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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

			 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....	มีผู้เสนอ	รวม	๗	ฉบับ 
ดังนี้

			 (๑)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอ ิส ระ เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี)	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	และไดบ้รรจรุะเบียบวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	ปทีี	่๓	ครัง้ที	่๒	(สมยัสามญัท่ัวไป)	
วันพุธที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๓

			 (๒)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค	พ.ศ.	 ....	 เสนอโดยนางสาวเฉลิมลักษณ์					
เก็บทรัพย์	 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	 กับคณะ	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 มีนาคม	๒๕๕๑	 
และได้บรรจุ ระ เบ ียบวาระการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร 	ชุ ดที่ 	๒๓	ปีที่ 	๒ 	ครั้ งที่ 	๒๗	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

			 (๓)	 รา่งพระราชบัญญัตอิงค์การอสิระผู้บรโิภค	พ.ศ.	....	เสนอโดยนางสาวสารี		อ๋องสมหวงั	
เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภคในฐานะผู้แทนการเสนอกฎหมาย	 กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จำนวน	
๑๑,๒๓๐	คน	เมือ่วนัที่	๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๒	และไดบ้รรจุระเบยีบวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎร	 
ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

			 (๔)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย					
นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธปิตัย์	กับคณะ	เมื่อวนัท่ี	๓	กุมภาพนัธ์	 
๒๕๕๓	 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๑	 
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๓

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	....
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				 (๕)	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย						
นางสาวมัลลิกา	 	จิระพันธุ์วาณิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคชาติไทยพัฒนา	กับคณะ	เมื่อวันที่	 
๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓			 
ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๓

			 (๖)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอ ิส ระ เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	 
เสนอโดยนายวิชาญ	มีนชัยนันท	์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 เมื่อวันที่	 ๒๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๕	 
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๓

			 (๗)	 ร่ า งพระราชบัญญั ติ อ งค์ ก ารอ ิส ระ เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บ ริ โภค 	พ .ศ . 	. . . .	 
เสนอโดยนายวรงค์		เดชกิจวิกรม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	เมื่อวันที่	๓	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๓

			 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติทัง้	 ๗	 ฉบับดังกล่าวอยูร่ะหว่างรอการพิจารณาในวาระที	่ ๑	
ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพือ่การคุ ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

หลักการ
		ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

เหตุผล
 โดยที่มาตรา	 ๖๑	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 

ได้บัญญัติให้มีองค์การเพื ่อการคุ ้มครองผูบ้ริโภคทีเ่ป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งประกอบ 
ด้วยตัวแทนผู้บริโภค	 ทำหน้าทีใ่ห้ความเห็นเพื ่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ 
ในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ	 และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	
เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค	 รวมทัง้ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการ 
คุ ้มครองผ ูบ้ริ โภค	ทั้ งนี้ 	ใ ห้รัฐสน ับสน ุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระ 
ดังกล่าวด้วย	 สมควรตรากฎหมายจัดตั ้งองค์การอิสระเพื ่อการคุ ้มครองผู ้บริโภคเพื ่อทำหน้าที ่
ดังกล่าว	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
  “องค์การ”	หมายความว่า	องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “องค์กรผู ้บร ิโภค”	 หมายความว่า	 คณะบุคคลตั ้งแต่ห้าคนขึ ้นไปไม ่ว่าจะเป็น 
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นิติบ ุคคลหรือไม่ก็ตาม	 ทีม่ ีวัตถุประสงค์และมีการดำเนินงานเพื ่อการคุ ้มครองผู ้บริโภคโดย 
ไม่แสวงหากำไร		 	 			  
     “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

   “ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง 
	ผู้บริโภค

   “รองประธานคณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 รองประธานกรรมการองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

   “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “ผู้อำนวยการ”	หมายความว่า	ผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  ๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
			 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) การบริหารและการดำเนินกิจการ 
   ๓.๑)	องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 ให้จัดตั้ง “องค์การอิสระเพือ่การคุ้มครองผู ้บริโภค” ขึ ้นเป็นนิติบุคคลและ 

มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานของรัฐทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นในการตราและการบังคับใช้ 
กฎหมายหรือกฎ	 และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื ่อคุ ้มครองผู้บริโภคตามที ่
ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 เสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการ 
เพื ่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา	 รวมทัง้ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลย 
การกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยมีสำนักงานใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใด 
จังหวัดหนึ่ง	 ซึ ่งกิจการขององค์การไม่อยูภ่ายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	
ทัง้นี	้ผู้อำนวยการ	พนักงาน	และลูกจา้งขององคก์ารต้องได้รบัประโยชน์ตอบแทนไมน้่อยกว่าท่ีกำหนดไว้ 
ในกฎหมายวา่ดว้ยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม	และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน	
(มาตรา	๕	–	มาตรา	๗)

   ๓.๒)	เงินและทรัพย์สินขององค์การ
			 				 	 	 	 เงินและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการขององค์การ	ประกอบด้วย	
			 				 	 	 	 (๑)		เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี	
			 				 	 	 	 (๒)		ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การ		
			 				 	 	 	 (๓)		รายได้อื่น	
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			 รายได้ดังกล่าวขององค์การไม่เป็นรายได้ที ่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน 
คงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น	 โดยทรัพย์สินขององค์การเป็น 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน	 ไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบังคับคดี	 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้มาโดย 
มีผูบ้ริจาคให้	 หรือได้มาโดยการซื ้อหรือแลกเปลี ่ยนจากเงินหรือทรัพย์สินตาม	 (๒)	 และ	 (๓)	
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ	 และให้องค์การมีอำนาจในการปกครอง	 ดูแล	 บำรุงรักษา	 ใช้	 
และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ	 ตลอดจนให้อสังหาริมทรัพย์ทีอ่งค์การได้มาจาก 
การใช้เงินตาม	 (๑)	 ให้ตกเป็นทีร่าชพัสดุ	 แต่องค์การมีอำนาจในการปกครอง	 ดูแล	 บำรุงรักษา	 
ใช้	และจัดหาประโยชน์ได้	(มาตรา	๘	และมาตรา	๙)

			 การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การให้เป็นไปตามระเบียบที ่
คณะกรรมการกำหนด	 โดยให้องค์การจัดทำบัญชีตามหลักสากล	และจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
เกี ่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุขององค์การ	 ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการทราบอย่างน้อย	๖	 เดือนต่อครั้ง	 รวมทัง้ให้องค์การจัดทำงบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยงบดุลและบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีภายใน	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี	 
และในทุกรอบปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการแต่งตั้ง 
ด้วยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชีและประเม ินผลการ 
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การ	และจัดทำรายงานผลต่อคณะกรรมการ	

			 ภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันสิน้ปีบัญชีของทุกปี	 ให้องค์การทำรายงานประจำปีเสนอต่อ 
คณะกรรมการเพื่อเสนอตอ่รฐัมนตรเีพื่อทราบ	โดยแสดงงบการเงนิและบญัชทีำการท่ีผู้สอบบญัชรีบัรอง 
ว่าถูกต้องแล้ว	รายงานของผู้สอบบัญชี	รวมท้ังแสดงผลงานขององค์การในปีท่ีผ่านมาด้วย	(มาตรา	๑๐)

   ๓.๓)	คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	๑)	 	 ให้มี “คณะกรรมการองค์การอิสระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีที่มา 

จากการได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นผู้แทนองค์กรผู้บริโภคที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ประกอบด้วย	กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคตามข้อ	๔.๓	 (๓)	 
จำนวน		๗	คน	และกรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคเขตตามข้อ	๔.๓	 (๔)	จำนวน	
๘	 คน	 ในการประชุมคณะกรรมการครั ้งแรก	 ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ	 
และรองประธานกรรมการ	๑	คน	(มาตรา	๑๑)

			 				 	 	 ให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปี	 และอาจได้รับเลือกใหม่ได้	
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	๒	วาระไม่ได้	(มาตรา	๑๓)

			 				 	 	๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	 กรรมการจะต้องมีสัญชาติไทย	 มีอายุไม่ต่ำกว่า	 ๒๕	 ปีบริบูรณ์ในวันทีไ่ด้มีการเสนอชื่อ 
ผู้แทนที่จะรับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ	๔.๓	(๒)	และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้	

			 				 	 	 	 			 (๑)			เป็นบุคคลล้มละลาย
			 				 	 	 	 			 (๒)			เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
			 				 	 	 	 			 	(๓)		ติดยาเสพติดให้โทษ
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			 				 	 	 	 			 (๔)			เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จำคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

			 				 	 	 	 			 (๕)			เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
หรือรัฐวิสาหกิจ

			 				 	 	 	 			 (๖)		เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั ่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	

			 				 	 	 	 			 (๗)			เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 	 			 	(๘)		เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	ข้าราชการการเมือง	สมาชิก	

สภาท้องถิ่น	 ผูบ้ริหารท้องถิ่น	 หรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง	 หรือเป็นเจ้าหน้าทีข่องพรรค 
การเมือง	(มาตรา	๑๒)

			 				 	 	๓) อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพือ่การคุ้มครองผู ้บริโภค  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

			 				 	 	 	 			 (๑)			กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การให้เกิดการ 
จัดการที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่

			 				 	 	 	 			 (๒)			อนุมัติแผนงานหลัก	แผนการดำเนินงาน	และแผนการเงินและงบประมาณ 
ประจำปีขององค์การ

			 				 	 	 	 			 (๓)			ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์การในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้

			 				 	 	 	 			 					 			(ก)		 การบริหารงานทั่วไปขององค์การ
			 				 	 	 	 			 					 			(ข)		 การกำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
			 				 	 	 	 			 					 			(ค)		 การกำหนดตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้าง 

และเงินอื่นของพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
			 				 	 	 	 			 					 			(ง)		 การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การถอดถอน	วินัยและการลงโทษ 

ทางวินัย	การออกจากตำแหน่ง	การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้างของ 
องค์การ	รวมทั้งหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง

			 				 	 	 	 			 					 		(จ)		 การบริหารและจัดการ	การเงิน	การพัสดุ	และทรัพย์สินขององค์การ	 
รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

			 				 	 	 	 			 					 			(ฉ)		 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อืน่ของพนักงานและลูกจ้างของ 
องค์การ

			 				 	 	 	 			 					 			(ช)		 ขอบเขตอำนาจหน้าทีแ่ละระเบียบเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่อง 
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ

			 				 	 	 	 			 	(๔)			จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	(มาตรา	๑๕)
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			 ๓.๔)	ผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
			 				 	 	 ให้มีผู ้อำนวยการองค์การอิสระเพือ่การคุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นผู ้รับผิดชอบ 

การบริหารกิจการขององค์การขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ	 มีหน้าทีค่วบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งงาน 
ขององค์การ	และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างในองค์การ โดยผู้อำนวยการมีวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้	แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	๒	
วาระไม่ได้	(มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐)	

   อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
			 				 	 	 (๑)	บรหิารกจิการขององค์การใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	นโยบาย	มต	ิขอ้บงัคบั	ระเบยีบ	

และประกาศของคณะกรรมการ	
			 				 	 	 (๒)	ดำเนนิการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล	 การเงิน	 การงบประมาณ	 และ 

การบริหารด้านอื่นขององค์การ	ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด		
			 				 	 	 (๓)	วางระเบียบเกี ่ยวกับการดำเนินงานขององค์การเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับ 

กฎหมาย	นโยบาย	มติ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของคณะกรรมการ	
			 				 	 	 (๔)	ปฏิบ ัติหน้าทีอ่ ืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตินี ้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าทีข่อง 

ผู้อำนวยการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	
			 				 	 	ทัง้นี	้ใหผู้้อำนวยการเป็นผู้แทนขององคก์ารในกิจการขององคก์ารที่เก่ียวขอ้งกับบคุคล 

ภายนอก	แต่ผู้อำนวยการจะมอบหมายใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานในเรื่องใดแทนตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการ 
กำหนดก็ได้	(มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๓)

๔) คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
   ๔.๑) คณะกรรมการสรรหา	 ประกอบด้วย	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 

นายกสภาทนายความ	 ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ประธานคณะกรรมการ 
ประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน	ประธานสถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย	ประธานสภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต	ิ 
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์	 และผู้จัดการกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ

			 ในกรณีทีก่รรมการสรรหาดังกล่าวไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้คณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาทีเ่หลืออยู	่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 ๕	 คน	 โดยกรรมการสรรหา 
ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 และให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็น 
ประธานกรรมการสรรหา	 โดยให้ผูอ้ำนวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 พร้อมทัง้ให้ 
องค์การทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา	(มาตรา	๒๔)

			 ๔.๒)	อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการสรรหา	 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
มีอำนาจหน้าทีก่ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และระยะเวลา	ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามมาตรา	๒๖	 
รวมท ัง้แต่งตั ้งคณะอน ุกรรมการเพื ่อปฏิบั ติหน้าท ีต่ามท ีค่ณะกรรมการสรรหามอบหมาย	 
(มาตรา	๒๕)
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			 ๔.๓)	การเลือกกรรมการองค์การอิสระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค	 ให้คณะกรรมการ 
สรรหาดำเนินการ	ต่อไปนี้

			 				 	 	 (๑)	 จัดให้องค์กรผู้บริโภคท่ีประสงค์ส่งผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการมาข้ึนทะเบียน 
	 	 	 		 				 	 	 (๒)	จัดให้องค์กรผูบ้ริโภคตาม	 (๑)	 เสนอชื ่อผู ้แทนทีจ่ะรับเลือกเป็นกรรมการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังนี้

			 				 	 	 	 			 	(ก)		กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	๑	คน
			 				 	 	 	 			 	(ข)			กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเขต	จำนวน	๑	คน
			 				 	 	 (๓)	จดัให้ผู้ซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเ้ปน็ผู้แทนขององคก์รผู้บรโิภคท่ีขึ้นทะเบยีนตาม	

(๒)	(ก)	เลือกกันเองให้ได้	จำนวน	๗	คน
			 				 	 	 (๔)	จดัให้ผู้ซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเ้ปน็ผู้แทนขององคก์รผู้บรโิภคท่ีขึ้นทะเบยีนตาม	

(๒)	(ข)	เลือกกันเองในแต่ละเขตให้ได้จำนวนเขตละ	๑	คน
			 				 	 	 (๕)	ประกาศกำหนดพื้นทีข่องประเทศออกเป็น	๘	เขต	โดยให้กรุงเทพมหานครเป็น					

๑	 เขต	 ส่วนเขตอืน่	 ๆ	 ให้กำหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดทีต่ิดต่อกันโดยมีจำนวนราษฎรในแต่ละ 
เขตใกล้เคียงกัน	(มาตรา	๒๖)

๕) บทเฉพาะกาล
			 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และรอง 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย	 
ทำหน้าทีอ่งค์การ	คณะกรรมการ	และผู้อำนวยการ	ตามลำดับจนกว่าจะมีองค์การ	คณะกรรมการ	
และผูอ้ำนวยการ	ตามพระราชบัญญัตินี้	และในวาระเริ่มแรก	ให้คณะกรรมการสรรหาจำนวน	๘	คน 
ตามมาตรา	 ๒๔	 ดำเนินการเลือกคณะกรรมการภายใน	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ 
ใช้บังคับ	(มาตรา	๒๗	และมาตรา	๒๘)

			 โดยในวาระเริ่มแรกก่อนทีอ่งค์การจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำป	ีให้คณะกรรมการ 
คุ ้มครองผูบ้ริโภคซึ ่งทำหน้าทีค่ณะกรรมการ	 จัดทำแผนการดำเนินการของคณะกรรมการและ 
แผนการจัดตั ้งและการบริหารงานขององค์การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อขอรับเงินอุดหนุนเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกล่าว	 โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผน 
ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอตามความจำเป็น	(มาตรา	๒๙)

ท่านผู้อา่นวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th




