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บทที่  1 
บทนํา 

1.1   ความเปนมา 
 เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและสังคมเศรษฐกิจ สงผลใหการบริโภคของประชาชน
ขยายตัวตามไปดวย ผูประกอบการมีการลงทุนผลิตสินคาและบริการออกมาสนองความตองการ               
อยางมากมายเปนทวีคูณ มีการกระตุนจูงใจโดยใชวิธีทางการตลาด เชน การโฆษณาและการสงเสริม          
การขายเพื่อจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของตนและมักพบวามีผูประกอบการบางรายที่ใช 
กลยุทธทางการคาท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภคจนกลายเปนความเดือดรอนที่ปรากฏใหเห็นอยูเนืองๆ              
ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดการรวมกลุมเพื่อคุมครองสิทธิในฐานะผูบริโภคของตนเอง              
อยางเขมแข็งเพียงพอ รัฐจึงจําเปนตองหามาตรการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการบริโภคสินคาบางประเภทที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้นจึงมี          
การตรากฎหมายหลายฉบับที่มุงคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของผูบริโภคออกมา 
 สําหรับภารกิจในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคนั้น แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการคุมครองผูบริโภคอยูในประเภทของ “กลุมงานหนาท่ีท่ีตองทํา” ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติ
การฯ 2 ดาน คือ  
 1.1.1 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
  - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดถายโอนภารกิจใหแก  เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับจังหวัด         
ท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                 
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดถายโอนภารกิจรวม 4 เรื่องดังนี้ 
   1) การผลิตสื่อและ/หรือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานอาหารและยา 
   2) การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคดานความรูในการบริโภคและเรียกรอง
สิทธิอันชอบธรรม 
   3) การสร างและขยายเครือข ายการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค                  
ดานสาธารณสุขของผูบริโภคในทองถิ่น 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

2 บทที่ 1   บทนํา 

   4) ตรวจสอบติดตามคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย 
เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหนายตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติแตละประเภท 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 280-281) 
 1.1.2 ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  
  - สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ไดถายโอนภารกิจ
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ  ความรู เกี่ ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหแก เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 284) 
   - กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดถายโอนภารกิจโดยการมอบอํานาจให
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล เปนนายตรวจ ช่ัง ตวง วัด                  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 รวมท้ังอํานาจในการใหคํารับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด ช้ันหลัง * 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 284)  

1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย
ภาระหนาท่ีดานการคุมครองผูบริโภค 
 1.2.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับ               
การดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค 
 1.2.3 เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองผูบริโภคอยางมีมาตรฐานและเปนระบบ อันจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความพึงพอใจแกประชาชน 
 
 
 
 
 
* การใหคํารับรองเครื่องช่ัง ตวง วัด ช้ันหลัง หมายถึง การตรวจสอบเครื่องช่ัง ตวง วัด ที่มีการใชงานมาแลว
ระยะหนึ่งแลวมีการสงซอม แกไข ปรับปรุงเพื่อใหเที่ยงตรงถูกตองดังเดิม โดยเจาพนักงานชั่งตวงวัดตรวจสอบ
แลวจะใหคํารบัรองเครื่องช่ัง ตวง วัด ช้ันหลัง นั้นๆ  
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1.3   กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 การจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภคสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดขึ้น
ตามกรอบภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จากหนวยงานดังตอไปนี้ 
 1.3.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถายโอนภารกิจดานการเผยแพรประชาสมัพนัธ
ความรู เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค               
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20 (4) และ (5)และภารกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 1.3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถายโอนภารกิจดานการสงเสริมศักยภาพของ
ผูบริโภค การขยายเครือขายการมสีวนรวมในการคุมครองผูบริโภค การตรวจสอบติดตามประเมินผลงาน
คุมครองผูบริโภคและภารกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ อันเปนนโยบายเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งในระยะแรกจะเนนเฉพาะภารกิจดานอาหารและยาเทานั้น 
 1.3.3 สํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน ถายโอนภารกิจดานการปฏิบัติหนาท่ีเปนนายตรวจ
ช่ังตวงวัด ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รวมทั้งอํานาจในการใหคํารับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด 
ช้ันหลัง (ศึกษารายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวของในภาคผนวก ก) 
  ทั้งนี้การถายโอนภารกิจดังที่กลาวมา จะดําเนินการในรูปของการบูรณาการภารกิจ
เพื ่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน               
โดยการบูรณาการภารกิจของทั้ง 3 หนวยงานดังกลาวเขาดวยกัน โดยใหอยูภายใตแนวคิดหลักของ             
การคุมครองผูบริโภค คือเพื่อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรม และความปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร  ยา สินคาและบริการตางๆ แลวจึงกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 4 ดาน คือ 

1. ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
2. ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
3. ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
4. ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด 
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กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หนวยงานที่ถายโอนภารกิจ ประกอบดวย 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายใน 

การเผยแพรความรู 
เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค การสงเสริม 
ศักยภาพ 

ของผูบริโภค 

การสรางเครือขาย 
การมีสวนรวม 

ในการคุมครองผูบริโภค 

การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

การคุมครองผูบริโภค การปฏิบัติหนาที่ 
ของนายตรวจ 
ช่ัง ตวง วัด 

ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภค 

บูรณาการ
ภารกิจ 

ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ  

การคุมครองผูบริโภค 

ดานการเสริมสรางศักยภาพ
และการสรางเครือขายการ
มีสวนรวมของผูบริโภค 

ดานการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

 การคุมครองผูบริโภค

ดานการปฏิบัติหนาที่
ของนายตรวจ 
ช่ังตวงวัด 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1.4   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตการกําหนดมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้   
 1) มาตรฐานดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
ประกอบดวย 
  - สนับสนุนใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูบริโภคในทองถิ่น 
  - สนับสนุนใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมเครือขายผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค 
  - สนับสนุนการติดตามประเมินผลการทํางานของกลุมและเครือขายผูบริโภค 
 2) มาตรฐานดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  - ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชนเพื่อวางแผนเผยแพรประชาสัมพันธ 
  - ดําเนินการเพื่อใหมีสื่อประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
  - ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
 3) มาตรฐานดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  - สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการตรวจติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
 4 ) มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ประกอบดวย 
  - สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด
และสินคาหีบหอ 

1.5   นิยามศัพทมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 1) การคุมครองผูบริโภค หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค การเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการคุมครองผูบริโภค และ
การเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 2) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค  หมายถึง  เกณฑการปฏิบัติงาน                    
การคุมครองผูบริโภคทั้ง 4 ดาน คือ เกณฑดานเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ของผูบริโภค ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
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การคุมครองผูบริโภค ดานการเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยแบงออกเปนเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานซึ่งเปน
เกณฑบังคับ และเกณฑมาตรฐานขั้นพัฒนา ซึ่งไมบังคับ  แตทั้งนี้การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานนั้น 
จะตองพิจารณาความพรอมและสภาพที่เปนจริงประกอบดวย 
 3) ผูบริโภค หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอ 
หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อซื้อสินคาและรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือ
ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
 4) การเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค หมายถึง การ
รวมกลุมประชาชนในทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนผูบริโภคที่ฉลาด รูจักรักษาสิทธิในฐานะ
ผูบริโภค และการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกลุมผูบริโภคในทองถิ่น อันเปนการขยายกลุมเพื่อสรางความ
เขมแข็งของผูบริโภค 
 5) การเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคผานสื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ และมีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการ
เปนผูบริโภคที่ดี 
 6) การตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค หมายถึง การติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภค 
 7) นายตรวจชั่งตวงวัด หมายถึง ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมาตรา
ช่ังตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไดรับการฝกอบรมและแตงตั้งจากกรมการคาภายในใหปฏิบัติ
หนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด 

1.6   กฎหมายที่เก่ียวของ 
 1) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541) 
 2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 3) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 
 5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 6) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
 7) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549) 


