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(ราง) 
พระราชบัญญัติองคการอิสระผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับรัฐบาล 



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

 

ใหมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

 

เหตุผล 

 

 โดยที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย ไดบัญญัติ

ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนอยงานรัฐ ซึ่งประกอบดวย

ตัวแทนผูบริโภค ทำหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนอยงานของรัฐ

ในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกำหนดมาตรการ

ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการ 

กระทำอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

ขององคการอิสระดังกลาวดวย สมควรตรากฎหมายจัดต้ังองคการอิสระเพื่อคุมครอง 

ผูบริโภคเพื่อทำหนาท่ีดังกลาว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๘



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

รางฯ ที่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา แลว 

 

ราง 

พระราชบัญญัติ 

องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. .... 

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

 

................................................................................................................................. 

 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการ 

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “องคการ” หมายความวา องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

 “องคการผูบริโภค” หมายความวา คณะบุคคลต้ังแตหาคนขึ้นไปที่มีวัตถุ-

ประสงค และมีการดำเนินงานเพื่อการคุมครองผูบริโภคโดยไมแสวงหากำไรไมวาจะเปน

นิติบุคคลหรือไมก็ตาม 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือคุมครอง 

ผูบริโภค 

 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระเพ่ือการ

คุมครองผูบริโภค 

๓๙



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการองคการอิสระ

เพื่อการคุมครองผูบริโภค 

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

 “สำนักงาน” หมายความวา สำนักองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

 “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานองคการอิสระเพื่อ 

การคุมครองผูบริโภค 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

หมวด ๑ 

การบริหารและดำเนินการ 

 

 

สวนที่ ๑ 

องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

 

 

 มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา “องคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บริโภค” เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคใหเห็นในการตราและการบังคับใชกฎหมายหรือ

กฎ และใหความเห็นในการกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภคตามาตรา ๑๗ 

วรรคหนึ่ง รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเปนการ

คุมครองผูบริโภค มีฐานะเปนหนวยงานอิสระจากหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 

 มาตรา ๖  ใหองคการมีสำนักงานอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่ง 

 

 มาตรา ๗  กิจการขององคการไมอยูภายใตการบังคับแหงกฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

และกฎหมายวาดวยการทดแทน ทั้งนี้ ผูอำนวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการ

๔๐



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

 มาตรา ๘  รายไดและทรัพยสินในการดำเนินกิจการขององคการ ประกอบ 

ดวย 

 (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

 (๒) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการ 

 (๓) รายไดอื่น 

 

 มาตรา ๙  รายไดขององคการไมเปนรายไดท่ีตองนำสงคลัง ตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

 ทรัพยสินขององคการเปนทรัพยสินของแผนดิน ไมอยูในความรับผิดแหง

การบังคับคดี 

 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่องคการไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการ

ซื้อหรือแลกเปล่ียนจากรายไดตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) ขององคการใหเปนกรรมสิทธิ์

ขององคการ 

 ใหองคการมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน

จากทรัพยสินขอวงองคการ 

 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่องคการไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๘ (๑) 

ใหตกเปนที่ราชพัสดุ  แตองคการมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และ 

จัดหาประโยชนได 

   

 มาตรา ๑๐  ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ซึ่ง

ไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนผูแทนองคกรผูบริโภคที่ดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 

ไมนอยกวาสองปประกอบดวย 

 (๑) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนองคการผูบริโภค ตามมาตรา ๒๖ 

(๓) จำนวนเจ็ดคน 

 (๒) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนองคการผูบริโภคเขต ตามมาตรา 

๒๖ (๔) จำนวนแปดคน 

 เมื่อการประชุมคณะกรรมการคร้ังแรก ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกัน 

เองเปนประธาน กรรมการ และรองประธานกรรมการหน่ึงคน 

 

๔๑



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 ใหผูอำนวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ และผูอำนวยการอาจ

แตงตั้งพนักงาน หรือลูกจางไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการได 

 

 มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

 ก. คุณสมบัติ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 

  (๒) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ  

 

 ข. ลักษณะตองหาม 

  (๑) เปนบุคคลลมละลาย 

  (๒) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๓) ติดยาเสพติดใหโทษ 

  (๔) เคยไดรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดรับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๕) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของ 

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

  (๖) เคยตองคำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

  (๗) เปนผูประกอบการธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผู 

บริโภค 

  (๘) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ

การเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือดำรงตำแหนงในพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

 

 มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระดำรงตำแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับ 

เลือกใหมไดแตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 

 มาตรา ๑๓  นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตำแหนง 

เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

๔๒



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 (๓) พนจากการเปนผูแทนองคการผูบริโภคตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 

 (๕) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของกรรมการทั้งหมด เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 

 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตำแหนงกอนครบวาระใหผูไดรับเลือกตามมาตรา 

๒๖ (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ที่อยูลำดับถัดไปจากกรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงเขา

ดำรงตำแหนงแทน หากไมมีผูไดรับเลือกในลำดับถัดไปใหดำเนินการเลือกใหมตาม 

มาตรา ๒๖ และใหผูที่ไดรับเลือกอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

เวนแตวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยย่ีสิบวันจะไมดำเนิน

การเลือกก็ได 

 

 มาตรา ๑๔  นอกจากหนาท่ีตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ 

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (๑) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานขององคการใหเกิด 

การจัดการที่ดีและบรรลุวัตถุประสงคตามหนาที่ 

 (๒) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ 

ประจำปขององคการ 

 (๓) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกำหนดเกี่ยวกับองคการใน

เรื่องดังตอไปนี้ 

  (ก) การบริหารงานทั่วไปขององคการ 

  (ข) การกำหนดเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอำนวยการ 

  (ค) การกำหนดตำแหนง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง อัตราเงินเดือน 

คาจางและเงินอื่นของพนักงานและลูกจาง 

  (ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการ

ลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของ

พนักงานและลูกจางรวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

  (จ) การบริหารและจัดการ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ

องคการรวมทั้งการบัญชีและการจำหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

  (ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นของพนักงานและลูกจาง 

  (ช) ขอบเขตอำนาจหนาที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 

ผูตรวจสอบภายใน 

 

๔๓



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 (๔) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ ระเบียบเก่ียว

กับการจำหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๓) (จ) ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 

 มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย 

กวากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถา

รองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

 ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการ 

ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

 

 มาตรา ๑๖  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนำมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ 

หนวยงานของรัฐเห็นสมควรตราและบังคับใชกฎหมายหรือกฎ และกำหนดมาตรการ

ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค ใหหนวยงานดังกลาวเสนอเร่ืองน้ัน ตอคณะกรรมการเพ่ือ

ใหความเห็นประกอบการพิจารณา 

 เมื่อหนวยงานไดรับความเห็นตามวรรคหน่ึงแลว ใหหนวยงานน้ันรายงานผล

การพิจารณาและการดำเนินการตามความเห็นน้ันตอคณะกรรมการภายในระเวลาอัน

สมควร 

 

 มาตรา ๑๘  การเก็บรักษาและการใชจายเงินขององคการใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 ใหองคการจัดทำบัญชีตามหลักสากล และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน 

เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคการ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ

ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยหกเดือนตอครั้ง 

๔๔



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 ใหองคการจัดทำงบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชี

ทำการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 

 ในทุกรอบปใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบ

บัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการ และจัดทำรายงานผล

เสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ให

องคการทำรายงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดย

แสดงงบการเงินและบัญชีทำการที่ผูสอบบัญชีรีบรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งรายงาน

ของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานขององคการในปที่ลวงมาดวย 

 

 

สวนที่ ๒ 

ผูอำนวยการ 

 

  

 มาตรา ๑๙  ใหมีผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานขององคการ 

ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงงานขององคการ และเปน 

ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในองคการ 

 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูอำนวยการจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 ก. คุณสมบัติ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 

  (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

  (๓) มีความรู ความสามารถและประสบการณเหมาะสมในการบริหาร 

กิจการขององคการตามมาตรา ๕  

 ข. ลักษณะตองหาม 

  (๑) มีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๑ ข. ลักษณะ

ตองหาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘)  

  (๒) เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทำกับองคการ 

 

 มาตรา ๒๐  ใหผูอำนวยการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละส่ีป และอาจ

ไดรับแตงตั้งอีกในวาระที่ติดตอกันไดแตไมเกินสองวาระ 

๔๕



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 เมื่อตำแหนงผูอำนวยการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งผูอำนวยการคนใหม 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนผูรักษาการแทน 

 ในกรณีท่ีผูอำนวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการแตงตั้ง

พนักงานขององคการคนหน่ึงเปนผูรักษาการแทน 

 

 มาตรา ๒๑  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว ผูอำนวยการ 

พนจากตำแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง 

 (๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการ

ประเมิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 มาตรา ๒๒  ผูอำนวยการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (๑) บริการกิจการขององคการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ 

 (๒) ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณ 

และการบริหารดานอื่นขององคกร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 (๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดำเนินงานขององคการเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

กฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ 

 (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

 มาตรา ๒๓  ใหผูอำนวยการเปนผูแทนองคการในกิจการขององคการท่ี

เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตผูอำนวยการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานใน 

เรื่องใดแทน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสรรหา 

 

 

  มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 

 (๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 (๒) นายกสภาทนายความ 

 (๓) ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคการชุมชน 

 (๔) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 

 (๕) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

 (๖) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 

 (๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ 

 (๘) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 

 ในกรณีที่กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ 

ได ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู แตตองไมนอยกวา

หาคน 

 กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเลือกเปนกรรมการ 

 ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 

สรรหา 

 ใหผูอำนวยการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 

 มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการสรรหามีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (๑) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา ตลอดจนดำเนินการอื่นใด

ตามมาตรา ๒๖ 

 (๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

สรรหา มอบหมาย 

 

 มาตรา ๒๖  การเลือกกรรมการตามาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการ

สรรหาดำเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหองคกรผูบริโภคที่ประสงคสงผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการมา

ขึ้นทะเบียน 

๔๗



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 (๒) จัดใหองคกรผูบริโภคตาม (๑ ) เสนอช่ือผูแทนท่ีจะรับเลือกเปน

กรรมการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  (ก) กรรมการองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคจำนวนหนึ่งคน 

  (ข) กรรมการองคกรอสิระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคเขตจำนวนหนึง่คน 

 (๓) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบริโภคที่ข้ึน

ทะเบียนตาม (๒) (ก) เลือกกันเองใหไดจำนวนเจ็ดคน 

 (๔) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบริโภคที่ขึ้น

ทะเบียนตาม (๒) (ข) เลือกกันเองในแตละเขตใหเหลือเขตละหน่ึงคน 

 (๕) ประกาศกำหนดพ้ืนที่ของประเทศออกเปนแปดเขต โดยใหกรุงเทพ-

มหานครเปนหน่ึงเขต สวนเขตอื่นๆ ใหกำหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดตอกนัโดยมี

ราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

 การดำเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะ

เวลาท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  

  

 มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รองเลขาธิการคณะ

กรรมการคุมครองผูบริโภคที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมาย และ

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทำหนาท่ีคณะกรรมการ ผูอำนวยการ และ

สำนักงาน จนกวาจะมีคณะกรรมการ ผูอำนวยการและสำนักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๒๘  ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๒๔ 

ดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

 มาตรา ๒๙  ในวาระเริ่มแรกกอนที่องคการจะไดรับงบประมาณรายจาย

ประจำปใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งทำหนาท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ 

จัดทำแผนการดำเนินการของคณะกรรมการและแผนการจัดตั้งและการบริหารงานของ

องคการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดำเนินการและ 

การบริหารงานตามแผนดังกลาว 

๔๘



องคการอิสระผูบริโภค ความเปนมา หลักการสำคัญ และบันทึกเหตุการณการเสนอกฎหมาย 

 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุน

ทั่วไป เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการตามแผนที่คณะกรรมการเสนอตามความ

จำเปน 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

............................................. 

นายกรัฐมนตรี 

๔๙




