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แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร... 

 ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิด-19 
 

  ประเทศไทยกลับเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกสาม ซึ่งขณะนี้เชื้อได้ระบาด

อย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ประชาชนจ านวนมากติดเชื้อ บางรายไม่แสดงอาการ ท าให้ต้องมีมาตรการทาง

สังคม ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและการท างานในรูปแบบใหม่ทั้งความคิด และพฤติกรรมเพ่ือป้องกันและ

ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ หากประชาชนผู้บริโภคปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข 

ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การเว้นระยะห่างทาง

สังคม รวมถึงการไม่ไปยังพ้ืนที่เสี่ยงก็จะท าให้ลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อลงไปอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ

ประชาชนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือปัจจัย 4 เรื่องอาหารการกิน ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น 

เนื้อสัตว์ นม ผักผลไม้ต่าง ๆ ผูบ้ริโภคควรค ำนึงถึงควำมสะอำด ควำมปลอดภัย ถูกหลักอนำมัย สะอาด  

ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเมือก ส่วนผัก ผลไม้ ควรสด สะอาด และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด -19 

ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มีมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ให้ประชาชนผู้บริโภคเวลา

เลือกซื้ออาหารสด ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ และการหยิบจับสัมผัสสินค้า เพ่ือการป้องกันเชื้อโรค ผู้บริโภค

ต้องใส่ถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัย และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

  กรณีในการเลือกซื้ออาหารที่มีการควบคุมตามกฎหมาย สินค้าจะต้องมีเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์แสดงให้เห็น เช่น เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. และที่ส าคัญผู้บริโภคควรสังเกตวันที่ผลิต 

หรือ วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ส าหรับแหล่งผลิตและสถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น 

มีความส าคัญต่อความปลอดภัยของอาหารอย่างมาก เนื่องจากสถานที่ผลิตต้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

สามารถป้องกันการปนเปื้อนต่าง ๆ เช่น การปนเปื้อนทางกายภาย เคมี จุลินทรีย์แบะเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจเข้า

สู่อาหาร อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพด้านการผลิต เช่น มีเครื่องหมาย อย. โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการรับรองด้วย

มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล เช่น มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต

อาหาร โดยก าหนดสุขลักษณะส าคัญ ตั้งแต่ สถานที่ตั้งและอาคารการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต 

การสุขาภิบาล การขนส่ง การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือผลิต และการท าความสะอาด รวมถึง

สุขลักษณะของคนประกอบอาหาร และอีกมาตรฐานการผลิตอาหารให้ปลอดภัยที่ส าคัญคือ HACCP เป็นการ 
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ควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพ เช่น เศษแก้ว เศษพลาสติก เส้นผม กรวด ชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ใช้ในการ

บริโภค ทางเคมี เช่น สารสารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารที่ใช้ส าหรับเครื่องจักร  

และที่ส าคัญคือการควบคุมอันตรายทางชีวภาพหรือจากเชื้อจุลินทรีย์ต่าง  ๆ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 

โดยป้องกันไม่ให้อันตรายต่าง ๆ เหล่านี้ปนเปื้อนเข้ามาในผลิตภัณฑ์อาหาร   

  ดังนั้นผู้บริโภค มีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ในทุก ๆ  

เรื่องโดยเฉพาะในซึ่งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัญหาส าคัญของผู้บริโภค เพ่ือป้องกันสิทธิด้านความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดการได้รับเชื้อโรคจากโควิด-19 หากผู้บริโภค 

พบปัญหาในการเลือกซื้อสินค้า พบว่าสินค้า ไม่ระบุวันที่ผลิต หรือวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถ

ร้องเรียนได้ที่  ส านักงาน อย. สายด่วน. 1556 หากพบปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย  

ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ร้องเรียนได้ที่ ส านักงาน สมอ. โทร. 0-2793-9300 และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากการได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 

สคบ. 1166 หรือทาง www.ocpb.go.th หรือช่องทางแอพพลิเคชั่น Ocpb Connect 

 

 

 

  กองเผยแพรแ่ละประชำสมัพนัธ ์หมำยเลขโทรศพัท ์๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสำร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com 

http://www.ocpb.go.th/


 
ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ  

บริโภคอย่างไร ให้เหมาะสม 
      

  ในปัจจุบันกัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม หลังจากที่มีการประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ให้เสพเพ่ือการ
รักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้พ.ศ. 2564 สามารถน ามาปรุงในอาหารและเครื่องดื่ม แต่จะต้องค านึงถึงการ
บริโภคอย่างเหมาะสม ซ่ึงการน ากัญชามาบริโภคท่ีอยู่ในรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม นั้นเป็นนวัตกรรมและสิ่ง
ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาการน ามาใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัย  
ซ่ึงถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภค การน ากัญชามาปรุงอาหาร พบว่าส่วนใหญ่จะน าส่วนใบมา
ใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก และผู้บริโภคควรบริโภคในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งส่วนประกอบ
ในในกัญชาประกอบด้วยสาร THC และ CBD ที่อยู่ในใบมีคุณสมบัติละลายได้ดีในอาหาร มีไขมันเป็น
องค์ประกอบและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านระบบทางเดินอาหารได้ดี จึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ทั้งนี้ยังมีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่ากัญชามีประโยชน์ทาง
การแพทย์ที่มีการรายงานของหน่วยงานทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว่า กัญชา
มีฤทธิ์ต้านอาเจียน ช่วยในการท างานของระบบทางเดินอาหารและยังมีงานวิจัยที่ระบุว่ากัญชาช่วยให้ผ่อน
คลาย ท าให้หลับสบายขึ้น อีกทั้งกัญชายังมีส่วนช่วยในการท างานของระบบทางเดินอาหารและยังแก้ท้องเสีย
ได้อีกด้วย 
  นอกจากนี้ กัญชา สามารถน าไปปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ ในต่างประเทศได้มีการน าไปปรุง
ในคุกกี้ บราวนี่ ช็อกโกแลต และในขณะนี้กัญชาถูกน ามาปรับให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมให้เข้ากับคนไทย 
เริ่มจากเมนูอาหาร เช่น ผัดกะเพรา ต้มแซ่บ และมีการน าไปปรุงในขนมชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบมีการ
น ามาประยุกต์และน าไปพัฒนาต่อยอดได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา
วางขายแล้วแต่ยังมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตและเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ซึ่งถือเป็นการน าร่องการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ได้มีข้อห้ามระบุไว้ชัดเจนว่า 
ผู้ไม่ควรบริโภคได้แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ผู้มีภาวะตับและไตบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตร ผู้ป่วยที่กินยา
วาร์ฟาริน ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงผู้ที่กินยาต่อระบบประสาทส่วนกลาง เพราะอาจเกิด
ผลเสียมากกว่าผลดี 
  ทั้งนี้การน าใบกัญชาไปประกอบอาหารยังมีข้อควรระวังในการบริโภค เนื่องจากการใช้กัญชา
มาเพ่ิมรสชาติในอาหารเป็นสิ่งใหม่ ผู้บริโภคบางคนอาจยังไม่คุ้นเคยควรเริ่มต้นรับประทานแต่พอเหมาะ  
หากพบปัญหาผู้ประกอบการน ามาใช้ไม่ถูกวิธีหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือร้องเรียนได้ที่ 
อย. สายด่วน 1556 หรือหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียน
ได้ที่ สคบ. 1166 หรือ www. Ocpb.go.th และทางแอพพลิเคชั่น Ocpb Connect 
 
ข้อมูลอ้างอิง                                                                
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
http://www.nfi.or.th/datas/files/Dec_FoodHemp.pdf 
 

  กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com 



 
ผู้บริโภคยุคดิจิทลักับปญัหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 

     

  ปัจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึงอุปกรณ์
เพ่ือกำรสื่อสำร เช่น โทรศัพท์สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้งำนให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มีรูปแบบทีห่ลำกหลำยและอ ำนวยควำมสะดวกสบำยแก่ผู้บริโภคมำกขึ้น และเข้ำมำมีบทบำทมำกในชีวิตประจ ำวัน 
ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรศึกษำ ธุรกิจกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนและสื่อบันเทิงต่ำง ๆ ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีท ำให้อุปกรณ์สื่อสำรมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนรูปแบบของฮำร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ต่ำง ๆ ฟังก์ชันในกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกขึ้น ผู้ผลิตได้มีกำรแข่งขันเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีแตกต่ำงกันไป เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำสูงสุดต่อกำรใช้งำน แต่ผู้บริโภคบำงคนก็พบปัญหำในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรในกำร
ใช้งำนของสื่อเทคโนโลยี ดังกล่ำว 

สคบ. ขอยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้บริโภค กรณีดังกล่ำวเกิดจำกผู้บริโภค
ซื้อแท็บเล็ตบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีผู้บริโภคซื้อมำได้ 2 ปีกว่ำพบว่ำ แท็บเล็ตที่ซื้อมำนั้นไม่สำมำรถอัพเกรดเวอร์ชัน
ใหม่ได้และไม่สำมำรถใช้แอปพลิเคชั่นบำงตัวหรือไม่สำมำรถรองรับกำรอัพเดตระบบเวอร์ชันที่สูงขึ้นได้ จึงมีควำม
ประสงค์ให้บริษัทตรวจสอบสินค้ำดังกล่ำว ต่อมำได้น ำเรื่องเข้ำร้องเรียนกับ สคบ. โดย สคบ. ได้ขอให้ผู้บริโภค
เตรียมข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในกำรซื้อสินค้ำ แต่เนื่องด้วยผู้บริโภคไม่มีหลักฐำนดังกล่ำว สคบ. ได้มีกำร
ประสำนงำนไปยังบริษัทและบริษัทชี้แจ้งว่ำ กรณีแท็บเล็ตดังกล่ำว ไม่สำมำรถอัพเดทเวอร์ชันที่สูงขึ้นได้ เนื่องจำก 
มีข้อจ ำกัดของฮำร์ดแวร์ อีกท้ังผู้บริโภคได้รับค ำชี้แจงในกำรซื้อสินค้ำของบริษัทอยู่ก่อนแล้วประกอบกับผู้บริโภคไม่
มีเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร สคบ. จึงได้น ำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องรำว
ร้องทุกข์จำกผู้บริโภคด้ำนสินค้ำและบริกำร ซึ่งได้พิจำรณำว่ำผู้ร้องเรียนเป็นผู้บริโภคตำมมำตรำ 3 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ส่วนบริษัทซึ่งเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่ำเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ตำมมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน พิจำรณำเห็นว่ำแท็บเล็ตดังกล่ำว ไม่สำมำรถอัพเดทซอฟแวร์ที่สูงขึ้นได้ 
เนื่องจำกมีข้อจ ำกัด ได้แก่ มีสเปกเครื่องที่ไม่สำมำรถอัพเดทซอฟแวร์ใหม่ได้ อีกทั้งระบบปฏิบัติกำรกำรซอฟแวร์
เป็นเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไม่สำมำรถคำดกำรณ์หรือรู้ล่วงหน้ำได้ว่ำ 
แท็บเล็ตรุ่นดังกล่ำว จะสำมำรถรองรับซอฟแวร์ เวอร์ชันใหม่ได้ แต่แท็บเล็ตก็ยังสำมำรถใช้งำนได้ปกติ  
เพียงไม่สำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่สูงขึ้นประกอบกับผู้บริโภคทรำบข้อชี้แจงหรือข้อจ ำกัดอยู่แล้ว ทั้งนี้ถือว่ำ
บริษัทในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจมิได้เป็นฝ่ำยผิดสัญญำหรือละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแต่อย่ำงใด  

 



-๒- 

 

ดังนั้นกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือบริกำรผู้บริโภคควรพิจำรณำถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น 
จุดประสงค์กำรใช้งำน ซอฟแวร์หรือระบบปฏิบัติกำร หน่วยควำมจ ำ ควำมเร็วของเครื่อง และกำรบริกำรหลังกำร
ขำย และที่ส ำคัญที่สุดต้องค ำนึงถึงรำคำว่ำคุ้มค่ำต่อกำรใช้งำนหรือไม่  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยสินค้ำหรือ
ให้บริกำรโดยให้ค ำมั่นว่ำจะท ำสัญญำรับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญำดังกล่ำวต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อ
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทนและต้องส่งมอบสัญญำนั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับกำรส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำร 
ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ำที่ส่งมอบสัญญำที่มีข้อสัญญำหรือมีข้อสัญญำและแบบถูกต้องหรือส่งมอบหลักฐำนกำร  
รับเงินที่มีรำยกำรและข้อควำมถูกต้อง ให้แก่ผู้บริโภคภำยในระยะเวลำที่เป็นทำงปฏิบัติตำมปกติส ำหรับกำรประกอบ
ธุรกิจประเภทนั้น ๆ  หรือภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำก ำหนด 

        ทั้งนี้ สคบ. ขอแนะน ำผู้บริโภค หำกจะซื้อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆหรืออุปกรณ์ สื่อสำรควรท ำ
ควำมเข้ำใจศึกษำข้อมูลอ่ำนรำยละเอียดให้ถี่ถ้วน และสิ่งที่ควรค ำนึงที่สุดผู้บริโภคจะต้องระมัดระวัง ในกำร 
ซื้อสินค้ำ โดยตรวจสอบสินค้ำให้ถี่ถ้วน รอบคอบทุกครั้ง และเก็บหลักฐำนสัญญำหรือใบเสร็จ เพ่ือเป็นหลักฐำน 
ในกรณีที่ช ำรุดเสียหำยหรือมีปัญหำภำยหลัง หำกรู้ว่ำตนเองถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำมำรถร้องเรียนกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องต่อไปหรือต้องกำรปรึกษำปัญหำเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคสำมำรถติดต่อได้ที่สำยด่วน สคบ. 1166 
หรือทำง www.ocpb.go.th และทำงแอปพลิเคชั่น cpb Connect  
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สู้ทุก "วกิฤต"ิ มีประกนัโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 

 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม ่จึงท าให้ประชาชนผู้บริโภค

มีความกังวลกับการแพร่ระบาดเชื้อที่มากขึ้น วิถีการด าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือป้องกันตนเองจาก 

Covid-19 นอกจากการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก

อนามัย และล้างมือบ่อย ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคค านึงถึงหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมานั้น จะมีการป้องกันหรือการ

รักษาตัวเอง โดยมีแผนส ารองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาเยียวยาชีวิตตนเอง เพ่ือเป็นหลักประกันทางสุขภาพ

ให้ผู้บริโภครู้สึกอุ่นใจที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในยามวิกฤต โดยการเลือกหาซื้อประกันภัย Covid-19  

ซึ่งบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ได้มีการเสนอแผนการคุ้มครองซึ่งมีความหลากหลาย โดยให้สิทธิการคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกัน แต่ละบริษัทก็จะมีกรมธรรม์ที่แตกต่างกันออกไป ประกันบางตัวเมื่อท า

แล้วสามารถอนุมัติกรมธรรม์ได้ทันที แต่บางบริษัทต้องรอระยะเวลา 14 วัน หรือ 28 วัน  

  อย่างไรก็ตาม ประกันโควิดมีความคุ้มครองเพียงปีเดียวเท่านั้น ดังนั้นผู้บริโภคหากตัดสินใจ 

ที่จะซื้อประกัน ควรการศึกษาอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนท าประกัน ส าหรับประกันโควิดมีระยะประกันความ

คุ้มครองระยะสั้นเพียง 1 ปี และรับประกันโรคที่เฉพาะเจาะจง ประกันหลายแห่งอาจรับประกันและมีผลบังคับ

ความคุ้มครองทันทีหลังจากได้รับช าระเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ประกันบางตัวก าหนดเงื่อนไขไม่คุ้มครอง

สภาพที่เป็นมาก่อนการท าประกัน หากผู้บริโภคบางรายเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ในวันก่อนเริ่มท า

ประกัน ก็เสี่ยงที่จะถูกบอกเลิกกรมธรรม์ หรือบริษัทประกันจะปฏิเสธจ่ายความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อใน

ภายหลัง ฉะนั้นต้องอ่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน   

  สถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย สคบ. จึงขอแนะน าผู้บริโภคจึงไม่ควรประมาท

และสวมหน้ากากอนามัยเสมอ หมั่นล้างมือให้สะอาด และไม่น ามือมาสัมผัสที่ตา จมูก และปาก  

ทั้งนี้ การตัดสินใจท าประกันภัยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความอุ่นใจและมีประกัน  

ไม่ว่าจะเป็นการท าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง และประกันชีวิตอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบประกันภัย  

จะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186  

และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ

บริการสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 หรือทาง www.ocpb.go.th หรือช่องทางแอปพลิเคชั่น 

Ocpb Connect 
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