
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้สิทธิ
ของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิด
พลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   
 
๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย  

เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น รัฐบาลจึงได้มีการเสนอให้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใช้บังคับ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การรวมตัวกัน
ขององค์กรของผู้บริโภค เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ ใช้ชื่อว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค เพ่ือให้เกิด
พลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

๒.๒ ก าหนดลักษณะขององค์กรของผู้บริโภค โดยจะต้องเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่สิบคนขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหาก าไร 
ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  

๒.๓ ก าหนดคุณสมบัติขององค์กรของผู้บริโภคที่มีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค ดังนี้ 

(๑) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบง า
โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอ านาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดย
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง 

(๒) ไม่เป็นองคก์รของผู้บริโภคท่ีได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคล
ตาม (๑) เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เป็นองค์กรของผู้บริโภคท่ีได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กร 
(๔) มีการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่าสองปี  

๒.๔ ก าหนดให้มี “นายทะเบียนกลาง” และ “นายทะเบียนประจ าจังหวัด” ท าหน้าที่รับแจ้ง
การข้ึนทะเบียนสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายท าหน้าที่นายทะเบียนกลางในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งดังกล่าว 
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๒.๕ ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ หากได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิที่องค์กรของ
ผู้บริโภคมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

๒.๖ ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคที่จะร่วมกันจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค ต้องแจ้งสถานะขององค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ องค์กรของผู้บริโภคจะต้องมีจ านวน
องค์กร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนองค์กรของผู้บริโภคท่ีได้แจ้งสถานะต่อนายทะเบียน 

๒.๗ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการโต้แย้งองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะไว้ต่อนาย
ทะเบียน ว่าไม่มีลักษณะตามข้อ ๒.๓   

๒.๘ ก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคที่แจ้งสถานะไว้แล้วจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ
องค์กร มีสิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อนายทะเบียนกลางเพ่ือเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยจะต้อง
ด าเนินการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์กรของผู้บริโภคท่ีนายทะเบียนกลางได้
ประกาศการรับแจ้งไว้ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และเมื่อนายทะเบียนกลางได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักฐานต่าง ๆ แล้วเสร็จ ให้ประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค อีกทั้งก าหนดห้าม
องค์กรของผู้บริโภคท่ีเข้าร่วมจัดตั้งข้างต้นถอนชื่อและเป็นผู้เริ่มก่อการหรือเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภคอ่ืน เว้นแต่จะไม่ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคท่ีได้เริ่มก่อการก่อนหน้าภายในเวลาที่ก าหนด   

๒.๙ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้
อาณัติหรือการครอบง าหรือการสั่งการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลใด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคทุกด้าน และก าหนดให้องค์กรของผู้บริโภคที่เป็นเริ่มก่อการและองค์กรของผู้บริโภคที่ได้ลงชื่อ
ยินยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค  

๒.๑๐ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคต้องเริ่มด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นภายในสามสิบวันนับ
แต่การจัดตั้ ง  ได้แก่  การจัดท าข้อบั งคับของสภาองค์กรของผู้บริ โภค การเลื อกตั้ งประธานและ
คณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภค การก าหนดนโยบาย แนวทางหรือแผนงานเกี่ยวกับการ
คุม้ครองผู้บริโภค และกิจการอ่ืนที่คณะผู้เริ่มก่อการเห็นสมควร   

๒.๑๑ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคต้องออกข้อบังคับที่อย่างน้อยต้องมีข้อบังคับที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายก าหนดไว้  

๒.๑๒ ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญอย่างน้อย ๘ ด้านที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

๒.๑๓ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอ านาจ 
(๑) ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(๒) สนับสนุนและด าเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและ

บริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อ
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ ก็ได้  
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(๓) รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค  
ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวต้องแจ้งผลการด าเนินงานในเรื่องนั้นให้สภาองค์กรของผู้บริโภคทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๔) สนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือ และส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัดและเขต
พ้ืนที่   

(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

(๖) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่ เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อ
พิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งก่อนและในระหว่างการด าเนินคดีต่อศาล 

(๗) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ 
หรือให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีในกรณีท่ีผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากการใช้สิทธิใน
ฐานะผู้บริโภคหรือใช้สิทธิแทนผู้บริโภค และมีอ านาจประนีประนอมยอมความ และเมื่อศาลมีค าพิพากษาว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการละเมิด หรือผิดสัญญาต่อผู้บริโภค ให้ศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระค่าใช้จ่ายและค่า
ป่วยการให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายและค่าสินไหม
ทดแทนที่ศาลก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระให้แก่ผู้บริโภค เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น  

(๘) จัดให้มีหรือรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

๒.๑๔ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกและผู้บริโภคทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

๒.๑๕ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอเรื่องผ่านส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะเป็นการจ่ายขาดที่เพียงพอต่อการด าเนินงานโดย
อิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค  

๒.๑๖ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
๒.๑๗ ก าหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบด้วย   
๒.๑๘ ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นการจ่ายขาดเพ่ือเป็นทุนประเดิมให้แก่สภา

องค์กรของผู้บริโภคเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสามร้อยห้าสิบล้านบาทภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กรของผู้บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเกิดพลังอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคเป็นผู้เสนอให้ก าหนดไว้  แต่อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดจ านวนเงินไว้ชัดเจนตามอัตราที่ก าหนดอาจมีผลกระทบต่อภาระ
งบประมาณ จึงเห็นว่าการพิจารณาจ านวนเงินดังกล่าว ควรให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

 
 



-๔- 
 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ขอบวัตถุประสงค์ โครงสร้าง การบริหารงาน การสนับสนุนการเงินแก่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภค ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติรับรองให้
บุคคลมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภค
ดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
จะมีองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริโภคด าเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่างมีพลัง  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 


