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(ราง)
พระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค
พ.ศ. ...
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการองคการอิสระผูบริโภค
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให
มีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนผูบริโภค ทำหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ
ในการตรา และการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกำหนดมาตรการ
ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการ
กระทำอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
ขององคการอิสระดังกลาวดวย จึงสมควรกำหนดใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภค
ที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ เพื่อทำหนาที่ตามเจตนารมณของบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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(ราง)
พระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค
พ.ศ. .....
.............................................
.............................................
.............................................
.................................................................................................................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค
.................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารอิ ส ระผู
บริโภค พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรผูบริโภค” หมายความรวมถึง องคกร มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือ
การรวมกลุมในรูปแบบอื่นใดทั้งที่เปนนิติบุคล หรือไมเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค
และทำงานดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคโดยไมแสวงหากำไรมาแบงปนกัน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการอิสระผูบริโภค
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการองคการ
อิสระผูบริโภค
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
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มาตรา ๔ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และมีสิทธิไดรับ
การคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไข
เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการองคการอิสระผูบริโภครักษาการตามพระ
ราชบัญญัตินี้ และใหมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบ
ดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคล
ที่เปนตัวแทนขององคกรผูบริโภคที่ดำเนินงานคุมครองผูบริโภคอยางตอเนื่องเปนเวลา
ไมนอยกวาสองป และเปนผูที่มีความรูและประสบการณในการทำงานคุมครองผูบริโภค
เปนที่ประจักษ โดยมีตัวแทนขององคกรผูบริโภคจากภูมิภาคไมนอยกวาเจ็ดคนและ
ตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือก
กันเองเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานสองคน
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ และเลขาธิการอาจแตงตั้ง
พนักงานหรือลูกจางไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
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(๔) ไมเปนผูดำรงตำแหนงบริหาร หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง ซึ่ง
หากเคยเปนตองพนจากกรณีนั้นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๕) ไม เ ป น บุ ค คลที่ ต อ งโทษตามความพิ พ ากษาให จ ำคุ ก ไม ว า จะรอลง
อาญาหรือรอการพิจารณาโทษก็ตาม เวนแตจะไดพนโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
หาป หรือเปนความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่ว
อยางรายแรง หรือถือวากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไม เ คยต อ งคำพิ พ ากษาหรื อ คำสั่ ง ของศาลให ท รั พ ย สิ น ตกเป น ของ
แผนดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) ไมเปนกรรมการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๑๐) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานเจาหนาที่ระดับสูงใดๆ ในบริษัท หรือ
องคกรที่ดำเนินธุรกิจ หรือองคกรที่จัดตั้งโดยบริษัทประกอบธุรกิจที่แสวงหากำไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน เวนแตจะไดพนตำแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
มาตรา ๘ ให ป ระธานกรรมการและกรรมการเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านประจำ
เต็มเวลา โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให อ นุ ก รรมการได รั บ ค า ตอบแทนและค า ใช จ า ยในการปฏิ บั ติ ง านตาม
หลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
ดังตอไปนี้

มาตรา ๙ การคัดเลือกกรรมการองคการอิสระผูบริโภค ใหดำเนินการ

(๑) ให ค ณะกรรมการทำหน า ที่ พิ จ ารณาตรวจสอบรายชื่ อ องค ก รที่ มี
คุณลักษณะและมีกิจกรรมที่เหมาะสมใหเปนองคกรผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ โดย
ใหคำนึงถึงองคกรที่มีการดำเนินกิจกรรมจริงและมีลักษณะการบริหารงานเปนที่ประจักษ
อยางตอเนื่องดานการคุมครองสิทธิผูบริโภค ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
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(๒) ใหองคกรผูมีสิทธิเสนอรายชื่อกรรมการแตละองคกรเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมัครใจตอคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อมาดังกลาว เพื่อประกาศใหเปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในการ
เลือกกันเอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
(๓) ใหคณะกรรมการจัดประชุมบุคคลที่เปนตัวแทนองคกร เพื่อทำการ
คัดเลือกกันเอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดใหไดบุคคลเปน
กรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว
(๔) เมื่อมีการคัดเลือกบุคคลผูที่จะเปนกรรมการครบแลว ใหสำนักงาน
เสนอรายชื่อคณะกรรมการตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการใหประกาศรายชื่อคณะ
กรรมการในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
เลือกใหมได แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
กรรมการซึ่ ง พ น จากตำแหน ง ตามวาระ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง กรรมการชุ ด ใหม เข า มาปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด วาระของ
กรรมการชุดเดิม ใหดำเนินการเลือกกรรมการชุดใหมกอนครบวาระของกรรมการชุดเดิม
เปนระยะเวลาหกสิบวัน
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการพนจาก
ตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนตัวแทนขององคกรผูบริโภค ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๗
(๕) คณะกรรมการมีมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนวาระ ใหดำเนินการเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๘ เปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับเลือกอยูในตำแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยยี่สิบวันจะไมดำเนินการเลือกก็ได
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มาตรา ๑๒ การประชุ ม ของคณะกรรมการ ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม ถารอง
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
หมวด ๒
อำนาจหนาที่

ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการองคการอิสระคุมครองผูบริโภค มีอำนาจหนาที่

(๑) ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานรัฐเกี่ยวกับการ
ตราและการบังคับใชกฎหมาย กฎ และขอบังคับ และการใหความเห็นในการกำหนด
มาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค
(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเปนการ
คุมครองผูบริโภค
(๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรผูบริโภคในการคุมครองผูบริโภคใหเกิดขึ้น
อยางนอยในทุกจังหวัด
(๔) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และการประสานงานระหว า งหน ว ยราชการ
องคกรเอกชน และองคกรอื่นในการสงเสริมผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภค
(๕) จั ด ให มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาตั ว แทนองค ก รผู บ ริ โ ภค อย า งน อ ยป ล ะ
หนึ่งครั้ง เพื่อประเมินการทำงานดานการคุมครองผูบริโภคขององคการอิสระ ติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของหนวยงานรัฐที่ทำหนาที่คุมครองผูบริโภค และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการคุมครองสิทธิผูบริโภคแกหนวยราชกาช รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อดำเนินการใดๆ ในการคุมครองผูบริโภค
ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย
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๓๑

ผูบริโภค

(๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูในการคุมครอง

(๗) จัดทำรายงานเฉพาะกรณี รายงานประจำป เพื่อประเมินสถานการณ
ผูบริโภค เสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและเผยแพรตอสาธารณชน
(๘) สนับสนุนการใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภค รวมทั้ง
ทำการฟองแทนผูบริโภคเพื่อประโยชนสาธารณะ และใหยกเวนคาฤชา ธรรมเนียม
(๙) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอรัฐสภา
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ซึ่งกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหที่ปรึกษา
อนุกรรมการทำหนาที่แทนก็ได ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หลักเกณฑและวิธีการ การจัดการประชุมสมัชชาตัวแทนองคกรผูบริโภค
ตามวรรคหนี่ ง (๕) ให เ ป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการประกาศกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นสมควรมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือกำหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูบริโภค ใหหนวยงานดังกลาวเสนอเรื่องนั้นตอคณะ
กรรมการเพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณา และใหคณะกรรมการใหความเห็น
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั เรือ่ ง หากคณะกรรมการไมใหความเห็นภายในกำหนด
เวลาดังกลาวใหหนวยงานนั้นดำเนินการตอไปได
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการไดรับความเห็นจากองคกรผูบริโภค
นักวิชาการหรือคณะกรรมการเห็นควรในการมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือกำหนด
มาตรการเพือ่ คุม ครองผูบ ริโภค ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ หากไมสามารถดำเนินการได ให
หนวยงานดังกลาวรายงานเหตุผลเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำ
อันเปนการคุมครองผูบริโภคตามมาตรา ๑๓ (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓๒
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ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย

มาตรา ๑๗ ในการเสนอความเห็นใหมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือกำหนด
มาตรการเพื่อคุมครองผูบริโภคตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ รวมทั้งการตรวจสอบ
และรายงานการกระทำหรื อ ละเลยการกระทำ อั น เป น การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคตาม
มาตรา ๑๖ ให ค ณะกรรมการมี อ ำนาจเรี ย กข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลอื่นใด
มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือใหจัดสงเอกสาร ขอมูล หลักฐานหรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด ๓
สำนักงานคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
มาตรา ๑๘ ให มี ส ำนั ก งานคณะกรรมการองค ก ารอิ ส ระผู บ ริ โ ภคเป น
หนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
โดยมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและลูกจางของสำนักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน และจะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได
ใหสำนักงานตามวรรคหนึ่งมีพนักงานและลูกจางเพียงพอในการดำเนินงาน
ตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เลขาธิการอาจพิจารณาใหมี
พนักงานและลูกจางเพิ่มขึ้นไดตามความจำเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ
สำนักงาน
มาตรา ๑๙ สำนักงาน มีหนาที่รับผิดชอบรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษางานวิจัย ขอมูล และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ในการกำกับดูแลสำนักงาน ใหประธานกรรมการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
สำนักงาน การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดำเนิน
การอื่นในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดแบงสวนงานของสำนักงาน และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ดังกลาว
ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย
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๓๓

(๒) แตงตั้งถอดถอนเลขาธิการ และรองเลขาธิการ
(๓) การกำหนดตำแหน ง อั ต ราเงิ น เดื อ น และค า ตอบแทนอื่ น ของ
เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสำนักงาน
(๔) การคั ด เลื อ ก การบรรจุ การแต ง ตั้ ง การถอดถอน วิ นั ย และการ
ลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ สำหรับ
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของสำนักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการ
จางลูกจางของสำนักงาน
(๕) การคัดเลือก การกำหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน
(๖) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยสินของสำนักงาน
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกเลขาธิการ รองเลขาธิการ
พนักงานหรือลูกจางของสำนักงาน
มาตรา ๒๑ เลขาธิการ และรองเลขาธิการตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนที่ประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ และมีความรู ประสบการณ
และความสำเร็จดานการบริหาร ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการและ
รองเลขาธิการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
เลขาธิการและรองเลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหนงสี่ปนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมได แตทั้งนี้ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๒ เลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของสำนักงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการ และใหมีอำนาจ
ดังนี้
(๑) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งใน
สำนักงาน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการกำหนด และเทาที่ไมขัด
กับระเบียบหรือประกาศ หรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ ในกิจการของสำนักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ
เปนผูแทนของสำนักงาน เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอำนาจใหบุคคลใดปฏิบัติงาน
เฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
๓๔
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ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย

มาตรา ๒๔ ให ส ำนั ก งานเสนองบประมาณรายจ า ยตามมติ ข องคณะ
กรรมการตอคณะรัฐมนตรี เพือ่ จัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสำนักงาน
ไว ใ นร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจำป หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
มาตรา ๒๕ รายได แ ละทรั พ ย สิ น ในการดำเนิ น กิ จ การของสำนั ก งาน
ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุน โดยรัฐตองจัดสรรใหไมนอยกวาหาบาทตอหัวประชากร
(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาค
(๓) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสำนักงาน
(๓) รายไดอื่น
มาตรา ๒๖ รายไดของสำนักงานไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสำนักงานจัดหาดวยเงินรายไดของสำนักงาน เปน
กรรมสิทธิ์ของสำนักงาน
ให ส ำนั ก งาน มี อ ำนาจในการปกครอง ดู แ ล บำรุ ง รั ก ษาทรั พ ย สิ น ของ
สำนักงาน
มาตรา ๒๗ ทรัพยสินของสำนักงานเปนทรัพยสินของแผนดิน ไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๒๘ ใหสำนักงานจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ สงผู
สอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ให ส ำนั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องสำนั ก งาน และให ท ำ
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงาน รวมทั้งประเมินผล
การใชจายเงินและทรัพยสินของสำนักงาน โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทำรายงาน
เสนอผลการสอบบัญชีตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
มาตรา ๒๙ เพื่ อ ประโยชน ใ นการพิ จ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจำป ซึ่งคณะกรรมการการจัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๙) รัฐสภาอาจมีมติใหคณะ
ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย
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๓๕

กรรมการหรื อ สำนั ก งานชี้ แจงเป น หนั ง สื อ หรื อ มาชี้ แจงด ว ยวาจา หรื อ ส ง เอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการ
หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการหรือสำนักงานได และในกรณีที่มีเหตุอันควร
จะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ ในวาระเริ่มแรกใหเลือกคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค
ตามมาตรา ๖ จากบุคคลที่เปนตัวแทนขององคกรผูบริโภคที่มีอยูในวันที่ดำเนินการ
เลือก ภายในหนึ่งรอยหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศใหองคกรผูบริโภคตามวรรคหนึ่งทราบเพื่อมา
ขึน้ ทะเบียนไมนอ ยกวาหกสิบวันและจะตองประกาศทางสือ่ มวลชนในกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาวัน
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนขององคกรผูบริโภคตามวรรคสอง ใหเปน
ไปตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกำหนด ทั้งนี้ จะตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูแทนองคกรผูบริโภคตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๓๑ ในวาระเริ่มแรกกอนที่สำนักงานจะไดรับงบประมาณรายจาย
ประจำป ใหคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินการของคณะกรรมการและแผนการ
จัดตั้งและการบริหารงานของสำนักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
เปนคาใชจายในการดำเนินการและการบริหารงานตามแผนดังกลาว
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุน
ทัว่ ไปเพือ่ เปนคาใชจา ยในการดำเนินการตามแผนทีค่ ณะกรรมการเสนอตามความจำเปน
ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี
๓๖
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