
รหสัโครงการ ชือ่โครงการ ชือ่องคก์รทีเ่สนอโครงการ ภาค จงัหวดั

สอบ.(ส)001/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าผูบ้รโิภค

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์จังหวัดเชยีงใหม่

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีอดส ์

จังหวัดเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)002/65
โครงการพัฒนาแกนน าเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

รูเ้ทา่ทันสทิธิก์ารบรโิภคสือ่สนิคา้ออนไลน์

ชมรมผูบ้รโิภคอาหารปลอดภัย

จังหวัดเชยีงใหม ่สนัทราย
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)003/65
โครงการเฝ้าระวังผลติภัณฑท์างสือ่ออนไลน ์4 

แขวงในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่

ชมรมอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุี่

บา้น (ช.อ.บ.) เขตเมอืงเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)004/65

โครงการสานพลังเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายชุมุชน

บา้นใหมเ่พือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสนิคา้

ออนไลน์

ชมรมผูส้งูอายชุมุชนบา้นใหม่ ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)005/65 โครงการรูเ้ทา่ทันสือ่ ชมรมผูส้งูอายชุมุชนหนองหอย ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)006/65

โครงการพัฒนาแกนน าภาคประชาชนในการมสีว่น

รว่มแกไ้ขปัญหาสขุภาพจากผลติภัณฑท์ีม่ี

อนัตรายในชมุชน

ชมรมสูข่วัญดอยหลวง ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)007/65
โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รดา้นการคุม้ครอง

สทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอไชยปราการ
ชมรมไชยปราการยิม้สู ้ ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)008/65

โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รและแกนน าเฝ้า

ระวังและแกไ้ขปัญหาผลติภัณฑส์ขุภาพอนัตราย

ในชมุชน

ชมรมเพือ่สขุภาพโรงพยาบาลฝาง ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)009/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าผูบ้รโิภคอ าเภอ

ดอยหลอ่

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDS 

อ าเภอดอยหลอ่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)010/65
โครงการการรูเ้ทา่ทันการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารบน

ออนไลนใ์นแขวงเม็งราย

ศนูยช์ว่ยเหลอืผูห้ญงิและเด็ก 

จังหวัดเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)011/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าผูบ้รโิภคอ าเภอ

สนัป่าตอง
ชมรมใจเขาใจเรา ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)012/65
โครงการการเทา่ทันการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร

บนออนไลน์

สมาคมผูผ้ลติพชือาหารและ

อาหารปลอดภัย จังหวัดเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)013/65
โครงการพลังผูบ้รโิภค 4.0 เทา่ทันจัดการปัญหา

การบรโิภคสนิคา้และบรกิารออนไลน์

ศนูยส์รา้งสรรคเ์พือ่การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

รายชือ่ขอ้เสนอโครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากสภาองคก์รของผูบ้รโิภค ปีงบประมาณ 2565



สอบ.(ส)014/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยเฝ้าระวังสือ่รา้ย ขยาย

สือ่ด ีสรา้งความฉลาดในการใชส้ือ่ดจิทัิลฯ

เครอืขา่ยองคก์รชมุชนอ าเภอ

จอมทอง
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)015/65

โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รเครอืขา่ยแรงงาน

นอกระบบจังหวัดเชยีงใหมแ่ละแกนน าเรือ่ง “รูทั้น 

รูส้ทิธ ิผลติภัณฑอ์าหารเสรมิและยาอตัราย ภัย

รา้ยในชมุชน”

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย

แรงงานนอกระบบจังหวัดเชยีงใหม่
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)017/65

โครงการสานพลังผูบ้รโิภคเพือ่ยกระดับความ

มั่นคงทางอาหาร และเพิม่ความยดืหยุน่ของระบบ

อาหารเมอืงเชยีงใหม่

เครอืขา่ยเขยีวสวยหอม ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)018/65

โครงการเสรมิสรา้งความรอบรูเ้ทา่ทันการบรโิภค

สนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลนใ์นโรงเรยีน จ.

เชยีงใหม่

มลูนธิแิสงสทิธกิาร(เพือ่คณุภาพ

ชวีติ)
ภาคเหนอื เชยีงใหม่

สอบ.(ส)019/65
โครงการสนัตสิขุรว่มกนัเฝ้าระวังรูเ้ทา่ทันสือ่

ออนไลนท์ีเ่ป็นภัยตอ่ผูบ้รโิภค
องคก์รผูบ้รโิภคต าบลสนัตสิขุ ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)020/65
โครงการเยาวชนคนรุน่ใหม ่รูแ้ละเทา่ทันภัยสนิคา้

ออนไลน์

เครอืขา่ยเยาวชนคุม้ครองสทิธิ

ผูบ้รโิภค ต าบลแมไ่ร่
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)021/65
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภครูเ้ทา่ทันสือ่ ไมห่ลงเชือ่

งา่ย
องคก์รผูบ้รโิภคต าบลสนัมะเค็ด ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)022/65 โครงการชมุชนกา้วไกลรูทั้นภัยสือ่ออนไลน์ องคก์รผูบ้รโิภคต าบลตา้ ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)023/65
โครงการสรา้งเสรมิคนเวยีงชัยเขา้ใจและเทา่ทัน

การใชบ้รกิารบนออนไลน์
องคก์รผูบ้รโิภคอ าเภอเวยีงชัย ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)024/65
โครงการคนแมไ่รป่ลอดภัย ชอ๊ป ใช ้อยา่งไรให ้

เทา่ทันการซือ้สนิคา้ออนไลนใ์นยคุดจิทัิล
องคก์รผูบ้รโิภคต าบลแมไ่ร่ ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)025/65
โครงการเยาวชนคนรุน่ใหมเ่ทา่ทันภัยออนไลน์

และภัยทางการเงนิในยคุดจิทัิล

ศนูยส์ขุภาพสานใจชมุชนต าบล

แมอ่อ้
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)026/65

โครงการพัฒนารถรับสง่นักเรยีนทีป่ลอดภัยโดย

การมสีว่นรว่มขององคก์รผูบ้รโิภคอ าเภอเชยีงของ

 จังหวัดเชยีงราย

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคจังหวัด

เชยีงราย
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)027/65
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภครูเ้ทา่ทันโลกออนไลน์

ในการบรโิภคสนิคา้

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

ทรายขาว
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)028/65
โครงการเครอืขา่ยผูบ้รโิภครูเ้ทา่ทันสือ่จัดการ

ปัญหาออนไลน์

เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคอ าเภอ

เชยีงแสน
ภาคเหนอื เชยีงราย



สอบ.(ส)029/65

โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพและใหค้วามรูเ้ทา่

ทันการซือ้ขายสนิคา้ออนไลนข์องผูบ้รโิภคภายใต ้

วถิใีนยคุ(New Normal)

เครอืขา่ยสตรคีุม้ครองผูบ้รโิภค

อ าเภอเทงิ
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)030/65

โครงการอบรมเผยแพรเ่พิม่องคค์วามรูเ้กีย่วกบั

สนิคา้ออนไลนใ์หก้บัอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น อ าเภอแมส่รวยและนักศกึษา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

(กศน.) อ าเภอแมส่รวย

ศนูยป์ระสานงานบรกิารชมุชนแม่

สรวย
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)031/65

โครงการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เฝ้าระวังและ

การเทา่ทันภัยการซือ้สนิคา้ออนไลนใ์นพืน้ทีน่ า

รอ่ง 4 อ าเภอของจังหวัดเชยีงราย

เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคจังหวัด

เชยีงราย
ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)032/65

โครงการสรา้งแกนน าเพือ่คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

ประเด็นสนิคา้ออนไลน ์ในกลุม่ชาตพัินธุช์ายแดน

จังหวัดเชยีงราย

องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคโครงการ

สตรนีานาชาตพัินธุ ์จังหวัด

เชยีงราย

ภาคเหนอื เชยีงราย

สอบ.(ส)033/65
โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพคณะกรรมการทมีที่

ปรกึษาและเด็กเยาวชน
กลุม่ M โกศัยนคร จังหวัดแพร่ ภาคเหนอื แพร่

สอบ.(ส)034/65
โครงการบรูณาการความรว่มมอืการแกไ้ขปัญหา

ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ จังหวัดแพร่
เครอืขา่ย PHA จังหวัดแพร่ ภาคเหนอื แพร่

สอบ.(ส)035/65

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กเยาวชนเทา่

ทันสนิคา้และบรกิารออนไลนใ์นชมุชนบา้นรอ่ง

กาศใต ้

สถาบันปุ๋ มผญา๋อ าเภอสงูเมน่ 

จังหวัดแพร่
ภาคเหนอื แพร่

สอบ.(ส)036/65

โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่การ

ป้องกนัการถกูหลอกลวงจากสือ่ออนไลนแ์ละภัย

คกุคามจากแกง๊คอลเซ็นเตอรใ์นพืน้ทีจั่งหวัด

ก าแพงเพชร

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน เครอืขา่ยเด็ก

และเยาวชนก าแพงเพชร

ภาคเหนอื ก าแพงเพชร

สอบ.(ส)037/65

โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่การ

ป้องกนัการถกูหลอกลวงจากสือ่ออนไลนแ์ละภัย

คกุคามจากแกง๊คอลเซ็นเตอรใ์นพืน้ทีอ่ าเภอสาม

เงา จังหวัดตาก

องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคภาค

ประชาชนจังหวัดตาก
ภาคเหนอื ตาก

สอบ.(ส)038/65
โครงการ รณรงคร์วมพลังชมุชนใสใ่จ ความ

ปลอดภัย ในรถรับสง่นักเรยีน

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ HIV เอดส ์จ.

น่าน
ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)039/65
โครงการเสรมิศักยภาพและใหค้วามรู ้และรูเ้ทา่

ทันสือ่ออนไลน์
คณะกรรมการกลุม่แสงตะวัน น่าน ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)040/65

โครงการรณรงคใ์หค้วามรู ้ผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทัน 

สนิคา้และบรกิารบนโลกออนไลน ์กลุม่สตรแีละ

ผูส้งูอาย ุต าบลพระธาตุ

กลุม่ดาวพระศกุร์ ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)041/65
โครงการรณรงคร์วมพลังชมุชนใสใ่จความ

ปลอดภัยใน รถรับสง่นักเรยีน
กลุม่เครอืขา่ยพระสงฆจั์งหวัดน่าน ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)042/65
โครงการ รณรงคร์วมพลังชมุชนใสใ่จ ความ

ปลอดภัย ในรถรับสง่นักเรยีน
กลุม่จอมจันทรพ์ทัิกษ์สทิธ ิน่าน ภาคเหนอื น่าน



สอบ.(ส)043/65
โครงการ สานพลังผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทัน สนิคา้และ

บรกิารบนโลกออนไลน ์จ.น่าน

องคก์รศนูยก์ารเรยีนรูเ้พือ่

เสรมิสรา้งศักยภาพชมุชน
ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)044/65

โครงการรณรงคใ์หค้วามรู ้ผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทัน 

สนิคา้และบรกิารบนโลกออนไลน ์กลุม่สตรแีละ

ผูส้งูอาย ุต.บอ่สวก

กลุม่เพือ่นผูบ้รโิภคเกษตรอนิทรยี์ ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)045/65

โครงการรณรงคใ์หค้วามรู ้ผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทัน 

สนิคา้และบรกิารบนโลกออนไลน ์กลุม่สตรแีละ

ผูส้งูอาย ุต.ขึง่

กลุม่ผูบ้รโิภคยคุใหม่ ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)046/65

โครงการรณรงคใ์หค้วามรู ้ผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทัน 

สนิคา้และบรกิารบนโลกออนไลน ์กลุม่สตรแีละ

ผูส้งูอาย ุต.จอมจันทร์

กลุม่สตรใีสใ่จผูบ้รภิค ภาคเหนอื น่าน

สอบ.(ส)047/65
โครงการเฝ้าระวังการใชย้าอยา่งปลอดภัยใน

ชมุชนและรา้นช า
กลุม่คนสามวัยสานสายใยสขุภาพ ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)048/65 โครงการเยาวชนเทา่ทันการบรโิภคทีป่ลอดภัย กลุม่เยาวชนตน้กลา้บา้นต ๊า ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)049/65
โครงการผูส้งูอายตุ าบลน ้าแวนเทา่ทันสือ่โฆษณา

และซือ้สนิคา้ออนไลนใ์หม้คีวามปลอดภัย

กลุม่ผูเ้สยีหายจากเสาสญัญาณ

น ้าแวน
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)050/65 โครงการวัยรุน่วัยมนัสร์ูเ้ทา่ทันบรกิารออนไลน์
สถาบันพัฒนาชมุชนเขม้แข็ง

จังหวัดพะเยา
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)051/65
โครงการแมบ่า้นรูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้บนสือ่

ออนไลน์
กลุม่สูช่วีติใหมอ่ าเภอจนุ ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)052/65
โครงการ สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจการใชย้า

อยา่งสมเหตสุมผลกบัอสม. ต าบลบา้นสาง

ศนูยอ์งคร์วมอ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)053/65
โครงการเด็กและเยาวชนแมก่ารูเ้ทา่ทันมจิฉาชพี

ทางออนไลน์
ชมรมผูส้งูอายตุ าบลหนองหลม่ ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)054/65 โครงการรา้นคา้และยาปลอดภัยอ าเภอดอกค าใต ้ เครอืขา่ยเพือ่นใจอ าเภอดอกค าใต ้ ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)055/65
โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ ภาคเีครอืขา่ย และ 

อสม. ต าบลนาปรัง ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค
องคก์รน ้ากวา๊นหลากสี ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)056/65
โครงการรูเ้ทา่ทันการบรโิภคยาและผลติภัณฑ์

สขุภาพอยา่งเหมาะสม

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนจังหวัดพะเยา
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)057/65 โครงการรา้นคา้และยาปลอดภัยต าบลบา้นใหม่
เครอืขา่ยผูห้ญงิรักษ์สขุภาพ

ต าบลสนัป่ามว่ง
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)058/65
โครงการผูห้ญงิยคุใหมต่ระหนักและเทา่ทันสือ่

บรกิารออนไลน์

เครอืขา่ยผูห้ญงิรักษ์สขุภาพ

ต าบลสนัป่ามว่ง
ภาคเหนอื พะเยา



สอบ.(ส)059/65
โครงการ หนองหลม่ปลอดภัยใชย้าอยา่ง

สมเหตสุมผล
กลุม่สายธารน ้าใจต าบลหนองหลม่ ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)060/65
โครงการสรา้งความตระหนักในเรือ่งการใชย้าและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพอยา่งสมเหตผุล

คณะท างานสง่เสรมิบทบาทหญงิ

ชายในการพัฒนา จ.พะเยา
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)061/65
โครงการเด็กและเยาวชนแมก่ารูเ้ทา่ทันมจิฉาชพี

ทางออนไลน์
กลุม่แฝกรมิน ้าต าบลแมก่า ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)062/65
โครงการรูเ้ทา่ทันสือ่ออนไลนข์องเครอืขา่ยผูต้ดิ

เชือ้จังหวัดพะเยา
เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้จังหวัดพะเยา ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)063/65
โครงการสงูวัยบา้นต ๊ารูเ้ทา่ทันกลโกงขายสนิคา้

ออนไลน์
ประชาคมเอดสต์ าบลบา้นต ๊า ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)064/65
โครงการพัฒนาความรว่มมอืทอ้งถิน่พะเยาเพือ่

พัฒนาคณุภาพรถรับสง่นักเรยีนศนูยเ์ด็กเล็ก
เครอืขา่ยสตรอี าเภอภกูามยาว ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)065/65
โครงการคาราวานสือ่สารสาธารณะเสรมิสรา้งพลัง

เครอืขา่ยผูบ้รโิภค: พะเยาทวีตีลาดแตก

สมาคมสือ่ชมุชนจังหวัดพะเยา 

พะเยาทวีี
ภาคเหนอื พะเยา

สอบ.(ส)066/65

โครงการเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลรังนก

เด็กเยาวชนและชมุชนมคีวามรูเ้ทา่ทันโฆษณา

และสั่งซือ้สนิคา้ออนไลนใ์หม้คีวามปลอดภัย

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

รังนก
ภาคเหนอื พจิติร

สอบ.(ส)067/65

โครงการคนสงูวัยต าบลบางลายรูเ้ทา่ทันสือ่

โฆษณาออนไลนแ์ละซือ้สนิคา้ออนไลนใ์หม้ี

ความปลอดภัย

ชมรมคุม้ครอง ผูบ้รโิภคต าบล

บางลาย
ภาคเหนอื พจิติร

สอบ.(ส)068/65
โครงการคนพจิติรรูเ้ทา่ทันสือ่โฆษณาและซือ้

สนิคา้ออนไลนใ์หม้คีวามปลอดภัย

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

จังหวัดพจิติร
ภาคเหนอื พจิติร

สอบ.(ส)069/65 โครงการชาวหนองหลม่เทา่ทันการบรโิภค
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

หนองหลม่
ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)070/65 โครงการเยาวชน รูเ้ทา่ทัน รูส้ทิธบิรโิภค กลุม่แสงตะวัน ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)071/65
โครงการการพัฒนาแกนน าเครอืขา่ยในการ

ปกป้องคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค
กลุม่ชาววัง ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)072/65
โครงการพัฒนากลไกการท างานคุม้ครองสทิธิ

ผูบ้รโิภคภาคประชาชน

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

เสรมิซ า้ย
ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)073/65
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าในการเฝ้าระวัง 

การชือ้สนิคา้ออนไลน์

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคอ าเภอ

หา้งฉัตร
ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)074/65
โครงการสง่เสรมิการใชย้าปลอดภัยในชมุชนปี 

๒๕๖๕
เครอืขา่ยล าปางหนา ภาคเหนอื ล าปาง



สอบ.(ส)075/65
โครงการประชาสมัพันธแ์ละใหค้วามรูช้ ีช้อ่งทาง

การรอ้งเรยีนแกป่ระชาชน

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคมสุลมิจังหวัด

ล าปาง
ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)076/65
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคแบบบรูณาการ
กลุม่ทานตะวัน ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)077/65 โครงการเยาวชน รูเ้ทา่ทัน รูส้ทิธบิรโิภค กลุม่เยาวชนอาสารถมา้ล าปาง ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)078/65
โครงการเทา่ทันสทิธขิองผูบ้รโิภคสรา้งกลไกเฝ้า

ระวังการคุม้ครองผูบ้รโิภคในต าบลบา้นสา
ชมรมพลังใหม ่2001 ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)079/65

โครงการการพัฒนาเครอืขา่ย “ บา่ขะน๊ัดนอ้ย(ตา

สบัปะรด) เฝ้าระวัง เตอืนภัย และจัดการปัญหา จ. 

ล าปาง

กลุม่เขลางคเ์พือ่การพัฒนา ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)080/65
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบ้รโิภคเพือ่การ

รูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารออนไลน์
สถาบันธรรมาภวิัฒน์ ภาคเหนอื ล าปาง

สอบ.(ส)081/65
โครงการกลุม่ชาตพัินธุ ์เพือ่การขบัเคลือ่นประเด็น

การคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค จังหวัดล าพนู

เครอืขา่ยกะเหรีย่งเพือ่วัฒนธรรม 

และสิง่แวดลอ้ม จังหวัดล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)082/65

โครงการสง่เสรมิศักยภาพแกนน าประชาชนในการ

มสีว่นรว่มรับเรือ่งรอ้งเรยีนและคุม้ครองสทิธิ

ประชาชน

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีอดส์

จังหวัดล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)083/65
โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชนเรือ่งสทิธคิุม้ครอง

ผูบ้รโิภคอ าเภอทุง่หัวชา้งจังหวัดล าพนู

กลุม่ฮว่มใจ ๋หลา่ยดอย จังหวัด

ล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)084/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าตดิตามเฝ้าระวัง 

ปัญหาผูบ้รโิภค

กลุม่ผา้ทอบา้นแมข่นาด จังหวัด

ล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)085/65 โครงการผูบ้รโิภครูเ้ทา่ทันสทิธิ

ศนูยป์ระสานงานภาคเีครอืขา่ย

คุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน

กลุม่ลุม่นา้ปิง

ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)086/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าผูบ้รโิภค

เครอืขา่ยนเิวศนล์ุม่น ้าแมท่า จังหวัดล าพนู

เครอืขา่ยนเิวศนล์ุม่น ้าแมท่า 

จังหวัดล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)087/65
โครงการตดิอาวธุเสรมิความรู ้เรือ่งสทิธคิุม้ครอง

ผูบ้รโิภคใหก้บัเด็กและเยาวชน จังหวัดล าพนู

เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน จังหวัด

ล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)088/65

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าผูบ้รโิภคสมาคม

เครอืขา่ยเกษตรกรรมยั่งยนืจังหวัดล าพนูดา้นการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค

สมาคมเครอืขา่ยเกษตรกรรม

ยั่งยนืจังหวัดล าพนู
ภาคเหนอื ล าพนู

สอบ.(ส)089/65

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคเทา่ทันการบรโิภค

สนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลน ์ในเครอืขา่ยความ

หลากหลายทางเพศ จังหวัดล าพนู

กลุม่อาสาสมคัรเพือ่การพัฒนา

ชมุชนและการคุม้ครองสทิธ ิVCAP
ภาคเหนอื ล าพนู



สอบ.(ส)090/65
โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยผูบ้รโิภคเพือ่

การเฝ้าระวังสนิคา้และบรกิารออนไลนก์ลุม่เกษตร

องคก์รผูบ้รโิภคชาวเกษตร

จังหวัดอตุรดติถ์
ภาคเหนอื อตุรดติถ์

สอบ.(ส)091/65
โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยผูบ้รโิภคเพือ่

การเฝ้าระวังสนิคา้และบรกิารออนไลนใ์นระดับพืน้ที่

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน จังหวัดอตุรดติถ์
ภาคเหนอื อตุรดติถ์

สอบ.(ส)092/65

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเฝ้าระวังสนิคา้

และบรกิารออนไลนใ์นพืน้ทีต่ าบลงิว้งามอ าเภอ

เมอืง จังหวัดอตุรดติถ์

ศนูยป์ระสานงานแรงงานนอก

ระบบจังหวัดอตุรดติถ์
ภาคเหนอื อตุรดติถ์

สอบ.(ส)093/65
โครงการสรา้งความเขม้แข็งผูบ้รโิภคจังหวัด

อตุรดติถ์

ชมรมผูบ้รโิภค/สภาองคก์รของ

ผูบ้รโิภคจังหวัดอตุรดติถ์
ภาคเหนอื อตุรดติถ์

สอบ.(ส)094/65
โครงการเฝ้าระวังสนิคา้ไมป่ลอดภัยในอ าเภอนาคู

 จังหวัดกาฬสนิธุ์

ศนูยบ์รกิารประชาชนต าบลสาย

นาวัง
ภาคอสีาน กาฬสนิธุ์

สอบ.(ส)095/65

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคในชมุชน หว่งใย ใสใ่จ 

ลด ผลติภัณฑส์ขุภาพอนัตรายและรูเ้ทา่ทัน

บรกิารทางออนไลน์

เครอืขา่ยวทิยนัุกสือ่สารชมุชน

เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค
ภาคอสีาน กาฬสนิธุ์

สอบ.(ส)096/65
โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัผูบ้รโิภคและ

เฝ้าระวังการบรโิภคสนิคา้ออนไลนผ์ดิกฎหมาย
องคก์รเครอืขา่ยเพือ่นกาฬสนิธุ์ ภาคอสีาน กาฬสนิธุ์

สอบ.(ส)097/65
โครงการพัฒนาคณุภาพผูป้ระกอบการรถรับสง่

นักเรยีนใหป้ลอดภัย
กลุม่เพือ่นไดโนเสาร์ ภาคอสีาน กาฬสนิธุ์

สอบ.(ส)098/65
โครงการชมุชนต าบลหว้ยโพธิ ์รูเ้ทา่ทัน สือ่โซ

เชยีล

ชมรมเด็กเยาวชนสตรหีว้ยโพธิ์

หว่งใยใสใ่จผูบ้รโิภค
ภาคอสีาน กาฬสนิธุ์

สอบ.(ส)099/65
โครงการผูบ้รโิภครว่มใจเฝ้าระวังสนิคา้ไม่

ปลอดภัยในอ าเภอเวยีงเกา่ จังหวัดขอนแกน่

เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค อ าเภอ

เวยีงเกา่ จังหวัดขอนแกน่
ภาคอสีาน ขอนแกน่

สอบ.(ส)100/65
โครงการบรโิภครว่มใจเฝ้าระวังสนิคา้ไมป่ลอดภัย

ในอ าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่

เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคอ าเภอ

ชมุแพ
ภาคอสีาน ขอนแกน่

สอบ.(ส)101/65
โครงการการพัฒนาองคก์รผูบ้รโิภค รูเ้ทา่ทันสทิธิ

ผูบ้รโิภค ลดปัจจัยเสีย่งสนิคา้บรกิารบนออนไลน์

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภค อ าเภอ

หนองบญุมาก
ภาคอสีาน นครราชสมีา

สอบ.(ส)102/65
โครงการบรโิภคอาหารปลอดภัย หา่งไกลโรค

ของต าบลโครงกลาง

ศนูยป์ระสานงานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคหน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

อ าเภอประทาย

ภาคอสีาน นครราชสมีา

สอบ.(ส)103/65
โครงการเครอืขา่ยผูบ้รโิภครอ้ยเอ็ดรูเ้ทา่ทันการ

บรโิภคสนิคา้และบรกิารผา่นระบบออนไลน์
เครอืขา่ยผูบ้รโิภค จังหวัดรอ้ยเอ็ด ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)104/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน์

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนจังหวัดรอ้ยเอ็ด
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด



สอบ.(ส)105/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลเมอืงบัว 

อ าเภอเกษตรวสิยั

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

เมอืงบัว
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)106/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลโคกลา่ม 

อ าเภอจตรุพักตรพมิาน จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลโคก

ลา่ม
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)107/65
โครงการต าบลหัวโทนปลอดภัย ใสใ่จกฏจราจร 

และมจีติส านกึบนทอ้งถนน

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลหัว

โทน
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)108/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน ์ต าบลนาใหญ่

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลนา

ใหญ่
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)109/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลทา่หาดยาว 

อ าเภอโพนทราย จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลทา่

หาดยาว
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)110/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลทา่ดงสงิห ์

อ าเภอจังหาร จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบลดง

สงิห์
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)111/65
โครงการผูบ้รโิภครวมใจสรา้งทางมา้ลายน ้าใจ

ชมุชน

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนต าบลธงธานี
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)112/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลหนองใหญ ่

อ าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

หนองใหญ่
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)113/65 โครงการผูบ้รโิภคอุน่ใจรูทั้นสือ่ออนไลน์
ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลโนนรัง
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)114/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน ์ต าบลโหรา

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลโหรา
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)115/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน ์ต าบลโพธิส์ยั

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลโพธิส์ยั
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)116/65

โครงการเฝ้าระวังและการจัดการยาและ

ผลติภัณฑส์ขุภาพไมเ่หมาะสม ต าบลดงลาน 

อ าเภอเมอืง จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลดงลาน
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)117/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน ์ต าบลเขวาทุง่

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลเขวาทุง่
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)118/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัย ใสใ่จ เทา่ทันการ

บรโิภคหรอืสนิคา้ออนไลน ์ต าบลสวนจกิ

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน ต าบลสวนจกิ
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)119/65
โครงการต าบลกูก่าสงิหป์ลอดภัยใสใ่จกฎจราจร

และมจีติส านกึบนทอ้งถนน

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนต าบลกูก่าสงิห์
ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด



สอบ.(ส)120/65
โครงการผูบ้รโิภคบงึนครรวมใจ สง่เสรมิใหม้คีวาม

ปลอดภัยบนทอ้งถนน

ชมรมรัฐศาสตรม์วลชนสมัพันธ ์

คณะนติรัิฐศาสตร ์มหาวทิยาลัย

ราชภัฏรอ้ยเอ็ด

ภาคอสีาน รอ้ยเอ็ด

สอบ.(ส)121/65 โครงการผักผลไมแ้ละขา้วอนิทรยี์
ชมรมเกษตรอนิทรยีอ์าหาร

ปลอดภัย ต าบลหนองฉลอง
ภาคอสีาน ศรสีะเกษ

สอบ.(ส)122/65
โครงการผูบ้รโิภคสขุใจ มขีา้วปลอดภัยทานกนัทัง้

แผน่ดนิ
กลุม่ส านกึรักบา้นเกดิศรตีระกลู ภาคอสีาน ศรสีะเกษ

สอบ.(ส)123/65
โครงการการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารรถโรงเรยีนที่

ปลอดภัย

ชมรมชาวนาเพือ่การคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค ต าบลปรอืใหญ่
ภาคอสีาน ศรสีะเกษ

สอบ.(ส)124/65
โครงการสรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัในการบรหิาร

จัดการขยะชมุชน

สมาคมสง่เสรมิสทิธมินุษยชน

และสิง่แวดลอ้ม
ภาคอสีาน หนองคาย

สอบ.(ส)125/65
โครงการสง่เสรมิใชเ้กลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

ควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภคบา้นนามว่ง หมู1่
ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)126/65 โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชน

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นดอนมว่ง 

หมู3่

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)127/65
โครงการสง่เสรมิใชเ้กลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

ควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภคบา้นหนองลกุพกุ

 หมู6่

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)128/65
โครงการสง่เสรมิใชเ้กลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

ควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภคบา้นเชยีงกรม 

หมู8่

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)129/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมอาสาสมคัรแจง้เตอืนภัยและ

รับเรือ่งรอ้งเรยีน หมู5่ บา้นโคก

กลาง

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)130/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภคบา้นโนนทราย

ฟอง หมู ่9

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)131/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นโนนแสวง 

หมู1่1

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)132/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นโดนคอ้ หมู2่
ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)133/65 โครงการนักวทิย ์รว่มใจ ขจัดภัยขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นหนองหญา้

มา้ หมู7่

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)134/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค หมู1่3
ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)135/65
โครงการเสรมิสรา้งเกลอืไอโอดนีในชมุชนเพือ่

การคุม้ครองผูบ้รโิภคการขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นโนนสา หมู่

12

ภาคอสีาน อดุรธานี



สอบ.(ส)136/65 โครงการนักวทิย ์รว่มใจ ขจัดภัยขาดสารไอโอดนี

ชมรมนักวทิยช์มุชนเพือ่การ

คุม้ครองผูบ้รโิภค บา้นเชยีงกรม 

หมู1่4

ภาคอสีาน อดุรธานี

สอบ.(ส)137/65
โครงการผูบ้รโิภครูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้และ

บรกิารผา่นออนไลน์
ชมรมเครอืขา่ยผูรั้กสขุภาพ ภาคอสีาน อบุลราชธานี

สอบ.(ส)138/65
โครงการสงูวัยรูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้และการ

บรกิารผา่นออนไลน์
โฮมใจพัฒนา ภาคอสีาน อบุลราชธานี

สอบ.(ส)139/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ปกป้อง

สทิธผิูบ้รโิภคจังหวัดอบุลราชธานี

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

จังหวัดอบุลราชธานี
ภาคอสีาน อบุลราชธานี

สอบ.(ส)140/65
โครงการ รูเ้ทา่ทันผลติภัณฑอ์าหารเสรมิไม่

ปลอดภัยชมรมเมฆขาว
ชมรมเมฆขาว ภาคกลาง นครนายก

สอบ.(ส)141/65
โครงการเสรมิสรา้งพัฒนาศักยภาพสมาชกิ

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคจังหวัดนนทบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดนนทบรุี
ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)142/65
โครงการเฝ้าระวังทางมา้ลายเดนิไดถ้นนปลอดภัย

คนไทยไรอ้บุัตเิหตุ
ประชาคมงดเหลา้จังหวัดนนทบรุี ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)143/65

โครงการส ารวจและเฝ้าระวังเพือ่สรา้งความรว่มมอื

ในการจัดการตูน้ ้ าดืม่แบบหยอดเหรยีญ ต าบล

บางครัูด

ชมรมสือ่สรา้งสรรคไ์ทยต าบล

บางครัูด
ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)144/65

โครงการ ส ารวจและเฝ้าระวังเพือ่สรา้งความ

รว่มมอืในการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ 

ต าบลมหาสวัสดิ์

ชมรมอาสาสมคัรคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคต าบลมหาสวัสดิ์
ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)145/65

โครงการ ส ารวจและเฝ้าระวังเพือ่สรา้งความ

รว่มมอืในการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ 

ต าบลบางบัวทอง

ชมรมอาสาสมคัรคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคต าบลบางบัวทอง
ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)146/65

โครงการ ส ารวจและเฝ้าระวังเพือ่สรา้งความ

รว่มมอืในการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ 

ต าบลบางรักพัฒนา

ศนูยป์ระสานหลักประกนัสขุภาพ 

จ.นนทบรุี
ภาคกลาง นนทบรุี

สอบ.(ส)147/65

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรผูบ้รโิภค

ในการเฝ้าระวังและจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนดา้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพออนไลน ์ต าบลสนามชัย 

อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรอียธุยา

สมาคมคนพกิารทางการ

เคลือ่นไหวหรอืรา่งกาย
ภาคกลาง

พระนครศรอียธุ

ยา



สอบ.(ส)148/65

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรผูบ้รโิภค

ในการเฝ้าระวังและจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนดา้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพออนไลน ์ต าบลเจา้เจ็ด อ าเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรอียธุยา

ชมรมคนพกิารเจา้เจ็ด ภาคกลาง
พระนครศรอียธุ

ยา

สอบ.(ส)149/65

โครงการสง่เสรมิการใชท้างมา้ลายเพือ่ลด

อบุัตเิหตหุนา้โรงเรยีนวัดกอไผ ่ชมุชนบางหลวง

โดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอียธุยา

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยงด

เหลา้จังหวัดพระนครศรอียธุยา
ภาคกลาง

พระนครศรอียธุ

ยา

สอบ.(ส)150/65

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรผูบ้รโิภค

ในการเฝ้าระวังและจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนดา้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพออนไลน ์อ าเภอ

พระนครศรอียธุยา จังหวัดพระนครศรอียธุยา

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน จ.อยธุยา
ภาคกลาง

พระนครศรอียธุ

ยา

สอบ.(ส)151/65
โครงการ เฝ้าระวังทางมา้ลายเดนิไดถ้นนปลอดภัย

เขตเทศบาลเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสระบรุี
ภาคกลาง สระบรุี

สอบ.(ส)152/65
โครงการสรา้งแกนน า สานภาค ีรูเ้ทา่ทันการ

บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารออนไลนจั์งหวัดสงิหบ์รุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิบ้รโิภค

จังหวัดสงิหบ์รุี
ภาคกลาง สงิหบ์รุี

สอบ.(ส)153/65
โครงการรูเ้ทา่ทันโฆษณาบรโิภคปลอดภัย สนิคา้

สขุภาพ หลอกลวงยคุโควดิ-19

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

อนิทประมลู
ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)154/65
โครงการผูบ้รโิภคปลอดภัยรูจั้กเลอืก รูจั้กใช ้

เขา้ใจสทิธปิระโยชน์

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

ทางพระ
ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)155/65
โครงการรูเ้ทา่ทันโฆษณาสนิคา้สขุภาพหลอกลวง

ยคุโควดิ-19

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคคนพกิาร

จังหวัดอา่งทอง (สมาคมคนพกิาร

จังหวัดอา่งทอง)

ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)156/65 โครงการขา้มถนนปลอดภัยไรอ้บุัตเิหตุ
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

ทา่ชา้ง
ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)157/65

โครงการสรา้งความรว่มมอืเพือ่พัฒนาแกนน า

รูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลน์

กบัเครอืขา่ยผูบ้รโิภคในจังหวัดอา่งทอง

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดอา่งทอง
ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)158/65
โครงการผูบ้รโิภคต าบลศาลาแดงรูเ้ทา่ทันการ

บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลน์

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

ศาลาแดง
ภาคกลาง อา่งทอง

สอบ.(ส)159/65

โครงการพัฒนาศักยภาพในการสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจในการท างานของสภาองคก์รผูบ้รโิภค 

จังหวัดกระบี่

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคจังหวัดกระบี่ ภาคใต ้ กระบี่

สอบ.(ส)160/65

โครงการพัฒนากลไกและเฝ้าระวังคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคอ าเภอสว ีอาหารปลอดภัยไมใ่ชน้ ้ามนั

ทอดซ า้

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนอ าเภอสว ี

จังหวัดชมุพร

ภาคใต ้ ชมุพร

สอบ.(ส)161/65
โครงการสง่เสรมิพฤตกิรรมการใชย้าชดุและ

ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชน

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน อ.เมอืง จ.ชมุพร
ภาคใต ้ ชมุพร



สอบ.(ส)162/65
โครงการผูบ้รโิภคอุน่ใจ อาหารปลอดภัย และ

พัฒนาเครอืขา่ยอยา่งยั่งยนื

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนอ าเภอปะทวิ1 

จังหวัดชมุพร

ภาคใต ้ ชมุพร

สอบ.(ส)163/65

โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะกลไกเฝ้าระวัง

คุม้ครองผูบ้รโิภคสูส่ภาองคก์รของผูบ้รโิภค

จังหวัดชมุพร

สมาคมประชาสงัคมชมุพร ภาคใต ้ ชมุพร

สอบ.(ส)164/65 โครงการสทิธผิูบ้รโิภคสิง่ทีป่ระชาชนควรรู ้
เครอืขา่ยสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่

ผูบ้รโิภค ปะทวินวิส์
ภาคใต ้ ชมุพร

สอบ.(ส)165/65

โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รผูบ้รโิภคจังหวัด

นราธวิาสในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและการ

รณรงคส์ทิธผิูบ้รโิภค

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชน จ.นราธวิาส
ภาคใต ้ นราธวิาส

สอบ.(ส)166/65
โครงการสง่เสรมิการใชย้าสมเหตสุมผล          คน

นาเกตปุลอดภัย
เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ.โคกโพธิ์ ภาคใต ้ ปัตตานี

สอบ.(ส)167/65

โครงการพัฒนาศักยภาพสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

การท างานผูบ้รโิภคและสภาองคก์รผูบ้รโิภค 

จังหวัดปัตตานี
สมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภค จ.ปัตตานี ภาคใต ้ ปัตตานี

สอบ.(ส)168/65

โครงการสนับสนุนความเขม้แข็งของเครอืขา่ย

ผูบ้รโิภคจังหวัดภเูก็ตเพือ่ลดปัจจัยเสีย่งดา้น

สขุภาพ

เครอืขา่ยผูบ้รโิภค จ.ภเูก็ต ภาคใต ้ ภเูก็ต

สอบ.(ส)169/65

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชมุชนกบัการ

ท างานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพ

และอาหารฮาลาลในชมุชน

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค จ.ยะลา ภาคใต ้ ยะลา

สอบ.(ส)170/65

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง เรยีนรูง้าน

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคและพัฒนาใหรู้เ้ทา่ทันสือ่ดจิทัิล

 สงัคมออนไลน์

เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ.หาดใหญ่ ภาคใต ้ สงขลา

สอบ.(ส)171/65
โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่ใหรู้ส้ทิธิ ์รูเ้ทา่ทัน

สงัคมออนไลน์
เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ.สทงิพระ ภาคใต ้ สงขลา

สอบ.(ส)172/65
โครงการความรว่มมอืดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้ ามนัทอดซ ้ าในพืน้ทีต่ าบลเกตรี
เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค ต.เกตรี ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)173/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

ต าบลนาทอน

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

นาทอน
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)174/65
โครงการความรว่มมอืดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้ามนัทอดซ า้ใพืน้ทีต่ าบลทุง่หวา้

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค       

ต.ทุง่หวา้
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)175/65
โครงการการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน์

 ต าบลขอนคลาน

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคต าบล

ขอนคลาน
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)176/65
โครงการตดิตามเฝ้าระวังน ้าดืม่ปลอดภัยเพือ่

ประชาชนในเขพืน้ทีอ่ าเภอทุง่หวา้

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค       

อ.ทุง่หวา้
ภาคใต ้ สตลู



สอบ.(ส)177/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

ต าบลละง ูอ าเภอละง ูจังหวัดสตลู
เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค ต.ละงู ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)178/65
โครงการตดิตามเฝ้าระวังน ้าดืม่ปลอดภัยเพือ่

ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอละงู
เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.ละงู ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)179/65
โครงการผูบ้รโิภคอุน่ใจ ดืม่น ้าปลอดภัยเพือ่ผลดี

ตอ่สขุภาพ

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

อ าเภอทา่แพ
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)180/65
โครงการตดิตามเฝ้าระวังน ้าดืม่ปลอดภัยเพือ่

ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอควนโดน

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคอ าเภอ

ควนโดน
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)181/65
โครงการตดิตามเฝ้าระวังน ้าดืม่ปลอดภัยเพือ่

ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงสตลู

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคอ าเภอ

เมอืง
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)182/65
โครงการตดิตามเฝ้าระวังน ้าดืม่ปลอดภัยเพือ่

ประชาชนในเขพืน้ทีอ่ าเภอควนกาหลง

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค 

อ าเภอควนกาหลง
ภาคใต ้ สตลู

สอบ.(ส)183/65
โครงการความรว่มมอืเพือ่ชมุชนปลอดภัย

หา่งไกลยาชดุและยาอนัตราย

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภค     อ าเภอ

ครีรัีฐนคิม
ภาคใต ้ สรุาษฎรธ์านี

สอบ.(ส)184/65
โครงการส ารวจ ตดิตาม เฝ้าระวัง รา้นคา้ทีไ่มต่ดิ

ป้ายราคาสนิคา้

เครอืขา่ยจติรอาสา เพือ่นชว่ย

เพือ่น
ภาคใต ้ สรุาษฎรธ์านี

สอบ.(ส)185/65
โครงการเฝ้าระวังเครือ่งส าอางไมป่ลอดภัยใน

อ าเภอเวยีงสระ
ชมรมเมล็ดพันธุบ์ันเทงิ ภาคใต ้ สรุาษฎรธ์านี

สอบ.(ส)186/65
โครงการถนนปลอดภัยจากจดุเสีย่ง ต.นายายอาม

 จ.จันทบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค       

อ.นายายอาม จ.จันทบรุี

ภาค

ตะวันออก
จันทบรุี

สอบ.(ส)187/65
โครงการรถรับสง่นักเรยีนปลอดภัย โรงเรยีน

แหลมสงิหว์ทิยาคม จังหวัดจันทบรุ ีปี 2565

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดจันทบรุี

ภาค

ตะวันออก
จันทบรุี

สอบ.(ส)188/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

อ าเภอทา่ใหม ่จังหวัดจันทบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

อ าเภอทา่ใหม ่จังหวัดจันทบรุ ี

(ประเด็นสตร)ี

ภาค

ตะวันออก
จันทบรุี

สอบ.(ส)189/65
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคจังหวัด

จันทบรุ ีปี 2565
สมาคมคนพกิารจันทบรู

ภาค

ตะวันออก
จันทบรุี

สอบ.(ส)190/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

อ าเภอแหลมสงิห ์จังหวัดจันทบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค        

อ.แหลมสงิ จ.จันทบรุ ี(ประเด็น

สตร)ี

ภาค

ตะวันออก
จันทบรุี

สอบ.(ส)191/65 โครงการถนนปลอดภัย ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดฉะเชงิเทรา ประเด็น

เกษตรกร

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา

สอบ.(ส)192/65
โครงการทางมา้ลายเพือ่ความปลอดภัย           อ.

บางประกง

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง 

ประเด็นคนพกิาร

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา

สอบ.(ส)193/65 โครงการความปลอดภัยบนทอ้งถนน

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดฉะเชงิเทรา อ าเภอพนม

สารคาม ประเด็นสตรี

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา



สอบ.(ส)194/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

อ าเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชงิเทรา

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดฉะเชงิเทรา (อ าเภอราช

สาสน์) (ประเด็นเด็กและเยาวชน)

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา

สอบ.(ส)195/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

อ าเภอคลองเขือ่นจังหวัดฉะเชงิเทรา

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค อ.

คลองเขือ่น

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา

สอบ.(ส)196/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน์

อ าเภอทา่ตะเกยีบ จังหวัดฉะเชงิเทรา

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนจังหวัด

ฉะเชงิเทรา(ประเด็นเกษตรกร)

ภาค

ตะวันออก
ฉะเชงิเทรา

สอบ.(ส)197/65 โครงการลดอบุัตเิหตตุามจดุเสีย่งบนทอ้งถนน ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคชลบรุี
ภาค

ตะวันออก
ชลบรุี

สอบ.(ส)198/65 โครงการรถโดยสารนักเรยีนปลอดภัย

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดชลบรุ ีประเด็นเด็กและ

เยาวชน

ภาค

ตะวันออก
ชลบรุี

สอบ.(ส)200/65
โครงการรูเ้ทา่ทันปัญหาการซือ้สนิคา้ออนไลน ์

อ าเภอเขาสมงิ จังหวัดตราด
ชมรมพทัิกษ์สทิธคิุม้ครองผูบ้รโิภค

ภาค

ตะวันออก
ตราด

สอบ.(ส)201/65 โครงการปลอดภัยสญัจรกบัรถนักเรยีน
ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคสภาชมุชน

ขา้วหมอ้แกงหมอ้ จังหวัดตราด

ภาค

ตะวันออก
ตราด

สอบ.(ส)202/65
โครงการส ารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่งในการเกดิอบุัตเิหตุ

บนทอ้งถนน

สมาคมคนพกิารทางการ

เคลือ่นไหวจังหวัดตราด

ภาค

ตะวันออก
ตราด

สอบ.(ส)203/65
โครงการคนยคุดจิทัิลฉลาดใชส้ือ่ซือ้ขายออนไลน์

(SmartDigitalHero)

ศนูยส์ือ่สรา้งสรรค ์ภาคตะวันออก

 ประจ าจังหวัดตราด

ภาค

ตะวันออก
ตราด

สอบ.(ส)204/65 โครงการลดอบุัตเิหตตุามจดุเสีย่ง อ.บา้นฉาง ชมรมสตรพีกิารฯ จ.ระยอง
ภาค

ตะวันออก
ระยอง

สอบ.(ส)205/65
โครงการจัดการลดอบุัตเิหตใุนพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง

แกลง
ชมรมธรีาทรเพือ่คนพกิาร

ภาค

ตะวันออก
ระยอง

สอบ.(ส)206/65
โครงการลดอบุัตเิหตตุามจดุเสีย่งในพืน้ทีเ่ขต

ต าบลน ้าคอก

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค 

จังหวัดระยอง

ภาค

ตะวันออก
ระยอง

สอบ.(ส)207/65
โครงการลดอบุัตเิหตตุามจดุเสีย่งในพืน้ทีเ่ขต

ต าบลเชงิเนนิ

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพภาคประชาชน จังหวัด

ระยอง

ภาค

ตะวันออก
ระยอง

สอบ.(ส)208/65 โครงการรถโดยสารนักเรยีนปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคคลอง

ดา่น จังหวัดสมทุรปราการ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ

สอบ.(ส)209/65 โครงการรถโดยสารนักเรยีนปลอดภัย

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดธารทพิย ์บางโปรง 

จังหวัดสมทุรปราการ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ

สอบ.(ส)210/65 โครงการรถโดยสารนักเรยีนปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครอสทิธผิูบ้รโิภค         

จ.สมทุรปราการ (ประเด็นผูส้งูอาย)ุ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ

สอบ.(ส)211/65 โครงการรถโดยสารนักเรยีนปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคบาง

เมอืง จ.สมทุรปราการ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ



สอบ.(ส)212/65 โครงการเรอืสญัจรทางน ้า เรอือยา่งปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคบาง

น ้าผึง้ จังหวัดสมทุรปราการ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ

สอบ.(ส)213/65 โครงการเรอื-สญัจรทางน ้า เรอือยา่งปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคบางป ู

จังหวัดสมทุรปราการ

ภาค

ตะวันออก
สมทุรปราการ

สอบ.(ส)214/65 โครงการขา้มทางมา้ลายปลอดภัย ต.บา้นดา่น
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสระแกว้

ภาค

ตะวันออก
สระแกว้

สอบ.(ส)215/65 โครงการถนนปลอดภัยจากจดุเสีย่ง ต.พระเพลงิ
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสระแกว้ ต าบลพระเพลงิ

ภาค

ตะวันออก
สระแกว้

สอบ.(ส)216/65 โครงการถนนปลอดภัย
ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสระแกว้ ต าบลทา่เกษม

ภาค

ตะวันออก
สระแกว้

สอบ.(ส)217/65
โครงการสง่เสรมิและพัฒนาองคก์รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคประจ าจังหวัดสระแกว้ ประจ าปี 2565

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสระแกว้

ภาค

ตะวันออก
สระแกว้

สอบ.(ส)218/65
โครงการความปลอดภัยของรถรับ-สง่นักเรยีน

อ าเภอโคกสงู จังหวัดสระแกว้

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

โคกสงู จังหวัดสระแกว้

ภาค

ตะวันออก
สระแกว้

สอบ.(ส)219/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลบา้นหาด

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

บา้นหาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)220/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลวังจันทร ์อ าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

วังจันทร ์อ าเภอเกง่กระจาน 

จังหวัดเพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)221/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลเวยีงคอย อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

เวยีงคอย อ าเภอเมอืง จังหวัด

เพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)222/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลไรส่ม้ อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

ไรส่ม้ อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)223/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลทา่คอย อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค 

ต าบลทา่คอย อ าเภอทา่ยาง 

จังหวัดเพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)224/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

บา้นหมอ้ อ าเภอเมอืง จังหวัด

เพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)225/65

โครงการใหค้วามรูแ้ละเฝ้าระวังการบรโิภคอาหาร

และผลติภัณฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมป่ลอดภัย 

ต าบลตน้มะมว่ง อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค ต าบล

ตน้มะมว่ง อ าเภอเมอืง จังหวัด

เพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี



สอบ.(ส)226/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลทา่มะขามลดอบุัตเิหตู
กลุม่คนรักสขุภาพบา้นเขาใหญ่

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)227/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลทา่เสาลดอบุัตเิหตู

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย

ประชาชนคุม้ครองสทิธิ์

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)228/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลลดอบุัตเิหตุ
ศนูยค์ุม้ครองสทิธติ าบลปากแพรก

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)229/65
โครงการความปลอดภัยชมุชนบนถนนหนา้

สถานศกึษา ต าบลทุง่กระบ า่

เครอืขา่ยพลังสงัคม จังหวัด

กาญจนบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)230/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย      

ชาวต าบลวังเย็นลดอบุัตเิหตุ

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์

กาญจนบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)231/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

เทศบาลเมอืงกาญจบรุลีดอบุัตเิหตู

กลุม่คนรักสขุภาพเทศบาลเมอืง

กาญจบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)232/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลหนองโรงลดอบุัตเิหตุ

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคต าบล

หนองโรง

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)233/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

เทศบาลต าบลวังกะลดอบุัตเิหตุ

ศนูยป์ระสานงานสทิธชิมุชน

อ าเภอสงัขละบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)234/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลลดอบุัตเิหตุ

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนจังหวัด

กาญจนบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)235/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลหนองหญา้ลดอบุัตเิหตุ

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งทกุขป์ระชาชน

ต าบลหนองหญา้

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)236/65
โครงการทางมา้ลายเดนิได ้ถนนปลอดภัย ชาว

ต าบลวังขนายลดอบุัตเิหตุ
สมาคมคนพกิารจังหวัดกาญจนบรุี

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)237/65
โครงการ ทางมา้ลายเดนิไดถ้นนปลอดภัย ชาว

ต าบลทุง่ทองลดอบุัตเิหตุ

หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีนคุม้ครอง

สทิธผิูบ้รโิภคต าบลทุง่ทอง

ภาค

ตะวันตก
กาญจนบรุี

สอบ.(ส)238/65

โครงการพัฒนาศักยภาพสง่เสรมิความรู ้ความ

เขา้ใจ ขององคก์รเครอืขา่ย และการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค จังหวัด

นครปฐม

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดนครปฐม

ภาค

ตะวันตก
นครปฐม

สอบ.(ส)239/65
โครงการประชาสมัพันธ ์เฝ้าระวังและรณรงค ์ลด

อบุัตเิหตทุางมา้ลาย บนถนนเทศา

สหภาคคีวามรว่มมอืภาค

ประชาชน จังหวัดนครปฐม

ภาค

ตะวันตก
นครปฐม

สอบ.(ส)240/65
โครงการเฝ้าระวังและการรูเ้ทา่ทันการซือ้สนิคา้

ออนไลนข์องคนต าบลสวนป่าน

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคชมุชน

บา้นสวนป่าน

ภาค

ตะวันตก
นครปฐม



สอบ.(ส)241/65

โครงการส ารวจขอ้มลูทางมา้ลายบรเิวณหนา้

โรงเรยีนเขตเทศบาลเมอืงประจวบฯ ถนนเดนิได ้

ปลอดภัยไรอ้บุัตเิหตุ

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

เมอืง จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

ภาค

ตะวันตก
ประจวบครีขีนัธ์

สอบ.(ส)242/65

โครงการส ารวจขอ้มลูทางขา้มทางมา้ลายบรเิวณ

หนา้โรงเรยีนเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทอง

มงคล ถนนเดนิไดป้ลอดภัยไรอ้บุัตเิหตุ

องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค ต าบล

ทองมงคล อ าเภอบางสะพาน

ภาค

ตะวันตก
ประจวบครีขีนัธ์

สอบ.(ส)243/65

โครงการส ารวจขอ้มลูทางมา้ลายบรเิวณหนา้

โรงเรยีนเขตเทศบาลหนองพลับ ถนนเดนิได ้

ปลอดภัยไรอ้บุัตเิหตุ

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

หัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

ภาค

ตะวันตก
ประจวบครีขีนัธ์

สอบ.(ส)244/65

โครงการส ารวจขอ้มลูทางขา้มทางมา้ลายบรเิวณ

หนา้โรงเรยีนเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกพ์ง

 ถนนเดนิไดป้ลอดภัยไรอ้บุัตเิหตุ

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

ปราณบรุี

ภาค

ตะวันตก
ประจวบครีขีนัธ์

สอบ.(ส)245/65 โครงการขบัเคลือ่นตลาดนัดสขีาวพพุลับปลอดภัย

เครอืขา่ยคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากทอ่ 

จังหวัดราชบรุี

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)246/65

โครงการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งสทิธผิูบ้รโิภค

ดา้นอาหาร ยาและผลติภัณฑส์ขุภาพกบัเด็กและ

เยาวชนในจังหวัด

เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จังหวัด

ราชบรุี

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)247/65

โครงการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งสทิธผิูบ้รโิภค

 ดา้นอาหาร ยา และผลติภัณฑส์ขุภาพในอ าเภอ

โพธาราม

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

โพธาราม

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)248/65

โครงการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งสทิธผิูบ้รโิภค

ดา้นอาหาร ยาและผลติภัณฑส์ขุภาพในอ าเภอ

ด าเนนิสะดวก

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

ด าเนนิสะดวก

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)249/65
โครงการคาราวานตลาดนัดความรู ้กบัสทิธิ

ผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่ าเภอบา้นคา

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคอ าเภอ

บา้นคา

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)250/65
โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รเครอืขา่ยและ

แกนน าคณะท างานในจังหวัดราชบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจังหวัด

ราชบรุี

ภาค

ตะวันตก
ราชบรุี

สอบ.(ส)251/65

โครงการประชาชนเขา้ใจ เขา้ถงึ ลดปัญหาการใช ้

สทิธใินระบบหลักประกนัสขุภาพพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนภาคตะวันตก

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)252/65

โครงการประชาชนเขา้ใจ เขา้ถงึ ลดปัญหาการใช ้

สทิธใินระบบหลักประกนัสขุภาพพืน้ทีอ่ าเภอบาง

คนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม

เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จังหวัด

สมทุรสงคราม

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม



สอบ.(ส)253/65

โครงการ ตลาดนัดปลอดภัย ผูซ้ ือ้ผูข้ายรูเ้ทา่ทัน

ภัยการบรโิภคและจ าหน่ายผลติภัณฑอ์าหาร ยา 

เครือ่งส าอาง และผลติภัณฑส์ขุภาพในพืน้ที่

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย

ผูบ้รโิภคอ าเภอเมอืงฯ

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)254/65

โครงการตลาดนัดปลอดภัย ผูซ้ ือ้ผูข้ายรูเ้ทา่ทัน

ภัยการบรโิภคและจ าหน่ายผลติภัณฑอ์าหาร ยา 

เครือ่งส าอาง และผลติภัณฑส์ขุภาพในพืน้ที่

อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย

ผูบ้รโิภคอ าเภอบางคนที

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)255/65

โครงการตลาดนัดปลอดภัย ผูซ้ ือ้ผูข้ายรูเ้ทา่ทัน

ภัยการบรโิภคและจ าหน่ายผลติภัณฑอ์าหาร ยา 

เครือ่งส าอาง และผลติภัณฑส์ขุภาพในพืน้ที่

อ าเภออมัพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ย

ผูบ้รโิภคอ าเภออมัพวา

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)256/65

โครงการประชาชนเขา้ใจ เขา้ถงึ ลดปัญหาการใช ้

สทิธใินระบบหลักประกนัสขุภาพพืน้ทีอ่ าเภออมัพ

วาจังหวัดสมทุรสงคราม

ศนูยป์ระสานงานหลักประกนั

สขุภาพประชาชนจังหวัด

สมทุรสงคราม

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)257/65
พัฒนาแกนน ากลุม่วัยท างานและผูส้งูอายนัุก

รูเ้ทา่ทันการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลน์
ศนูยเ์พือ่ผูบ้รโิภคจังหวัดสพุรรณบรุี

ภาค

ตะวันตก
สพุรรณบรุี

สอบ.(ส)258/65
โครงการ รูเ้ทา่ทันสนิคา้สขุภาพทีโ่ฆษณาเกนิจรงิ

ในตลาดออนไลน ์เขตคลองสาน
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตคลองสาน กรงุเทพฯ คลองสาน

สอบ.(ส)259/65
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชมุชนใหรู้ส้ทิธิ

ของผูบ้รโิภคขัน้พืน้ฐานในสถานการณ์ปัจจบุัน
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตคลองสามวา กรงุเทพฯ คลองสามวา

สอบ.(ส)260/65
โครงการพัฒนาศักยภาพคนท างานศนูยส์ทิธิ

ผูบ้รโิภคเขตคันนายาว
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตคันนายาว กรงุเทพฯ คันนายาว

สอบ.(ส)262/65

โครงการเฝ้าระวังพัฒนาความรว่มมอืในการ

ด าเนนิการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ เขต

ธนบรุี

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภค เขตธนบรุี กรงุเทพฯ ธนบรุี

สอบ.(ส)263/65

โครงการ เฝ้าระวังพัฒนาความรว่มมอืในการ

ด าเนนิการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ เขต

บางแค

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตบางแค กรงุเทพฯ บางแค

สอบ.(ส)264/65

โครงการ เฝ้าระวังพัฒนาความรว่มมอืในการ

ด าเนนิการจัดการตูน้ ้าดืม่แบบหยอดเหรยีญ เขต

บางกอกนอ้ย

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตบางกอก

นอ้ย
กรงุเทพฯ บางกอกนอ้ย

สอบ.(ส)265/65 โครงการเสรมิความรู ้คูนั่กชอ้ปออนไลน์
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภค เขตบางขนุ

เทยีน
กรงุเทพฯ บางขนุเทยีน

สอบ.(ส)266/65

โครงการชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตบางคอแหลม

ภาคประชาชน กทม.ใหค้วามรูแ้ละแกไ้ขปัญหา

เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทางออนไลน์

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตบาง

คอแหลม
กรงุเทพฯ บางคอแหลม

สอบ.(ส)267/65
โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโฆษณาผลติภัณฑ์

สขุภาพและสนิคา้สขุภาพออนไลนย์คุโควดิ 19
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภค เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ บงึกุม่



สอบ.(ส)268/65
โครงการชมุชนประเวศรูเ้ทา่ทันโฆษณาสนิคา้

สขุภาพหลอกลวงยคุโควดิ-19
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตประเวศ กรงุเทพฯ ประเวศ

สอบ.(ส)269/65
โครงการรูเ้ทา่ทันโฆษณาสนิคา้สขุภาพและผลติ

ออนไลนห์ลอกลวงในยคุโควดิ 19
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ ราษฎรบ์รูณะ

สอบ.(ส)270/65
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชมุชนใหรู้ส้ทิธิ

ของผูบ้รโิภคขัน้พืน้ฐานในสถานการณ์ปัจจบุัน
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตลาดกระบัง กรงุเทพฯ ลาดกระบัง

สอบ.(ส)271/65

โครงการเฝ้าระวังคณุภาพมาตรฐานและความ

ปลอดภัยของอาหารเสรมิยคุโควดิ-19 ผา่นสือ่

ออนไลน์

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคแรงงานนอก

ระบบภาคกรงุเทพมหานคร 

(ลาดกระบัง)

กรงุเทพฯ ลาดกระบัง

สอบ.(ส)272/65 โครงการประกวดรา้นคา้ดมีคีณุภาพ
ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตวัง

ทองหลาง กรงุเทพมหานคร
กรงุเทพฯ วังทองหลาง

สอบ.(ส)273/65
โครงการพัฒนาศักยภาพคนท างานของศนูยส์ทิธิ

ผูบ้รโิภคเขตสวนหลวง
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตสวนหลวง กรงุเทพฯ สวนหลวง

สอบ.(ส)274/65
โครงการ พัฒนาศักยภาพแกนน าชมุชนใหรู้ส้ทิธิ

ของผูบ้รโิภคขัน้พืน้ฐานในสถานการณ์ปัจจบุัน
ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตสะพานสงู กรงุเทพฯ สะพานสงู

สอบ.(ส)275/65 โครงการส ารวจสะพานลอยคนขา้มและทางมา้ลาย
สมาพันธช์มรมคุม้ครองผูบ้รโิภค 

กรงุเทพมหานคร
กรงุเทพฯ สายไหม

สอบ.(ส)277/65

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างาน อาสาสมคัร 

แกนน าชมุชนใหรู้เ้รือ่งสทิธขิองผูบ้รโิภคขัน้

พืน้ฐานในสถานการณ์ปัจจบุัน

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคเขตหนองจอก กรงุเทพฯ หนองจอก

สอบ.(ส)278/65

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณะท างานเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานและเผยแพรอ่งคก์ร

ใหก้บัประชาชน

ศนูยส์ทิธผิูบ้รโิภคแรงงานนอก

ระบบภาคกรงุเทพมหานคร 

(หนองจอก)

กรงุเทพฯ หนองจอก

สอบ.(ส)279/65

โครงการพัฒนาศักยภาพองคก์รผูบ้รโิภคเพือ่การ

พทัิกษ์และรักษาสทิธผิูบ้รโิภคจังหวัด

สมทุรสงคราม

สมาคมพทัิกษ์สทิธผิูบ้รโิภค

จังหวัดสมทุรสงคราม

ภาค

ตะวันตก
สมทุรสงคราม

สอบ.(ส)280/65
โครงการพัฒนาแกนน าเด็กและเยาวชนรูเ้ทา่ทัน

การบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารบนออนไลน์

หน่วยจัดการเด็กและเยาวชน

จังหวัดสพุรรณบรุี

ภาค

ตะวันตก
สพุรรณบรุี

สอบ.(ส)281/65
โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยองคก์ร

ผูบ้รโิภคจังหวัดเพชรบรุี

ศนูยค์ุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคจังหวัด

เพชรบรุี

ภาค

ตะวันตก
เพชรบรุี

สอบ.(ส)282/65 โครงการตรวจสอบอาหารทีม่สีารปนเป้ือนในอาหาร ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตมนีบรุี กรงุเทพฯ มนีบรุี

สอบ.(ส)283/65 โครงการส ารวจน ้ามนัทอดซ า้
สภาองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคเขต

ทววีัฒนา
กรงุเทพฯ ทววีัวฒนา

สอบ.(ส)284/65
โครงการอบรมความรูท้างกฎหมายใหแ้กส่มาชกิ

ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตบงึกุม่
ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคเขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ บงึกุม่


