สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

๑ ที่มาของพระราชบัญญัตินี้
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า “สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รบั
ความคุ้มครอง บุค คลย่อ มมีส ทิ ธิรวมกันจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภคเพื่อคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภค และองค์กรของผูบ้ ริโภคดังกล่าวมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ เป็ นองค์กรที่มคี วามเป็ นอิสระ
เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผู้บริโภคโดยได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐ ทัง้ นี้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดตัง้ อานาจในการเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภคและการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
๒ หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติใ ห้ส ิทธิ ของผู้บริโภค
ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง บุคคลย่อมมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภคเพือ่ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ เป็ นองค์กรที่มคี วามเป็ นอิสระ
เพื่อให้เกิดพลังในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภคโดยได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐ ทัง้ นี้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดตัง้ อานาจในการเป็ นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุ นด้านการเงิน
จากรัฐ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
๓ องค์กรของผู้บริ โภค
“องค์กรของผูบ้ ริโภค” หมายความว่า องค์กรทีผ่ บู้ ริโภคซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาตัง้ แต่สบิ คน
ขึ ้น ไปรวมตัว กัน จัด ตัง้ ขึ้น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคและไม่ แ สวงหาก าไร
ไม่ว่าการรวมตัวจัดตัง้ นัน้ จะจัดตัง้ เป็ นรูปแบบใดและจะเป็ นนิตบิ ุคคลหรือไม่กต็ าม และให้หมายความ
รวมถึงนิตบิ ุคคลทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดงั กล่าวด้วย (มาตรา ๓)
๔ คุณสมบัติในการยื่นแจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริ โภค
๔.๑ เป็ นองค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็ นบุ คคลธรรมดาตัง้ แต่ ส ิบคนขึ้น ไปรวมตัว กัน จัด ตัง้ ขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตัง้ นัน้ จะจัดตัง้
เป็ นรูปแบบใดและจะเป็ นนิตบิ ุคคลหรือไม่กต็ าม และให้หมายความรวมถึงนิตบิ ุคคลทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ดังกล่าวด้วย (มาตรา ๓)

๔.๒ (๑) ไม่เป็ นองค์กรของผู้บริโภคที่จดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบงา
โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการหรือผู้มอี านาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือพรรคการเมือง
(๒) ไม่เป็ นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รบั เงินอุดหนุ นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม
จากบุคคล ตาม (๑) เว้นแต่เป็ นเงินที่ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือได้รบั ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี (มาตรา ๕ )
๔.๓ องค์กรของผู้บริโภคที่จะแจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริโภค ต้องมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อ ยกว่าสองปี
ก่อนวันยื่นแจ้ง (มาตรา ๖ วรรคสอง)
๕ การยื่นแจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริ โภค
๕.๑ องค์ก รของผู้บริโภคสามารถยื่นแจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บ ริโภคได้ต่อ ทัง้
นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจาจังหวัด ซึ่ง “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียน
กลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัด “นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือ ผู้ซึ่ง ปลัด สานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย และ“นายทะเบียนประจาจังหวัด” หมายความว่า
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูซ้ ง่ึ ผูว้ ่าราชการจังหวัด มอบหมาย (มาตรา ๓)
๕.๒ ให้ ป ลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ซ่ึ ง ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เป็ นนายทะเบียนกลาง มีหน้ าที่ร ับแจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริโภคได้ท วั ่ ราชอาณาจักร
และมีหน้าทีอ่ ่นื ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด หรือ ผู้ซ่ึง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด มอบหมายเป็ น นายทะเบีย น
ประจาจังหวัด มีหน้าทีร่ บั แจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผูบ้ ริโภคภายในจังหวัดนัน้ และเมื่อได้รบั แจ้ง
แล้วให้ส่งรายชื่อองค์กรของผูบ้ ริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยเร็วเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามมาตรา ๖ วรรคห้า (มาตรา ๗)
๕.๓ องค์กรของผู้บริโภคใดที่มลี กั ษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) ประสงค์จะเข้าร่ว ม
จัดตัง้ หรือเป็ นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้แจ้งสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริโภค
ไว้ต่อนายทะเบียน โดยจะแจ้งต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดทีผ่ แู้ จ้งมีภูมลิ าเนา
อยู่กไ็ ด้ (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)
การแจ้งให้เป็ นไปตามแบบและวิธกี ารที่นายทะเบียนกลางกาหนด ซึ่งจะกาหนดให้แจ้ง
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธกี ารอื่นใดทีผ่ ู้แจ้งสามารถดาเนินการได้โดยสะดวก
ด้วยก็ได้ (มาตรา ๖ วรรคสาม)
เมื่อ ได้รบั แจ้งและเห็นว่ าเป็ นองค์ก รของผู้บ ริโ ภคที่มีล ักษณะตามมาตรา ๕ แล้ว
ให้นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดผู้รบั แจ้งออกหลักฐานการแจ้ งไว้ให้แก่ผู้แจ้ง

และให้นายทะเบียนกลางประกาศให้ประชาชนทราบเป็ นการทัวไปทางระบบเทคโนโลยี
่
สารสนเทศ
หรือ ระบบหรือวิธกี ารอื่นใดทีป่ ระชาชนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้โดยสะดวก (มาตรา ๖ วรรคห้า)
๖ การจัดตัง้ สภาองค์กรของผู้บริ โภค
- “สภาองค์ก รของผู้บ ริโ ภค” หมายความว่ า สภาขององค์ก รของผู้บริโ ภคที่จ ัด ตัง้ ขึ้น
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี (มาตรา ๓)
๖.๑ องค์ ก รของผู้ บริโภคมีส ิทธิรวมกันด าเนิ นการเพื่อ จัดตัง้ สภาองค์ กรของผู้ บ ริ โ ภค
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ไี ด้ (มาตรา ๔)
๖.๒ การยื่นขอจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
เมื่อนายทะเบียนกลางได้ประกาศสถานะความเป็ นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่องค์กร
ของผู้บริโภคที่ย่นื คาขอแล้วตามข้อ ๕.๓ องค์กรของผู้บริโภคต่างๆ ดังกล่าวสามารถรวมตัวกัน
เพือ่ จัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
๖.๒.๑ องค์กรของผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะตามมาตรา ๕ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบองค์กร
มีส ิท ธิ เ ข้ า ชื่ อ กัน แจ้ ง ต่ อ นายทะเบี ย นกลางเพื่อ เป็ นผู้ เ ริ่ม ก่ อ การในการจัด ตัง้ สภาองค์ ก ร
ของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
๖.๒.๒ เมื่อได้แจ้งการเข้าชื่อกันต่อนายทะเบียนกลางแล้ว ให้ผู้เริม่ ก่อการรวบรวม
องค์กรของผูบ้ ริโภคทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมในการจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งขององค์กรของผู้บริโภคทีน่ ายทะเบียนกลางได้ประกาศการรับแจ้งตามมาตรา ๖ วรรคห้า
ไว้ครัง้ สุดท้ายก่อนวันที่แจ้งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ทัง้ นี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั แจ้ง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (มาตรา ๙ วรรคสอง)
๖.๒.๓ ในการด าเนิ น การรวบรวมองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค ผู้ เ ริ่ม ก่ อ การจะขอให้
นายทะเบียนกลางเป็ นผู้ประกาศเชิญ ชวนให้อ งค์กรของผูบ้ ริโภคมาแสดงความยินยอมเข้าร่วม
ต่อนายทะเบียนกลางแทนผูเ้ ริม่ ก่อการก็ได้ (มาตรา ๙ วรรคสาม)
๖.๒.๔ เมื่อผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๙ วรรคสองแล้ว ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบพร้อมด้วยหลักฐานการยินยอม
เข้าร่วมขององค์กรของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๙ วรรคสี)่
๖.๒.๕ นายทะเบีย นกลางจะเป็ น ผู ้ป ระกาศเชิญ ชวนให้อ งค์ก รของผู ้บ ริโ ภค
มาแสดงความยินยอมเข้าร่วมเป็ นผู้เริม่ ก่อการก็ได้ (มาตรา ๙ วรรคห้า)
๖.๓ การประกาศจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
๖.๓.๑ เมื่อ นายทะเบียนกลางได้ร ับแจ้งหลักฐานการยินยอมเข้า ร่ ว มขององค์ ก ร
ของผู้บริโภคที่ผู้ร่ว มก่ อ การได้ย่นื ตามข้อ ๖.๒.๔ และได้ต รวจสอบความถู กต้อ งครบถ้ว นแล้ว
ให้ประกาศการจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(มาตรา ๙ วรรคสี่ ตอนท้าย)

๖.๓.๒ การประกาศการจัดตัง้ สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้นายทะเบียนกลางดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งตามมาตรา ๙ วรรคสี่ หรือวันที่นายทะเบียน
กลางรวบรวมองค์กรของผูบ้ ริโภคได้ครบถ้วนตามมาตรา ๙ วรรคห้า (มาตรา ๙ วรรคหก)
๗ สภาองค์กรของผู้บริ โภค
ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จดั ตัง้ ตามมาตรา ๙ เป็ นนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในทุกด้านและดาเนินการอื่นใดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี โดยให้ถอื ว่า
องค์ก รของผู้บริโ ภคที่เ ป็ นผู้เ ริ่ม ก่อ การและที่ได้ล งชื่อ ยิน ยอมเข้า ร่ว มในการจัดตัง้ สภาองค์ก ร
ของผู้บริโภค ตามมาตรา ๙ เป็ นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคนับแต่วนั ที่ประกาศจัดตัง้
สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
ให้ส ภาองค์ก รของผู้บริโภคมีความเป็ นอิส ระ ไม่อ ยู่ภายใต้อ าณัต หิ รือการครอบงาหรือ
การสังการไม่
่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง
ผูป้ ระกอบธุรกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของผูป้ ระกอบธุรกิจ (มาตรา ๑๐ )
๘ หน้ าที่และอานาจของสภาองค์กรของผู้บริ โภค
๘.๑ เมื่อมีการจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคตามมาตรา ๙ แล้ว ให้คณะผูเ้ ริม่ ก่อการ จัดทา
ร่างข้อบังคับของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศ
การจัดตัง้ ในราชกิจจานุเบกษา เพือ่ ดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาข้อบังคับของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๑๒)
(๒) เลือกตัง้ ประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๑๓)
(๓) กาหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๔) กิจการอื่นทีค่ ณะผูเ้ ริม่ ก่อการเห็นสมควร (มาตรา ๑๑ )
๘.๒ ให้เ ป็ นหน้ าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกและ
ผู้ บริโภคทัว่ ไปที่ส นใจอย่ างน้ อ ยปี ละหนึ่ งครัง้ เพื่อ รายงานผลการด าเนิ นงานของสภาองค์ ก ร
ของผู้บริโภคและรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะยังประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค
และการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๑๕ )
๘.๓ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการตรวจสอบการด าเนิ น งาน
ของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มกี าร
ประเมินผลการดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามระยะเวลาที่สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
กาหนดแต่ต้องไม่เกินสามปี (มาตรา ๑๗ )
๘.๔ ให้สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ตลอดจน ปั ญหา
และอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
เพือ่ ทราบภายในหกเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี ปฏิทนิ (มาตรา ๑๘ )

๘.๕ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค นอกจากมีอานาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้จดั ตัง้ แล้ว
ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริโภค ให้มอี านาจดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) ให้ความคุ้มครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผู้บริโภค รวมตลอดทัง้ เสนอแนะนโยบาย
เกีย่ วกับ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) สนับสนุ นและดาเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้ าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้า
และบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิ
ของผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค โดยจะระบุช่อื
สินค้าหรือบริการหรือ ชื่อของผูป้ ระกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๓) รายงานการกระทาหรือละเลยการกระทาอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทีร่ บั ผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(๔) สนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค
ให้มี ประสิทธิภาพและได้รบั ความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บ ริโ ภค
ในระดับจังหวัด และเขตพืน้ ที่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของสภาองค์กรของผูบ้ ริโ ภค
(๕) สนับสนุ นการศึกษาและการวิจยั เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินงานคุ้มครองและ
พิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภค
(๖) สนับสนุ นและช่ วยเหลือสมาชิกในการไกล่ เกลี่ยหรือประนี ประนอมยอมความ
ข้อพิพาทเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคทัง้ ก่อนและในระหว่างการดาเนินคดีต่อศาล
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคตามทีเ่ ห็นสมควรหรือเมื่อมีผรู้ อ้ งขอ
หรือ ให้ค วามช่ว ยเหลือ ในการดาเนินคดีใ นกรณีท่ีผู้บริโภคหรือ องค์กรของผู้บริโภคถู กฟ้ อ งคดี
จากการใช้สทิ ธิในฐานะผูบ้ ริโภคหรือใช้สทิ ธิแทนผูบ้ ริโภค แล้วแต่กรณี และเพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้
ให้มอี านาจประนีประนอมยอมความด้วย
(๘) จัดให้มหี รือรวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรือ (๘) ถ้าเป็ นการกระทาโดยสุจริต ให้สภาองค์กร
ของผูบ้ ริโภคพ้นจากความรับผิด
ในการดาเนินการตาม (๗) ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอานาจฟ้ องคดีได้ทงั ้ คดี
แพ่ง คดีอ าญา คดีป กครอง และคดีผู้ บ ริโ ภค เช่ น เดีย วกับ ผู้ เ สีย หายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค รวมทัง้ เช่นเดียวกับคู่กรณี
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยวิธีป ฏิบัติ ราชการทางปกครอง และเมื่อศาลพิพากษาว่ าผู้ประกอบธุ รกิจ
กระทาการละเมิด หรือผิดสัญญาต่อผูบ้ ริโภคให้ศาลสังให้
่ ผปู้ ระกอบธุรกิจชาระค่าใช้จ่ายและค่าป่ วยการ
ให้แ ก่ ส ภาองค์ก รของผู้บริโภคไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละยี่ส ิบห้าแต่ไม่เ กินกึ่งหนึ่งของค่ าเสียหายและ
ค่ า สิน ไหมทดแทนที่ศ าลก าหนดให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ช าระให้แ ก่ ผู้บ ริโ ภค เว้น แต่ ส ภาองค์ก ร

ของผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านัน้ ก็ให้ศาลสังให้
่ ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าใช้จ่าย
ตามจานวนดังกล่าวและชาระค่าป่ วยการให้เท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายนัน้ (มาตรา ๑๔ )
๙ หน้ าที่ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๙.๑ ให้เป็ นหน้ าที่ของส านั กงานปลัดส านั กนายกรัฐมนตรีท่ีจะเสนอต่ อคณะรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุ นเป็ นรายปี เป็ นการจ่ายขาดให้แก่ส ภาองค์กรของผู้บริโภคตามที่
สภาองค์กรของผูบ้ ริโภคเสนอ
ในการจัดสรรเงินอุดหนุ นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีจดั สรรให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานโดยอิสระของสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค (มาตรา ๑๖ )
๙.๒ เมื่อมีการประกาศจัดตัง้ สภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา ๙ วรรคสี่ เป็ นครัง้ แรก
หลัง จากวัน ที่ พ ระราชบัญ ญั ติน้ี ใ ช้ บัง คับ ให้ ร ัฐ บาลจัด สรรเงิน อุ ด หนุ น ไว้ ท่ีส านั ก งานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี เป็ นการจ่ายขาดเพื่อเป็ นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
ที่จดั ตัง้ ขึ้นดังกล่าวเป็ นจานวนไม่ น้อ ยกว่า สามร้อ ยห้า สิบ ล้า นบาท เพื่อ เป็ น ค่า ใช้จ่า ยเบื้อ งต้น
ในการดาเนินการให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กรของผู้บริโภคอย่างทัวถึ
่ งและเกิดพลังอย่างแท้จริง
ตามเจตนารมณ์ข องรัฐ ธรรมนูญ ทัง้ นี ้ ภายในหกสิบวันนั บแต่ ว ัน ประกาศจัดตัง้ สภาองค์ ก ร
ของผู้บริโภค และการจ่ ายเงินอุ ดหนุ นให้แก่ ส ภาองค์กรของผู้ บ ริโ ภคให้ เ ป็ นไปตามระเบีย บ
ทีส่ านักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด (มาตรา ๑๙ )

สานักงานกิจการองค์กรของผูบ้ ริโภค สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

