือกรำฟิก 

เรือ่งรอ้งทกุขท์ีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีห่นว่ยงานอืน่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 
โทรศัพท์ : 0-2590-
7000  

ตรวจสอบการผลิต 
จ าหนา่ย การโฆษณา
ตา่งๆ ของอาหาร 
เครือ่งส าอาง วัตถุ
อันตราย ยา เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และวัตถุ 
เสพติดให้โทษ
เครือ่งส าอาง 

กรมที่ดิน 
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-
๕๕๕๕  

การร้องทุกขต์าม
พระราชบัญญัตกิาร
จัดสรรที่ดิน 
พ.ศ.2543 

ส านักรับเรือ่งร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บรโิภคในกจิการ
โทรคมนาคม  (รท.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทัศนแ์ละกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 
Call Center 1200  

ได้รับ sms กวนใจ/ย้าย
ค่ายเบอรเ์ดมิไม่ได้/
ยกเลกิการใช้บริการ
ไม่ได/้ความเร็ว
อินเตอรเ์น็ตไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไข/ไม่แจ้ง
รายละเอียดการ
ให้บริการ/ถูกคิด
ค่าบริการช่วงที่เกิด
เหตุขัดข้อง/ยกเลกิการ
ใช้บริการแบบเหมาจ่าย
ระหว่างรอบบิลแต่ถูก
เรียกเก็บค่าบริการเต็ม

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
Call Cente 1213 

ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
บริการทางการเงินของ
สถาบันทางการเงิน 
เฉพาะกิจ หรือผู้
ประกอบธุรกิจภายใต้
ก ากับ ธปท. 

กระทรวงพาณิชย์ 
โทรศัพท์ 02-507-8000  
สายดว่น 1203  

ราคาสนิค้าแพง/ไม่แสดง
ราคาสนิค้า/กักตุน
สนิค้า/โกงตาช่ัง/
จ าหนา่ยสินค้าหมดอายุ/
แสดงราคาไม่ตรงกับ

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
โทรศัพท์ 0-2202-3300  

ขอ้บกพรอ่งในการ
ปฏิบัตงิานของ
ส านักงาน/ความล่าช้า/
ความไม่โปร่งใสและไม่
เหมาะสม/คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2511 และที่แก้ไข

กรมวิชาการเกษตร 
โทรศัพท์ 02-579-0151 

ควบคุมวัตถุมีพษิ
ทางการเกษตร 

กรมการทอ่งเที่ยว 

โทรศัพท์ 0-2219-
4010-7  

Call Center 0-2401-
1111  

ร้องเรียนการให้บริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก/
ปัญหานักท่องเที่ยวถูก
หลอกลวงเป็น
ผู้ประสบภัยทางการ
ท่องเที่ยว/รอ้งเรียนผู้
ประกอบธุรกิจทัวร์น า
เที่ยว 

 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรับมนตรี 

ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 


