สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ริโภคได้มีกำรรับฟังควำมเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก
ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษำยน
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำงกำรจัดทำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินกำรนำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ลงประกำศในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำน www.ocpb.go.th และเว็ บ ไซต์ ข อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th เพื่อให้ประชำชนผู้ไ ด้รับผลกระทบ
แสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ และได้จัดประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวันอังคำรที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน เข้ำร่วมประชุม
เพื่อแสดงควำมคิดเห็น
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนิน กำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็ น
จำนวน ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ รับฟังควำมคิดเห็ นร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้ำมำดูทั้งหมด ๘๒ รำย
ครั้งที่ ๒ รับฟังควำมคิดเห็ นร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทำงเว็ บไซต์ ของกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม www.lawamendment.go.th ระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๖
สิงหำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้ำมำดูทั้งหมด ๓๑๒ รำย
ครั้งที่ ๓ จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ในวันอังคำรที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน ๒๑ หน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐ ภำคผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับฟังควำมคิดเห็น คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐ ภำคผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจง
(๑) สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค www.ocpb.go.th และเว็ บ ไซต์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม www.lawamendment.go.th ระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๖ สิ ง หำคม ๒๕๖๑ ถึ ง วั น ที่ ๓๑
สิงหำคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น

-๒(๒) สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีกำรประชุม รับฟังควำมคิดเห็นต่อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวันอังคำรที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ –
๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษำฯ อำคำรรั ฐ ประศำสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลั กสี่ กรุงเทพมหำนคร
มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม จ ำนวน ๖๔ คน โดยมี ผู้ แ ทนจำกหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน จำนวน ๒๑ หน่วยงำน ได้แก่
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด ส ำนั ก งำนศำลยุ ติ ธ รรม ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กรมบัญชีกลำง กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรค้ำภำยใน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้ อ งถิ่ น กรมที่ ดิ น ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สมำคมโฆษณำแห่ ง ประเทศไทย มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค สมำพั น ธ์ ช มรมคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคกรุ ง เทพมหำนคร
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย
กำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรนำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นรำยมำตรำ ซึง่ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมคิดเห็นดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ ชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒ วันใช้บังคับ
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำ
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำพนักงำนท้องถิ่นคือบุคคลใด ควรมีกำรกำหนดนิยำมคำว่ำ “พนักงำนท้องถิ่น”
มาตรา ๔
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำ
ควรมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมกำรด้วย
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยมี เฉพำะผู้ ด ำรง
ตำแหน่งระดับสูงยำกแก่กำรนัดประชุม และอำจมีกำรมอบหมำยข้ำรำชกำรระดับที่ต่ำกว่ำเป็นผู้แทนเข้ำร่วม
ประชุ ม ซึ่ ง ไม่ ต รงตำมควำมประสงค์ ข องกฎหมำยที่ ต้ อ งกำรให้ ผู้ มี ค วำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ใ นต ำแหน่ ง
มำร่วมเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรจึงควรมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนส่วนรำชกำรระดับกรมที่เป็นผู้ปฏิบัติและ
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน
มูลนิธิ เ พื่อผู้บริ โ ภค เห็ นว่ำ สั ดส่ ว นของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ บริโภคไม่มีตัวแทนของ
ผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคเป็นกรรมกำร มีเพียงตัวแทนจำกภำครัฐ ขอเสนอให้เพิ่มเติมตัวแทนผู้บริโภคที่มำ
จำกองค์กรผู้บริโภคซึง่ ต้องเป็นตัวแทนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีสัดส่วน ๕ คน
และเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกเดิม ๘ คน เป็น ๑๐ คน โดยแบ่งเป็น ผู้แทนจำกองค์กร
ผู้บริโภค ๕ คน ภำคผู้ประกอบธุรกิจ ๓ คน และผู้แทนจำกภำควิชำกำร ๒ คน

-๓มาตรา ๕
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๖
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๗
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่ำ ควรเพิ่มเติมถ้อยคำมำตรำ ๗ ดังนี้ “(๙) จัดทำแผนยุทธศำสตร์
กำรคุ้มครองผู้ บ ริโ ภคให้ สอดคล้องกับ แผนยุทธศำสตร์ชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
นโยบำยของรัฐบำลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองผู้บริโภค หรือมำตรฐำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
สำกลโดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภค”
มาตรา ๘
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ อำนำจคณะกรรมกำรตำม (๙/๔) ที่ให้อำนำจวินิจฉัยชี้ขำดกำรใช้
บังคับกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค คำว่ำ “กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค” มีควำมหมำยแค่
ไหนเพียงใด อย่ำงใดถือว่ำเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่มีควำมชัดเจน ทำให้เกิดกำรโต้แย้ง
ระหว่ำงหน่วยงำนได้ง่ำย
สานักงานคณะกรรมการปฏิรู ปกฎหมาย เห็นว่ำ ควรเพิ่มอำนำจคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกำรทำแผนนโยบำยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยให้จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องสินค้ำอันตรำย
มาตรา ๙
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำ
ควรมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรขึ้นใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กรรมกำรเดิมปฏิบัติหน้ำที่รักษำกำรนำนเกินไป
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ กำรกำหนดให้กรณี คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคครบกำหนด
ตำมวำระยั ง คงปฏิบั ติ ห น้ ำ ที่ ต่อ ไปได้ ห ำกยัง ไม่ ตั้ ง คณะกรรมกำรชุ ดใหม่ ควรก ำหนดระยะเวลำที่ ต้ อ งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดใหม่ มิเช่นนั้นอำจเกิดกรณีไม่ตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ แต่ยังคงให้กรรมกำรชุดเดิมทำหน้ำที่
ต่อไปเป็ นระยะเวลำนำน ซึ่งไม่ตรงกับ ควำมประสงค์ของกฎหมำยที่ต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนกรรมกำรที่มี
ประสบกำรณ์หลำกหลำยเข้ำมำทำหน้ำที่
มาตรา ๑๐
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๑๑
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๑๒
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๑๓
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น

-๔มาตรา ๑๔
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๑๕
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ กรณี สคบ. มีอำนำจโฆษณำคำพิพำกษำ โฆษณำข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรไม่ป ฏิบั ติ ต ำมประกำศหรื อ ค ำสั่ ง รวมถึงสำมำรถระบุชื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจหรื อบุ ค คลที่ เ กี่ยวข้ อ ง ไม่ มี
บทบัญญัติคุ้มครอง สคบ. หรือเจ้ำหน้ำที่ ให้พ้นควำมรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ อำจทำให้ สคบ. หรือ
เจ้ำหน้ำที่ ไม่กล้ำโฆษณำในเรื่องดังกล่ำว
มาตรา ๑๖
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำ
ควรมีหน่วยงำนกลำงทำหน้ำที่วินิจฉัยชี้ขำดกรณีมีข้อโต้แย้งระหว่ำงหน่วยงำน
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ กรณีที่มีกำรโต้แย้งระหว่ำงหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้บังคับตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคกับกำรใช้กฎหมำยเฉพำะ กำรกำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นผู้วินิจฉัยและให้คำวินิจฉัยชี้ขำดให้เป็นที่สุดและผูกพันหน่วยงำนของรัฐ เห็นว่ำไม่เหมำะสม ควรกำหนดให้
มีองค์กรอื่นเป็นผู้วินิจฉัยแทน เช่น นำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ศำล หรือในรูปแบบคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ชี้ขำด เป็นต้น
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่ำ ควรใช้ถ้อยคำตำมร่ำงมำตรำ ๑๗ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักกำร
เพรำะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นว่ำ กำรกำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นผู้วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยชี้ขำดให้เป็นที่สุดและผูกพันหน่วยงำนของรัฐ เห็นว่ำไม่เหมำะสมอำจ
เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
มาตรา ๑๗
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นด้วยกับกำรสร้ำงบทบำทของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้
ขอให้เพิ่มเรื่องกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภคกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค เช่น เรื่องรำงวัลนำ
จับอยำกให้ผู้บริโภคเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย
มาตรา ๑๘
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค เห็ น ว่ ำ ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ยค ำ มำตรำ ๑๘ ดั ง นี้ “ในกรณี ที่
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำมีคำสั่งตำมวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง
ดังกล่ำว คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำอำจเข้ำดำเนินกำรแทนผู้ประกอบธุรกิจ และให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
หน้ำที่ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรแทนนั้น โดยให้บังคับตำมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรบังคับทำง
ปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง”
มาตรา ๑๙
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำ
ควรมีเรื่องกำรที่ผู้ประกอบกำรจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกคณะกรรมกำรมิได้ ตำมมำตรำ ๑๙ ที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักกำร

-๕กองคุ้มครองผู้ บริ โ ภคด้ า นโฆษณา สานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค เห็ นว่ำ
ตำมร่ำงมำตรำ ๑๙ “มำตรำ ๒๘ กรณีที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำมีเหตุอันควรสงสัยว่ำข้อควำมใดที่ใช้
ในกำรโฆษณำเป็นเท็จหรือเกินควำมจริงตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง (๑)...” ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มมำตรำ
๒๒ วรรคสอง (๒) เข้ำไปด้วย เนื่องจำกกำรใช้ข้อควำมโฆษณำที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริงเป็นลักษณะควำมผิด
ที่รุนแรง กำรใช้ข้อควำมโฆษณำที่จะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระสำคัญก็ เป็นลักษณะควำมผิดที่รุนแรง
เหมือนกัน กำรเพิ่ม มำตรำ ๒๒ วรรคสอง (๒) เข้ำไปด้วยจะเป็นเครื่องมือที่เพิ่มควำมสะดวกในกำรทำงำน
เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นด้วยตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้
เพิ่มบทบัญญัติที่คุ้มครอง สคบ. หรือเจ้ำหน้ำที่ ให้พ้นควำมรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ
มาตรา ๒๐
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นว่ำ มำตรำ ๓๕/๑ เกี่ยวกับเรื่องสินค้ำที่เป็น
อันตรำยหรือบริกำรที่เป็นอันตรำย ควรจะเพิ่มอำนำจ สคบ. ในกำรกำหนดว่ำสินค้ำใดเข้ำข่ำยที่จะเป็น สินค้ำที่
เป็นอันตรำย หรือบริกำรใดเป็นบริกำรที่ไม่ปลอดภัย
มำตรำ ๓๕/๒ ควรมีกำรประกำศประเภทของสินค้ำและบริกำร
มำตรำ ๓๕/๒ (๕) มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ได้รับกำรยอมรับเป็นกำรทั่ว ไปของสิ น ค้ ำ
ประเภทนั้น เห็นว่ำ เรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัยใช้อะไรอ้ำงอิง หรือใช้อะไรเป็นหลักในกำรพิจำรณำ
มำตรำ ๓๕/๘ กรณีที่คณะกรรมกำรว่ำด้ว ยควำมปลอดภัยออกคำสั่ งให้ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ
ดำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์สินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์ใครเป็นผู้จ่ำย หำกไม่เขียนไว้
ให้ชัดเจนจะเกิดปัญหำในกำรตีควำม
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่ำ ตำมมำตรำ ๓๕/๘ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์
ควรเขียนไว้ให้ชัดเจนว่ำใครเป็นผู้จ่ำย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ
กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรทำงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
แต่ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
มาตรา ๒๑
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๒
สานักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ ตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ผู้แต่งตั้งเป็นระดับ คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งพนักงำน
อัยกำรหรือข้ำรำชกำรในสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคทำหน้ำที่
ด ำเนิ น คดี แ พ่ ง และคดี อ ำญำแก่ ผู้ ก ระท ำกำรละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคในศำล แต่ ต ำมร่ ำ งมำตรำ ๓๙/๑
ในกำรดำเนินคดีประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันผู้แต่งตั้งเป็นระดับเลขำธิกำรเท่ำนั้น โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคทำหน้ำที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอำญำแก่ผู้กระทำกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศำล ไม่มีกำรแต่งตั้ง
พนั กงำนอัยกำรด้ วย เป็ น กำรลดระดับ ของผู้ แต่ งตั้ งและลดต ำแหน่ งผู้ ไ ด้รั บแต่ง ตั้ง ให้ เหลื อ เพีย งส่ วนเดี ยว
และมีควำมเห็นว่ำมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังสำมำรถใช้งำนได้ ทั้งนี้หำกจะ
ยั งคงมำตรำ ๓๙/๑ ไว้ก็ ควรมีกำรวำงหลั กเกณฑ์ว่ำ คดีประเภทใดบ้ำงที่คณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริโภคจะ
มอบหมำยให้พิจำรณำและดำเนินคดีแทนได้ และวำงหลักเกณฑ์ว่ำ คดีประเภทใด ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคจะมอบหมำยให้พิจำรณำและดำเนินคดีแทนได้

-๖ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เห็ น ว่ ำ ตำมมำตรำ ๓๙ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มี เ งื่ อ นไขในกำรฟ้ อ งคดี ว่ ำ “กำรด ำเนิ น คดี นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ บริ โ ภคเป็น ส่ ว นรวม”
ซึ่งสอดคล้องกับกำรถอนฟ้องคดีตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙ วรรคสำม
โดยมีเงื่อนไขว่ำ “กำรถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม” เมื่อพิจำรณำร่ำงมำตรำ
๓๙/๑ กรณีที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ดำเนินคดี ไม่มีกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรฟ้องคดี
ว่ำกำรดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม แต่มีกำรกำหนดให้นำควำมในบทบัญญัติของ
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีผู้ บริโภคเกี่ยวกับกำรถอนฟ้องคดี ตำมมำตรำ ๑๙ มำใช้บังคับด้วย เห็นว่ำไม่
สอดคล้องกัน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เห็นว่ำ จะเกิดปัญหำเรื่องควำมไม่เป็นเอกภำพในกำรพิจำรณำ
คือ คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคอำจพิจำรณำไม่เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นด้วย กับกำรที่ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมี อำนำจ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ด้วย เพรำะจะทำให้สำมำรถทำงำนได้คล่องตัว
มำกยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ แต่ต้องอยู่ภำยใต้กรอบและนโยบำยของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๒๓
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่ำ เรื่องบทกำหนดโทษ กำรที่บัญญัติโทษปรับน้อยเกินไปไม่ทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจเกิดควำมเกรงกลัว ซึ่งหำกจะมีกำรเพิ่มโทษควรต้องเพิ่มโทษทั้งหมดทั้งระบบ
มาตรา ๒๔
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๕
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๖
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๗
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๘
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๒๙
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๐
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น

-๗มาตรา ๓๑
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๒
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๓ บทกำหนดโทษกรณีสมำคมหรือมูลนิธิฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจ
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็ นว่ำ
ควรลดโทษให้น้อยลง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่ำ โทษตำมมำตรำ ๖๐ กรณีที่ ผู้ใดโดยเจตนำทุจริต ใช้ จ้ำง วำน
ยุยง หรือดำเนินกำรให้สมำคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมกำรรับรองตำมมำตรำ ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใด
เป็นคดีแพ่งหรือคดีอำญำต่อศำล เพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับควำมเสียหำย ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีบทกำหนดโทษที่สูงเกินไป ควรปรับแก้ลดโทษให้
น้อยลง
มาตรา ๓๔
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๕
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็ นว่ำ
ควรใช้ถ้อยคำเดิมตำมร่ำงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักกำร
กรมบั ญ ชี ก ลาง เห็ น ว่ ำ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ วิ นั ย กำรเงิ น กำรคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
มำตรำ ๒๕ กำรเสนอกฎหมำยที่กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องนำเงินรำยได้หรือเงินอื่นใด ส่งคลัง ให้กระทำ
ได้ เ ฉพำะในกรณี มี ค วำมจ ำเป็ น และเกิ ด ประโยชน์ ใ นกำรที่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ นั้ น จะมี เ งิ น เก็ บ ไว้ เพื่ อ กำร
ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของตน โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังก่อนเสนอกฎหมำย
ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ตำมมำตรำ ๓๕ กำรจะเขียนยกเว้นให้ ค่ำปรับจำกกำรเปรียบเทียบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติกำรและดำเนินกำรเปรียบเทียบควำมผิด ให้ตกเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังก่อน
มาตรา ๓๖
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๗
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น
มาตรา ๓๘
ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น

-๘ความเห็นเพิ่มเติม
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอควำมเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑. ควรกำหนดเพิ่มสิทธิผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคสำกล
๒. ประเด็นเรื่ องอำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริโภค ควรเพิ่มอำนำจให้
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้ำที่รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี
และเน้นกำรทำงำนโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน คำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
๓. ควรมีนิยำมคำว่ำ “องค์กรผู้บริโภค” คือตัวแทนของผู้บริโภค
กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ ควรแก้ไขนิยำมคำว่ำ “ผู้บริโภค” ให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เพื่อง่ำยต่อ
กำรตีควำมและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่”
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นว่ำ ควรแก้ไขนิยำมคำว่ำ “ผู้บริโภค” ตำม
ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักกำร
๕. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค จะน ำผลกำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เสนอต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ต่อไป

ส่วนกฎหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑

