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พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๒๒

หลักการและเหตุผล

โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหสิทธิ
ของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกร
ของผูบริโภคเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค และองคกรของผูบริโภค
ดังกลาวมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ เปนองคกรทีม่ คี วามเปนอิสระเพือ่ ใหเกิดพลังในการคุม ครอง
และพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ
และวิธีการจัดตั้ง อํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุน
ดานการเงินจากรัฐ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายวาดวยการ
จัดตัง้ สภาองคกรของผูบ ริโภคตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“สภาองคกรของผูบริโภค” หมายความวา สภาขององคกรของผูบริโภค
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“องคกรของผูบริโภค” หมายความวา องคกรที่ผูบริโภคซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคและไมแสวงหากําไร ไมวาการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเปนรูปแบบใด
และจะเปนนิตบิ คุ คลหรือไมกต็ าม และใหหมายความรวมถึงนิตบิ คุ คลทีม่ วี ตั ถุประสงค
ดังกลาวดวย
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภค๑
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดบทนิยาม คําวา “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย
ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึง
ผูประกอบกิจการโฆษณาดวย.
๑
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๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๒๐)
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้
๓) การรวมตัวเพื่อจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๔ และมาตรา ๕)
กําหนดใหองคกรของผูบ ริโภคมีสทิ ธิรวมกันดําเนินการเพือ่ จัดตัง้ สภาองคกร
ของผูบริโภคตามกฎหมายนี้ได โดยองคกรของผูบริโภคที่จะรวมตัวกันดําเนินการ
เพื่อจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคหรือที่จะเขาเปนสมาชิกของสภาองคกรของ
ผูบริโภคตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนองคกรของผูบริโภคที่จัดตั้งขึ้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
หรือถูกครอบงําโดยผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูมีอํานาจ
บริหารของผูประกอบธุรกิจดังกลาว หรือโดยหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
หรือพรรคการเมือง
(๒) ไมเปนองคกรของผูบริโภคที่ไดรับเงินอุดหนุนไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมจากบุคคลตาม (๑) เวนแตเปนเงินทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับตามกฎหมายนี้
(๓) เปนองคกรของผูบ ริโภคทีไ่ ดแจงสถานะความเปนองคกรตอนายทะเบียน
โดยจะแจงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดทีผ่ แู จงมีภมู ลิ าํ เนาอยู
ก็ได
๔) การแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๖)
องคกรของผูบ ริโภคใดทีม่ ลี กั ษณะตามขอ ๓) (๑) และ (๒) หากประสงค
จะเขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกของสภาองคกรของผูบริโภค ใหแจงสถานะ
ความเปนองคกรของผูบริโภคไวตอนายทะเบียน โดยจะแจงตอนายทะเบียน
กลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดที่ผูแจงมีภูมิลําเนาอยูก็ได ซึ่งการแจง
ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนผูด าํ เนินการเกีย่ วกับการคุม ครองผูบ ริโภคเปนทีป่ ระจักษ
มาแลวไมนอ ยกวา ๒ ปกอ นวันยืน่ แจงตามแบบและวิธกี ารทีน่ ายทะเบียนกลางกําหนด
ซึ่งจะกําหนดใหแจงโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ผูแจงสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกดวยก็ได
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ได รั บ แจ ง และเห็ น ว า เป น องค ก รของผู  บ ริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะ
ตามขอ ๓) แลว ใหนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดผูรับแจง
ออกหลักฐานการแจงไวใหแกผแู จง และใหนายทะเบียนกลางประกาศใหประชาชน
ทราบเปนการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก

จุ ล นิิ ติ
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๕) หนาทีข่ องนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจําจังหวัด (มาตรา ๗)
๕.๑) นายทะเบียนกลาง กําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนนายทะเบียนกลาง มีหนาทีร่ บั แจงสถานะ
ความเปนองคกรของผูบริโภคไดทั่วราชอาณาจักร และมีหนาที่อื่นตามกฎหมายนี้
๕.๒) นายทะเบียนประจําจังหวัด กําหนดใหผวู า ราชการจังหวัดหรือผูซ งึ่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด มีหนาที่รับแจง
สถานะความเปนองคกรของผูบริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อไดรับแจงแลว
ใหสงรายชื่อองคกรของผูบริโภคใหนายทะเบียนกลางโดยเร็วเพื่อประกาศให
ประชาชนทราบเปนการทั่วไป
๖) การยื่นคําคัดคานกรณีองคกรของผูบริโภคมีลักษณะไมถูกตองตามขอ ๓)
(มาตรา ๘)
ผูใดเห็นวาองคกรของผูบริโภคที่ไดแจงสถานะความเปนองคกรไว
ตอนายทะเบียนมีลักษณะไมถูกตองตามความในขอ ๓) ใหมีสิทธิยื่นคําคัดคาน
พรอมทัง้ หลักฐานตอนายทะเบียนกลางได ซึง่ เมือ่ นายทะเบียนกลางไดรบั คําคัดคาน
ดังกลาวแลว ใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงแลววินิจฉัยโดยเร็ว สําหรับในกรณีที่
นายทะเบียนกลางเห็นวาองคกรของผูบ ริโภคนัน้ มีลกั ษณะไมถกู ตองตามกฎหมาย
ก็ใหเพิกถอนการรับแจงพรอมทัง้ แจงใหผรู อ งและองคกรของผูบ ริโภคทีเ่ กีย่ วของทราบ
โดยคําวินิจฉัยของนายทะเบียนกลางนั้นใหเปนที่สุด
๗) การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๙)
องคกรของผูบ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะตามความในขอ ๓) ไมนอ ยกวา ๑๕๐ องคกร
มี สิ ท ธิ เข า ชื่ อ กั น แจ ง ต อ นายทะเบี ย นกลางเพื่ อ เป น ผู  เริ่ ม ก อ การในการจั ด ตั้ ง
“สภาองคกรของผูบ ริโภค” โดยเมือ่ ไดแจงแลว กําหนดใหผเู ริม่ กอการดําเนินการ
รวบรวมองคกรของผูบ ริโภคทีย่ นิ ยอมเขารวมในการจัดตัง้ สภาองคกรของผูบ ริโภค
ใหไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งขององคกรของผูบริโภคที่นายทะเบียนกลางได
ประกาศการรับแจงไวเอง หรือผูเ ริม่ กอการจะขอใหนายทะเบียนกลางเปนผูป ระกาศ
เชิญชวนใหองคกรของผูบ ริโภคมาแสดงความยินยอมเขารวมตอนายทะเบียนกลาง
แทนผูเริ่มกอการก็ได
กรณีแรก ในกรณีทผี่ เู ริม่ กอการไดรวบรวมองคกรของผูบ ริโภค จนไดองคกร
ของผูบริโภค ครบถวนแลวตามจํานวนภายใน ๙๐ วันนับแตวันแจง ใหแจง
นายทะเบียนกลางทราบพรอมดวยหลักฐานการยินยอมเขารวมขององคกรของผูบ ริโภค
เมือ่ นายทะเบียนกลางไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว ก็ใหประกาศการจัดตั้ง
สภาองคกรของผูบ ริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กรณีทสี่ อง ในกรณีทนี่ ายทะเบียนกลางเปนผูป ระกาศเชิญชวน จนไดองคกร
ของผูบ ริโภคครบถวนแลวตามจํานวนภายใน ๙๐ วันนับแตวนั แจง ก็ใหนายทะเบียนกลาง
ดําเนินการตรวจสอบและประกาศการจัดตัง้ สภาองคกรของผูบ ริโภคในราชกิจจานุเบกษา
และทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชนเดียวกัน
ทัง้ นี้ องคกรของผูบ ริโภคทีเ่ ขาชือ่ เพือ่ เปนผูเ ริม่ กอการในการจัดตัง้ สภาองคกร
ของผูบริโภค หรือยินยอมเขารวมในการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคแลว
จะขอถอนชือ่ ออกและจะเขาชื่อกับคณะผูเริ่มกอการอื่นหรือยินยอมเขารวม
ในการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคอื่นไมได เวนแตมิไดมีการจัดตั้งสภาองคกร
ของผูบริโภคภายในกําหนดเวลาตามที่ไดเริ่มกอการไว
๘) วัตถุประสงคและอํานาจของสภาองคกรของผูบ ริโภค (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔)
กําหนดใหสภาองคกรของผูบ ริโภคทีจ่ ดั ตัง้ ตามกฎหมายนีเ้ ปนนิติบุคคล
มีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตอาณัติหรือการครอบงําหรือการสั่งการไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมจากหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่ องรัฐ พรรคการเมือง
ผูประกอบธุรกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจ โดยใหถือวา
องคกรของผูบริโภคที่เปนผูเริ่มกอการและที่ไดลงชื่อยินยอมเขารวมในการจัดตั้ง
สภาองคกรของผูบ ริโภคเปนสมาชิกของสภาองคกรของผูบ ริโภคนับแตวนั ทีป่ ระกาศ
จัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค และใหสภาองคกรของผูบริโภคมีวัตถุประสงค
เพื่อการคุมครองผูบริโภคในทุกดาน และดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนี้ รวมถึงใหมีอํานาจดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(๑) ใหความคุม ครองและพิทกั ษสทิ ธิของผูบ ริโภค รวมตลอดทัง้ เสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
(๒) สนับสนุนและดําเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังสถานการณ
ปญหาสินคาและบริการ แจงหรือโฆษณาขาวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการที่อาจกระทบตอสิทธิของผูบริโภค หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรื อ เกิ ด ความเสื่ อ มเสี ย แก ผู  บ ริ โ ภค โดยจะระบุ ชื่ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารหรื อ
ชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได
(๓) รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันมีผลกระทบตอสิทธิ
ของผูบริโภค ไปยังหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบ และเผยแพร
ใหประชาชนทราบ
(๔) สนับสนุนและชวยเหลือองคกรของผูบริโภคในการรักษาประโยชน
ของผูบ ริโภคใหมปี ระสิทธิภาพและไดรบั ความเชือ่ ถือ ตลอดจนสงเสริมการรวมตัว
ขององคกรของผูบริโภคในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของสภาองคกรของผูบริโภค
จุ ล นิิ ติ
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(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
คุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค
(๖) สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม
ยอมความขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคทั้งกอนและในระหวาง
การดําเนินคดีตอศาล
(๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามที่เห็นสมควร
หรือเมื่อมีผูรองขอ หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีในกรณีที่ผูบริโภค
หรื อ องค ก รของผู  บ ริ โ ภคถู ก ฟ อ งคดี จ ากการใช สิ ท ธิ ใ นฐานะผู  บ ริ โ ภคหรื อ
ใชสิทธิแทนผูบริโภค แลวแตกรณี และเพื่อประโยชนแหงการนี้ ใหมีอํานาจ
ประนีประนอมยอมความดวย
(๘) จัดใหมีหรือรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
อันจะเปนประโยชนตอ ผูบ ริโภคในการตัดสินใจซือ้ สินคาหรือใชบริการ ใหประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรือ (๘) ถาเปนการกระทําโดยสุจริต
ใหสภาองคกรของผูบริโภคพนจากความรับผิด และในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไดรบั รายงานตาม (๓) ใหแจงผลการดําเนินงานใหสภาองคกรของผูบริโภคทราบ
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในการดําเนินการตาม (๗) ใหสภาองคกรของผูบ ริโภคมีอาํ นาจฟองคดีได
ทั้งคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผูบริโภค เชนเดียวกับผูเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาความแพง กฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาความอาญา
กฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง และกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค รวมทั้งเชนเดียวกับคูกรณีตามกฎหมายวาดวย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง และเมือ่ ศาลพิพากษาวาผูป ระกอบธุรกิจกระทําการละเมิด
หรือผิดสัญญาตอผูบ ริโภคใหศาลสัง่ ใหผปู ระกอบธุรกิจชําระคาใชจา ยและคาปวยการ
ใหแกสภาองคกรของผูบ ริโภคไมนอ ยกวารอยละ ๒๕ แตไมเกินกึง่ หนึง่ ของคาเสียหาย
และคาสินไหมทดแทนที่ศาลกําหนดใหผูประกอบธุรกิจชําระใหแกผู  บ ริ โ ภค
เวนแตสภาองคกรของผูบริโภคจะพิสูจนไดวามีคาใชจายมากกวานั้นก็ใหศาลสั่ง
ใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาใชจายตามจํานวนดังกลาว และชําระคาปวยการ
ใหเทากับจํานวนคาใชจายนั้น
๙) การจัดทําขอบังคับของสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๓)
เมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคแลว กําหนดใหคณะผูเริ่มกอการ
จัดทํารางขอบังคับของสภาองคกรของผูบ ริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายใน ๓๐ วัน
นับแตวนั ทีป่ ระกาศการจัดตัง้ ในราชกิจจานุเบกษา เพือ่ จัดทําขอบังคับของสภาองคกร
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พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

ของผูบ ริโภค เลือกตัง้ ประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองคกรของผูบ ริโภค๒
กําหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกีย่ วกับการคุม ครองผูบ ริโภค รวมถึง
ดําเนินกิจการอืน่ ทีค่ ณะผูเ ริม่ กอการเห็นสมควร
โดยขอบังคับของสภาองคกรของผูบริโภคอยางนอยตองมีวัตถุประสงค
ของสภาองคกรของผูบริโภค แนวทางในการดํารงความเปนอิสระ โครงสราง
ของการบริหารงาน โครงสรางขององคกร หลักเกณฑและวิธีการในการรับองคกร
ของผูบ ริโภคเขาเปนสมาชิก และสิทธิ หนาที่ และประโยชนของสมาชิก จรรยาบรรณ
และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน คาลงทะเบียน คาบํารุง และคาบริการทีจ่ ะพึงเรียกเก็บ
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก การบัญชีและการเงิน การสอบบัญชี และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภาองคกรของผูบริโภค การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน
การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินบําเหน็จ รางวัลพนักงาน
รวมทั้งระเบียบ วินัย การลงโทษ และการรองทุกขของพนักงาน
เมื่อคณะผูเริ่มกอการไดจัดทําขอบังคับของสภาองค กรของผู บริโภค
เสร็จเปนทีเ่ รียบรอยแลว ใหดาํ เนินการแจงใหนายทะเบียนกลางทราบ และเผยแพร
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
๑๐) การประชุมสมาชิกและผูบริโภค (มาตรา ๑๕)
กําหนดใหสภาองคกรของผูบริโภคมีหนาที่จัดใหมีการประชุมสมาชิก
และผูบ ริโภคทัว่ ไปทีส่ นใจอยางนอยปละ ๑ ครัง้ เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานของ
สภาองคกรของผูบ ริโภค และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอันจะยังประโยชน
แกการคุม ครองผูบ ริโภค และการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของสภาองคกรของ
ผูบริโภค
๑๑) การจัดสรรเงินอุดหนุน (มาตรา ๑๖)
กําหนดใหสภาองคกรของผูบริโภคเสนอเรื่องผานสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายป
เปนการจายขาดใหเพียงพอตอการดําเนินงานโดยอิสระของสภาองคกรของผูบ ริโภค
แตในกรณีทสี่ ภาองคกรของผูบ ริโภคเห็นวาจํานวนเงินดังกลาวไมเพียงพอ สภาองคกร
ของผูบ ริโภคจะมีหนังสือขอใหคณะรัฐมนตรีทบทวนเพือ่ จัดใหเพียงพอก็ได

“คณะกรรมการนโยบายสภาองคกรของผูบ ริโภค” อยางนอยตองประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญในดานการเงินและการธนาคาร
ดานการขนสงและยานพาหนะ ดานอสังหาริมทรัพยและทีอ่ ยูอ าศัย ดานอาหาร ยา และผลิตภัณฑสขุ ภาพ ดานบริการสุขภาพ ดานสินคา
และบริการทั่วไป ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม และดานบริการสาธารณะ (ตามมาตรา ๑๓).
๒
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๑๒) การประเมินผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําป
(มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘)
กําหนดใหสภาองคกรของผูบ ริโภคจัดใหมกี ารประเมินผลการดําเนินงาน
ของสภาองคกรของผูบริโภคตามระยะเวลาที่สภาองคกรของผูบริโภคกําหนด
แตตองไมเกิน ๓ ป โดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว
จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนา
สภาองคกรของผูบริโภค และการสนับสนุนจากประชาชน หรือในดานอื่นตามที่
สภาองคกรของผูบริโภคจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสภาองคกรของผูบริโภคจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเผยแพรใหประชาชนทราบ
และเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา เพือ่ ทราบภายใน ๖ เดือน
นับแตวนั สิน้ ปปฏิทนิ ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรี สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา อาจขอให
ประธานกรรมการนโยบายสภาองคกรของผูบริโภคชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได
๑๓) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๙)
เมือ่ มีการประกาศจัดตัง้ สภาองคกรของผูบ ริโภคเปนครัง้ แรกหลังจากวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กําหนดใหรัฐบาล
จัดสรรเงินอุดหนุนไวที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนการจายขาด
เพื่อเปนทุนประเดิมเบื้องตนใหแกสภาองคกรของผูบริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกลาว
เปนจํานวนไมนอ ยกวา ๓๕๐ ลานบาท เพือ่ เปนคาใชจา ยเบือ้ งตนในการดําเนินการ
ใหเกิดการรวมตัวกันขององคกรของผูบริโภคอยางทั่วถึงและเกิดพลังอยางแทจริง
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วันนับแตวนั ประกาศจัดตัง้ สภาองคกร
ของผูบริโภค และการจายเงินอุดหนุนใหแกสภาองคกรของผูบริโภคใหเปนไป
ตามระเบียบที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนด ๖๐ วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
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