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๖๓

หลักการและเหตุผล
โดยท่ีมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหสิทธิ

ของผู บริโภคยอมไดรับความคุมครอง บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกร
ของผูบริโภคเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค และองคกรของผูบริโภค
ดงักลาวมสีทิธริวมกนัจดัตัง้เปนองคกรทีม่คีวามเปนอสิระเพือ่ใหเกดิพลงัในการคุมครอง
และพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ
และวิธีการจัดต้ัง อํานาจในการเปนตัวแทนของผู บริโภค และการสนับสนุน
ดานการเงินจากรัฐ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายวาดวยการ
จดัตัง้สภาองคกรของผูบรโิภคตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“สภาองคกรของผูบริโภค” หมายความวา สภาขององคกรของผูบริโภค
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

“องคกรของผูบริโภค” หมายความวา องคกรที่ผูบริโภคซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคและไมแสวงหากําไร ไมวาการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเปนรูปแบบใด 
และจะเปนนติบิคุคลหรอืไมกต็าม และใหหมายความรวมถงึนติบิคุคลทีม่วีตัถปุระสงค
ดังกลาวดวย

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภค๑
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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

๑ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดบทนิยาม คําวา “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย 
ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึง
ผูประกอบกิจการโฆษณาดวย.
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๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๒๐)  
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้

๓) การรวมตัวเพื่อจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๔ และมาตรา ๕) 
กาํหนดใหองคกรของผูบริโภคมีสทิธิรวมกันดําเนินการเพือ่จัดต้ังสภาองคกร

ของผูบริโภคตามกฎหมายนี้ได โดยองคกรของผูบริโภคที่จะรวมตัวกันดําเนินการ
เพ่ือจัดต้ังสภาองคกรของผูบริโภคหรือท่ีจะเขาเปนสมาชิกของสภาองคกรของ
ผูบริโภคตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) ไมเปนองคกรของผูบริโภคท่ีจัดตั้งขึ้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
หรือถูกครอบงําโดยผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูมีอํานาจ
บริหารของผูประกอบธุรกิจดังกลาว หรือโดยหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ 
หรือพรรคการเมือง

(๒) ไมเปนองคกรของผูบริโภคท่ีไดรับเงินอุดหนุนไมวาโดยทางตรง
หรอืทางออมจากบคุคลตาม (๑) เวนแตเปนเงนิทีไ่ดรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานของรฐั
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับตามกฎหมายนี้

(๓) เปนองคกรของผูบริโภคทีไ่ดแจงสถานะความเปนองคกรตอนายทะเบียน 
โดยจะแจงตอนายทะเบยีนกลางหรอืนายทะเบยีนประจําจงัหวัดทีผู่แจงมภีมูลิาํเนาอยู
ก็ได

๔) การแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๖)
องคกรของผูบริโภคใดท่ีมลีกัษณะตามขอ ๓) (๑) และ (๒) หากประสงค

จะเขารวมจัดต้ังหรือเปนสมาชิกของสภาองคกรของผูบริโภค ใหแจงสถานะ
ความเปนองคกรของผูบริโภคไวตอนายทะเบียน โดยจะแจงตอนายทะเบียน
กลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดท่ีผูแจงมีภูมิลําเนาอยูก็ได ซึ่งการแจง 
ตองมหีลักฐานแสดงวาเปนผูดาํเนนิการเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภคเปนท่ีประจักษ
มาแลวไมนอยกวา ๒ ปกอนวนัยืน่แจงตามแบบและวธิกีารทีน่ายทะเบยีนกลางกําหนด
ซึ่งจะกําหนดใหแจงโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด
ที่ผูแจงสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกดวยก็ได

ทั้งนี้ เมื่อไดรับแจงและเห็นวาเปนองคกรของผูบริโภคที่มีลักษณะ
ตามขอ ๓) แลว ใหนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัดผูรับแจง
ออกหลกัฐานการแจงไวใหแกผูแจง และใหนายทะเบียนกลางประกาศใหประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
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๖๕

๕) หนาทีข่องนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจาํจงัหวดั (มาตรา ๗)   
๕.๑) นายทะเบียนกลาง กําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึง

ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรมีอบหมายเปนนายทะเบยีนกลาง มหีนาทีร่บัแจงสถานะ
ความเปนองคกรของผูบริโภคไดทั่วราชอาณาจักร และมีหนาที่อื่นตามกฎหมายนี้ 

๕.๒) นายทะเบยีนประจําจงัหวดั กาํหนดใหผูวาราชการจงัหวดัหรอืผูซึง่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด มีหนาที่รับแจง
สถานะความเปนองคกรของผูบริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อไดรับแจงแลว
ใหสงรายชื่อองคกรของผูบริโภคใหนายทะเบียนกลางโดยเร็วเพื่อประกาศให
ประชาชนทราบเปนการทั่วไป 

๖) การยื่นคําคัดคานกรณีองคกรของผูบริโภคมีลักษณะไมถูกตองตามขอ ๓) 
(มาตรา ๘)

ผูใดเห็นวาองคกรของผูบริโภคที่ไดแจงสถานะความเปนองคกรไว
ตอนายทะเบียนมีลักษณะไมถูกตองตามความในขอ ๓) ใหมีสิทธิยื่นคําคัดคาน
พรอมทัง้หลักฐานตอนายทะเบยีนกลางได ซึง่เมือ่นายทะเบยีนกลางไดรบัคาํคดัคาน
ดังกลาวแลว ใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงแลววินิจฉัยโดยเร็ว สําหรับในกรณีที่
นายทะเบียนกลางเห็นวาองคกรของผูบริโภคนัน้มลีกัษณะไมถกูตองตามกฎหมาย
กใ็หเพกิถอนการรบัแจงพรอมทัง้แจงใหผูรองและองคกรของผูบรโิภคทีเ่กีย่วของทราบ
โดยคําวินิจฉัยของนายทะเบียนกลางนั้นใหเปนที่สุด

๗) การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๙)  
องคกรของผูบรโิภคทีม่ลีกัษณะตามความในขอ ๓) ไมนอยกวา ๑๕๐ องคกร 

มีสิทธิเขาชื่อกันแจงตอนายทะเบียนกลางเพื่อเปนผู เริ่มกอการในการจัดตั้ง 
“สภาองคกรของผูบรโิภค” โดยเมือ่ไดแจงแลว กาํหนดใหผูเริม่กอการดาํเนนิการ
รวบรวมองคกรของผูบรโิภคท่ียินยอมเขารวมในการจัดต้ังสภาองคกรของผูบรโิภค
ใหไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งขององคกรของผูบริโภคที่นายทะเบียนกลางได
ประกาศการรบัแจงไวเอง หรอืผูเริม่กอการจะขอใหนายทะเบยีนกลางเปนผูประกาศ
เชิญชวนใหองคกรของผูบริโภคมาแสดงความยินยอมเขารวมตอนายทะเบียนกลาง
แทนผูเริ่มกอการก็ได 

กรณีแรก ในกรณท่ีีผูเริม่กอการไดรวบรวมองคกรของผูบรโิภค จนไดองคกร
ของผูบริโภค ครบถวนแลวตามจํานวนภายใน ๙๐ วันนับแตวันแจง ใหแจง
นายทะเบยีนกลางทราบพรอมดวยหลกัฐานการยนิยอมเขารวมขององคกรของผูบรโิภค 
เม่ือนายทะเบยีนกลางไดตรวจสอบความถกูตองครบถวนแลว กใ็หประกาศการจัดตั้ง
สภาองคกรของผูบริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรณีทีส่อง ในกรณทีีน่ายทะเบียนกลางเปนผูประกาศเชญิชวน จนไดองคกร
ของผูบรโิภคครบถวนแลวตามจํานวนภายใน ๙๐ วนันับแตวนัแจง กใ็หนายทะเบยีนกลาง
ดาํเนนิการตรวจสอบและประกาศการจดัตัง้สภาองคกรของผูบรโิภคในราชกจิจานุเบกษา
และทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชนเดียวกัน

ทัง้นี ้องคกรของผูบรโิภคทีเ่ขาชือ่เพือ่เปนผูเริม่กอการในการจัดตัง้สภาองคกร
ของผูบริโภค หรือยินยอมเขารวมในการจัดต้ังสภาองคกรของผู บริโภคแลว 
จะขอถอนช่ือออกและจะเขาช่ือกับคณะผูเร่ิมกอการอ่ืนหรือยินยอมเขารวม
ในการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคอื่นไมได เวนแตมิไดมีการจัดตั้งสภาองคกร
ของผูบริโภคภายในกําหนดเวลาตามที่ไดเริ่มกอการไว

๘) วตัถุประสงคและอาํนาจของสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔)
กาํหนดใหสภาองคกรของผูบรโิภคทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายนีเ้ปนนิติบุคคล 

มีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตอาณัติหรือการครอบงําหรือการสั่งการไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมจากหนวยงานของรฐั เจาหนาท่ีของรฐั พรรคการเมอืง 
ผูประกอบธุรกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจ โดยใหถือวา
องคกรของผูบริโภคท่ีเปนผูเร่ิมกอการและท่ีไดลงชื่อยินยอมเขารวมในการจัดต้ัง
สภาองคกรของผูบรโิภคเปนสมาชิกของสภาองคกรของผูบรโิภคนับแตวนัทีป่ระกาศ
จัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค และใหสภาองคกรของผูบริโภคมีวัตถุประสงค
เพ่ือการคุมครองผูบริโภคในทุกดาน และดําเนินการอื่นใดตามท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมายนี้ รวมถึงใหมีอํานาจดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ดวย

(๑) ใหความคุมครองและพทิกัษสทิธิของผูบริโภค รวมตลอดทัง้เสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ

(๒) สนับสนุนและดําเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังสถานการณ
ปญหาสินคาและบริการ แจงหรือโฆษณาขาวสารหรือเตือนภัยเก่ียวกับสินคา
หรือบริการท่ีอาจกระทบตอสิทธิของผูบริโภค หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความเสื่อมเสียแกผู บริโภค โดยจะระบุชื่อสินคาหรือบริการหรือ
ชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได

(๓) รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันมีผลกระทบตอสิทธิ
ของผูบริโภค ไปยังหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบ และเผยแพร
ใหประชาชนทราบ

(๔) สนับสนุนและชวยเหลือองคกรของผูบริโภคในการรักษาประโยชน
ของผูบรโิภคใหมปีระสทิธภิาพและไดรบัความเชือ่ถอื ตลอดจนสงเสรมิการรวมตัว
ขององคกรของผูบริโภคในระดับจังหวัดและเขตพ้ืนที่ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของสภาองคกรของผูบริโภค
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(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
คุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค

(๖) สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกในการไกลเกล่ียหรือประนีประนอม
ยอมความขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคทั้งกอนและในระหวาง
การดําเนินคดีตอศาล

(๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามท่ีเห็นสมควร
หรือเมื่อมีผูรองขอ หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีในกรณีที่ผู บริโภค
หรือองคกรของผู บริโภคถูกฟองคดีจากการใชสิทธิในฐานะผู บริโภคหรือ
ใชสิทธิแทนผูบริโภค แลวแตกรณี และเพ่ือประโยชนแหงการนี้ ใหมีอํานาจ
ประนีประนอมยอมความดวย

(๘) จัดใหมีหรือรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
อนัจะเปนประโยชนตอผูบรโิภคในการตดัสนิใจซือ้สนิคาหรอืใชบรกิาร ใหประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก

การดาํเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรอื (๘) ถาเปนการกระทาํโดยสจุรติ
ใหสภาองคกรของผูบริโภคพนจากความรับผิด และในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไดรบัรายงานตาม (๓) ใหแจงผลการดําเนินงานใหสภาองคกรของผูบริโภคทราบ
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง

ในการดําเนินการตาม (๗) ใหสภาองคกรของผูบรโิภคมีอาํนาจฟองคดไีด
ทั้งคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผูบริโภค เชนเดียวกับผูเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยวธิพีจิารณาความแพง กฎหมายวาดวยวธิพีจิารณาความอาญา 
กฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง และกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค รวมทั้งเชนเดยีวกับคูกรณีตามกฎหมายวาดวย
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง และเมือ่ศาลพพิากษาวาผูประกอบธรุกจิกระทาํการละเมดิ
หรอืผดิสญัญาตอผูบรโิภคใหศาลสัง่ใหผูประกอบธรุกิจชาํระคาใชจายและคาปวยการ
ใหแกสภาองคกรของผูบริโภคไมนอยกวารอยละ ๒๕ แตไมเกนิกึง่หนึง่ของคาเสยีหาย
และคาสินไหมทดแทนท่ีศาลกําหนดใหผู ประกอบธุรกิจชําระใหแกผู บริโภค
เวนแตสภาองคกรของผูบริโภคจะพิสูจนไดวามีคาใชจายมากกวานั้นก็ใหศาลส่ัง
ใหผู ประกอบธุรกิจชดใชคาใชจายตามจํานวนดังกลาว และชําระคาปวยการ
ใหเทากับจํานวนคาใชจายนั้น

๙) การจัดทําขอบังคับของสภาองคกรของผูบริโภค (มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๓)
เมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคแลว กําหนดใหคณะผูเริ่มกอการ

จดัทาํรางขอบงัคบัของสภาองคกรของผูบรโิภคและเรยีกประชมุสมาชกิภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวนัทีป่ระกาศการจดัตัง้ในราชกจิจานเุบกษา เพือ่จดัทําขอบงัคับของสภาองคกร
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จุ ล นิิ ติ

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค�กรของผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๘จุ ล นิิ ติ

ของผูบรโิภค เลอืกตัง้ประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองคกรของผูบรโิภค๒

กําหนดนโยบาย แนวทาง หรอืแผนงาน เกีย่วกบัการคุมครองผูบรโิภค รวมถงึ
ดาํเนนิกจิการอืน่ทีค่ณะผูเริม่กอการเห็นสมควร 

โดยขอบังคับของสภาองคกรของผูบริโภคอยางนอยตองมีวัตถุประสงค
ของสภาองคกรของผูบริโภค แนวทางในการดํารงความเปนอิสระ โครงสราง
ของการบริหารงาน โครงสรางขององคกร หลักเกณฑและวิธีการในการรับองคกร
ของผูบริโภคเขาเปนสมาชกิ และสิทธิ หนาท่ี และประโยชนของสมาชกิ จรรยาบรรณ
และการควบคมุการปฏิบตังิาน คาลงทะเบยีน คาบาํรงุ และคาบรกิารท่ีจะพงึเรยีกเก็บ
จากสมาชิกหรือบคุคลภายนอก การบัญชแีละการเงนิ การสอบบัญช ีและการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของสภาองคกรของผูบริโภค การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน 
การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินบําเหน็จ รางวัลพนักงาน 
รวมทั้งระเบียบ วินัย การลงโทษ และการรองทุกขของพนักงาน 

เม่ือคณะผูเร่ิมกอการไดจัดทําขอบังคับของสภาองคกรของผู บริโภค
เสร็จเปนทีเ่รยีบรอยแลว ใหดาํเนินการแจงใหนายทะเบยีนกลางทราบ และเผยแพร
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก

๑๐) การประชุมสมาชิกและผูบริโภค (มาตรา ๑๕) 
กําหนดใหสภาองคกรของผูบริโภคมีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมสมาชิก

และผูบรโิภคท่ัวไปท่ีสนใจอยางนอยปละ ๑ ครัง้ เพือ่รายงานผลการดําเนินงานของ
สภาองคกรของผูบริโภค และรบัฟงความคดิเหน็และขอเสนอแนะอนัจะยังประโยชน
แกการคุมครองผูบรโิภค และการปรบัปรุงแกไขการดาํเนนิงานของสภาองคกรของ
ผูบริโภค

๑๑) การจัดสรรเงินอุดหนุน (มาตรา ๑๖) 
กําหนดใหสภาองคกรของผูบริโภคเสนอเรื่องผานสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายป
เปนการจายขาดใหเพยีงพอตอการดาํเนนิงานโดยอสิระของสภาองคกรของผูบรโิภค
แตในกรณีทีส่ภาองคกรของผูบรโิภคเห็นวาจาํนวนเงนิดงักลาวไมเพยีงพอ สภาองคกร
ของผูบรโิภคจะมีหนังสอืขอใหคณะรฐัมนตรทีบทวนเพ่ือจดัใหเพยีงพอก็ได

๒“คณะกรรมการนโยบายสภาองคกรของผูบรโิภค” อยางนอยตองประกอบดวยผูเชีย่วชาญในดานการเงนิและการธนาคาร 
ดานการขนสงและยานพาหนะ ดานอสงัหาริมทรพัยและทีอ่ยูอาศยั ดานอาหาร ยา และผลิตภณัฑสขุภาพ ดานบริการสุขภาพ ดานสนิคา
และบริการทั่วไป ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม และดานบริการสาธารณะ (ตามมาตรา ๑๓).
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๑๒) การประเมนิผลการดําเนนิงานและการจัดทํารายงานผลการปฏิบตังิานประจําป
(มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘)  

กาํหนดใหสภาองคกรของผูบรโิภคจดัใหมกีารประเมนิผลการดาํเนนิงาน
ของสภาองคกรของผูบริโภคตามระยะเวลาที่สภาองคกรของผูบริโภคกําหนด 
แตตองไมเกิน ๓ ป โดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว
จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนา
สภาองคกรของผูบริโภค และการสนับสนุนจากประชาชน หรือในดานอื่นตามที่
สภาองคกรของผูบริโภคจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสภาองคกรของผู บริโภคจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเผยแพรใหประชาชนทราบ
และเสนอตอคณะรัฐมนตร ีสภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภา เพือ่ทราบภายใน ๖ เดอืน
นบัแตวนัสิน้ปปฏทินิ ทัง้นี ้นายกรฐัมนตร ีสภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภา อาจขอให
ประธานกรรมการนโยบายสภาองคกรของผูบริโภคชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาได

๑๓) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๙)
เม่ือมีการประกาศจัดตัง้สภาองคกรของผูบรโิภคเปนคร้ังแรกหลังจากวันที่

กฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กําหนดใหรัฐบาล
จัดสรรเงินอุดหนุนไวที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนการจายขาด
เพื่อเปนทุนประเดิมเบ้ืองตนใหแกสภาองคกรของผูบริโภคท่ีจัดตั้งขึ้นดังกลาว
เปนจํานวนไมนอยกวา ๓๕๐ ลานบาท เพือ่เปนคาใชจายเบือ้งตนในการดาํเนนิการ
ใหเกิดการรวมตัวกันขององคกรของผูบริโภคอยางทั่วถึงและเกิดพลังอยางแทจริง
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัประกาศจดัตัง้สภาองคกร
ของผูบริโภค และการจายเงินอุดหนุนใหแกสภาองคกรของผูบริโภคใหเปนไป
ตามระเบียบที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

หมายเหตุ :- 
• พระราชบญัญัตินีใ้หใชบงัคับเม่ือพนกําหนด ๖๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
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