๑

ตารางสรุ ป เหตุ ผ ลประกอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร... พ.ศ. ....
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ชื่อร่าง
ร่างพระราชบัญญัติองค์กร... พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยองค์กร...
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กร... พ.ศ. ....”
๑. องค์กรผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

๒. องค์กรพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

๓. สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

๑. องค์กรผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
เหตุผลเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณ์ให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อ
วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ การให้เกิดพลังคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และการพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค ควรใช้คาว่า “องค์กรผู้บริโภค” เพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยคาในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖
๒. องค์กรพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
เหตุผลเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ และ ๖๑ ใช้คาว่า “องค์กรของผู้บริโภค”
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค จึง ควรใช้คาว่า “องค์กร” ส่วนคาว่า “คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ” อาจยาวเกินไปจึงตัดคาว่า “คุ้มครอง” และใช้คาว่า “องค์กรพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค”
๓. สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ
เนื่องจากการใช้ชื่อ “องค์กรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค” อาจไม่สื่อให้เห็น
หรือเข้าใจถึงองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรผู้บริโภค ดังนั้น หากใช้ชื่อ "สภา
องค์กรผู้ บริโภคแห่ งชาติ ” จะสื่ อให้เข้าใจได้มากกว่า และแสดงให้เห็ นความชัดเจนของ
สถานะองค์กร ที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคในระดับประเทศ
นอกจากนี้ มีองค์กรอื่นๆ ที่ใช้ชื่อ “สภา” เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ที่
เขี ย นในรู ป แบบสภา และมี ก ฎหมายรองรั บ และเพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กฎหมายของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการเขียนกฎหมาย เนื่องจากชื่อ “สภา” จะนามาใช้
ได้ต้องมีกฎหมายรองรับเท่านั้น
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ชื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็นองค์กรตัวแทนขององค์กรผู้บริโภค เพื่อให้มีฐานะเป็นตัวแทน
ของผู้บริโภค เช่นเดียวกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
มีคาว่า “องค์กร” เพื่อสะท้อนให้เห็นการสนับสนุนการรวมพลังของผู้บริโภค
๔. องค์กรตัวแทนของผู้บริโภค
๔. องค์กรตัวแทนของผู้บริโภค
เหตุผลเพื่อสะท้อนภาพการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
๕. จัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
๕. จัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
- เหตุผล มีความเห็นว่าองค์กรผู้บริโภคตามความหมายของร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรมี
ความหมายแบบกว้าง ถ้ามี องค์ กรเกิ ด ขึ้น อี กในอนาคต ก็ค วรจะให้ คณะกรรมการหรือ
หน่วยงานใดเป็นผู้กาหนดลักษณะและเป็นผู้อนุญ าต จะทาให้ ร่างพระราชบัญญัตินี้เปิด
กว้างมากขึ้น
- เหตุผล โดยให้ถือตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้มีประเด็นในการตีความ
จึงขอเสนอชื่อ “ร่างพระจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค” ซึ่งหากใช้ชื่อที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ อาจพบปัญหาในอนาคตว่าได้ทา
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากใช้ชื่อตามรัฐธรรมนูญก็จะไม่เป็นปัญหา
๖. ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารจั ดตั้งองค์กรคุ้มครองและพิ ทั กษ์ สิ ท ธิของ
๖. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ผู้บริโภค
เหตุผล เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา
๔๖จึงขอเสนอชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์มาร่วมกันจัดตั้ง
องค์กรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่ามีอะไรบ้าง หรืออาจใช้คา
ว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค”
หรือ “ร่างพระราชบัญญัติองค์กรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค”
๗. องค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ
๗. องค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ
เนื่องจากเป็น ชื่อที่ สะท้อนให้ เห็ นว่า “องค์กรผู้ บริโภคแห่ งชาติ ” เป็น ตัว แทนของ
องค์ กรผู้ บ ริโภค ที่ เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของผู้ บ ริโภค เพื่ อ ให้ มี ฐ านะเป็ น ตั ว แทนของ
ผู้บริโภค และมีคาว่า “องค์กร” เพื่อสะท้อนให้เห็นการสนับสนุนการรวมพลังของผู้บริโภค
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มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราช
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ โดยไม่มีความเกี่ยวข้อง
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หรือเกี่ยวพันกับองค์กรอื่น ไม่มีการกาหนดให้รับโอนอานาจและหน้าที่จากหน่วยงานอื่น
จึ งเห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ระยะเวลาในการเตรี ย มการ การก าหนดให้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป จึงมีความเหมาะสมแล้ว
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กร” หมายความว่า องค์กร...
“องค์กรของผู้บริโภค” หมายความว่า บุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบคนขึ้นไปหรือนิติ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๖ วรรคสอง กาหนดให้ “บุคคล
บุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีการดาเนินงาน ย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้ บริโภค” เมื่อ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าสองปี และไม่ถูกจัดตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก รัฐธรรมนูญใช้คาว่า “บุคคล” ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลมีสองแบบ คือ
ผู้ประกอบธุรกิจ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้น จึงควรกาหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถ
จัดตั้งเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้
บุคคลธรรมดาที่จะรวมตัวกัน เป็นองค์กรของผู้บริโภคควรจะต้องมีจานวนอย่างน้อย
๑๐ คน ขึ้นไป เพื่อให้เห็นว่ามีการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรมมีการดาเนินงานอย่างแท้จริง
การกาหนดให้มีผลการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้
ได้องค์กรของผู้บริโภคที่มผี ลการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์
“ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิ จตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนื่องจากมีการใช้คาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” ในร่างพระราชบัญญัติหลายมาตรา จึง
คุ้มครองผู้บริโภค
สมควรกาหนดให้มีนิยามคาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ”
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากมีการใช้คาว่า “ผู้บริโภค” ในร่างพระราชบัญญัติหลายมาตรา จึงสมควร
กาหนดให้มีนิยามคาว่า “ผู้บริโภค”
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์กร...
เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ค าว่า “คณะกรรมการ” ในร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ห ลายมาตรา
จึงสมควรกาหนดให้มีนิยามคาว่า “คณะกรรมการ”
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการองค์กร...
เนื่ องจากมี การใช้ค าว่า “ประธานกรรมการ”ในร่างพระราชบั ญ ญั ติห ลายมาตรา
จึงสมควรกาหนดให้มีนิยามคาว่า “ประธานกรรมการ”
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการองค์กร...
เนื่องจากมีการใช้คาว่า “รองประธานกรรมการ” ในร่างพระราชบัญญัติหลายมาตรา
จึงสมควรกาหนดให้มีนิยามคาว่า “รองประธานกรรมการ”
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“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการองค์กร...

เนื่องจากมีการใช้คาว่า “กรรมการ” ในร่างพระราชบัญญัติหลายมาตรา จึงสมควร
กาหนดให้มีนิยามคาว่า “กรรมการ”
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการองค์กร...
เนื่ องจากมีก ารใช้ ค าว่า “ผู้ อ านวยการ” ในร่างพระราชบั ญ ญั ติ ห ลายมาตรา จึ ง
สมควรกาหนดให้มีนิยามคาว่า “ผู้อานวยการ”
“สิทธิผู้บริโภค” หมายความว่า สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากมีการใช้คาว่า “สิทธิผู้บริโภค” ในร่างพระราชบัญญัติหลายมาตรา ประกอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายหรือตามหนังสือ กับนิยามคาว่า “สิทธิผู้บริโภค” มีการอธิบายความหมายที่กว้างกว่ากฎหมายอื่น ดังนั้น
สัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้นิยามคาว่า “สิทธิผู้บริโภค” ครอบคลุมกฎหมายทุกฉบับที่มีการบัญญัติรับรองและ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ บ ริ โภค เห็ น ควรใช้ ข้ อ ความตามที่ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ โดยให้เพิ่มข้อความว่า “ตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
เป็ น ภาคี แ ละมี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ” ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ความที่ น ามาจากร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
เนื่องจากมีการใช้คาว่า “รัฐมนตรี ” ในร่างพระราชบัญญัติห ลายมาตรา จึงสมควร
กาหนดให้มีนิยามคาว่า “รัฐมนตรี”
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติในการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกาหนดให้ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

หมวด ๑
องค์กร...
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์กรขึ้นเรียกว่า “องค์กร...” เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๖ วรรคสาม กาหนดให้เป็น
อิสระไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด องค์กรที่มีความเป็นอิสระ จึงควรกาหนดให้องค์กรดังกล่าว ไม่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
พลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประเด็นว่าหากไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วจะไม่สามารถรับงบประมาณจากรัฐได้ เรื่อง
นี้ต้ อ งกลั บ ไปดู เจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ จัด ตั้ งองค์ กรว่าต้ องการให้ องค์ก รดังกล่ าวมี
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สถานะอย่างไร เมื่อไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ต้องแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ การได้รับ
งบประมาณหรือไม่ และการได้รับงบประมาณอย่างไร ซึ่งต้องแยกว่าเป็นการรับตรงหรือรับ
ผ่าน ในขณะนี้มีหน่วยงานที่ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ได้รับงบประมาณ เช่น สภา
วิชาชีพ คือ สภาทนายความซึ่งรับงบประมาณจากรัฐ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้ว
ว่า สภาทนายความไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ แต่รับงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม แพทยสภาก็เช่นกัน ซึ่งมีบทความของสานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
แต่ได้รับงบประมาณโดยในกฎหมายของแพทยสภาระบุที่มารายได้เป็นเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณรายจ่าย จึงเห็นว่าหากไม่ใช่หน่วยงานรัฐก็อาจได้รับงบประมาณได้ ตัวอย่างคือ
สภาทนายความและแพทยสภา
ประเด็นต่อไปคือรับผ่านหรือรับ ตรงซึ่งถ้าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจะรับตรงไม่ได้ ต้อง
รับผ่าน ส่วนจะได้งบประมาณมากน้อยเท่าไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มาตรา ๖ ให้องค์กรมีสานักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดจังหวัด

เนื่องจากจัดตั้งองค์กรในระยะเริ่มแรก องค์กรควรมีสานักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานขององค์กรของผู้บริโภค เพราะกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางของประเทศในทุกด้าน อาทิ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ สถาน
ที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสาร อย่างไรก็
ตามในอนาคตองค์กรอาจมีการดาเนินการในส่ วนภูมิภ าคมากขึ้น ซึ่งอาจมีความจาเป็น
จะต้องมีสานักงานในส่วนภูมิภาค จึงกาหนดให้สามารถจัดตั้งสานักงานในจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งได้

มาตรา ๗ กิ จ การขององค์ กรไม่ อยู่ ภ ายใต้บั งคั บ แห่ งกฎหมายว่าด้ ว ยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ทั้งนี้ ผู้อานวยการ พนักงาน และลู กจ้างขององค์กรต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน

เหตุ ผ ลในการยกร่างฯ มาตรา ๗ เนื่ องจากกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทนมีบทบัญญัติลักษณะเดียวกัน ในการยกเว้นมิให้ใช้กฎหมายทั้งสี่ฉบับดังกล่าวบังคับ
แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีกฎหมายบัญญัติเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนเป็นการ
เฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้น โดยหลักทั่วไปหน่วยงานของรัฐอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายทั้งสี่ฉบับดังกล่าว

หนึ่ง
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการมีความคล่องตัว
ในการบริหารงาน และสามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นหลักประกันและ
ให้ความเป็นธรรม จึงให้พนักงานได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในกฎหมาย
ดังกล่ าวทั้งสี่ ฉบั บ ดังนั้น กฎหมายที่จัดตั้งหน่ว ยงานของรัฐ จึงกาหนดให้ “กิจการของ
หน่วยงานไม่อยู่ภ ายใต้บังคับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้
ผู้อานวยการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” การใช้ ถ้อยคาดังกล่าวจึงที่เป็น รูปแบบทั่วไปในการเขียน
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนขององค์กรตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรกาหนดให้ผู้อานวยการ พนักงาน
และลู ก จ้ า งขององค์ ก รซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกันสังคม เนื่องจากหน่วยงานรัฐที่ มีความเป็นอิสระหลายหน่วยงาน มีรายได้ที่แน่นอน
มีเงินทุน จึงทาให้มีศักยภาพที่จะดูแลเจ้าหน้าที่และพนักงานได้ไม่น้อยกว่าสิทธิที่จะได้รับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่องค์กรตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ มีรายได้
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งอาจมีอย่างจากัด อีกทั้งไม่มีรายได้ที่แน่นอน
จึงทาให้ไม่มีหลักประกัน และอาจเป็นภาระของหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแล จึงควรให้
กิ จ การขององค์ ก รอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายประกั น สั ง คม เช่ น เดี ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๘ เงินและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการขององค์กร ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๓๒
(๒) เงิน อุดหนุ น ทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยตรงเป็นรายปีจากงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี โดยรัฐบาลพึงจัดสรรให้เป็นจานวนที่เพียงพอสาหรับการบริหารงาน
โดยอิสระของคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินงานขององค์กร
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

เหตุผล (๑) กฎหมายที่ เกี่ยวกับงบประมาณในปัจจุบันจะไม่กาหนดถึงทุนประเดิม
เพราะทุนประเดิมใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก และบทเฉพาะกาลได้
กาหนดให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานทาแผนของบประมาณจาก
คณะรัฐมนตรีจึงถือว่าเป็นทุนประเดิมก้อนหนึ่ง จึงควรกาหนดให้ใช้ข้อความว่า “เงินที่ได้รับ
โอนตามมาตรา ๓๒” เพื่อให้เงินโอนเข้าสู่องค์กรในขณะที่ได้จัดตั้งองค์กรแล้ว โดยให้โอน
เงินก่อนจัดตั้งองค์กรเป็นเงินขององค์กร เพื่อจะได้ใช้ต่อเนื่องและเป็นทุนต่อเนื่องต่อไป
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(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์กร
(๒) เพื่อให้องค์กรตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยเป็น เงิน
(๕) รายได้อื่น
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ รัฐ บาลจั ด สรรให้ โดยตรงเป็ น รายปี จ ากงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
การรับเงินตาม (๓) และ (๕) ต้องไม่เป็นการทาให้องค์กรขาดความเป็นอิสระ สอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในการดาเนินงาน หรือขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
(๓) (๔) (๕) เพื่อให้องค์กรตามร่างพระราชบัญญั ตินี้ มีรายได้อื่นนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจการขององค์ และเป็นการ
ลดภาระจากเงินงบประมาณ อย่างไรก็ตามการรับเงินดังกล่าวต้องไม่เป็นการทาให้องค์กร
ขาดความเป็นอิสระในการดาเนินงาน หรือขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแทรกแซงจากผู้ประกอบการ
มาตรา ๙ ทรัพย์สินขององค์กรเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่อยู่ในความรับผิด
เหตุผล การกาหนดดังกล่าว เพื่อให้ องค์กรตามร่างพระราชบัญ ญัติฉบับนี้สามารถ
แห่งการบังคับคดี
ดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ เพื่อเกิดความสะดวกในการบริหารกิจการ
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่องค์กรได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ ตามมาตรา ๘ (๓) หรือ ขององค์ก ร ซึ่งการกาหนดดังกล่ าวเป็ นรูป แบบทั่ วไปในการร่างกฎหมายที่ มีการจัดตั้ ง
ได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงิน หรือทรัพย์ สินตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ขององค์กรให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กร
ให้องค์กรมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินขององค์กร
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่องค์กรได้มาโดยใช้เงินตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) ให้
ตกเป็นที่ราชพัสดุ แต่องค์กรมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์ได้
มาตรา ๑๐ การเก็บ รั กษาและการใช้ จ่ ายเงิน และทรัพ ย์ สิ น ขององค์ ก รให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้องค์กรจัดทาบัญชีตามหลักสากล และจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญ ชี และการพัส ดุขององค์กร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง
ให้ องค์กรจัดทางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทา
การส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี

เหตุผล การกาหนดดังกล่าว เพื่อให้องค์กรตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหน้าที่ต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์กร การจัดทา
บัญชีตามหลักสากล การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กร การรายงานผลการตรวจสอบ การจัดทางบการเงิน การให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์กร การรายงาน
ประจาปี การรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานขององค์กรในปีที่ล่วงมาด้วย ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการตรวจสอบการใช้งบประมาณเช่นเดียวกับองค์กรอื่น ซึ่งการกาหนด

๘

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
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ในทุ ก รอบปี ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามที่ ดังกล่าวเป็นรูปแบบทั่วไปในการร่างกฎหมายที่มีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์กร และจัดทารายงานผล
เสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้องค์กรทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
แสดงงบการเงินและบัญชีทาการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว รายงานของผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งแสดงผลงานขององค์กรในปีที่ล่วงมาด้วย
หมวด ๒
คณะกรรมการองค์กร...
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการองค์กร...”
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจานวนเก้าคนซึ่งองค์กรของผู้บริโภคเลือก
จากผู้แทนองค์กรของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้านละหนึ่งคน
(ก) ด้านการเงินและการธนาคาร
(ข) ด้านการขนส่งและยานพาหนะ
(ค) ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
(ง) ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(จ) ด้านบริการสุขภาพ
(ฉ) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
(ช) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(ซ) ด้านบริการสาธารณะ
(ฌ) ด้ านอื่ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) กรรมการเขตพื้ น ที่ จ านวนสิ บ คนซึ่งเลื อกกัน เองจากผู้ แ ทนองค์ก รของ

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๖ ได้กาหนดให้ มีการจัดตั้ง
องค์กรที่มีความเป็นอิสระซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิด พลั งในการคุ้ มครองและพิ ทั กษ์ สิ ท ธิของผู้ บ ริโภค องค์ก รดั งกล่ าวจึงมีค วามจาเป็ น
จะต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นและการด าเนิ น งาน โดยตั ว แทนของผู้ บ ริ โ ภคในรู ป แบบของ
คณะกรรมการซึ่ งมี อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ได้ตั ว แทนของ
ผู้บริโภคมาเป็นกรรมการ จึงได้มีการกาหนดให้ผู้บริโภครวมตัวกันเป็นองค์กรของผู้บริโภค
เพื่อให้องค์กรของผู้บริโภคส่งผู้แทนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นกรรมการขององค์กร
โดยที่การดาเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความจาเป็นจะต้องมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ๒ ส่วน คือ
๑. กรรมการในลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง
ๆ เพื่อให้ ได้กรรมการที่มีความรู้ทางวิช าการ ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ความรู้
เกี่ยวกับกลไกตลาดและความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
๒. กรรมการเขตพื้นที่ซึ่งมีประสบการณ์และมีผลงานการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ไกล้ชิดกับสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานในพื้นที่ การมีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคมี

๙
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ผู้บริโภคในแต่ละเขตพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการมีอานาจออกประกาศกาหนดแบ่งเขต
พื้นที่ประเทศออกเป็นสิบเขต ให้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งเขตพื้นที่ ส่วนเขตพื้นที่อื่น
ให้กาหนดเขตพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอัน
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
การกาหนดด้านความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม (๑)
(ก) ถึ ง (ฌ ) และการก าหนดแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ข องกรรมการเขตพื้ น ที่ ต าม (๒)
คณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงด้านความเชี่ยวชาญและเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขต
พื้นที่ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ให้กรรมการเลือกประธานกรรมการ
หนึ่งคน และรองประธานกรรมการหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ และผู้อานวยการอาจแต่งตั้ง
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้

เหตุผลในการยกร่าง
ความเข้มแข็ง ดังนั้น กรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงมี กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและกรรมการเขตพื้นที่ โดยให้มีสัดส่วนกรรมการเขตพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่
ได้เลือกกันเองจากองค์กรของผู้บริโภค มากกว่ากรรมการผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ๑ คน
เนื่องจากกรรมการเขตพื้นที่ถือว่าเป็นผู้แทนของผู้บริโภคทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ที่
เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเทคโนโลยี การกาหนดกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
กรรมการเขตพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะอาจไม่สามารถดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคได้เท่าทัน
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงสมควรกาหนดให้คณะกรรมการสามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ ผู้แทนเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
เพื่ อ เป็ น การก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการ ให้ ส ามารถ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ปฏิ บั ติงานได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและมี ประสิ ท ธิผ ล ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ าย
ก. คุณสมบัติ
การเมือง และภาคธุรกิจ
(๑) มีสัญชาติไทยและมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนที่จะรับ
เลือกเป็นกรรมการ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

๑๐
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(๖) เคยต้องคาพิพ ากษาหรื อคาสั่ งของศาลให้ ทรัพ ย์สิ นตกเป็น ของแผ่น ดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๘) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผู้
บริหารทองถิ่น ผู้ดารงตาแหนงบริหารของพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
ประธานสาขาพรรคการเมือง ขาราชการการเมือง หรือผู้ดาารงตาแหนงทางการเมือง
(๙) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการศาลปกครอง กรรมการปองกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) ไม่เป็ น สมาชิกขององค์กรของผู้ ป ระกอบธุรกิจ หรือเป็น ผู้ ประกอบ
ธุรกิจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียใน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับการเสนอชื่อ
มาตรา ๑๓ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
เพื่ อให้ ค ณะกรรมการมีระยะเวลาพอสมควร จึงมีก ารก าหนดให้ มี ว าระการดารง
เลือกใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้แต่ไม่กิน ๒ วาระติดต่อกัน เพื่อเป็นการ
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้บริโภคได้เข้ามาทาหน้าที่
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ กรรมการพ้ น จาก
เพื่อเป็นการกาหนดลักษณะไม่พึงประสงค์ ในการเป็นกรรมการ จึงกาหนดการพ้น
ตาแหน่ง เมื่อ
จากตาแหน่งของกรรมการ และการกาหนดแนวทางแก้ไขกรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่ง
(๑) ตาย
ก่อนครบวาระ
(๒) ลาออกหรือพ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภค
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

๑๑

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
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ในกรณี ที่ กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้บุคคลในบัญชีรายชื่อ
ส ารอง ในด้ า นเดี ย วกั น นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ งได้ รั บ คะแนนในล าดั บ ถั ด ไปเข้ า ด ารง
ตาแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่ได้รับเลือกในลาดับถัดไปให้ดาเนินการเลือกใหม่ และให้ผู้ที่
ได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการ เว้นแต่วาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่ดาเนินการเลือกก็ได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นตัวแทนของผู้บริโภค ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ใน
การประสานนโยบายและการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
(๒) ส่งเสริม สนั บสนุน การมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการ
จัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค และให้ความช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดพลัง
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
(๓) สนับสนุนและดาเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา
สินค้าและบริการ แจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบการด้วยก็ได้
(๔) ดาเนินการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภค ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนและการดาเนินคดีแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ
(๕) ให้ คาปรึกษาแก่ผู้ บ ริโภคเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจ
(๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และหน่ วยงานรัฐ ในการกาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ การบังคับใช้ กฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค หรือตามที่หน่วยงานของรัฐขอความเห็น

เนื่องจากคณะกรรมการขององค์กรมีภารกิจหลักที่จะต้องดาเนินการและขับเคลื่อน
องค์กร เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ การ
ด าเนิ น การดั งกล่ า วมี ค วามจ าเป็ น อย่า งยิ่ งที่ ค ณะกรรมการจะต้ อ งท างานประสานกั บ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรระดับ
นโยบาย ดังนั้น คณะกรรมการดังกล่าวจึงควรอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
การสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สิ่ง
สาคัญประการแรก คือ การทาให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง รู้จักปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ของตนได้ คณะกรรมการจึงควรมีห น้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ผู้บริโภค อาทิ
ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของผู้บริโภค การให้ ความช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภค การ
เผยแพร่ข้อมูลหรือให้ความรู้แก่ผู้บริโภค การให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค การเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภค ซึ่งปรากฏตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐)
๒. หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
การทางานในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
เป็นภารกิจที่มีความสาคัญของคณะกรรมการ เพราะการปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภค
มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ยความร่ว มมื อจากทุ กภาคส่ ว นในสั งคม การมี ก ารประสานกั น
ระหว่างหน่วยงานจะสามารถทาให้เกิดกระบวนการในการกาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การร่วมกันทางาน คณะกรรมการจึงควรมีหน้าที่ ในการความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ การบั งคั บใช้ กฎหมาย กฎ ระเบี ยบต่ าง ๆ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล ซึ่งปรากฏตามมาตรา ๑๕ (๓/๑) (๖) (๘)

๑๒
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(๗) ตรวจสอบการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระดับนโยบาย
และรายงานไปยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ เกิดกระบวนการในการนาข้อขัดข้องหรือสภาพปั ญ หาการละเมิ ดสิ ทธิของ
(๙) ส่ งเสริ มการศึกษาและการวิจั ย รวมทั้ งจัดประชุม ประจาปี รับฟั งความ ผู้บริโภคไป สู่ระดับนโยบาย คณะกรรมการจึงควรมีหน้าที่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
คิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภคหรือประชาชน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามอานาจ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานรัฐ ในการกาหนดนโยบาย ตาม
หน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ (๖)
(๑๐) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นหรื อ การด าเนิ น คดี ข อง
ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทาของผู้ประกอบธุรกิจ
(๑๑) กาหนดนโยบายและกากับ ดูแลการดาเนิน งานขององค์กรให้ เกิดการ
จัดการที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่
(๑๒) อนุ มั ติ แ ผนงานหลั ก แผนการด าเนิ น งาน และแผนการเงิ น และ
งบประมาณประจาปีขององค์กร
(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุ ค คล การงบประมาณ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น การก าหนดต าแหน่ ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ อื่น แก่ พ นั กงานและลู กจ้ างขององค์ก ร และการด าเนิน การอื่ น ของ
องค์กร
(๑๔) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง (๑๓)
(จ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อย
เหตุผล การยกร่างตามมาตรา ๑๖ เกี่ยวกับการประชุมของกรรมการเป็นรูปแบบ
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ทั่วไปในการเสนอร่างกฎหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๓
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ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลื อกกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ย งเท่ากัน ให้ ประธานในที่ป ระชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้
นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้อานวยการเพื่อ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้ ผู้อานวยการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนได้ และให้ น ารู ป แบบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ของกรรมการมาใช้ กั บ
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
อนุกรรมการด้วย
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗
เพื่อให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ให้ คณะกรรมการจั ดทารายงานผลการปฏิ บัติห น้าที่ ประจาปี
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี ต่ อ
รายงานปั ญ หาอุป สรรคและข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การคุ้มครองและพิ ทักษ์ สิ ทธิแก่ คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการโดยคณะรัฐมนตรี
ผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนอุ ป สรรคและแผนการด าเนิ น งานในระยะต่ อ ไปเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
หมวด ๒
ผู้อานวยการองค์กร...
มาตรา ๒๐ ให้มีผู้อานวยการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ เป็ นผู้รับผิ ดชอบการ
เพื่ อ ให้ มี ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร มี ห น้ า ที่
บริหารกิจการขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน รับผิดชอบงานด้านธุรการ เป็นผู้บั งคับบัญ ชาพนักงานและลู กจ้างในองค์กร ขึ้นตรงต่อ
และลูกจ้างในองค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการ โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความ

๑๔

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
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ให้ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อานวยการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมในการบริหารกิจการ
ขององค์กร
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒ ข. (๑) ถึง (๑๐)
(๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์กร
มาตรา ๒๑ ให้ ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจ
เพื่อกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการ และกาหนดวิธีการเมื่อ ตาแหน่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่ อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ผู้อานวยการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้ง
เมื่อตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อานวยการคนใหม่ ให้
คณะกรรมการ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อานวยการพ้นจาก
เพื่อเป็นการกาหนดลักษณะไม่พึงประสงค์ ในการเป็นผู้อานวยการ จึงกาหนดการพ้น
ตาแหน่งเมื่อ
จากตาแหน่งของผู้อานวยการ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๐ วรรค
สอง
(๔) ไม่ผ่านการประเมินตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

๑๕

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
มาตรา ๒๓ ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ
(๒) ดาเนิน การเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินการงบประมาณ และ
การบริหารด้านอื่นขององค์กร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกับ การดาเนิ น งานขององค์กรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกั บ
กฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
ผู้อานวยการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เหตุผลในการยกร่าง
เพื่อเป็นการกาหนดหน้าที่ของผู้อานวยการในการบริหารกิจการขององค์กร

มาตรา ๒๔ ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ แทนขององค์ก รในกิ จการขององค์ก รที่
เพื่อกาหนดให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทนขององค์กรในกิจการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่ผู้อานวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานใน บุคคลภายนอก
เรื่องใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
หมวด ๓
การได้มาซึ่งกรรมการ
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ ให้
องค์ ก รของผู้ บ ริ โภคที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๓ และมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไว้ต่อองค์กร
เมื่อองค์กรได้ขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคใดตามวรรคหนึ่งแล้วให้เป็นอัน
ใช้ได้
การขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้ องค์กรประกาศรายชื่ อองค์ กรของผู้ บ ริโภคที่ ได้รับ การขึ้ นทะเบี ย นไว้ให้
ทราบโดยทั่วกัน และให้บัญชีรายชื่อดังกล่าวใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการปรับปรุง
แก้ไขตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

เนื่องจากมาตรา ๔๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดว่า
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ร วมกั น จั ด ตั้ งองค์ ก รของผู้ บ ริ โภค เพื่ อ คุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข อง
ผู้บริโภค และมาตรา ๔๖ วรรคสาม กาหนดให้ องค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิร่วมกัน
จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิ ท ธิของ
ผู้บริโภค
ในขั้ น แรกก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจั ด ตั้ งองค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ จึ ง ควรจั ด ให้ มี ก ารขึ้ น
ทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคก่อนที่องค์กรของผู้บริโภคจะรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระต่อไป

๑๖

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
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องค์กรของผู้บริโภคใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรื อชะลอ
การดาเนินการเสนอชื่อหรือ การเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ เมื่ อมี เหตุ ที่ ต้ องมี การเลื อ กกรรมการ ให้ อ งค์ ก รประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ ย่างน้อยเจ็ดวัน
ติดต่อกัน และให้องค์กรของผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา ๒๕ ที่ประสงค์
จะเสนอชื่อผู้แทนองค์กรของผู้บริโภคเป็นกรรมการ ให้ดาเนินการเสนอชื่อพร้อมทั้ง
หนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่องค์กรประกาศกาหนด
การที่องค์กรของผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่เสนอชื่อผู้แทนองค์กรของผู้บริโภค
เป็ น กรรมการตามวรรคหนึ่ งไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใด ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ก ารเลื อ กกรรมการที่
ดาเนินการต่อไปต้องเสียไป

เหตุผลเมื่อการขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคแล้ว ต่อมาเมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือก
กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้องค์กรแจ้งให้ องค์กรของผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนไว้เสนอชื่อ
ผู้แทนองค์กรของผู้บริโภคเป็นกรรมการ โดยให้ดาเนินการเสนอชื่อพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
ของบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่องค์กรประกาศกาหนด เพื่อให้ได้ผู้แทนขององค์กร
ของผู้บริโภคมาทาการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการ

มาตรา ๒๗ เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๖ แล้ ว ให้ อ งค์ ก ร
เพื่อให้องค์กรทาหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนองค์กรของผู้บริ โภคว่า
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการเสนอชื่อว่าถูกต้องตามที่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่
กาหนดในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๖ หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ใด
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๖ ให้แจ้งองค์กรของผู้บริโภคซึ่ง
เสนอชื่อบุคคลนั้นดาเนินการเสนอชื่อใหม่ภายในเวลาที่องค์กรกาหนด เมื่อพ้นกาหนด
ดังกล่าวแล้ว หากองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวไม่เสนอชื่อให้ถือว่าสละสิทธิในการเสนอ
ชื่อผู้แทน
เมื่ อ พ้ น ก าหนดระยะเวลาการเสนอชื่ อ ตามวรรคหนึ่ งหรื อตามมาตรา ๒๖
แล้วแต่กรณีแล้ว หากผู้ได้รับการเสนอชื่อตาย หรือยกเลิกหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ
หรือขาดคุณสมบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดให้องค์กรดาเนินการต่อไป โดยจะไม่ดาเนินการให้มี
การเสนอชื่อใหม่ก็ได้
มาตรา ๒๘ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณีแล้ว การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๑ ให้องค์กรดาเนินการ

เพื่อกาหนดให้องค์กรมีหน้าที่ ดังนี้
จัดให้มีการเลือกกรรมการ โดยให้องค์กรของผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนไว้เสนอชื่อผู้แทน

๑๗

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้องค์กรของผู้บริโภคขึ้น ทะเบียนไว้ตามมาตรา ๒๕ เสนอชื่อผู้แทน
เป็นกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(ก) กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) ด้านใดด้าน
หนึ่งจานวนหนึ่งคน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่
แสดงให้ เห็ น ถึ งการเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ หรื อ มี ป ระสบการณ์ เป็ น ที่
ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านที่มีการเสนอ
(ข) กรรมการเขตพื้นที่ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) จานวนหนึ่งคน โดยผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
และมีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรของผู้บริโภคที่ เสนอมาหรือองค์กรผู้บริโภคอื่นที่ขึ้น
ทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน
(๒) จัดให้องค์กรของผู้บริโภคเลือกผู้แทนองค์กรผู้บริโภคตาม (๑) (ก) ในแต่ละ
ด้านตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) ให้ได้จานวนด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ได้รับ
คะแนนลาดับรองลงไปจานวนสามคนแรกของแต่ล ะด้านเป็นผู้ได้รับการบรรจุในบัญชี
รายชื่อสารองของแต่ละด้านนั้น ๆ
(๓) จัดให้ ผู้แทนองค์กรผู้บ ริโภคตาม (๑) (ข) เลือกกันเองในแต่ละเขตพื้นที่
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) ให้ได้จานวนเขตพื้นที่ละหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ได้รับ
คะแนนลาดับรองลงไปจานวนสามคนแรกของแต่ละเขตพื้นที่เป็นผู้ได้รับการบรรจุใน
บัญชีรายชื่อสารองของแต่ละเขตพื้นที่นั้น ๆ
การลงคะแนนเลือกกันเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
การวินิจฉัยของศาลในภายหลังว่าการขึ้นทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบ ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อ การที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันที่ศาลมีคาวินิจฉัย
บทเฉพาะกาล

เหตุผลในการยกร่าง
เป็นกรรมการ ๒ ประเภท ได้แก่ กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและกรรมการเขตพื้นที่
จัดให้องค์กรของผู้บริโภคเลือกผู้แทนองค์กรผู้ บริโภคเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในแต่ละด้านให้ได้จานวนด้านละหนึ่งคน และให้บุคคลผู้ได้รับคะแนนลาดับรองลงไป
จานวนสามคนแรกของแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อสารองของแต่ละด้าน
นั้น ๆ
จัดให้ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคเลือกกันเองเป็นกรรมการเขตพื้นที่ในแต่ละเขตพื้นที่ให้ได้
จานวนเขตพื้นที่ละหนึ่งคน และให้บุคคลผู้ได้รับคะแนนลาดับรองลงไปจานวนสามคนแรก
ของแต่ละเขตพื้นที่เป็นผู้ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อสารองของแต่ละเขตพื้นที่นั้น ๆ

๑๘

ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ
มาตรา ๒๙ ในวาระเริ่มแรกก่อนมีคณะกรรมการ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาหน้าที่ คณะกรรมการในการออกประกาศ ตามมาตรา ๑๑ (๑) (ฌ) มาตรา ๑๑ (๒)
และหมวด ๔
การออกประกาศ ตามมาตรา ๑๑ (๑) ให้ ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ห รื อ สภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อั น เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โภค การ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ การดาเนิน การด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
และการรวมตัวกันของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค
มาตรา ๓ ๐ ในวาระเริ่ ม แรกก่ อ นมี อ งค์ ก ร ให้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีทาหน้าที่องค์กรในการดาเนินการตามหมวด ๔

เหตุผลในการยกร่าง
เหตุ ผ ล เมื่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในวาระเริ่ ม แรกยั ง ไม่ มี
คณะกรรมการในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จึงต้องมีการดาเนินกระบวนการคัดเลือก
กรรมการ แต่กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติ
หลายประการที่ให้ อานาจคณะกรรมการในการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการหลาย
ฉบับ และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรในการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการ ดังนั้น เมื่อในวาระ
เริ่มแรกยั งไม่ มี กรรมการและยั งไม่ มี องค์ กร จึ งมี ความจ าเป็ น จะต้ องมี ผู้ ท าหน้ าที่ แทน
คณะกรรมการในการออกประกาศต่าง ๆ ทาหน้าที่แทนองค์กรในการจัดให้มีการคัดเลือก
กรรมการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีประสบการณ์ใน
การจั ด ตั้ ง องค์ ในลั ก ษณะนี้ จึ ง เห็ น ควรให้ ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ท าหน้ า ที่ แ ทน
คณะกรรมการ และให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่องค์กรในวาระเริ่มแรก

มาตรา ๓๑ ให้มีการดาเนินการเลือกคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เนื่องจากเพื่อให้มีการเลือกคณะกรรมการโดยเร็วจึงกาหนดให้ สานักงานปลัดสานัก
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
นายกรั ฐ มนตรี ด าเนิ น การเลื อ กคณะกรรมการภายในหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๒ ในวาระเริ่ ม แรกก่ อ นที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ให้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท าแผนการด าเนิ น การของ
คณะกรรมการและแผนการจั ด ตั้ ง และการบริ ห ารงานขององค์ ก รเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและการบริหารงาน
ตามแผนดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นการตามแผนที่ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรี
เสนอตามวรรคหนึ่งตามความจาเป็น
เมื่อได้มีการจัดตั้งองค์กรแล้ว ให้โอนเงินก่อนจัดตั้งองค์กรตามมาตรานี้ให้เป็น
เงินขององค์กร

เนื่ อ งจากในวาระเริ่ม แรกก่ อ นจั ด ตั้ งองค์ ก รควรจะต้ อ งมี ผู้ ท าหน้ าที่ ในการจั ด ท า
แผนการดาเนินการของคณะกรรมการ และแผนจัดตั้งการบริหารงานขององค์กรเสนอต่อ
คณะมนตรี เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและการบริหารงานตาม
แผนดังกล่าว จึงสมควรให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดาเนินการ
เพื่อให้เงินก่อนจัดตั้งองค์กรโอนเข้าสู่องค์กรในขณะที่จัดตั้งองค์กรแล้ว เพื่อให้องค์กร
มีเงินใช้ต่อเนื่องและเป็นทุนต่อไป

สคบ. /กองกฎหมายและคดี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

