ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญั ต ิ

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายประสิทธิ์             
ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน กับคณะ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑
สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร
		

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม คำว่า “คดีผู้บริโภค” ใน (๑) ของมาตรา ๓ และเพิ่ม
บทนิยามคำว่า “บริการทางสาธารณสุข” (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓)
(๒) กำหนดให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคหรื อ สมาคมที่ ค ณะกรรมการ
คุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภครับ รองตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค มี อำนาจฟ้ องและดำเนิ นคดี
ผู้ บ ริ โ ภคแทนผู้ บ ริ โ ภคได้ ซึ่ ง มิ ใ ห้ ห มายรวมถึ ง คดี แ พ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข
(เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา ๑๙)
		
		
		

*ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑.

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๖๓

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เหตุผล
เพื่อยกเว้นบริการทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะแล้ว การที่จะนำการบริการ
ทางสาธารณสุขไปรวมกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปอีก ย่อมเกิดความซ้ำซ้อน
และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการบริการทางสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
		

		 ค.  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๑. แก้ไขเพิ่มเติม บทนิยาม (มาตรา ๓)
๑.๑ ให้ยกเลิกความบทนิยามคำว่า “คดีผู้บริโภค” ใน (๑) ของมาตรา ๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๕๑** และให้ ใ ช้ ค วามต่ อ ไปนี้ แ ทน
						 “คดีผู้บริโภค” หมายความว่า
						 (๑) คดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริโภคหรือผูม้ อี ำนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ ริโภคตามมาตรา ๑๙
หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่อง
มาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงบริการทางสาธารณสุข
				 ๑.๒ ให้เพิม่ บทนิยามคำว่า “บริการทางสาธารณสุข” ของมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
						 “บริการทางสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
อันได้แก่ การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
กายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม หรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่ประธานศาลฎีกาประกาศกำหนด
			 ๒. แก้ไขในหมวดที่ ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น ส่วนที่ ๑ การฟ้องคดี
				 ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
ความตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายรวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางสาธารณสุข
			 ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

**(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ.

๖๔

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..)
			 พ.ศ. ....*
			 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายเจริญ จรรย์โกมล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชนกับคณะ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๑ แต่เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติน้เี ป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ได้กำหนดให้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้ ว ยการเงิ น จะเสนอได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ค ำรั บ รองของนายกรั ฐ มนตรี ก่ อ น ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
รอนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
		 ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักการ
		 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๒) และ (๘) มาตรา ๒๐ (๗) มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐ เพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๑/๑) และ (๑/๒) มาตรา ๑๗ วรรคสอง
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๖/๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
		 ๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
		 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
		 ๓. กำหนดให้มูลนิธิท่คี ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณา
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑.

*

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๖๕

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ใด ๆ ในคดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมได้เช่นเดียวกับสมาคม และให้สมาคมและมูลนิธิ
ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี
		 ๔. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทกำหนดโทษผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และผู้เจตนาทุจริต
ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดำเนินการให้มูลนิธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจให้ได้รับ
ความเสียหายและเพิม่ บทกำหนดโทษผูป้ ระกอบธุรกิจทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
เหตุผล
		 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติ
ชั ด เจนที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคทำหน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย หรื อ ประนี ป ระนอมข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ และสำหรับ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นแม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนั้น สมควรกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และให้มูลนิธิท่คี ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดำเนินคดี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
เช่นเดียวกับที่สมาคมมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยภาคเอกชนด้วย สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
		 ค. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๑. แก้ไขหมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
				 ๑.๑ มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
						 (๑/๑) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจร้องขอก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล
						 (๑/๒) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งไม่มีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
				 ๑.๒ มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
						 (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมา
ตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
๖๖
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
					๑.๓ มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
						 (๘) รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐
				 ๑.๔ มาตรา ๖ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
					ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับแก่การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท
ตามมาตรา ๑๐ (๑/๑)
					๑.๕ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตคิ ม้ ุ ครองผูบ้ ริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
					(๗) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการองค์การอิสระ
เพื
		่อคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
		 ๒. แก้ไข หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น
			 ๒.๑		มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
					มาตรา ๓๖ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สิ น ค้ า ใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการอาจออกคำสัง่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบหรือพิสจู น์สนิ ค้านัน้ ได้ ถ้าผูป้ ระกอบธุรกิจ
ไม่ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจำเป็นและ
เร่งด่วนคณะกรรมการอาจออกคำสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวในระหว่างการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้านั้นได้
				 ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตาม
กฎหมายอื่น ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
				 (๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
				 (๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค
				 (๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้านั้น
				 (๔) ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ผู้ สั่ ง หรื อ นำเข้ า ในราชอาณาจั ก รจั ด ส่ ง สิ น ค้ า นั้ น
กลับคืนออกนอกราชอาณาจักร
				 (๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายสินค้านั้น
			 หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า
การจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า การจัดส่งสินค้ากลับคืนออกนอกราชอาณาจักร และการทำลายสินค้า
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
			 คำสั่งตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๖๗

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

			 ๒.๒ มาตรา ๙ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
					มาตรา ๓๗ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการมีคำสัง่ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๕) แต่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำลายสินค้านั้นโดยผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
					มาตรา ๓๘ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า บริ ก ารใดอาจเป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการอาจออกคำสัง่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบหรือพิสจู น์บริการนัน้ ได้ ถ้าผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ ไม่ ด ำเนิ น การทดสอบหรื อ พิ สู จ น์ บ ริ ก ารหรื อ ดำเนิ น การล่ า ช้ า โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณี
จำเป็ น และเร่ ง ด่ ว นคณะกรรมการอาจออกคำสั่ ง ห้ า มให้ บ ริ ก ารนั้ น เป็ น การชั่ ว คราวในระหว่ า ง
การทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้นได้
				 ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
				 (๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศและโฆษณาคำเตือนเกี่ยวกับการรับบริการนั้น
				 (๒) ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
				 (๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
				 คำสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
			 ๒.๓ มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
				 มาตรา ๔๐ สมาคมและมูลนิธทิ ม่ี วี ตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองหรือต่อต้านการแข่งขัน
อันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
สมาชิก และวิธีการดำเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและ
อำนาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
				 การยืน่ คำขอตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
				 การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
				 มาตรา ๔๑ ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือ
มู ล นิ ธิ ที่ ค ณะกรรมการรั บ รองตามมาตรา ๔๐ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี แ พ่ ง คดี อ าญา และดำเนิ น
กระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนราชการตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ และให้มีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้
ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
				
๖๘
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
				 ในการดำเนินคดีในศาล ให้สมาคมและมูลนิธิได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
				 มาตรา ๔๒ นอกจากต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์และกฎหมายอื่นแล้ว สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
				 เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดำเนินการฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้
				 การเพิ ก ถอนการรั บ รองสมาคมหรื อ มู ล นิ ธิ ต ามวรรคสอง ให้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
				 ในกรณีที่สมาคมหรือมูลนิธิซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามวรรคสองได้ฟ้องคดีใดไว้
ต่อศาลและคดีนั้นยังค้างการพิจารณาอยู่ในศาล ให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสีย
		 ๓. เพิ่มหมวด ๓/๑ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา ๑๑)
		 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ๓/๑ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา ๔๔/๑ ถึงมาตรา ๔๔/๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๓/๑
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
		 มาตรา ๔๔/๑ ให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสิบห้าคน ซึ่งเลือกจากสมาชิกของสมาคมและกรรมการของมูลนิธิ
ที่มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
		 หลักเกณฑ์ วิธกี ารเลือก คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการองค์การอิสระเพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
		 ให้กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเองเป็นประธาน
กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคนหนึ่ง และรองประธานองค์การอิสระเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคสองคน
		 มาตรา ๔๔/๒ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่ให้ความเห็น
ในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตาม
มาตรา ๔๔/๖
		 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดตามที่มอบหมายก็ได้
		 มาตรา 		๔๔/๓ ให้นำความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
		 มาตรา 		๔๔/๔ กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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๖๙

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

		 มาตรา ๔๔/๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
		 (๑) ตาย
		 (๒) ลาออก
		 (๓) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกรรมการของมูลนิธิตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
		 (๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง
		 (๕) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
		 ในกรณีท่กี รรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการ
เลือกกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง เป็นกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแทนได้ และให้ผ้ทู ่ไี ด้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเหลือ
อยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้
		 มาตรา ๔๔/๖ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
เห็นสมควรมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือกำหนดมาตรการเพือ่ คุ้มครองผูบ้ ริโภค และเป็นเรือ่ งที่ตอ้ งเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการองค์การอิสระ
เพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี
แล้วแต่กรณี และให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ความเห็นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ความเห็นภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไปได้
		 ในการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้หาก
ปรากฏว่าการดำเนินงานของส่วนราชการตามวรรคแรกหรือคณะกรรมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปด้วยความล่าช้าไม่มเี หตุอนั สมควร ให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินการแทนหรือแต่งตั้งคณะบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้และให้ใช้อำนาจของ
คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
		 ๔. แก้ไข หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
			 ๔.๑		มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
					มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่ให้ชำระค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าตาม
มาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
					ถ้าประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
อันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
			 ๔.๒		มาตรา ๑๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนีแ้ ทนเป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
					มาตรา ๕๖/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
					ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
			 ๔.๓		มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
					มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดำเนินการให้สมาคม
หรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือ
คดี อ าญาต่ อ ศาลเพื่ อ กลั่ น กรองผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น ให้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายต้ อ งระวางโทษจำคุ ก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
			 ๔.๔ มาตรา ๑๕ ใ ห้ ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด ำ เ นิ น ก า ร
ให้ มี การเลื อ กคณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ท่านผู้อ่านวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ :
		
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th
		
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		
www.senate.go.th
		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th
		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th
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