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บทท่ี ๑ 

บทน า  

๑.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาจจะกล่าวได้ว่าบุคคลทุกคนล้วนเป็นผู้บริโภค เนื่องจากต้องบริโภคทั้งสินค้า เช่น อาหาร 

เครื่องดื่ม ยารักษาโรค หรือบริการ เช่น รถรับจ้าง บริการทางการเงิน บริการทางการแพทย์จาก

ผู้ประกอบการซื้อขาย ให้ แลกเปลี่ยน แจกจ่ายหรือจากผู้ให้บริการ บุคคลทุกคนจึงล้วนเป็นผู้บริโภค

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้

ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและนําเสนอบริการรูปแบบใหม่ออกมาเป็นจํานวนมากโดยใช้ความรู้สมัยใหม่ 

และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และยังมีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเอง ดังนั้น การให้ผู้บริโภค

สามารถรับรู้ผลดี ผลเสีย หรือผลกระทบจากการบริโภคสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเองเป็นไปได้ยาก  

หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญา มีพื้นฐานความคิดจากหลักปรัชญา

กฎหมายเรื่องปัจเจกนิยม ( Individualism) และหลักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเรื่องเสรีภาพในการทํา

สัญญา (Freedom of Contract) ซึ่งเป็นผลจากความคิดทางการเมืองที่ต้องการยืนยันหลักปัจเจกชน

นิยมต่อสู้กับรัฐโดยยืนยันหลักที่ว่ารัฐจะต้องรับรู้สิทธิส่วนบุคคลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รัฐจะต้อง

ไม่ทําลายสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล บุคคลทุกคนมีเสรีภาพเว้นแต่เรื่องที่เป็นกรณีอันสมควรจึงจะมี

ข้อจํากัดเสรีภาพได้ นอกจากนั้น เสรีภาพของบุคคลจะถูกจํากัดลงได้ก็ด้วยความสมัครใจของบุคคล

นั้นเองเท่านั้น อีกทั้งตามหลักเสรีภาพในทางเศรษฐกิจในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘  ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบ

การค้าเสรี (laissez-faire, laissez-passer) ที่ว่าบุคคลทุกคนจะต้องมีเสรีภาพ เว้นแต่บางกรณีที่สมควร

จะวางข้อจํากัดเสรีภาพลง กฎเกณฑ์ท่ีดีที่สุดที่สังคมควรจะมี คือ กฎเกณฑ์ท่ีคู่สัญญามีความเท่าเทียม

กันเป็นผู้ตกลงกันเอง โดยถือว่ากฎเกณฑ์ที่ตกลงกันได้เป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่เกิดจากเจตนาที่ให้ใช้

บังคับแก่กรณีของตนโดยเฉพาะซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่เอกชนด้วยกันเอง หลักเสรีภาพในการ

ทําสัญญาทําให้หนี้ที่เกิดจากสัญญาเป็นหนี้ที่ยุติธรรมสําหรับคู่สัญญาเพราะคู่สัญญามีเสรีภาพอิสระที่จะ

ตกลงทําสัญญาหรือไม่ก็ได้ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีการเอารัดเอาเปรียบเกินไปหรือหนี้ที่ตนรับภาระไว้มี

มากกว่าหนี้ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตอบแทนจนไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่จําต้องยอมรับตกลงก่อให้เกิดหนี้
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นั้น โดยการไม่ตกลงทําสัญญาด้วยเมื่อใดที่คู่สัญญาตกลงทําสัญญาก็ต้องถือเท่ากับว่าคู่สัญญาเห็นว่าหนี้

นั้นยุติธรรม หลังจากสัญญาเกิดขึ้นแล้วคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะอ้างภายหลังว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรม

ไม่ได้เพราะในขณะทําสัญญาไม่มีใครบังคับ  

สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นจํานวนมากหลายฉบับมา

เป็นเวลานานแล้ว เช่น พระราชบัญญัติหางน้ํานม พุทธศักราช ๒๔๗๐ พระราชบัญญัติควบคุมการขาย

ยา พุทธศักราช ๒๔๗๙ เป็นต้น แต่เนื่องจากการเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น

ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณา

มาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่

เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคา

ของสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่

ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมี

การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจํานวนมากไม่

อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้ง

การกระทําที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อ

ผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อ

ตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ

โฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญาและด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือทํา

หน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง 

                                        
 ดาราพร ถิระวัฒน์, หน่วยท่ี ๕ การก่อให้เกิดสัญญาและการบังคับของสัญญา: การตีความสัญญา [Online], 

available URL: http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/ upload/Ex.40701-5.pdf, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๔). 

http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/Ex.40701-5.pdf,%20����
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ต่อมาระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของ

คุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจต่อรองในการ

เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทําให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ 

เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยาก

ให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสู่การใช้วิธีการที่

รุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอัน

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้

สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว 

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้

ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ้น 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑ บัญญัติให้จัดตั้ง

องค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทํา

หน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมาย

และกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและ

รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

๒.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ๒.๒  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและองค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  

 ๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายและองค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  

๓.  ขอบเขตการศึกษา 
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 การศึกษานี้เป็นการศึกษากฎหมายและนโยบายเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารมนุษย์

และการให้บริการทางการเงินของธนาคาร ผู้สนับสนุนการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย

และสหราชอาณาจักร ผู้ตรวจการแผ่นดินทางการเงินและรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร  ไม่รวมถึงธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และธุรกิจประกันภัย 

๔.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๔.๑  ทําให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ๔.๒  ทําให้ทราบถึงกฎหมายและองค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  

 ๔.๓  ทําให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขกฎหมายและการทําหน้าที่ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค  

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด นโยบายกฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการเงิน 

๑.  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

 การคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มต้นขึ้นในยุคกลาง ในสมัยอาณาจักรโรมันมีการกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้

ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อสิ้นค้าในเรื่องความชํารุดบกพร่อง โดยมีศาสนจักรเป็นผู้ทําหน้าที่ในการให้ความ

คุ้มครองผู้บริโภค ต่อมามีการรวมตัวกันของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองตนเอง และมีการรวมตัวกันขอกลุ่มผู้

ประกอบธุรกิจเพื่อควบคุมกันเองด้วย โดยมีการออกข้อบังคับ และกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืน แต่

ยังไม่เพียงพอในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ต่อมารัฐจึงออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

เมื่อเข้าสู่ยุคเสรีภาพทางการค้า มีแนวคิดว่าการประกอบธุรกิจการค้าควรเป็นไปอย่างเสรี รัฐควรปล่อย

ให้เอกชนแข่งขันประกอบธุรกิจโดยอิสระ ซึ่งการแข่งขันนี้เองที่จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา

ตนเองให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ด้วยดี รัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องการประกอบ

ธุรกิจ จึงเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในปี ค.ศ.๑๗๖๐ และการประกาศอิสรภาพของประเทศ

                                        
 กบินทร์  เอกปัญญาสกุล, “มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต,” 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๑-๓๕. 
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สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.๑๗๗๖ การปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.๑๗๘๙-๑๗๙๙ โดยนําระบอบ

การปกครองแบบสาธารณรัฐ ( Republic) มาใช้ จนมีการขยายไปสู่หลักสิทธิเสรีภาพในการปกครอง

ตนเองตามลัทธิปัจเจกชน (Individualism) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

(Laissez Faire) โดยถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน และมีเสรีภาพในการทํา

สัญญา (Freedom of Contract) รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงของเอกชน จึงเกิดหลัก

ที่ว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” Caveat Emptor หรือ Let the Buyer Beware 

 จนกระทั่งประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เริ่มมีความเห็นว่า แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบ

เสรีมีข้อบกพร่อง เพราะการแข่งขันกันมากไปโดยเสรี ทําให้ผู้แข่งขันต้องหาทางชนะกันในรูปแบบและ

วิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องเพ่ือให้ตนเองมีความมั่งคั่งมากที่สุด การแข่งขันที่มากเกินไปจึงนําไปสู่การไม่มี

การแข่งขันหรือเกิดการผูกขาด (Monopoly) ประกอบกับการเจริญเติบโนขึ้นของระบบเศรษฐกิจมีการ

นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า กระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ใช้

วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่เกินกว่าความรู้ความสามารถของผู้บริโภคจะตามได้ทัน ผู้ประกอบธุรกิจ

ต่างหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุด ซึ่งในบางกรณีส่งผลให้คุณภาพ

ของสินค้าลดต่ําลง ทําให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้านั้นได้ นอกจากนี้ ระบบการ

กระจายสินค้าได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สินค้าหรือบริการมีความหลากหลายและมีปริมาณมากขึ้น 

จึงกลับมาให้ความสนใจในการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งการหากมาตรการคุ้มครอง

ป้องกันให้แก่ผู้บริโภคที่อยู่ในฐานะเสียเปรียบและไม่มีอํานาจต่อรอง รัฐจึงเห็นความจําเป็นที่ต้องเข้ามา

มีส่วนช่วยเหลือดูแลผู้บริโภค ทั้งในด้านคุ้มครองป้องกันและการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค 

ดังนั้น แนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กลับมามีความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการพัฒนาใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับแนวคิดและทฤษฎีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ย่อมไม่อาจนําหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนามาใช้ได้ 

 ประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศในแถบยุโรปจึงได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน

ต่าง ๆ สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีการรณรงค์เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา โดย

นายราฟ เนเดอร์ (Ralph Nader) ในปี ค.ศ.๑๙๖๐ ซึ่งเขาเชื่อว่าปัญหาของผู้บริโภคเกิดขึ้นจากการ
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คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวโดยขาดมนุษยธรรมของนักธุรกิจบางราย จนกระทั่งในปี ค.ศ.๑๙๖๒  

ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ (John F. Kennedy) ได้ประกาศสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 

(Consumer Bill of Rights) ที่ยังคงยึดถือเป็นหลักมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กล่าวว่า “ถ้ารัฐบาลจะ

กระทําให้สมกับความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภคในการใช้สิทธิของเขาเหล่านั้นแล้ว จะต้องมีกฎหมาย

และการดําเนินการของฝ่ายปกครองเพ่ิมขึ้น และสิทธิทั้งหลายที่บรรดาผู้บริโภคมีอยู่จะต้องรวมถึง  สิทธิ

ที่จะได้รับความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ  สิทธิ

ที่จะเรียกร้องในนโยบายของรัฐ สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย สิทธิที่จะอยู่ในสังคมแวดล้อมที่

สะอาด สิทธิที่จะได้รับความรู้ 

 สําหรับประเทศไทยสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ

หลายฉบับ ทั้งที่ปรากฏในกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมกํากับในแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น พระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้น ซึ่งให้การ

คุ้มครองต่อประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการ

บริโภค และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กเพราะถือได้ว่าเด็ก

ยังไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยลําพัง แต่ที่เป็นกฎหมายกลางกําหนดให้สิทธิผู้บริโภคเป็น

การทั่วไป ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ โดยกําหนดสิทธิของผู้บริโภค 

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้า ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา กําหนดให้มีการรับรององค์กรเอกชนในรูป

ของสมาคมที่จะเข้ามาใช้สิทธิในการดําเนินคดีความแทนผู้บริโภคไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญาได้และจัด

ให้มีองค์กรของรัฐขึ้นมาทําหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเดิมกําหนดสิทธิไว้ 

๔ ประการ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิของผู้บริโภคอีกหนึ่งประการเพ่ือให้ได้รับ

ความเป็นธรรมในการทําสัญญา แก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทํา

สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสิทธิของผู้บริโภคทั้ง ๕ ประการ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑)  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่
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ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียง

พอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

 ๒)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ

โดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม 

 ๓)  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ

บริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ 

ใช้บังคับแล้ว ทําให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๔)  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา โดยไม่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้

บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้โดยได้กําหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดง

เจตนาและเสรีภาพของบุคคล 

 ๕)  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและ

ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิด

สิทธิของผู้บริโภคตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๔) ดังกล่าว ซึ่งสิทธิดังกล่าวมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้บังคับแล้ว ทําให้เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยา

ด้วยความรวดเร็วประหยัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.  นโยบายกฎหมายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการเงินของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยการบัญญัติไว้ในกฎหมาย ฉบับต่าง ๆ มาเป็น

ระยะเวลานาน เช่น พระราชบัญญัติหางน้ํานม พุทธศักราช ๒๔๗๐ โดยมีการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว

เนื่องจากแพทย์ให้ความเห็นว่าหางน้ํานมเมื่อนําไปใช้เลี้ยงทารกแล้วทําให้มีอาหารไม่พอเลี้ยงร่างกายซึ่ง

ปรากฏว่ามีผู้นําไปเลี้ยงทารกอย่างแพร่หลายจึงไม่อนุญาตให้ทํา นําเข้ามาหรือขายหางน้ํานมในประเทศ

ไทย พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในการควบคุมการขายยาเพื่อคุ้มครอง
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สวัสดิภาพของประชาชน โดยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขายที่จะสามารถขอใบอนุญาต เงื่อนไขที่ผู้

ได้รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติ การโฆษณาบอกขายยา เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุมผู้ขายและให้ความ

คุ้มครองผู้บริโภคในขณะเดียวกันเนื่องจากหากปล่อยให้มีการขายยาโดยไม่มีการควบคุมแล้วอาจะทําให้

ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ยาได้ โดยผู้ขายต่อขอใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีสาระสําคัญในการกําหนดประเภท ชนิดและชื่ออาหาร กําหนดลักษณะ คุณภาพ

และมาตรฐานของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ฉลากอาหาร การขาย การนําเข้าและการทําอาหาร มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  

ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวเป็นการปกป้องผู้บริโภคในเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะโดยการควบคุม 

กํากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยยังไม่มี

การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป 

ต่อมามีการให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ โดยการตรากฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเป็นการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แต่ยัง คงมี

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสินค้าและบริการกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้น และให้ความสําคัญกับการ

คุ้มครองผู้บริโภคโดยการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ เป็นครั้ง

แรก จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองในรัฐธรรมนูญนับแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมามีการเพิ่มและ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากหลักผู้ซื้อต้องระวัง (Caveat Emptor) มาเป็นหลักผู้ขายต้องระวัง (Caveat 

Venditor) หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ้น โดยผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่กับฝ่ายผู้ประกอบการ และมีการตราพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ในปีเดียวกัน เพ่ือลดอุปสรรค และทําให้ผู้บริโภคสามารถดําเนินคดี

ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

๒.๑  รัฐธรรมนูญ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

ประเทศฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยบัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ

ชนชาวไทย มาตรา ๔๘  โดยสามารถจํากัดสิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพได้

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา ๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา ๔๓ ทํานองเดียวกัน 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  และ ๒๕๕๐  ยังบัญญัติให้คุ้มครอง

                                        
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ , มาตรา ๔๘ ; “สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการ

หรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน ์ในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือการขจัดความไม่เป็นธรรมใน

การแข่งขัน” 
๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ , มาตรา ๕๗ ; “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทําหน้าที่ให้้ความเห็นในการ

ตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มี

ความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค” 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕ ๕๐, มาตรา ๖๑ ; “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ

ความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิ

รวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
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สิทธิของผู้บริโภคโดยการบัญญัติแนวนโยบายให้รัฐต้องจัดทํานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและให้มี

การจัดตั้งองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๓ (๑)  ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภาย

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสองให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ปีนับแต่่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่ปัจจุบันกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมและ

พิจารณาเห็นชอบจากวุฒิสภาทั้งสามวาระแล้ว ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว เป็นเหตุให้กฎหมายฉบับดังกล่าวต้องตกไปด้วย 

๒.๒  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป 

โดยการกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้า ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่

ผู้บริโภค จัดให้มีองค์กรของรัฐเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง 

                                                                                                                           
 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าท่ีให้

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการ

กําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการ

คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 

 (๕) กํากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค” 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕ ๕๐, มาตรา ๓๐๓; “ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้า

บริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายใน

เรื่อง ดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

(๑) ...กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง...ภายในหนึ่ง

ปีนับแต่่วันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖” 
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ๆ และมีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวเรื่อยมาเพื่อกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคซึ่งจะทํา

ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป มีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๖ โดยบัญญัติชัดเจนให้คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็น

การช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ สําหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ครอบคลุมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคจากบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค นอกจากนั้น กําหนดมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจ

จัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชน 

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทําหน้าที่

พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํา

ของผู้ประกอบธุรกิจ  ดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค แจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ให้คําปรึกษา

และแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ 

สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการตามอํานาจและ

หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิของผู้บริโภค ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้อง

ขอ รับรองสมาคมและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ภายใต้การกํากับของสํานัก

นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานธุรการ 

 นอกจากนี้ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คือ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ โดยการ

โฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ

สังคมเป็นส่วนรวม ไม่กระทําด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจ
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ก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค  ให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ

สินค้าที่สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ฉลากของสินค้าที่ควบคุม

ฉลากจะต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ

เกี่ยวกับสินค้า ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการ

นั้นมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่า

ด้วยสัญญามีอํานาจกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

ได้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ มีอํานาจออกคําสั่งให้

ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ดําเนินการทดสอบหรือ

พิสูจน์สินค้าหรือดําเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบหรือ

พิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออก

คําสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น เมื่อมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือ

ดําเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้

ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออกคําสั่งห้าม

ให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น เป็นต้น 

 อีกทั้ง กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดให้สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค

หรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า อาจยื่นคําขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้มีสิทธิ

และอํานาจฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๒.๓  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

สาระสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับนี้ คือ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมให้

เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร จึงแบ่งประเภทอาหารอย่างกว้างได้ดังนี้ หนึ่ง อาหารทั่วไป ซึ่ง
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เป็นวัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกาย ไม่รวมถึงยา หรือวัตถุที่ใช้หรือเป็นส่วนผสมใน

การผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส สองอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ่งเป็น

อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอาหารที่อยู่ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน 

โดยมีคณะกรรมการอาหารให้คําแนะนํา ความเห็น แก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ

ออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การเพิกถอนทําเบียนตํารับอาหาร เป็นต้น ซึ่งผู้อนุญาตให้ตั้ง

โรงงานผลิตอาหารหรือนําเข้าอาหาร คือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย มีการควบคุมอาหารให้บริสุทธิ์ ไม่ปลอม ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ในการบริโภค มีสรรพคุณที่น่าเชื่อถือ และมีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่เหมาะสม โดย

การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ควบคุมการผลิต นําเข้า จําหน่าย และการโฆษณาของผู้ประกอบการ หาก

ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา 

๒.๔  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารกลางที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงไว้ซึ่ง

เสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงินโดยต้อง

คํานึงถึงการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย มีคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เพื่อควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานของ ธปท.  คณะกรรมการนโยบายการเงิน เพ่ือ

กําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายการเงินของประเทศ  คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

การเงินเพื่อกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับและตรวจสอบสถาบัน

การเงิน  และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน เพ่ือกําหนดและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย

เกี่ยวกับระบบการชําระเงินที่ ธปท. กํากับดูแล และระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน 

๒.๕  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 กฎหมายฉบับนี้ได้รวมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้การ

ควบคุมดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมโดยบังคับให้การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน 

หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์จะกระทําได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดต้องขอรับใบอนุญาต 
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กําหนดโครงสร้างสถาบันการเงินในเรื่องหุ้น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ 

กําหนดวิธีการในการกํากับ การตรวจสอบสถาบันการเงิน การแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบัน

การเงิน การเข้าควบคุมสถาบันการเงิน การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

๒.๖  องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  

ประเทศไทยมีองค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมากมาย ทั้งองค์กรภาครัฐซึ่งจัดขึ้นตาม

กฎหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นต้น 

๒.๖.๑  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ มีเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์การ

อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่าง ๆ รวมตัวกันมีสํานักงานใหญ่ 

อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้มีการจัดตั้งสมาคม

ผู้บริโภคขึ้นเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทย

ในขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะดําเนินงานอย่างไรก็ตามสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศก็มิได้ย่อท้อ 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในครั้งที่ ๓  องค์การเอกชนของประเทศไทยได้รับ

การชักชวนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภคมีชื่อว่ากรรมการศึกษาและส่งเสริม

ผู้บริโภคในปี พ.ศ.๒๕๑๔ และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน รวมทั้งได้ประสานงานกับรัฐบาล 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๙ รัฐบาลสมัยนายคึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นคณะหนึ่ง กรรมการชุดดังกล่าวได้สลายตัวไปพร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทาง

การเมือง  ต่อมารัฐบาลสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสําคัญและ

ความจําเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้ง โดย

อาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตรการถาวรในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ตรา
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ขึ้น  จึงมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมายอย่างชัดแจ้ง และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ ๒  กรกฎาคม 

๒๕๒๒ เป็นต้นมา 

๒.๖.๒  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ เริ่มการทํางานตั้งแต่ ปี พ.ศ.

๒๕๒๖ ในนามคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพ่ือการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.)  ซึ่งมี

บทบาทต่อการพัฒนาสาธารณสุขทั้งผลักดันนโยบายห้ามผสมสารคาเฟอีนในยาแก้ปวดลดไข้ การ

รณรงค์ให้ชื่อสามัญทางยาในฉลากเอกสารกํากับยา การรณรงค์ให้มีนโยบายลดใช้สารเคมีในการเกษตร

ฯลฯ จากบทเรียนจากการทํางานในนาม คปอส. ทําให้เกิดความตระหนักถึงสุขภาพแบบองค์รวมว่า ต้อง

ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผู้บริโภคอย่างรอบด้าน ถึงจะนํามาสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้ จึงจด

ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภค

ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคต่าง ๆ ได้

มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค เพราะการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การที่ผู้บริโภคคุ้มครองดูแลตัวเองได้ 

ดังนั้น ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภค  “ฉลาดและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาในสังคม

บริโภคนิยม” จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

๒.๖.๓  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการมีฐานะการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ

ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและ

                                        
 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ประวัติความเป็นมา  [Online], available URL: 

http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=11&filename=index, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค , แนะนําองค์กร [Online], available URL:  http://www.consumerthai.org/main/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=26:2008-12-25-04-26-26&catid=20:2008-12-15-07-09-

10&Itemid=9, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๔). 

http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=11&filename=index
http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=11&filename=index
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/Ex.40701-5.pdf,%20����
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/Ex.40701-5.pdf,%20����
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/Ex.40701-5.pdf,%20����
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ปลอดภัย  มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมี

ความเหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์  โดยมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง 

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพ

ติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒.  พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๓.  เฝ้าระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการ

โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

๔.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ 

๖.  พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยการมีส่วน

ร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

๗.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านยา 

อาหารและเคมีวัตถุ เช่น คณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

                                        
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, หน้าท่ีรับผิดชอบ [Online], available URL: 

http://www.fda.moph.go.th/, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
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รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่คณะกรรมการ

อาหารและยามอบให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อสามารถตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์อาหารที่จําหน่ายในท้องตลาด 

มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.)  ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของกลุ่มพัฒนาระบบ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือทํา

หน้าที่เฝ้าระวังการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 

รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือพบเห็นการผลิต 

จําหน่าย นําเข้า โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยรวบรวมและประมวลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หน่วยงานที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดําเนินการ ส่วนในเรื่องที่มี

ผลกระทบหรือปัญหารุนแรงต่อผู้บริโภคหรือเป็นเรื่องเชิงนโยบายจะส่งให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศปป.) เพื่อดําเนินการตรวจสอบจับกุม 

และดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ ทางสายด่วน อย. ๑๕๕๖ โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล์ ๑๕๕๖@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. ๑๕๕๖ ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข ๑๑๐๐๔  และร้องเรียน

ด้วยตนเองหากเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่อง

ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.) ผู้บริโภคในต่างจังหวัด ร้องเรียนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๒.๖.๔  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.) 

                                        
 ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ , เกี่ยวกับเรา [Online], available URL: 

http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/aboutus.php, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

mailto:����
mailto:����
mailto:����
http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/aboutus.php
http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/aboutus.php
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ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ  

๑) ตอบข้อซักถามและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินกับสถาบัน

การเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของแบงก์ชาติ รวมทั้งบริการทางการเงิน

อื่นที่แบงก์ชาติดูแล ได้แก่ ธนบัตร พันธบัตร และกฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

๒) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่

ของตนเอง รู้จักวางแผนการเงินรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม กลโกง และสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง

การเงินได้อย่างเหมาะสม โดยดําเนินการผ่านสื่อความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๓) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาติในการกํากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการส่งผ่านข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายตรวจสอบและกํากับดูแลสถาบันการเงินให้

ดําเนินการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และคํานึงสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ศคง. มีขอบเขตในการดําเนินการโดยให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทาง

การเงินของสถาบันการเงินหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. เช่น บริการด้านสินเชื่อ เงิน

ฝาก/ตั๋วเงิน โดยทําหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ร้องเรียนและสถาบันการเงินหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียน  นอกจากนี้ 

ยังทํางานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

                                        
 ธนาคารแห่งประเทศไทย, แนะนํา ศคง. [Online], available URL: http://www.bot.or.th/Thai/ 

FinancialLiteracy/Pages/suggestFCC.aspx, ๒๕๕๖ (พฤศจิกายน, ๒๓). 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย,  ข้อมูลสําคัญที่ควรทราบก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มร้องเรียน [Online], 

available URL: http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/Newwebsite/Customer%20 

handling_update.pdf, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

http://www.bot.or.th/Thai/%20FinancialLiteracy/Pages/suggestFCC.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/%20FinancialLiteracy/Pages/suggestFCC.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/Newwebsite/Customer%20%20handling_update.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/PublishingImages/Newwebsite/Customer%20%20handling_update.pdf
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ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ โทรสาร ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ 

http://www.bot.or.th/Thai/Feedback/_layouts/Application/Feedback/Feedback.aspx 

หรือ www.facebook.com/hotline1213 อีเมล์ fcc@bot.or.th สายด่วน ๑๒๑๓  ให้คําปรึกษาและ

รับเรื่องร้องเรียน หรือด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย สํานักงานใหญ่ ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ  

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานภาคใต้ 

 ๒. ๗  นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร 

 เริ่มมีการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพมาตั้งแต่แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ เป็นต้นมา โดยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว เริ่มมีการรณรงค์สร้างสุขภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ 

ภายใต้กลยุทธ์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” (Empowerment for Health) มีนโยบายที่สําคัญ ได้แก่ 

นโยบายเมืองไทยแข็งแรง ได้ร่วมกับองค์กรผู้บริโภครณรงค์ให้ประชาชน บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการตลอดจนควบคุม ดูแลอาหารที่ไม่ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารและแผงลอยได้

มาตรฐานสุขอนามัย ส่งเสริมให้เกิดตลาดสดที่ได้มาตรฐานน่าซื้อมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารเพ่ือให้ปรับปรุง

การให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําโครงการอาหารดีสะอาดรสชาติอร่อย 

(Clean Food Good Taste) และนโยบายครัวอาหารของโลก มีการกําหนดมาตรการควบคุมคุณภา พ

มาตรฐานอาหารที่ผลิตในประเทศมากขึ้น เพื่อรณรงค์และเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานอาหารของไทยให้

เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกว้างขวางออกไปทั้งในและต่างประเทศนําไปสู่การเป็นครัวอาหารของโลก   

 จากนโยบายดังกล่าวได้มีการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์  ๕ ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนามาตรฐานกฎหมายให้เป็นสากล ด้านความเข้มแข็งในการ

                                        
 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ : นโยบาย หลักกฎหมายและการบังคับใช้  

(กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒-๒๔. 

http://www.bot.or.th/Thai/Feedback/_layouts/Application/Feedback/Feedback.aspx
mailto:fcc@bot.or.th
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กํากับดูแลให้อาหารปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและ

กระบวนงาน และด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ  

๓.  นโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและทางการเงินของสหราชอาณาจักร 

๓.๑  นโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปได้ออก

กฎระเบียบเพื่อควบคุมอาหารและอาหารสัตว์ที่มี GMO หรือทําจาก GMO ได้แก่ กฎระเบียบอาหาร

มนุษย์และอาหารสัตว์ GMO (Regulation ๑๘๒๙/๒๐๐๓ of the European Parliament and of 

the Council on genetically modified food and feed) กฎระเบียบการสืบค้นและการติดตาม

ฉลากสินค้าอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ที่ผลิตจาก GMO (Regulation ๑๘๓๐/๒๐๐๓ of the 

European Parliament and the Council concerning the traceability and labeling of 

genetically modified organisms) โดยกฎระเบียบทั้งสองฉบับมีผลบังคับให้การส่งมอบสินค้าต้องมี

รายชื่อ GMO ที่ปรากฏอยู่ในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ทั้งหมดเมื่อมีการนําเข้ามายังสหภาพยุโรป 

โดยการใช้ระบบรหัส ซึ่ง GMO แต่ละชนิดจะมีรหัสเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสืบค้นกรณีที่อาหารมีปัญหา

ในภายหลัง สินค้าอาหารทุกชนิดที่ทําจากหรือประกอบด้วย living GMO จะต้องมีการติดฉลาก โดยเริ่ม

การควบคุมตั้งแต่การผลิตในฟาร์มและทุกขั้นตอนของระบบการผลิตอาหารและผู้บริโภคสุดท้าย  

 มีข้อศึกษาสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับอาหาร ประการแรก มีวิธีการอย่างไรที่ผู้กําหนด

นโยบายจะให้ความมั่นใจได้ว่าอาหารที่มีการเตรียมการนั้นมีความสะอาด ประการที่สอง ผู้กําหนด

                                        
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ความปลอดภัยด้านอาหาร  [Online], available URL: 

http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/summary47.htm, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

  ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, เรื่องเดิม, หน้า ๒๐. 

http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/summary47.htm
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นโยบายจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับอาหารตามที่ผู้บริโภคได้

จ่ายเงินไปสําหรับอาหารนั้น สามารถทําได้โดย  

 ๑.  การรับประกันความสะอาด 

ความเจ็บป่วยที่มีอาหารเป็นพาหะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันและเป็นปัญหา ธุรกิจอาหารจะต้องถูก 

บังคับให้มีการเตรียมการในลักษณะที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยเช่นนั้น ผู้บริโภค

ต้องการอาหารที่มีการเตรียมการอย่างสะอาด ซึ่งจะต้องไม่เสี่ยงกับความเจ็บป่วยจะที่เกิดจากอาหาร 

เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจตรวจสอบธุรกิจเพื่อความมั่นใจว่าอาหารได้มีการผลิตในสภาพที่สะอาดและมีการ

ดําเนินการในกรณีที่อาหารนั้นไม่ผลิตในสภาพที่สะอาดเช่นนั้น การตรวจสอบเป็นสิ่งที่เข้มงวดแต่ผู้

ตรวจสอบไม่สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการตรวจสอบซึ่งจะต้องถูกติดตามโดยการบังคับ

จึงไม่สามารถเป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร  

 

 ๒.  การจัดล าดับความสะอาด 

 ผู้บริโภคไม่สามารถตระหนักถึงสภาพความสะอาดภายในธุรกิจอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคไม่

สามารถมองเห็นครัว และไม่สามารถชี้ชัดถึงการฝ่าฝืนความสะอาด ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่สามารถตัดสินใจ

ได้ว่าธุรกิจใดมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ถ้าผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจใดมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงก็อาจจะถูกบังคับให้ออกจากตลาด เนื่องจากผู้บริโภคจะไม่ซื้ออาหารจากธุรกิจ

เหล่านั้น ธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามความสะอาดเช่นเดียวกัน และเพิ่มพูนธุรกิจได้มาก

ขึ้น ดังนั้นธุรกิจเหล่านั้นก็จะมีการกระตุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติและการผลิตเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า

ธุรกิจเหล่านั้นได้ผลิตอาหารที่สะอาด ดังนั้นธุรกิจเหล่านั้นอาจจะโฆษณาการปฏิบัติเกี่ยวกับความสะอาด

ของธุรกิจเหล่านั้น เพ่ือที่จะกระตุ้นให้ธุรกิจทั้งหมดปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ จึงมีการเปลี่ยนแปลงลําดับ

ของความสะอาดซึ่งดําเนินการโดยบางท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติ ยกตัวอย่างเช่น แผนการกําหนด
                                        

 Richard Hyde. Contemporary Challenges: Food Law and Policy. In: Seminar for Thai Judges 

Consumer Protection Law, Human Rights Law Centre, The University of Nottingham; ๒๐๑๓ ๒๘ May-๗ 

June; Nottingham, United Kingdom. p.๑-๓.  
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ลําดับความสะอาดของอาหารในประเทศอังกฤษ จะให้คะแนนระหว่าง ๐ ถึง ๕ ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถ

เลือกได้ว่าจะซื้ออาหารจากธุรกิจซึ่งขึ้นมีการจัดลําดับความสะอาดของธุรกิจนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การ

จัดลําดับเป็นตัวอักษร ซึ่งมีการดําเนินการใน ลอสแอนเจลิสและนิวยอร์ก คะแนนจะอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลซึ่งรวบรวมระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการของธุรกิจอาหาร และลําดับต่างๆ จะต้องถูก

แสดงบนอินเตอร์เน็ต 

 ในบางเขตอํานาจศาล ลําดับของความสะอาดดังกล่าวจะต้องถูกเผยแพร่ในสถานประกอบการ

ซึ่งต้องทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจมีการพัฒนา 

เพราะหากธุรกิจอาหารไม่ปฏิบัติตาม ธุรกิจอาหารเหล่านั้นจะต้องถูกบังคับให้ออกจากธุรกิจ ธุรกิจ

อาหารเหล่านั้นอาจจะต้องร่วมมือกับไกด์ท่องเที่ยวที่จะต้องกระตุ้นธุรกิจเหล่านั้น เพ่ือที่จะพัฒนาการ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนักท่องเที่ยว 

 ๓.  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  

เราต้องทําให้เกิดความมั่นใจว่าอาหารต้องเกิดความเสี่ยงต่ํา อาจจะต้องถูกบังคับให้เตรีย ม

อาหารตามกระบวนการที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง กระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องถูกจัดรวบรวมอย่างเป็น

ระเบียบในระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เป็นเอกสาร ต้องมีการเขียนขั้นตอนไว้ให้ชัดเจน

ในกระบวนการผลิตอาหารเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 

 สิ่งที่เป็นสิ่งที่รับทราบกันทั่วไปคือ HACCP หรือ Hazard Analysis Critical Control Point  

(คะแนนของการควบคุมการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นอันตราย) HACCP เป็นมาตรฐานระดับโลกของการจัดการ

ความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารในธุรกิจอาหาร HACCP บังคับธุรกิจจะต้องประยุกต์

กระบวนการเพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่าในแต่ละจานจะต้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่โรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจ

เกิดจากอาหาร วิธีการดังกล่าวนี้เพ่ือชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทําความร้อน

หรือการแช่แข็งอาหาร หรือการทําความสะอาดครัว การแทรกแซงเหล่านี้ควรจะต้องมีการปฏิบัติ และ

ต้องตรวจสอบด้วยว่าได้ทํากระบวนการดังกล่าวแล้ว เช่น ถ้าอาหารที่ควรเก็บอุณหภูมิความร้อนถึง ๘๓ 

องศาเซลเซียส เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเชื้อโรคขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดโรคภัยทางอาหารได้ถูกทําลาย อาหาร
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ดังกล่าวก็ควรจะได้รับการตรวจสอบหลังจากที่ได้มีการปรุงเพื่อตรวจดูว่าได้มีการปฏิบัติการให้ถึง

อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ 

  The Codex Alimentarius Commission ได้ให้คําแนะนําว่าธุรกิจทั้งหลายทั่วโลกควรจะนํา 

HACCP ไปใช้ ความคิดของ HACCP ธุรกิจควรสร้างแผนงานเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

เหล่านั้นและความเสี่ยงที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้จะพ้นจากความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ไม่จําเป็น 

อย่างไรก็ตามจากแผน HACCP ต้องการเวลาและความชํานาญ ดังนั้นผู้กําหนดนโยบายจะต้องสร้าง

แผนงาน HACCP ขึ้นมาก่อนเพื่อช่วยธุรกิจเหล่านั้น เพ่ือที่จะสร้างกระบวนการที่จะลดความเสี่ยงของ

ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร ความเสี่ยงของแผนงานเช่นนั้นคือธุรกิจที่ดําเนินตามผู้อื่นและไม่ได้คิด

เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ 

 ๔.  การแอบตรวจสอบ 

 ลูกจ้างย่อมเป็นผู้ที่ทราบดีถึงกระบวนการปฏิบัติการในธุรกิจอาหารซึ่งลูกจ้างสามารถมองเห็น

ได้มากกว่าผู้ตรวจสอบเพราะว่าลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบธุรกิจตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ตรวจสอบไป

ตรวจสอบหรือเยี่ยมเยียนไม่ค่อยบ่อยนัก จึงมีกระบวนการตรวจสอบแบบที่เรียกว่า กระซิบให้ทราบ    

หากลูกจ้างเห็นว่านายจ้างประกอบกิจการที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องแจ้ง ( Speak out) ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

เพราะถือว่าอยู่หรือถือว่าได้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ปัญหาก็คือ ลูกจ้างไม่ตระหนักถึงกระบวนการ

ตรวจสอบแบบกระซิบให้รับทราบ เนื่องจากลูกจ้างไม่เต็มใจในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพราะลูกจ้าง

กลัวตกงานและกลัวไม่สามารถหางานอื่นได้อีก และลูกจ้างไม่เชื่อว่าการเปิดเผยจะได้ผลตามที่ต้องการ 

 ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าไปคุ้มครองลูกจ้างที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่

ต้องเก็บข้อมูลที่ได้ไว้เป็นความลับไม่ให้นายจ้างรู้ว่าลูกจ้างเป็นผู้ให้ข้อมูล เพราะถ้านายจ้างรู้ ลูกจ้างก็จะ

ถูกกดดันหรือถูกบีบบังคับให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องการได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ในการที่จะ

ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องให้ความมั่นใจในจุดนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต้องดูแลใน

ส่วนของผู้ประกอบการมากกว่าที่จะหวังพึ่งข้อมูลของลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการควบคุมดูแล

นายจ้าง 

 ๕.  การป้องกันอาหารหลอกลวง 
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  เมื่อเร็วๆ นี้ ใน EU มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอาหารหลอกลวงซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี

การผลิตอาหารโดยบรรยายถึงคุณลักษณะที่มีลักษณะพิเศษขณะที่ความเป็นจริงมิ ได้เป็นเช่นนั้น หรือ

เอาของที่มีคุณค่าต่ํามาหลอกขายใน EU มีกรณีที่เนื้อม้าได้บรรยายว่าเป็นเนื้อวัว ขณะที่ปลาขาวราคา

ถูกได้ถูกบรรยายว่าเป็นปลาทะเลตัวใหญ่ ข้าวขาวตากแห้งได้ถูกบรรยายเป็นข้าวบาสมาติ ( BASMATI 

RICE)  

 ผู้บริโภคไม่ได้รับสิ่งที่ตนได้จ่ายไปเพ่ือสิ่งนั้น เช่น อาหารตามที่ถูกบรรยายมีมูลค่ามากกว่า

อาหารซึ่งถูกเสนอ อาหารหลอกลวงแม้มิใช่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยโดยตรง แต่ถ้าขายอาหาร

หลอกลวงก็ถือว่าเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องคือขายอาหารไม่ปลอดภัย เช่น อาหารที่ถูกขายโดยฉ้อฉล

อาจจะไม่ปลอดภัยในตัวของมันเอง  

วิธีตอบโต้หรือจัดการกับอาหารหลอกลวง 

๑.  การตรวจสอบย้อนหลัง ระบบติดตามตรวจสอบทําให้ผู้บริโภคมั่นใจและทราบได้ว่าขั้นตอน

ใดมีการหลอกลวง การตรวจสอบคือการดูว่าทํามาจากประเทศใด หรือดูล็อตการผลิตสินค้า และต้อง

ทราบว่าซื้อมาจากใครหรือขายต่อให้ใคร และสามารถตรวจดูด้วยว่าส่วนใดไม่ปลอดภัย  

๒.  การสุ่มตัวอย่างก็เป็นมาตรการที่ป้องกันได้ ถ้าเห็นว่ามีการหลอกลวงในตลาดก็จะเอา

ออกมาจากตลาด 

๓.  การเปิดเผยหรือเปิดโปงข้อมูลหรือการแอบบอกต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกจ้างที่จะเต็ม

ใจและสามารถที่จะชี้ชัดถึงพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลโดยธุรกิจอาหาร 

 การต่อสู้เกี่ยวกับอาหารหลอกลวง ต้องการความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ ถ้าปราศจาก

ความสามารถที่จะค้นหาร่องรอยอาหารผ่านตลาดอาหารระดับโลกที่มีกําลังเพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถต่อสู้

การหลอกลวงเช่นนั้นได้ สิ่งเหล่านี้ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการบังคับใน

หลายประเทศที่มีความแตกต่างกัน 

 

 

๓.๒  นโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินของสหราชอาณาจักร 
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 ประเทศสหราชอาณาจักรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้มีหน้าที่กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินเมื่อปี ๒๐๑๒ โดยรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจที่จะยุบเลิกหน่วยงานกํากับดูแลเดิม (FSA – 

Financial Services Authority) โดยการออกกฎหมาย Financial Services Act ๒๐๑๒ (FSA ๒๐๑๒) 

และจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ๒ หน่วยงาน กล่าวคือ Prudential Regulation Authority (PRA) และ 

Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งต่อมา FCA ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ทางการเงินซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือ Conduct of Business 

Source Book เป็นทั้งแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในสหราช

อาณาจักร ซึ่งเน้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีหน่วยงาน

หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เน้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงินเป็นหลัก เช่น Financial 

Ombudsman Service The Money Advice Service Office of Fair Trade และกองทุนเพื่อชดเชย

ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคทางการเงิน (Financial Services Compensation Scheme) ซึ่งมาตรการต่าง 

ๆ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทางการเงิน หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ล้วนเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารโลก (World bank) ได้ให้

คําแนะนําไว้ในแนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงิน 

ในปี ๒๐๑๑ ธนาคารโลกได้ออกหลักเกณฑ์เรื่อง Good Practices for Financial Consumer  

Protection หรือ “แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศสามารถนําไปปรับใช้ในเชิงนโยบายหรือเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด  

มาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงินไว้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายก็ได้ ซึ่งมาตรการ

ดังกล่าวนอกจากจะช่วยดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศแล้ว ยังส่งผลดีต่อ

ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย  

สําหรับผู้ให้บริการทางการเงินแล้ว การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงินนั้น มีหลักการ

อยู่ ๓ ประการ ประการแรก การให้ผู้บริโภคได้รับซึ่งข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ประการที่สอง การ

ให้บริการหรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้บริโภคต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่หลอกลวง 
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(Unfair and deceptive practices) และประการที่สาม การจัดให้มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือ

และระบบระงับข้อพิพาทสําหรับผู้บริโภค (Recourse Mechanism and Resolve Disputes) 

นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังสนับสนุนให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial 

Literacy) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินที่ตรงต่อความต้องการมากขึ้น การสนับสนุนมาตรการที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นการเสริมสร้างความ

มั่นใจในระบบการเงินให้แก่ผู้บริโภคโดยรวมและจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงินอีกด้วย 

การให้บริการทางการธนาคารแก่ผู้บริโภคถือวาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม ดังนั้น ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการ  (ธนาคาร) และผู้บริโภคจึงมี

ความสําคัญ กล่าวคือ ผู้ให้บริการและผู้บริโภคต้องมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ( Mutual Trust and 

Confidence) ดังนั้น ธนาคารโลกจึงได้ทําการศึกษามาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในภาค

การธนาคารในหลายประเทศที่ได้รับการยอมรับวามีมาตรการที่ได้มาตรฐานในระดับสากลไว้ คือ 

สถาบันเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ( Consumer Protection Institutions) การให้ข้อมูลและการ

ให้บริการ (Disclosure and Sales Practices) การจัดเก็บและการดูแลบัญชี ( Customer Account 

Handling and Maintenance) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy and Data Protection) 

กระบวนการระงับข้อพิพาท ( Dispute Resolution Mechanisms) การประกันเงินฝาก และ

กระบวนการล้มละลาย ( Guarantee Schemes and Insolvency) การให้อํานาจแก่ผู้บริโภค 

(Consumer Empowerment) การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (Competition and Consumer 

Protection)  

การให้บริการทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น บริการของธนาคารและระบบการชําระเงิน 

การออมและการลงทุน ประกันภัย และการให้สินเชื่อ ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวยังสามารถแบ่งโดยดู
                                        

 เขมฤทัย สุมาวงศ์ และคนอื่น ๆ, การ พัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน  

[Online], available URL: http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=5232,๒๕๕๗ 

(มกราคม, ๑๔). 

http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=5232
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จากชนิดของหน่วยงาน เช่น ธนาคารกับบริษัทประกันภัย สิ่งที่ให้บริการ เช่น การับฝากเงินกับการ

ประกัยภัย หรือแบ่งตามสิ่งที่ต้องการปกป้อง เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคกับเสถียรภาพทางการเงิน ความ

ท้าทายร่วมสมัยอันดับแรก คือการรับประกันและให้ความคุ้มครองเงินฝาก อันดับสอง คือ การชดใช้

เยียวยาผู้บริโภค อันดับสุดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อสูง  

๓.๓  ตัวอย่างองค์การที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร 

๑.  Which? เป็นองค์กรภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรที่ไม่แสวงหากําไรและเป็นสมาชิกของ

องค์กรผู้บริโภคนานาชาติ (Consumers International) ซึ่งทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของผู้บริโภค 

ปกป้องผู้บริโภคโดยการทํางานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าสําหรับผู้บริโภค ให้คําแนะนําเพื่อเป็นประโยชน์

สําหรับการตัดสินใจ การรณรงค์ของหน่วยงานทําโดยให้ประชาชนมีชีวิตที่ได้รับความยุติธรรม ง่ายและ

ปลอดภัย นโยบายสําคัญของหน่วยงาน คือ การมีเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวที่มากกว่า 

ช่วยเหลือในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การทําให้กลไกตลาดดีขึ้น เพ่ิมอํานาจให้ผู้บริโภคในบริการ

สาธารณะและทางการตลาดของภาคเอกชน  

นอกจากนี้ Which? เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีบทบาทสําคัญ และเป็นองค์กรขนาดใหญ่

ของสหราชอาณาจักร ได้รับความเชื่อถืออย่างมาก เดิมองค์กรนี้ คือ สมาคมผู้บริโภค ( Consumer’s 

association) ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๕๗  มีสมาชิกประมาณ ๖๕๐,๐๐๐  คน จดทะเบียนเป็นองค์กรการ

กุศล ทําหน้าที่ตอบสนองข้อร้องของผู้บริโภคและให้บริการแก่สมาชิกขององค์กร  มีรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ รายได้หลักจากการขายหนังสือ มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระโดยสมบูรณ์ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ทํางานในนามของผู้บริโภค ในด้านข้อมูลผู้บริโภคมีความอิสระและครบถ้วนเป็น

                                        
 Peter Cartwright. Contemporary Challenges: Financial Services Law and Policy. In: Seminar for 

Thai Judges Consumer Protection Law, Human Rights Law Centre, The University of Nottingham; ๒๐๑๓ ๒๘ 

May-๗ June; Nottingham, United Kingdom. p.๑-๓. 

 Helen Parker. The Consumer Advocate’s perspective. In: Seminar for Thai Judges Consumer 

Protection Law, Human Rights Law Centre, The University of Nottingham; ๒๐๑๓ ๒๘ May-๗ June; 

Nottingham, United Kingdom. p.๑-๑๑. 
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ประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยมีข้อมูลทั้งสินค้าและบริการ มีบทบาทสําคัญในการรณรงค์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ

ผู้บริโภค ทั้งนี้ในการดําเนินงานจะไม่มีการรับโฆษณาใดๆ จากภาคธุรกิจในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

ในเอกสาร หรือหนังสือที่จัดทําโดย Which? แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 

การรณรงค์ของ Which? ให้ลําดับความสําคัญ ใน เรื่องการเงินของบุคคล ( PERSONAL FINANCE) เพื่อ

สร้างหลักประกันว่า ผู้บริโภคได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อใช้บริการด้านการเงิน เช่น  นโยบายการ

ลงทุน สินเชื่อบุคคล  คําแนะนํา  การชดเชย  สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพมา ตรฐาน (Dodgy 

products and dodgy practice) ฝากเงินระยะยาว  ด้านอาหาร เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง

อาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่า มีคุณภาพ สามารถจะซื้อหาได้ไม่แพงเกินไป โดยให้มีผลดีต่อสุขภาพ และมี

การให้ข้อมูลเพื่อเกิดการเลือกในการตัดสินใจทั้งนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมและโรคอ้วน อาหารจีเอ็ม

โอ อาหารปลอดภัย ด้าน สุขภาพ และการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ( CONSUMER MARKET) 

การรณรงค์จะต้องทําให้นโยบายไปสู่การ ปฏิบัติมีผลต่อรัฐบาล องค์กรด้านกฎหมาย  ภาคอุตสาหกรรม 

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้าร่วมและต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคด้วยตนเองจะต้องร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ  

๒.  Financial Ombudsman Service มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ให้บริการทางการเงินระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง จาก

การถามและตัดสินว่าสิ่งใดเป็นความยุติธรรมในแต่ละกรณี ถ้าเราคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติต่อ

ผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรมแล้ว เราจะบอกผู้บริโภคว่าทําไม แต่ถ้าเราเห็นด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจทํา

บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถสั่งให้พวกเข้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถลงโทษหรือปรับผู้

ประกอบธุรกิจได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่กํากับดูแล โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเรา

จะแจ้งคําวินิจฉัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคทราบ หากผู้บริโภคไม่พอใจคําวินิจฉัยของเรา 

สามารถนําไปฟ้องคดีต่อศาลได้  

                                        
 สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย, องค์กรผู้บริโภคในต่างประเทศ  [Online], available URL: http://www. 

tcda.or.th/index.php/2012-10-11-02-55-57/76-uk-consumer-association-which, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

 Financial Ombudsman Service. Leaflet, London United Kingdom. 
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๓.  สภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ( National Consumer Council: NCC) เป็นองค์กรแห่งรัฐ

ที่เป็นอิสระ ในสังกัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๕ แหล่งเงินทุนหลักของ 

NCC มาจากเงินงบประมาณของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม  มี วัตถุประสงค์ เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของผู้บริโภค และสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคแก่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และผู้

ประกอบธุรกิจ  บทบาทหลักของ NCC คือ จัดทํารายงานวิจัยประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผู้บริโภค พัฒนา

ข้อเสนอทางนโยบาย การรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าข้อเสนอทางนโยบายจะมีผลในทางปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย, องค์กรผู้บริโภคในต่างประเทศ  [Online], available URL: http:// 

www.tcda.or.th/index.php/2012-10-11-02-55-57/74-national-consumer-council-ncc, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 
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บทท่ี ๓ 

การวิเคราะห์ปัญหา  

 บทบาทและความสําคัญของ นโยบาย กฎหมายและ องค์การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย

และสหราชอาณาจักรมีความเป็นมา แนวคิดและพัฒนาการที่แตกต่างกัน และจะเป็นพลังหรือแรง

ขับเคลื่อนให้การคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดําเนินไปได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งนอกจากนโยบายและ

กฎหมายของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็มีส่วนสําคัญในการเป็นแรงผลักดันทั้งให้ภาครัฐเห็นประโยชน์และ

ความสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้การส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ขับเคลื่อนการคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.๑  ปัญหาองค์การ นโยบายและกฎหมายอาหารที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

สําหรับประเทศไทยมีองค์การที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน  

หลายหน่วยงานกระจัดกระจายไปตามส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และฝ่ายนิติบัญญัติมี

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภา ทําหน้าที่รับเรื่อง

ร้องเรียน ตรวจสอบ ส่วนภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมีสมาคมที่ 

สคบ. ให้การรับรองตามกฎหมายซึ่งสามารถฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ คือ สมาคม

พิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค  สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศ

ไทย สมาคมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน  สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์  อันจะเห็นได้ว่า

แนวโน้มและพลังการขับเคลื่อนในการคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มมาอยู่ที่ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมมาก

ยิ่งขึ้น ไม่ได้มีแต่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวที่มีอํานาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดี 

ซึ่งในทางปฏิบัติภาครัฐมักมีข้อจํากัดโดยขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร 

ส่วนนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่ภาครัฐเป็นผู้บังคับใช้จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละสมัยว่าจะ

มีแนวนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด ซึ่งทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินการเป็น

http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s1.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s1.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s1.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s2.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s3.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s3.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s3.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s4.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/s5.pdf
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เหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค อันจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให้มกีฎหมายตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งมี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ ให้มีกฎหมายจัดตั้ง องค์การเพ่ือการ

คุ้มครองบริโภค ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํากฎหมายดังกล่าว ดังนั้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบังคับให้มีการตรา

กฎหมายขึ้น แต่หากภาครัฐไม่ให้ความสําคัญ ไม่มีการกําหนดนโยบาย หรือมีนโยบายแต่ไม่ได้ดําเนินการ

ตามนโยบายหรือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ย่อมเป็นอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง

มีนัยสําคัญ  และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ

ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การกระจายสินค้า การตลาด การโฆษณาและการขายกว่าอาหาร

เหล่านั้นจะถึงมือผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ 

และพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้น ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแต่ละฉบับ

หลายหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายโดยขาดการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้ง 

ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้ส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพราะจะเป็น

มาตรการเบื้องต้นให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและตัดสินใจในการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

ส่วนสหราชอาณาจักรมีกลุ่มเอกชนดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากรัฐ จึงทําให้รัฐมีบทบาทเป็นผู้นําในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าองค์การเอกชน และผู้ควบคุม

ภาครัฐยังคงได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ความนิยมในสินค้าหรือบริการในตลาดสินค้ามักมาจากชื่อเสียงและความ

ซื่อตรงในธุรกิจของผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความภักดี และเชื่อมั่นในผู้ผลิตมากพอที่จะไว้วางใจในคุณภาพและ

ไม่เห็นว่าธุรกิจเป็นฝ่ายเอาเปรียบ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการรวมตลาดยุโรปเป็นตลาดเดียวที่เรียกว่า 

European Community หรือ EC กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางของ EC เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการเลือกและตัดสินใจก่อนบริโภคมากขึ้น
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ด้วยการกําหนดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ครบถ้วนมากขึ้น มีระบบความรับผิดในผลิตภัณฑ์

ที่เป็นไปในลักษณะสอดคล้องกับการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางของ EC จําเป็นต้องมีการ

อนุวรรตน์กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกันมากเท่าที่จะทําได้  

ส่วนองค์การที่ทําหน้าที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคมี Which? ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ของ 

สหราชอาณาจักรทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนผู้บริโภค ในการปกป้องผู้บริโภคโดยการทํางานเพื่อให้ได้สิ่ง

ที่ดีกว่าสําหรับผู้บริโภค ในด้าน อาหารเพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่า  มีคุณภาพ  

สามารถจะซื้อหาได้ไม่แพงเกินไป และยังทํา การรณรงค์ เพื่อให้นํานโยบายไปสู่การ ปฏิบัติและมีผลต่อ

รัฐบาล และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีการควบคุมการผลิต โดยใช้ หลัก Good 

Manufacturing Practice: GMP คือ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่

มีการปฏิบัติในการผลิตอาหารเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค  และ Hazard 

Analysis Critical Control Point: HACCP คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็น

ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะไม่

ครอบคลุมถึงคุณภาพของ  ผลิตภัณฑ์ (quality) แต่เป็นระบบป้องกัน ( preventative system) ท่ี

มุ่งเน้นถึงการประเมิน  และวิเคราะห์อันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ( food hazard) ได้แก่ อันตราย

ทางชีวภาพ (biological hazard) จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) อันตรายทางเคมี (chemical hazard) 

และอันตรายทางกายภาพ ( physical hazard) การมีระบบตรวจติดตาม การแก้ไข  และการทวนสอบ

วิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 

๓.๒  ปัญหา องค์การ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้ความคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

                                        
  สุษม ศุภนิตย์, องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๔),  หน้า ๒๓-

๒๖. 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2018/food-hazard-�ѹ����������
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2105/biological-hazard-�ѹ���·ҧ����Ҿ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-���Թ��������ä
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2087/chemical-hazard-�ѹ���·ҧ���
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2944/physical-hazard-�ѹ���·ҧ����Ҿ
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รูปแบบการกํากับดูแลของประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีลักษณะคล้ายกัน มีกฎหมาย

เฉพาะในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินภาคธนาคาร และมีหน่วยงานทําหน้าที่กํากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ  โดยสหราชอาณาจักรมีการแยกหน่วยงานกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ 

ได้แก่ Financial Service Authority ที่กํากับดูแลเรื่องความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจ Financial 

Conduct Authority ทําหน้าที่กํากับการประกอบธุรกิจ คุ้มครองผู้บริโภคและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 

และมีหน่วยงานทําหน้าที่ระงับข้อพิพาท ได้แก่ Financial Ombudsman Service  

 กฎหมาย Financial Services Act ๒๐๑๒ (FSA ๒๐๑๒) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย Financial 

Services and Markets Act ๒๐๐๐ (FSMA ๒๐๐๐) กําหนดให้ Financial Conduct Authority 

(FCA) และ Prudential Regulation Authority (PRA) เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลผู้

ประกอบธุรกิจการธนาคารในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้

ความคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน เช่น The Money Advice Service (MAS) ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย 

FSA ๒๐๑๒ มีหน้าที่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความมั่นคงในระบบการเงินการพัฒนาความรู้หรือ

ความสามารถทางการเงินของผู้บริโภคในภาคธุรกิจการเงินโดยรวม Financial Services 

Compensation Scheme (FSCS) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อคุ้มคอรงผู้บริโภคทางการเงินโดยเฉพาะที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมาย FSMA ๒๐๐๐ มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเงินฝากในธนาคาร Financial 

Ombudsman Service (FOS) จัดตั้งตามกฎหมาย FSA ๒๐๑๒ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการรับ

เรื่องราวร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคทางการเงินและ Office of Fair Trading จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมาย Fair Trading Act ๑๙๗๓ ทําหน้าที่เพื่อให้ตลาดการเงินเกิดการแข่งขันในระดับที่

เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ให้ผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เลือกที่หลากหลายและในราคาที่

เหมาะสม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินต่าง ๆ นั้น กฎหมาย FSA ๒๐๑๒ และ

กฎหมาย FSMA ๒๐๐๐ ให้อํานาจ FCA ในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการให้บริการ

แก่ผู้บริโภคไว้โดยกําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดใน Banking: Conduct of 

Business sourcebook (BCOB) อีกทั้งกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บและการดูแลบัญชีของ

ลูกค้าการธนาคารการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไปตามกฎหมาย Data Protection Act ๑๙๙๘ โดย
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ธนาคารมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ กฎหมาย FSA ๒๐๑๒ กําหนดให้ธนาคารต้อง

จัดให้มีกระบวนการเพ่ือรับเรื่องราวร้องเรียนและต้องจัดให้มีกระบวนการในการระงับข้อพิพาทที่เกิด

ขึ้นกับผู้บริโภคโดยต้องจัดให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่พอใจคําวินิจฉัยใน

เบื้องต้น ผู้บริโภคอาจนําเรื่องราวร้องเรียนไปยัง FOS ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องราว

ร้องเรียนจากผู้บริโภคในภาคธุรกิจการธนาคารโดยเฉพาะ อีกทั้ง The Money Advise Service หรือ 

MAS เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทางการเงินให้แก่ผู้บริโภค เช่น 

การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การบริหารจัดการหนี้สินภาคครัวเรือนและการบริการข้อมูล

เกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นต้น สําหรับการคุ้มครองเงินฝาก เจ้าของบัญชีเงินฝากจะได้รับการ

ชดเชยกรณีที่ธนาคารเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการชําระบัญชีทันทีที่ ๘๕,๐๐๐ ปอนด์

หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ยูโร โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ อีกทั้ง Office of Fair Trading ยัง

มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (Competition 

Law) และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย Consumer Credit Act ๑๙๗๔ (๒๐๐๖) ด้วย

สําหรับการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินตามกฎหมายไทยได้มีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมาย

หลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็น

ต้น  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจ  

การคุ้มครองผู้บริโภค  และการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยมีกฎหมายบัญญัติวิธีการ

คุ้มครองผู้บริโภคไว้โดยตรง และมีบทบัญญัติให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถออกประกาศ

                                        
  เขมฤทัย สุมาวงศ์ และคนอื่น ๆ, เรื่องเดิม. 

  พระราชบัญญัติธุรกิจสถานบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑, มาตรา ๓๘; “ให้สถาบันการเงินประกาศข้อมูลในเรื่องอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราส่วนลด และค่าบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน รวมทั้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสถาบันการเงินน้ันไว้ในที่

เปิดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงิน เพื่อให้ประชาชนและลูกค้าท่ีมาติดต่อหรือใช้บริการในสถานท่ีนั้นทราบข้อมูล

ดังกล่าว และให้รายงานพร้อมส่งสําเนาประกาศหรือข้อมูลนั้นให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  
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ให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามด้วย  เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้ง

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)  ขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิ ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาและรับ

เรื่องราวร้องเรียนจากผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติการจัดตั้ง กําหนดบทบาทอํานาจ

หน้าที่ไว้ จึงมีอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจใน

ฐานะเป็นผู้กํากับดูแลเท่านั้น แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อํานาจในการฟ้องร้องดําเนินคดีแทนผู้บริโภค 

หรืออํานาจในการเรียกให้ผู้ใช้บริการทางการเงินกับสถาบันการเงินมาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นผู้ใช้อํานาจในการกํากับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ใน

ขณะเดียวกัน โดยไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การคุ้มครอง

ผู้บริโภคจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ในธนาคารพาณิชย์ เช่น กองทุนรวมหรือ

ประกันภัย เป็นต้น มีเพียงแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่กํากับดูแลเท่านั้น จึงยังไม่มีสภาพบังคับ

                                                                                                                           
ให้สถาบันการเงินประกาศข้อมูลตามวรรคหนึ่งในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

กําหนด” 

  พระราชบัญญัติธุรกิจสถานบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ , มาตรา ๓๙ ; “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดให้สถาบันการเงินประเภทหนึ่งประเภทใดถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชน การกู้ยืมเงิน การลงทุน การให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการ

ประกอบธุรกิจอื่นที่สถาบันการเงินน้ันดําเนินการได้  

(๒) การทํานิติกรรมหรือสัญญากับประชาชน ผู้บริโภค หรือลูกค้ารายย่อยในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 

ซึ่งมีทุนทรัพย์หรือมูลค่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ วิธีการคํานวณผลประโยชน์หรือ

แบบสัญญา  

(๓) การทําสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล โดยให้มีการระบุวงเงินของต้นเงินในสัญญา หรือมิให้มีการทําข้อตกลงให้ผู้ค้ํา

ประกันทําสัญญาค้ําประกันแบบไม่จํากัดจํานวน  

ในกรณีที่เป็นการค้ําประกันหน้ีอันจะต้องชําระ ณ เวลาที่มีกําหนดแน่่นอน และสถาบันการเงินยอมผ่อนเวลาให้แก่

ลูกหนี้ช้ันต้น แต่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ภายในเวลาหกเดือน ให้สถาบันการเงินแจ้งให้ค้ําประกันทราบ  

(๔) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ทําข้ึนนั้นให้สิทธิแก่สถาบันการเงินท่ีจะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่าย

เดียว  

(๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน” 
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เช่นเดียวกับกฎหมาย ส่วนการคุ้มครองเงินฝากนั้น ได้มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อคุ้มครอง

เงินฝากในสถานบันการเงินด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๔  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

๑.  สรุป 

ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีองค์การ นโยบายและกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว 

แต่มีแนวคิด วิธีการและการให้ความสําคัญแตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยกฎหมายบัญญัติให้อํานาจ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์การภาครัฐมีหน้าที่กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและในขณะเดียวกันมีบทบาทใน
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การคุ้มครองผู้บริโภคด้วย เช่น คณะกรรมการอาหารและยา ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีองค์กรที่ทํา

หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนสหราชอาณาจักรมีองค์กร

อิสระทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคแยกต่างหากจากองค์การภาครัฐที่ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ  

เช่น Which?, Financial Ombudsman Service เป็นต้น โดยภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและให้การ

สนับสนุนให้องค์กรเหล่านั้นสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ในการให้ความรู้ รับเรื่องราว

ร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียน สั่งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีบทลงโทษ

หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม 

ส่วนนโยบายของประเทศไทย ภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งยัง

ไม่สามารถตรากฎหมายเกี่ยวกับองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้สําเร็จได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ

ไว้ แม้องค์กรภาคเอกชนจะพยายามผลักดันก็ตาม สําหรับสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของ  European 

Community ซึ่งมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นแนวทางให้สมาชิกนําไป

อนุวรรตน์เป็นกฎหมายภายใน โดยเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการเลือกและ

ตัดสินใจก่อนบริโภคมากขึ้นด้วยการกําหนดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ครบถ้วนมากขึ้น มี

ระบบความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปในลักษณะสอดคล้องกับการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

สําหรับกฎหมายของประเทศยังกระจัดกระจายไปในกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายแต่ละ

ฉบับมีการให้อํานาจหน่วยงานของรัฐแตกต่างกันในการกํากับดูแลและการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยยังไม่มีการประสานงานเพื่อกําหนดทิศทางในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ส่วนสหราชอาณาจักรมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการให้บริการทางการเงิน

แยกกันเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ คือ การให้ความรู้ การตรวจสอบสินค้าหรือบริการแล้วนําเสนอผลการตรวจสอบเพื่อให้

ผู้บริโภคสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันยัง

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องนําสินค้าและบริการที่ดีเข้าสู่ตลาดอีกด้วย อันเป็นมาตรการในการ

ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีกว่าการต้องเยียวยาความเสียหายในภายหลัง 
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๒.  ข้อเสนอแนะ 

 ๒. ๑  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร 

- ส่งเสริมให้มีการนําร่างแผนแม่บทคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ท่ี

ได้ทําการศึกษารายละเอียด มีการวิเคราะห์สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (SWOT Analysis) ไว้แล้ว

มาบังคับใช้ เพื่อให้สามารถดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 

 - ผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ โดย

ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้

กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบ

และรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเร็ว 

 - บูรณาการหน่วยงานที่ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียน สอบถาม

ได้ในหน่วยงานเดียวกัน (One stop services)  

 - ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับความรู้มากขึ้นผ่านสื่อทางช่องทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  เช่น Social 

Media หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  เพ่ือให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการป้องกันความ

เสียหายที่ผู้บริโภคอาจจะได้รับจากการบริโภคอาหารได้ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง 

 - กระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องเสนอสินค้า

และบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค 

๒.๒  วิธีการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน  

สามารถทําได้ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  

          ๑.  การคุ้มครองผู้บริโภคก่อนการใช้บริการทางการเงิน (Ex-ante consumer protection) 

ได้แก่ การสร้างกรอบกลไกทางกฎหมาย เพ่ือให้การคุ้มครองต่อผู้บริโภค เช่น การให้ประชาชนมีสิทธิ์จะ
                                        

 โชติชัย สุวรรณาภรณ์, ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง , Consumer Protection Avant garde 

or fait accompli? [Online], available URL: http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file= 

contentview&contentID=CNT0002857&categoryID=CAT0000146, ๒๕๕๗ (มกราคม, ๑๕). 

http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=%20contentview&contentID=CNT0002857&categoryID=CAT0000146
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=%20contentview&contentID=CNT0002857&categoryID=CAT0000146
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=%20contentview&contentID=CNT0002857&categoryID=CAT0000146
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ได้รับโอกาสและการพิจารณาให้สินเชื่อที่เท่าเทียมกัน โดยสถาบันการเงินไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้ 

เช่น การเลือกปฏิบัติไปตามเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ถิ่นกําเนิด และอาชีพ นอกจากนั้น ยังมีกฎหมาย

ลักษณะที่ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะให้สิทธิต่อประชาชนที่จะทราบถึงเหตุผลในการที่ตนเองไม่

รับสินเชื่อหรือสามารถได้รับรายงานถึงสถานะด้านเครดิตของตนเอง ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางที่จะ

ปรับปรุงสถานะเครดิตให้ดีขึ้น เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อในอนาคต การสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ 

เพื่อทําหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโดยเฉพาะ เพื่อทําหน้าที่วางกฎระเบียบข้อบังคับและแนว

ทางการปฏิบัติ การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลให้สถาบันการเงินมีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส

และยุติธรรมต่อผู้บริโภคทางการเงิน รวมหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ

ทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองกับแนวโน้มที่สถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงิน มีความเหลื่อมล้ําและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น องค์กรลักษณะนี้จะดําเนินการกํากับดูแลแบบ

บูรณาการสมบูรณ์ (Integrated supervision) การสร้างระบบ Credit rating และ Credit scoring ที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถประเมินและวิเคราะห์ฐานะความเสี่ยงทางเครดิตให้เหมาะสมและยุติธรรม 

เพื่อให้มีการปล่อยสินเชื่อที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค รวมทั้งจัดการกับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ และ

หลีกเลี่ยงปล่อยสินเชื่อเกินความพอด ีการมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการเงิน ด้วยเหตุผลที่ว่าหาก

ผู้ให้บริการทางการเงินมีขนาดและส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่มากเกินไปจะทําให้มีอํานาจผูกขาดหรือ

อํานาจเหนือการแข่งขันและผู้บริโภคมีทางเลือกจํากัด ก็อาจเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคในการที่ได้รับการ

ปฏิบัติที่ยุติธรรม 

          ๒. การคุ้มครองผู้บริโภคภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Ex-post consumer 

protection) ได้แก่ การช่วยเหลือผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ( Credit 

Counseling) เพื่อให้คําแนะนํากับผู้ที่ประสบปัญหาจากการกู้ยืม เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ 

เช่น การเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ประกาศหยุดพักชําระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ( Bankruptcy 

solution)  

 นอกจากนี้ ควรตรากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินโดยเฉพาะและนํา

แนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงินภาคการธนาคารขององค์การ



สำ
นัก

กา
รต
่างป

ระ
เทศ

๔๐ 

 

ระหว่างประเทศ เช่น (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 

และธนาคารโลก ซึ่งได้จัดทํามาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงินภาคการธนาคาร

มาปรับใช้ โดยมีการคุ้มครองในเรื่องหลัก ๆ ทั้งหมด ๘ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑.  สถาบันเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน 

โดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องเรียน การสื่อสารกับผู้บริโภค การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล 

 ๒.  การให้ข้อมูลและการให้บริการ การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่มี

ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน 

 ๓.  การจัดเก็บและการดูแลบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ควรจัดทําบัญชีและแจ้ง

เป็นรายงานเกี่ยวกับการฝากถอนของเจ้าของบัญชีทุกเดือน โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งรวมถึงการแสดง

ข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

 ๔.  การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับเสมอ โดย

กฎหมายควรกําหนดให้เป็นหน้าที่ของธนาคารในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่ให้รั่วไหล 

 ๕.  กระบวนการระงับข้อพิพาท ธนาคารต้องจัดให้มีกระบวนการเพ่ือรับเรื่องราวร้องเรียนจาก

ผู้บริโภคและควรมีกระบวนการเพ่ือระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้กับผู้บริโภค โดยแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็น

ระยะ ๆ ว่าได้มีการดําเนินการอย่างไรแล้วบ้างและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีการวินิจฉัยข้อ

ร้องเรียนแล้ว 

 ๖.  การคุ้มครองเงินฝากและกระบวนการล้มละลาย กฎหมายควรกําหนดให้มีมาตรการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองเงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้บริโภค โดยจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง

ดังกล่าวโดยตรงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้บริโภคทราบ 

 ๗.  การให้อํานาจแก่ผู้บริโภค ภาครัฐควรสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินแก่

ผู้บริโภคเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ 

 ๘.  การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค ภาครัฐควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจมีการแข่งขันระหว่างกันในระดับที่ดีหรือการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในบริการหรือผลิตภัณฑ์

ทางการเงินที่แพร่หลาย 
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บทท่ี ๕  

การศึกษาดูงานท่ีรัฐสภาสหราชอาณาจักร 

รัฐสภาสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ในเมืองเวสท์มินสเตอร์  กรุงลอนดอน และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่

สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเคยเป็นพระราชวังที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีทรงประทับ

ประมาณ ๑,๐๐๐ ปี และมีการปรับปรุงพระราชวังเรื่อยมาโดยพระราชวังมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นจน

กลายเป็นสถานที่สําหรับพบกันของนักการเมือง โดยได้รับอนุญาตให้เป็นที่ตั้งของรัฐสภาเมื่อปี ค.ศ.

๑๕๕๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาถึงปัจจุบันเกือบ ๕๐๐ ปี หน้าที่ของรัฐสภา คือ บัญญัติกฎหมาย ตรวจสอบ
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การทําหน้าที่ของรัฐบาล รัฐสภาแบ่งออกเป็นส่วน คือ สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) สภา

ขุนนาง (House of Lords) และ The Queen  

สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) เป็นสมาชิกของรัฐสภา ( Member of 

Parliament: MP) ซึ่งถูกเลือกจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือทําหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนในเขต

ดังกล่าว โดยการเลือกตั้ง บุคคลใดได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดจะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง มีสมาชิก

ทั้งหมด ๖๕๐ คน สมาชิกพบปะกันเพื่อพูดคุยและบัญญัติกฎหมาย มีกลุ่มการเมืองหลักจํานวน ๓ กลุ่ม 

เรียกว่า พรรคการเมือง ๑.พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservatives)  ๒.พรรค

แรงงาน (Labour)  ๓.พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrats) 

 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดจะเป็นรัฐบาล แต่

ในบางครั้งพรรคการเมืองต่างพรรคกันอาจจะร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล เรียกว่า รัฐบาลผสม พระ

ราชินีจะทรงแต่งตั้งหัวหน้าพรรคที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรี

จะจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศ ส่วนพรรคที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งมากเป็นลําดับที่สองจะถูก

เรียกว่าฝ่ายค้าน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามแก่รัฐบาล การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร 

มีบุคคลที่เรียกว่า ประธานเพื่อควบคุมการประชุม สมาชิกคนใดต้องการอภิปรายจะต้องยืนขึ้น สภา

ผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกใช้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนทุกคน ห้อง

ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีสมาชิกนั่งเต็มตลอดเวลาเนื่องจากสมาชิกมีงานอื่นที่ต้องทํา เช่น 

การลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน 

                                        
 House of Parliament. (๒๕๕๕). Parliament and you VISITOR GUIDE AND MAP. (แผ่นพับ) . UK : 

House of Parliament. 
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สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) 

สภาขุนนาง (House of Lords) มีสมาชิกมากกว่า ๘๐๐ คน สมาชิกส่วนใหญ่มีความเกี่ยวโยง

กับหนึ่งในสามพรรคการเมืองหลัก แต่มีสมาชิกบางส่วนไม่มีความเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งกลุ่มอิสระ เรียกว่า สมาชิกฝ่ายที่เป็นกลาง (Crossbenchers) นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่สําหรับ

บาทหลวง ๒๖ คน มีประธานในการประชุม สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการเสนอกฎหมายและการ

อภิปราย สภาขุนนางช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบัญญัติกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพิจารณารายละเอียด ตรวจสอบและสอบถามเกี่ยวกับทํางานของรัฐบาลเพื่อให้

พิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นในการบัญญัติกฎหมายและนโยบาย สมาชิกมาจากประชาชนทั่วไปและ

นําประสบการณ์ ความรู้จากหลายวิชาชีพในการตรวจสอบผลประโยชน์สาธารณะที่มีกระทบต่อ

ประชาชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักร พวกเขาทํางานในฐานะตัวแทนของประชาชนแห่งสหราชอาณาจักร

ไม่ได้ทํางานในฐานะตัวแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกส่วนใหญ่ถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางโดยพระราชินีซึ่ง

ได้รับคําแนะนําจากนายกรัฐมนตรีและดํารงตําแหน่งตลอดชีพ มีจํานวนน้อยที่ถูกเลือกมาจากตระกูลขุน

นาง ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรทีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครหรือถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็น

สมาชิกได้โดยผ่านคณะกรรมการแต่งตั้งของสภาขุนนางอันมีอิสระ 

 

สภาขุนนาง (House of Lords) 
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การบัญญัติกฎหมาย (Making Laws) 

รัฐสภาสามารถบัญญัติกฎหมายที่มีผลกระทบไปทั่วสหราชอาณาจักร สมาชิกรัฐสภาสามารถ

เสนอร่างกฎหมายได้ แต่โดยส่วนใหญ่กฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นรัฐบาลเป็นผู้เสนอ เรียกว่า ร่างกฎหมาย 

(Bill) สภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนางพิจารณาร่างกฎหมาย พิจารณาความหมาย อภิปรายความ

ถูกผิดและวัตถุประสงค์ ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขถ้อยคําต่าง ๆ และตัดสินใจร่วมกันว่าร่างกฎหมาย

ฉบับใดจะถูกบัญญัติเป็นกฎหมาย มีเพียงร่างกฎหมายที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนางมีมติ

เห็นชอบแล้วที่จะออกมาเป็นกฎหมาย ร่างกฎหมายจะต้องลงพระปรมาภิไธยจากพระราชินี ( Royal 

Assent) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนถูกนํามาใช้เป็นกฎหมายของรัฐสภาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๓๐๐ ปีที่

ผ่านมา พระมหากษัตริย์และพระราชินีเห็นด้วยกับร่างกฎหมายและไม่เคยยับยั้งร่างกฎหมายฉบับใดเลย 

ร่างกฎหมายก็จะกลายมาเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาและเป็นกฎหมาย 

คณะกรรมาธิการ (Committees) 

สภาผู้แทนราษฎรเลือกคณะกรรมาธิการโดยพิจารณาส่วนที่แตกต่างกันของรัฐบาล สภาขุนนาง

เลือกคณะกรรมาธิการจากสหวิชาชีพ เช่น วิทยาศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน พวกเขาจะตั้งคําถามไปที่

รัฐบาลว่าจะทําอะไร คณะกรรมาธิการจะช่วยพิจารณาร่างกฎหมาย คณะกรรมาธิการเป็นแหล่งข้อมูลที่

ใหญ่ที่สุดของรัฐสภาและตรวจสอบการปฏิบัติต่าง ๆ ในวงกว้างเกี่ยวกับนโยบายและการตัดสินใจของ

รัฐบาล กรรมาธิการจะรับฟังพยานหลักฐานจากรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรมุ่งพิจารณาการทํางานของแต่ละกระทรวง กรรมาธิการของสภาขุนนางมุ่งให้

ความสนใจในเรื่องหลัก เช่น สหภาพยุโรป (European Union: EU) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบ

เศรษฐกิจ โทรคมนาคม และรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนางสามารถตั้งกระทู้ถามด้วยปากเปล่าหรือเป็น

หนังสือเกี่ยวกับนโยบายและการทํางานของรัฐบาลในห้องประชุมสภาได้ โดยคําตอบจะถูกบันทึกไว้ใน

รายงานการประชุมอย่างเป็นทางการของรัฐสภา เรียกว่า Hansard เพ่ือให้ทุกคนสามารถอ่านได้ รัฐสภา

เป็นตัวแทนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่า ผู้แทนเป็นปากเสียงสําหรับ

ประชาชนในประเทศ ช่วงศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ มีการขยายสิทธิเลือกตั้งให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ 
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โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนของเขาในพ้ืนที่

ที่เขาพักอาศัยอยู่ ตัวแทนจะทําหน้าที่พูดในรัฐสภาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สมาชิก

ของทั้งสองสภาสามารถถามคําถามรัฐมนตรีได้ รัฐสภาและรัฐบาลต่างมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมาย

ของสหราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่แยกต่างหากจากกันแต่ทํางานใกล้ชิดกัน รัฐบาลบริหารประเทศ 

มีหน้าที่ในการพัฒนาและนํานโยบายไปบังคับใช้และร่างกฎหมาย เรียกกันว่าเป็นฝ่ายบริหาร รัฐสภามี

อํานาจในการบัญญัติกฎหมายในสหราชอาณาจักร เรียกกันว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบ อภิปรายและรับรองกฎหมาย ตรวจสอบการหน้าที่ของรัฐบาล อนุมัติให้รัฐบาลสามารถขึ้น

ภาษี สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนในสหราชอาณาจักรในระบบรัฐสภา 
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