
AEC 
กนิได้? เห็นหัวผู้คน? ประชาชนอยู่ตรงไหน?

“ผู้บริโภคมตีัวตนหรือไม่ภายใต้วสิัยทศัน์การค้าเสรีไทย” 

สารี อ๋องสมหวงั 

เลขาธิการมูลนิธิเพื�อผูบ้ริโภค



กลไกคุม้ครองผูบ้ริโภคในอาเซียน 

� คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียน(ASEAN 

Committee on Consumer Protection) 
ซึ� งมีสมาชิกจากสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากทุกประเทศ
ปัจจุบนัประเทศฟิลิปปินส์ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยมีปัจจุบนัประเทศฟิลิปปินส์ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยมี
หน่วยแข่งขนัทางการคา้ การคุม้ครองผูบ้ริโภคและทรัพยส์ินทางปัญญา
CCPIDของเลขาธิการอาเซียนเป็นสาํนกังานเลขานุการ



แผนงานของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียน  
ระหวา่งปี 2012-2015

1. ระบบการเตือน การเรียกคืนสินคา้และยกเลิกสินคา้อนัตราย (Rapid Alert 
System and Information Exchange mechanism 
for recalled and Banned products)

2. กลไกการแกป้ัญหาและเยยีวยาความเสียหายผูบ้ริโภค(Cross Border 
Consumer Redress)

3. งานฝึกอบรมและการศึกษา(Development Training and 3. งานฝึกอบรมและการศึกษา(Development Training and 
education) 

1. การสร้างความเขม้แขง็ของกลไก เช่น การพฒันากลไกตน้แบบการเยยีวยาความเสียหาย
2. การสร้างความตื�นตวัและพิทกัษส์ิทธิผูบ้ริโภค (Public Awareness and 

Advocacy)
3. กิจกรรมอื�นๆ เช่น การพฒันาศกัยภาพประเทศสมาชิก

4. การแลกเปลี�ยนและร่วมมือในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัหน่วยอื�น ๆ เพื�อการคุม้ครองผูบ้ริโภค



เวปไซทร์้องเรียน และขอ้มูลสินคา้ถูกเรียกคืนจากทอ้งตลาด
และยกเลิกการจาํหน่าย



การเรียกคืนสินคา้และยกเลิกสินคา้
ระหวา่งพฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555

ประเทศ สินค้า เหตุผล วนัที)เรียกคนื

เวยีดนาม โตโยตา้ แคมรี�  2.4,

โคโรลล่า 2.0, 1.8

Vios G

เปลี�ยนเกียร์อตัโนมตัิ กมุภาพนัธ์ 
2555

โตโยตา้ แคมรี�  เปลี�ยนโตโยตา้ แคมรี�  3.0 เปลี�ยนPulley crank

คอมพิวเตอร์ตั;งโตะ๊ 
lenovo (think 

center M90z และ 
M70z)

ระบบไฟฟ้า มีนาคม 2555

มิตซูบิชิ ซิงเกอร์ เปลี�ยน Drive axle มีนาคม2555



การเรียกคืนสินคา้และยกเลิกสินคา้
ระหวา่งพฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555
ประเทศ สินค้า เหตุผล วนัที)เรียกคนื

อินโดนีเซีย คอมพิวเตอร์ตั;งโต๊ะ 
lenovo (think 
center M90z และ 
M70z)

ระบบไฟฟ้า มีนาคม 2555

ของใชใ้นบา้นหลาย
รายการ ยี�หอ้ 
-หมอ้หุงขา้ว
-ไดน์เป่าผม
-เครื�องปิ; งขนมปัง
-เครื�องดูดฝ่น
เครื�องบด

ไม่มีคู่มือ และใบ
รับประกนัสินคา้ภาษา
อินโดนีเซีย

27 เมษายน ถึง
27 กรกฎาคม
2555



การเรียกคืนสินคา้และยกเลิกสินคา้
ระหวา่งพฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555
ประเทศ สินค้า เหตุผล วนัที)เรียกคนื

ฟิลิปปินส์ โตโยตา้ แคมรี�  MZ

engine Model 
2004-2005

เปลี�ยนPulley
Assemblies

19พฤศจิกายน 
2554

ฮอนดา้ เปลี�ยน headlight มีนาคม ฮอนดา้ CR-V 

model 2002-
2004

เปลี�ยน headlight 

low beam 
connecting wire

30 มีนาคม 
2555



สภาผูบ้ริโภคอาเซียน

ก่อตั;งที�เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 โดยสมาชิกร่วม
ก่อตั;งจากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย(YLKI)  ฟิลิปปินส์(IBON) 
มาเลเซีย(FOMCA) สิงคโปร์(CASE) ประเทศไทย(FFC) และ
เวียดนาม โดยการสนบัสนุนของสหพนัธ์ผูบ้ริโภคสากลเวียดนาม โดยการสนบัสนุนของสหพนัธ์ผูบ้ริโภคสากล
(Consumers International)





ยุทธศาสตร์ของสภาผู้บริโภคอาเซียน
� เป็นตวัแทนและรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคในภมูิภาคอาเซียน
� สนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ใหผู้บ้ริโภคในภมูิภาคอาเซียน
� เพื�อพิทกัษส์ิทธิผูบ้ริโภคและมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการตดัสินใจ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริโภค
� ประสานงานกบัองคก์รผูบ้ริโภคในภมูิภาคอาเซียน องคก์รระหวา่งประเทศใน

การรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค
ประสานงานกบัองคก์รผูบ้ริโภคในภมูิภาคอาเซียน องคก์รระหวา่งประเทศใน
การรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555)

� พฒันาและสนบัสนุนใหม้ีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคที�ครอบคลุมสิทธิผูบ้ริโภค 
8 ประการ และมีการบงัคบัใชท้ี�เขม้แขง็ภายใน 3 ปี 
� พฒันากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศเขมร พม่า
� ปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเขม้งวด
� สนบัสนุนหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคที�เป็นอิสระของแต่ละประเทศ� สนบัสนุนหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคที�เป็นอิสระของแต่ละประเทศ

� ขอใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียน(ASEAN Committee 
on Consumer Protection)

� สนบัสนุนใหส้ภาผูบ้ริโภคอาเซียน(South East Asian 

Consumers Council) ไดร้ับการยอมรับจากอาเซียนและเป็นองคก์ร
ที�จะตอ้งขอความเห็นเมื�อมีการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555) 

� สนบัสนุนและประสานงานกบัหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคอื�นๆ ในอาเซียน
� พฒันาความร่วมมือและการทาํงานระหวา่งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียนและสภาผูบ้ริโภค

อาเซียน
� สนบัสนุนใหม้ีการจดัเวทีปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นระหวา่งหน่วยงานรัฐและองคก์ร

ผูบ้ริโภคก่อนการประชุมคณะกรรมการภูมิภาคผูบ้ริโภคก่อนการประชุมคณะกรรมการภูมิภาค

� พฒันากลไกการติดตามและการทาํงานร่วมมือกนัเพื�อปรับปรุงการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน

� สนบัสนุนเวทีคู่ขนานของสภาผูบ้ริโภคอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียน

� สนบัสนุนความรู้ เทคนิค และงบประมาณกบัสภาผูบ้ริโภคอาเซียน

� สนบัสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัหน่วยงานอื�น ๆ  เช่น ดา้นอาหารและ
ยา การบริโภคที�ย ั�งยนื



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555)

� ความปลอดภยัของสินคา้(Product safety)

� การรายงานความไม่ปลอดภยัของสินคา้(Industry report to safety 
incidents) และรวมทั;งฐานขอ้มูล ร่วมในการรายงานสินคา้ไม่ปลอดภยั

� การเขา้ถึงหอ้งทดลอง (Access to laboratory)

� การพฒันามาตรฐานที�ยอมรับไดร้่วมกนั� การพฒันามาตรฐานที�ยอมรับไดร้่วมกนั

� กลไกการเยยีวยาความเสียหายของผูบ้ริโภคในประเทศสมาชิกที�ดี
� การเขา้ถึงการใชส้ิทธิร้องเรียนและเยยีวยาความเสียหายทั;งในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม

� พฒันากลไกทางเลือกในการเยยีวยาผูเ้สียหาย 

� สนบัสนุนเครือข่ายในการรับเรื�องร้องเรียน



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555)

� พฒันาระบบการเรียกคืนสินคา้และการยกเลิกการใช ้การผลิตสินคา้อนัตราย 
� กลไกในการติดตามและรายงานผลิตภณัฑก์ารเรียกคืนสินคา้และสินคา้อนัตราย

� การรายงานผลิตภณัฑท์ี�เป็นอนัตรายและยกเลิกการใชผ้ลิตภณัฑข์ององคก์รผูบ้ริโภค
ขอ้มูล นบัเป็นส่วนหนึ�งของระบบการรายงานผลิตภณัฑ์ขอ้มูล นบัเป็นส่วนหนึ�งของระบบการรายงานผลิตภณัฑ์

� กลไกที�ดีในการเตือนสาธารณะถึงสินคา้ที�เป็นอนัตราย

� กลไกที�ดีและรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑท์ี�ถูกยกเลิกและเรียกคืนจากตลาด
ของผูบ้ริโภค

� การปรับแบบลงโทษต่อผูผ้ลิตสินคา้อนัตราย



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555)

� การประสานงานใหเ้กิดการส่งเสริมการบริโภคที�ย ั�งยนื 
(Sustainable consumption)
� คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาเซียน (ACCP) ควรประสานงานและร่วมมือ

กบัหน่วยงานอื�นในการบริโภคที�ย ั�งยนืกบัหน่วยงานอื�นในการบริโภคที�ย ั�งยนื

� การเจรจาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัอียแูละประเทศต่างๆ (ASEAN 

FTA negotiation with EU and other 
countries) จะตอ้งมีกระบวนการปรึกษาหารือ โปร่งใสและมีส่วนร่วม

� การคุม้ครองทรัพยส์ินทางปัญญา จะตอ้งมีหลกัประกนัในการเขา้ถึงสินคา้ที�
จาํเป็นต่อผูบ้ริโภค



ข้อเสนอจากสภาผู้บริโภคอาเซียน (SEACC)ต่อ คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน (ACCP)(2 พฤษภาคม 2555)

� การบริการธนาคารและการเงินที�เกี�ยวขอ้ง
� ส่งเสริมการแข่งขนัและทางเลือกของผูบ้ริโภค

� สญัญาบริการทางการเงินที�ชดัเจน แนวทางปฏิบตัิโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
เปรียบเทียบไดง้่ายโดยผูบ้ริโภคเปรียบเทียบไดง้่ายโดยผูบ้ริโภค

� การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค

� มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

� การเขา้ถึงจากทุกกลุ่มในการบริการการเงินพื;นฐาน



สมาชิกก่อตั2งของสภาผู้บริโภคอาเซียน
(Members of SEACC)

� สมาคมผูบ้ริโภค ประเทศบรูไน (Consumer Association of Brunei 
Darussalam)

� สมาคมผูบ้ริโภคอินโดนีเซีย (Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia) (YLKI), Indonesia

� สมาพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค (Federation of Malaysia Consumers 
Associations) (FOMCA), MalaysiaAssociations) (FOMCA), Malaysia

� อีบอน ฟิลิปปินส์ (IBON Foundation Philippines) 
� มูลนิธิเพื�อผูบ้ริโภค (Foundation for Consumers (FFC), 

Thailand)
� สมาคมผูบ้ริโภค ประเทศสิงคโปร์ (Consumer Association of 

Singapore (CASE), Singapore) 
� สมาคมผูบ้ริโภคและมาตรฐาน ประเทศเวียดนาม (Vietnam Standards and 

Consumers Association (VINASTAS), Vietnam)


