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พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
นางสาววันวิภา สุขสวัสดิ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สานักวิชาการ
กันยายน 2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 46 ได้กาหนดรับรองว่า “สิทธิของผู้บริโภค
ย่ อมได้รั บ ความคุ้มครอง บุ คคลย่ อมมีสิ ทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้ บริโ ภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิ ทธิ
ของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ” พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
พ.ศ. 2562 จึงเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 พระราชบั ญ ญั ติ
การจั ดตั้งสภาองค์กรของผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว การดาเนินการ
นับจากนี้จึงเป็นไปเพื่อการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกิดมีขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ตั้ ง สภาองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ อ งค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค
ทุกองค์กรมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ซึ่ง “องค์กรของผู้บริโภค” ตามที่กฎหมายกาหนด
หมายถึง องค์กรที่ผู้บริโภคที่เป็ นบุ คคลธรรมดาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมตัว กันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะเป็นรูปแบบใดและจะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม องค์กรของผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดและประสงค์จะเข้าร่วมจัดตั้งหรือเข้าเป็น
สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรไว้ต่อนายทะเบียน โดยกฎหมายกาหนดให้
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นนายทะเบียนกลางรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร
ส่วนในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจาจังหวัด และเมื่อนายทะเบียน
ตรวจสอบแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
องค์กรของผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 150 องค์กร ที่ดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
และเมื่ อแจ้ งแล้ วต้ องรวบรวมองค์ กรของผู้ บริ โภคที่ ยิ นยอมเข้ าร่ ว มในการจั ดตั้ ง สภาองค์ กรของผู้ บริ โ ภค
ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนองค์กรผู้ บ ริ โ ภคที่นายทะเบียนกลางประกาศรับแจ้ง ให้ ครบภายใน 90 วัน

๒
เมื่อมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นครั้งแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2562 ใช้บั งคับ กฎหมายกาหนดให้ รัฐ บาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นเป็นจานวนไม่น้อยกว่า
350 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการดาเนินการและให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กรของผู้บริโภค
อย่างทั่วถึง หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่การจัดทาแผนงบประมาณภาครัฐต่อไป ขัน้ ตอนต่อไปตามที่กฎหมายกาหนด
คือต้องมีการจัดทาร่างข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
สภาองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น นี้ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ท าหน้ า ที่ แ ละ
ดาเนินงานตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค รายงานการละเมิด
สิทธิผู้บริโภค ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวั งสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ให้ กับ ผู้ บ ริ โ ภค สนั บ สนุ น การศึกษาวิจั ยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งเตือนภัยปัญหาให้ กับผู้บริโภค
ช่วยเหลือประชาชนในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ ดาเนินคดีแทนผู้บริโภค โดยมีสิทธิในการฟ้องคดี
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผู้บริโภคเช่นเดียวกับผู้เสียหาย การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นพัฒนาการก้าวสาคัญของการมีองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากภาครัฐโดยไม่ผูกขาด
อยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง เป็นการสร้างกระบวนการในการรวมตัวกันของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้วยกันเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง โดยสภาองค์กร
ของผู้บริโภคจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันหรือสนับสนุ นทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และภาครัฐ เพื่อนาไปสู่
การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้สินค้าหรือบริการ
ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะมุ่งแข่งขันกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้
สินค้าและบริการมีคุณภาพต่อผู้บริโภคต่อไป
_________________________
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