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สารบัญ 
          

                                                                                                              หนา้ 

พระราชบัญญัตกิารจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ............................................  ๑ 

ภาคผนวก  

 ก. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ .................................................................................................................  (๑) 

๑. เหตุผลในการประกาศใช ้......................................................................................  (๑) 
๒. วันใช้บังคับ ...........................................................................................................  (๑) 
๓. สาระส าคัญของพระราชบญัญัต ิ..........................................................................  (๑) 

๓.๑ บทนิยาม ....................................................................................................  (๑) 
๓.๒ สิทธิขององคก์รของผู้บริโภค ......................................................................  (๒) 
๓.๓ ลักษณะขององค์กรของผูบ้รโิภคที่จะรวมตัวกัน 
  จัดตัง้เปน็สภาองค์กรของผูบ้ริโภค ..............................................................  (๒) 
๓.๔ การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ............................................  (๒) 
๓.๕ หน้าทีข่องนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจ าจังหวดั ....................  (๓) 
๓.๖ การคดัค้านองค์กรของผูบ้รโิภคที่ไดแ้จ้งสถานะตามขอ้ ๓.๔ 
  ว่าไม่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ........................................................  (๓) 
๓.๗ การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค ..............................................................  (๓) 
๓.๘ สถานะของสภาองคก์รของผู้บริโภค ...........................................................  (๔) 
๓.๙ กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการเมือ่มีการจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว .......  (๔) 

๓.๑๐ เรื่องทีต่้องก าหนดไว้ในข้อบงัคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค ....................  (๔) 
๓.๑๑ คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บรโิภค .........................................  (๕) 
๓.๑๒ อ านาจของสภาองค์กรของผูบ้ริโภค ...........................................................  (๕) 
๓.๑๓ การประชมุสมาชกิและผู้บรโิภคทั่วไป ........................................................  (๖) 
๓.๑๔ การจดัสรรเงินอุดหนนุ ...............................................................................  (๗) 
๓.๑๕ การประเมินผลการด าเนินงาน ...................................................................  (๗) 
๓.๑๖ การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี .............................................  (๗) 
๓.๑๗ การจดัสรรเงินอุดหนนุเพ่ือเป็นทุนประเดมิ ................................................  (๗) 
๓.๑๘ ผู้รักษาการ .................................................................................................  (๗) 

๔. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ....................................................  (๘) 
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 ข. ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบญัญัต ิ
  การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ........................................................  (๑๑) 

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญตัิ  
    การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. ....  ............................................................  (๑๑) 

 ความเปน็มาของรา่งพระราชบัญญตัิการจดัตัง้สภาองคก์รของผู้บรโิภค พ.ศ. ....  ...  (๑๒) 

 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๔๓๐๘๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค พ.ศ. .... ........................  (๑๖) 

 ร่างพระราชบัญญัติการจดัตัง้สภาองคก์รของผู้บริโภค พ.ศ. ....  
 พร้อมดว้ยบันทึกหลกัการและเหตุผล (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ..........................  (๑๗) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญตั ิ
การจดัตั้งสภาองคก์รของผู้บริโภค พ.ศ. ....  ............................................................  (๒๖) 

 แผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง และกรอบระยะเวลา  
ของรา่งพระราชบัญญตัิการจัดตัง้สภาองคก์รของผู้บริโภค พ.ศ. ....  .......................  (๓๑) 

 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) ...  (๓๒) 

 สรุปผลการรับฟงัความคดิเห็นรา่งพระราชบัญญัติ 
การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. ....  ............................................................  (๔๕) 

 การวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบญัญตั ิ
การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. ....  ............................................................  (๘๓) 

ค.  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ..............................................................................................  (๘๕) 

 ประกาศสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการจัดตั้งสภาองค์กรของผูบ้ริโภค พ.ศ. ....  ...............   (๙๒) 

 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. .... สภานิติบญัญัตแิหง่ชาต ิ.......................  (๙๔) 

 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๗๓ ลงวันที ่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิซึง่สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตลิงมติเหน็สมควร 
 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแลว้ จ านวน ๓ ฉบับ .........................................................   (๑๑๘) 
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 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๗๔ ลงวันที ่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 เรื่อง ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัต ิจ านวน ๓ ฉบับ ........................................................................   (๑๑๙) 

ง. ประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัต ิ
 การจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ......................................................  (๑๒๑) 

 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การก าหนดแบบและวธิีการ 
 แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ลงวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ................................................................................   (๑๒๓) 

 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การก าหนดแบบและวธิีการ 
 แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที ่๒) 
 ลงวันที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๖๒ ..................................................................................   (๑๔๒) 

จ. แผนภูมแิสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
 (ในระหว่างที่สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา) ....  (๑๔๓) 

ฉ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติ  
 ตามหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ....................................  (๑๔๗) 

 



























 (๑) 

ก. 
 

 
 
 
  

  

 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 
๑. เหตุผลในการประกาศใช ้

โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภค
ย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
เพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หน้า ๒๒ เมื่อวันพุธท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอาทิตยท่ี์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 
 
๓. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

๓.๑  บทนิยาม 

“สภาองค์กรของผู้บริโภค” หมายความว่า สภาขององค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรของผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหาก าไร 
ไม่ว่าการรวมตัวจัดตัง้นั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย 

 

สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 



 (๒) 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค*๑ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัด 
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ ่งปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
“นายทะเบียนประจ าจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดมอบหมาย 

๓.๒  สิทธิขององคก์รของผู้บริโภค 
ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันด าเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของ

ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๓.๓  ลักษณะขององค์กรของผู้บริโภคที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้องค์กรของผู้บรโิภคที่จะรวมตวักนัด าเนินการเพ่ือจัดตั้ง “สภาองค์กรของ

ผู้บริโภค” หรือที่จะเข้าเป็น “สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค” ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบง า

โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอ านาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 
หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง 

(๒)  ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
จากบุคคลตาม (๑) เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรตามข้อ ๓.๔ 

๓.๔  การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามข้อ ๓.๓ (๑) และ (๒) ซึ่งประสงค์จะเข้า

ร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้
ต่อนายทะเบียน โดยจะแจ้งต่อ “นายทะเบียนกลาง” หรือ “นายทะเบียนประจ าจังหวัด” ที่ผู้แจ้ง
มีภูมิล าเนาอยู่ก็ได้ และต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง 

ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลางก าหนด**๒ ซึ่งจะ
ก าหนดให้แจ้งโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ผู้แจ้งสามารถด าเนินการได้

                                                        
*

๑พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดบทนิยาม
ของค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือน าเขา้มาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อ
ซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย. 

  

**โปรดดู ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การก าหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การก าหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เอกสารแนบหน้า (๑๒๓) - (๑๔๒). 



 (๓) 

โดยสะดวกด้วยก็ได้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และให้รับฟังความคิดเห็น
ขององค์กรของผู้บริโภคประกอบด้วย 

อนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งและเห็นว่าเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามข้อ ๓.๓ แล้ว 
ให้นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัดผู้รับแจ้งออกหลักฐานการแจ้งไว้ให้แก่ผู้แจ้ง  
และให้นายทะเบียนกลางประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๓.๕  หน้าที่ของนายทะเบียนกลางและนายทะเบยีนประจ าจังหวัด 
ก าหนดให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็น “นายทะเบียนกลาง” มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร 
และมีหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็น  “นายทะเบียน
ประจ าจังหวัด” มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อได้รับ
แจ้งแล้วให้ส่งรายชื่อองค์กรของผู้บริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยเร็วเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก 

๓.๖  การคัดค้านองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะตามข้อ ๓.๔ ว่าไม่มีลักษณะตามที่
กฎหมายก าหนด 

ก าหนดให้ผู้ใดท่ีเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะไว้ตามข้อ ๓.๔ มีลักษณะ
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๓.๓ ให้มีสิทธิยื่นค าคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานต่อนายทะเบียนกลางได้  

เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับค าคัดค้านดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง
แล้ววินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องตามข้อ ๓.๓ ให้ “เพิกถอน” 
การรับแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ให้ค าวินิจฉัยของ
นายทะเบียนกลางเป็นที่สุด 

๓.๗ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามข้อ ๓.๓ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องค์กร

มีสิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อนายทะเบียนกลางเพื่อเป็น  “ผู้เริ่มก่อการ” ในการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค และเมื่อได้แจ้งแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการ “รวบรวม” องค์กรของผู้บริโภคที่ยินยอมเข้าร่วม
ในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์กรของผู้บริโภค
ที่นายทะเบียนกลางได้ประกาศการรับแจ้งตามข้อ ๓.๔ ไว้ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่แจ้งเป็นผู้เริ่มก่อการ 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันแจ้งเปน็ผู้เริม่ก่อการ อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการดังกล่าว 
ผูเ้ริ่มก่อการจะขอให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวนให้องค์กรของผู้บริโภคมาแสดงความยินยอม
เข้าร่วมต่อนายทะเบียนกลางแทนผู้เริ่มก่อการก็ได้ 

เมื่อผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาแล้ว 
ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบพร้อมด้วยหลักฐานการยินยอมเข้าร่วมขององค์กรของผู้บริโภค 
ซึ่งเมื่อนายทะเบียนกลางได้รับแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ประกาศการจัดตั้ง



 (๔) 

สภาองค์กรของผู้บริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่ในกรณีที่
นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวน เมื่อนายทะเบียนกลางรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วน
ตามจ านวนและภายในก าหนดเวลาแล้ว ให้นายทะเบียนกลางด าเนินการตรวจสอบและประกาศการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

อนึ่ง การประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้นายทะเบียนกลางด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งหรือวนัที่รวบรวมองคก์รของผู้บริโภคได้ครบถ้วน และ
องค์กรของผู้บริโภคที่เข้าชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการหรือยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว 
จะขอถอนชื่อออกและจะเข้าชื่อกับคณะผู้เริ่มก่อการอื่นหรือยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภคอื่นไม่ได้ เว้นแต่มิได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคภายในก าหนดเวลาตามที่ได้เริ่มก่อการไว้ 

๓.๘ สถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งตามข้อ ๓.๗ เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านและด าเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
โดยให้ถือว่าองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นผู้เริ่มก่อการและที่ได้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค เป็นสมาชิกของสภาองคก์รของผู้บริโภคนับแตว่ันที่ประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค 

ทั้งนี้ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือการครอบง า
หรือการสั่งการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง 
ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ 

๓.๙ กจิกรรมที่ต้องด าเนินการเมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว 
ก าหนดให้เมื่อมกีารจัดตั้งสภาองคก์รของผู้บริโภคตามข้อ ๓.๗ แล้ว ให้คณะผู้เริ่มก่อการ

จัดท าร่างข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพื่อด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
(๒) เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
(๓) ก าหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๔) กิจการอื่นที่คณะผู้เริ่มก่อการเห็นสมควร 

๓.๑๐ เรื่องที่ต้องก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
(๒) แนวทางในการด ารงความเป็นอิสระตามข้อ ๓.๘ 
(๓)  โครงสร้างของการบริหารงานซึ่งอยา่งน้อยต้องมีคณะกรรมการนโยบายที่ประกอบด้วย

ประธาน รองประธาน และกรรมการนโยบายตามที่ก าหนด และคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการนโยบาย โดยกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๑๑ และตัวแทนขององค์กรของผู้บริโภค
จากพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะให้มีคณะกรรมการบริหารด้วยหรือไม่ก็ได้ 



 (๕) 

(๔)  โครงสร้างขององค์กรซึ่งอย่างน้อยต้องมีส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและ
หน่วยงานประจ าจังหวัดซึ่งอาจมีทุกจังหวัดหรือบางจังหวัดตามที่เห็นสมควร ตลอดทั้งวิธีการบริหารงาน
ของส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอย่างน้อยต้องมีเลขาธิการส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค
เป็นหัวหน้าส านักงาน และวิธีการบริหารงานในหน่วยงานประจ าจังหวัด รวมตลอดทั้งผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนสภาองค์กรของผู้บริโภค 

(๕)  หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับองค์กรของผู้บริโภคเข้าเป็นสมาชิก และสิทธิ 
หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมาชิกต้องไม่มีลักษณะเป็น
การกีดกันมิให้องค์กรของผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกได้ 

(๖)  จรรยาบรรณและการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและโทษ
กรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณ 

(๗)  ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง และค่าบริการที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๘)  การบัญชีและการเงิน การสอบบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สภาองค์กรของผู้บริโภค 
(๙)  การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การก าหนดต าแหนง่ อัตราเงินเดอืน ค่าจ้าง 

และเงินบ าเหน็จ รางวัลพนักงาน รวมทั้งระเบียบ วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน 
ทั้งนี้ ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องแจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบและ

เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๓.๑๑ คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านการเงินและการธนาคาร 
(๒) ด้านการขนส่งและยานพาหนะ 
(๓) ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 
(๔) ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๕) ด้านบริการสุขภาพ 
(๖) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 
(๗) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(๘) ด้านบริการสาธารณะ 

๓.๑๒ อ านาจของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภค นอกจากมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่

ได้จัดตั้งแล้ว ในฐานะเป็นผู้แทนผู้บริโภค ให้มีอ านาจด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑)  ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบาย

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 



 (๖) 

(๒)  สนับสนุนและด าเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้า
และบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของ
ผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือ
บริการหรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 

(๓) รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค 
ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

(๔) สนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค
ให้มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค 

(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

(๖) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งก่อนและในระหว่างการด าเนินคดีต่อศาล 

(๗) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมี
ผู้ร้องขอ หรือให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีในกรณีที่ผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดี
จากการใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภคหรือใช้สิทธิแทนผู้บริโภค แล้วแต่กรณี และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ 
ให้มีอ านาจประนีประนอมยอมความด้วย 

(๘) จัดให้มีหรือรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ทั้งนี้ การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรือ (๘) ถ้าเป็นการกระท าโดยสุจริต 
ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคพ้นจากความรับผิด ส่วนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับรายงานตาม (๓) 
ให้แจ้งผลการด าเนินงานให้สภาองค์กรของผู้บริโภคทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

อนึ่ง ในการด าเนินการตาม (๗) ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องคดีได้
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผู้บริโภค เช่นเดียวกับผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค รวมทั้งเช่นเดียวกับคู่กรณี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเมื่อศาลพิพากษาว่าผู้ประกอบธุรกิจกระท าการ
ละเมิด หรือผิดสัญญาต่อผู้บริโภค ให้ศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการให้แก่
สภาองค์กรของผู้บริโภคไมน่้อยกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
ที่ศาลก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระให้แก่ผู้บริโภค เว้นแต่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ว่า
มีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ให้ศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจ านวนดังกล่าวและช าระ
ค่าป่วยการให้เท่ากับจ านวนค่าใช้จ่ายนั้น 

๓.๑๓ การประชุมสมาชิกและผู้บริโภคทั่วไป 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสภาองคก์รของผู้บริโภคที่จะตอ้งจัดให้มกีารประชุมสมาชิก

และผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจ “อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสภาองค์กร
ของผู้บริโภค และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะยังประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค 
และการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค 



 (๗) 

๓.๑๔ การจัดสรรเงินอุดหนุน 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ “ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี” ที่จะเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอ  

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานโดยอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค แต่ในกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่า
จ านวนเงินที่คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีหนังสือ
ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนเพ่ือจัดให้เพียงพอก็ได้ 

๓.๑๕ การประเมินผลการด าเนินงาน 
ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มีการประเมินผล
การด าเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามระยะเวลาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก าหนด แต่ต้อง
ไม่เกิน ๓ ป ี

ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว ให้จัดท าโดยสถาบันหรือองค์กรที่ 
“เป็นกลาง” และ “มีความเชี่ยวชาญ” ในด้านการประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการคัดเลือก
ตามวิธีการที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก าหนด และในการประเมินผลการด าเนินงานของสภาองค์กร
ของผู้บริโภคจะตอ้งแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนาสภาองค์กร
ของผู้บริโภค และการสนับสนุนจากประชาชนหรือในด้านอื่นตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้ก าหนด
เพิ่มเติมขึ้น 

๓.๑๖ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภาเพ่ือทราบภายใน ๖ เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา อาจขอใหป้ระธานกรรมการนโยบาย
สภาองค์กรของผู้บริโภคชี้แจงการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจงด้วยวาจาได้ 

๓.๑๗ การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นทุนประเดิม 
ก าหนดให้เมื่อมีการประกาศจัดตัง้สภาองค์กรของผู้บริโภคตามข้อ ๓.๗ เป็นครั้งแรก 

หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นการจ่ายขาดเพ่ือเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้น
ดังกล่าวเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการด าเนินการให้เกิดการ
รวมตัวกันขององค์กรของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเกิดพลังอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศจัดตัง้สภาองค์กรของผู้บรโิภค และในการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

๓.๑๘ ผู้รักษาการ 
ก าหนดให้ “นายกรัฐมนตรี” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  



 (๘) 

๔. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้โดยง่าย สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพ (อินโฟกราฟิก) ท่ีองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และส านักกฎหมายและระเบยีบกลาง (สกร.) ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นและมีการเผยแพร่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงาน คือ www.indyconsumers.org และ www.opm.go.th ดังนี้ 

 
 



 (๙) 

 
 

 
 
 



 (๑๐) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 (๑๑) 

ข. 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

______________ 
 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค 
 
 

เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้
สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

 

ประวัติและความเป็นมา 
ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 (๑๒) 

ความเป็นมา 
ของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 

พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐*

* 
ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย†

** โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้‡*** 
(๑)  เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค www.ocpb.go.th ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ระยะเวลา ๓๒ วัน 

(๒)  เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม www.lawamendment.go.th ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ระยะเวลา ๔๔ วัน 
                                                        

*กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ...., อ.พ. ๑/๒๕๖๒. 

**
†รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”.  

***‡โปรดดู สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... เอกสารแนบ
หน้า (๔๕) - (๗๙). 



 (๑๓) 

(๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการจัดสัมมนา  เพื่อเผยแพร่สาระส าคัญของ
ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ครั้งที่ ๒  วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ ๓  วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๔  วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพมหานคร 
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติ

หลักการ “ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น “ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ....” และมีการแก้ไขบทบัญญัติในร่างเดิม จ านวน ๑๙ มาตรา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงได้แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการรับฟังความคิดเห็น จัดท าค าชี้แจง
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค www.ocpb.go.th และเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th 
ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๕ วัน 

(๒)  มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๐ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กองทุนสนบัสนนุการเสรมิสร้างสุขภาพ กรุงเทพมหานคร สภาทนายความ สมาคมพิทักษ์ประโยชน์
ผู้บริโภค สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย สมาคมคุ้มครอง

http://www.lawamendment/


 (๑๔) 

สิทธิประโยชน์ประชาชน สมาคมเพ่ือผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เอ.พี.เอช.เอ. 
สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิารจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... และมีมติ ดังนี้§* 

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้มีสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ก าหนดให้มี
ส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ที่เห็นควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติให้มีความรัดกุม 
เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้การจัดตั้งองค์กร
ของผู้บริโภคเป็นตัวแทนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคและสามารถด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งรายได้ในการด าเนินกิจการของส านักงาน
คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลพึงจัดสรรให้เป็นจ านวนที่เพียงพอนั้น 
ควรปรับแก้ไขถ้อยค าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระงบประมาณและสอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
ของรัฐด้วย รวมทั้งความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในประเด็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ บทบาทและ
ภารกิจอาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ กลไกการตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐ การก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลัง การก าหนด
บทบาทภารกิจให้ชัดเจนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ไม่ควรมีค าว่า “แห่งชาติ” ตลอดจนการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญ
ของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเสนอ 

                                                        
*§โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรวีันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.soc.go.th). 

http://www.cabinet/


 (๑๕) 

นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗**

* ก าหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ตลอดจนกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกดังกล่าว และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย คณะรัฐมนตรี
จึงได้เสนอ “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ....” “บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ....” “แผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....” และ “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist)” รวมทั้ง “สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ....” ตลอดจน “การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ....” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา**†† 

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเรื่องด่วน 

 

 
    

                                                        
**

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมา

พร้อมกับบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติให้เสนอแผนการจัดท า
กฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย 

 ฯลฯ      ฯลฯ”.  
**

††โปรดดู ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....” ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เอกสารแนบ
หน้า (๑๖) - (๘๔). 













































































































































 (๘๕) 

ค. 
 

 
 
 
  

  

 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อมาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หน่ึง 
ขั้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเรื่องด่วน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ๑๘๒ เสียง  ไม่เห็นด้วย (ไม่มี)  งดออกเสียง ๘ เสียง  ไม่ลงคะแนนเสียง 
(ไม่มี)  โดยมีสมาชิกแสดงตนเพ่ือลงมติจ านวน ๑๘๐ คน และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหน่ึง จ านวน ๑๗ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยก าหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถดัจากวันที่สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง*๑   

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. .... จ านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย**๒  

(๑) นายสมพล  เกียรติไพบูลย ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๒) นายพรศักดิ์  เจียรณัย เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่หนึ่ง 
(๓) นางสาวสารี  อองสมหวงั  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สอง 
(๔) รองศาสตราจารยสรณ  บุญใบชัยพฤกษ์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สาม 

                                                        
๑    *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ
เป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น”. 

๒**โปรดดู ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๙๒). 

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
 



 (๘๖) 

(๕) นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง   เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
(๖) นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ ์   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 
(๗) นายประมุท  สตูะบตุร   เป็นท่ีประธานปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๘)  พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๙) นายอ าพล  วงศ์ศิร ิ   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๑๐)  พลเอก จิระเดช  โมกขะสมติ   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๑)  นายฉตัรชัย  ปยะสมบตัิกุล   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๒)  นายธรีวฒัน  จันทรสมบูรณ ์   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๓)  นายภาณุ  อุทัยรตัน   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๔) นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๕)  พลเอก สุชาติ  หนองบัว   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๖)  นายสุพันธุ  มงคลสธุ ี   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๗)  พลเอก เสร ี วงศประจิตร   เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... จึงได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ฉบับน้ี ๓

*  

อนึ่ง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ฉบับนี้ ท่ีประชุม
สภานิติบัญญัตแิหง่ชาติ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวสิามัญฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิบบันี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งจะครบก าหนด ๔๕ วัน ในวันเสาร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. .... ฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในคราวประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

                                                        
*

๓โปรดดู ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ในช้ันการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารแนบหน้า (๑๐๒). 



 (๘๗) 

เป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง แล้วพิจารณาทั้งร่าง
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ 
และข้อ ๑๒๓*๔ 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราแล้ว ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมาย ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕**

๕ ด้วยคะแนนเสียง 
๑๕๙ เสียง  ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  งดออกเสียง ๓ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  โดยมีสมาชิกแสดงตน
เพ่ือลงมติจ านวน ๑๖๓ คน พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗***

๖ ได้ก าหนดให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ  กล่าวคือ 

                                                        
๔

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วย

ช่ือร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการ
มีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้ส งวน
ค าแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตรา
จนจบร่าง เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรอืสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบรา่งไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับ
ไปลงมติ ทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้
แก้ไขเพิม่เติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

“ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการ
พิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด 
หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณา
ทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้”. 

**
๕ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายหรือไม่ 

การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย”. 
***ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ให้เลขาธิการ
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ”. 



 (๘๘) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕๗

* ได้ก าหนดให้ 
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติน้ันจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ 
ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในการนี้ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. .... ฉบับดังกล่าว ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใชเ้ปน็กฎหมายตอ่ไป เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒**

๘ 
และไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘๙

*** 
แต่อย่างใด 

                                                        
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๔๕ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” 

“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว”. 

**
๘โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด 

ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๗๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว จ านวน ๓ ฉบับ เอกสารแนบหน้า (๑๑๘). 

***
๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตาม
วรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”. 



 (๘๙) 

อนึ่ง เน่ืองจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้ ดังน้ี 

๑.  ขอแก้ไขเหตุผล เป็นดังนี ้

“เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บญัญัติให้
สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 

๒.  ตามร่างมาตรา ๖ นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัดควรพิจารณา
ก าหนดแนวทางเพ่ือให้สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนงานตามร่างมาตรา ๖  
และควรเร่งด าเนินการจัดท าแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือให้การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคสามารถด าเนินการได้ทันที เมื่อร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

๓.  ในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ประสงค์จะเข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็น
สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามร่างมาตรา ๖ นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจ าจังหวัด
จะต้องด าเนินการตรวจสอบลักษณะขององค์กรของผู้บริโภคและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะลักษณะขององค์กรของผู้บริโภคนั้นจะต้องไม่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือได้รับเงินอุดหนุน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหรือถูกครอบง าโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นกลุ่มบุคคล หรือภาคธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

๔.  เพ่ือให้งานด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควร
ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท างานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
ในกรณีการด าเนินคดีของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามร่างมาตรา ๑๔ (๗) ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องก าหนดไว้ในข้อบังคับตามร่างมาตรา ๑๒ (๖) ด้วย 

๕.  ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค  
ตามร่างมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้รวมถึงการด าเนินงานของส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกับหน่วยงาน
ประจ าจังหวัดด้วย 

ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ดังกล่าว จึงมีหนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๗๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๓ ฉบับ เพ่ือส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 



 (๙๐) 

ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป*
๑๐  ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ วรรคสอง**
๑๑  

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีการ
พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ....  และมีมติ ดังนี้๑๒

*** 
๑.  รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง

สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เห็นควรแก้ไขเหตุผลของรา่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว รวมทั้งควรให้
นายทะเบียนกลางหรอืนายทะเบียนประจ าจังหวัดพิจารณาก าหนดแนวทางให้สภาองค์กรของผู้บริโภค
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนงานตามร่างมาตรา ๖ เร่งด าเนินการจัดท าแบบและวิธีการแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบลักษณะขององค์กรของผู้บริโภคและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตลอดจน
ควรให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท างานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด
ในกรณีการด าเนินคดีของสภาองค์กรของผู้บริโภค ส าหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้รวมถึงการด าเนินงานของส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค
กับหน่วยงานประจ าจังหวัดด้วย ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 

๒.  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓.  ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... 
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมาดไทย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการในภาพรวม 
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
                                                        

๑๐

*โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฯ 
เอกสารแนบหน้า (๑๑๙). 

๑๑

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่

คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ 
ให้บันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง”. 

***๑๒โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรวีันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒, ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (www.cabinet.soc.go.th). 

http://www.cabinet/


 (๙๑) 

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก  หน้า ๒๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น
ก าหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
 

    
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 
















































































































