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 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค     พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์การ” หมายความว่า องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
“องค์กรผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป 

ที่มีวัตถุประสงค์และมีการด าเนินงานเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
และต้องเป็นอิสระไม่ถูกจัดตั้งหรือตกอยู่ภายใต้อาณัติไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ประกอบการ 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการองค์การอิสระเพื ่อ 

การคุ้มครองผู้บริโภค 



๑๓  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

มาตรา ๕  ให้จัดตั้ งองค์การขึ้นเรียกว่า “องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้ บริโภค”  
เป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้ความเห็นในการตรา
และการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  

 
มาตรา ๖  ให้องค์การมีส านักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 
มาตรา ๗  กิจการขององค์การไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์การต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๘  เงินและทรัพย์สินในการด าเนินกิจการขององค์การ ประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นการอุดหนุนเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการ 

ตามมาตรา ๓๕ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยตรงเป็นรายปีจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 

โดยรัฐบาลพึงจัดสรรให้เป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการและค่าใช้จ่าย  
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานขององค์การแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามบาทต่อหัวประชากร  

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การ 
(๕) รายได้อ่ืน 
การรับเงินตาม (๓) และ (๕) ต้องไม่เป็นการกระท าที่อาจท าให้องค์การขาดความเป็นอิสระ

ในการด าเนินงาน หรืออาจก่อให้เกิดการขดัหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามมาตรา ๘ (๒) 

ให้องค์การเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ขององค์การไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอให้เลขาธิการ
เข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 



๑๔  

มาตรา ๑๐  รายได้ขององค์การไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

ทรัพย์สินขององค์การเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่องค์การได้มาโดยมีผู้ อุทิศให้ตามมาตรา ๘ (๓) หรือได้มาโดย 

การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ขององค์การให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
ขององค์การ 

ให้องค์การมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การ 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่องค์การได้มาโดยใช้เงินตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) ให้ตกเป็น 
ที่ราชพัสดุ แต่องค์การมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ได้ 

 
มาตรา ๑๑  การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้องค์การจัดท าบัญชีตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  

และจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์การ ตลอดจนรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง 

ให้องค์การจัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

ในทุกรอบปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินขององค์การ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่า การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วจัดท ารายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้องค์การท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท าการที่ผู้สอบบัญชี
รับรองว่าถูกต้องแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานขององค์การในปีที่ล่วงมาด้วย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 
มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การอิสระ 

เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค” ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภค

ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้านละหนึ่งคน โดยในจ านวนดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน  
 (ก) ด้านการเงินและการธนาคาร  
 (ข) ด้านการบริการสาธารณะ  
 (ค) ด้านที่อยู่อาศัย  



๑๕  

 (ง) ด้านบริการสุขภาพ  
 (จ) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป  
 (ฉ) ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม  
 (ช) ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 (๒) กรรมการจ านวนแปดคนซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์กรผู้บริโภคเขตตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๓) (ข) 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหนึ่งคน 

 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ และเลขาธิการอาจแต่งตั้งพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์การไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการตามมาตรา ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ  
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุ ไม่ต่ ากว่ายี่ สิบห้ าปีบริบู รณ์ ในวันที่ ได้มีการเสนอชื่อผู้ แทนที่ จะรับ เลือก 

เป็นกรรมการ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  
 (๖) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๗) เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 

หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้แทนที่จะรับเลือกเป็นกรรมการเคยมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

 (๘) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  

 (๙) เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเกินกว่าสองคณะ 
 



๑๖  

มาตรา ๑๔  ในการแต่งตั้งกรรมการ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย  

(๑) นายกสภาทนายความ  
(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 
(๓) ผู้แทนองค์กรสตรีเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 
(๔) ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
(๖) นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
(๗) ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๘ )  ป ร ะ ธ า น ส ม า ค ม ส ภ า ผู้ สู ง อ า ยุ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(๑๐) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๑๑) ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) 
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหากรรมการสรรหาให้ครบตามวรรคหนึ่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หาก

กรรมการสรรหาที่สรรหามาได้นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
โดยมีเลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและให้องค์การท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

คณะกรรมการสรรหาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และกรรมการ
สรรหาไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

 
มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดตามมาตรา ๑๖ 
(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศก าหนดพ้ืนที่ของประเทศออกเป็นแปดเขต โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งเขต

ส่วนเขตอ่ืน ๆ ให้ก าหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดต่อกันโดยมีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน 
(๒ ) จัดให้องค์กรผู้บริโภคที่ประสงค์จะเสนอผู้ แทนเข้ารับ เลือกเป็นกรรมการมา 

ขึ้นทะเบียน โดยองค์กรผู้บริโภคนั้นจะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์ 
ในเขตพ้ืนที่ที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนดตาม (๑) อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ในวันที่ขอขึ้นทะเบียน 



๑๗  

(๓) จัดให้องค์กรผู้บริโภคตาม (๒) เสนอชื่อผู้แทนที่จะรับเลือกเป็นกรรมการอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังนี้ 

 (ก) กรรมการด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) ในด้านใดด้านหนึ่งจ านวน 
หนึ่งคน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านที่มีการเสนอ 

 (ข) กรรมการเขตตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) จ านวนหนึ ่งคน โดยในวันที ่ได้มี 
การเสนอชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค           
และมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้บริโภคท่ีเสนอมาหรือองค์กรผู้บริโภคอ่ืนที่ขึ้นทะเบียนในเขตเดียวกัน 

(๔) คัดเลือกกรรมการด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) จากรายชื่อผู้แทนองค์กร 
ผู้บริโภคตาม (๓) (ก) จ านวนด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ได้รับคะแนนล าดับรองลงไปจ านวนสิบคนแรก
ของแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อส ารองของแต่ละด้านนั้น ๆ  

(๕) จัดให้ผู้แทนองค์กรผู้บริโภคตาม (๓) (ข) เลือกกันเองในแต่ละเขตให้ได้จ านวนเขตละ
หนึ่งคน ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ได้รับคะแนนล าดับรองลงไปจ านวนสิบคนแรกของแต่ละเขตเป็นผู้ได้รับการบรรจุ
ในบัญชีรายชื่อส ารองของแต่ละเขตนั้น ๆ 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เป็น 
อันใช้ได้การวินิจฉัยของศาลในภายหลังว่าการขึ้นทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบ ไม่ให้มีผลกระทบต่อ  
การที่คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ศาลมีค าวินิจฉัย 

องค์กรผู้บริโภคใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มี สิทธิฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองได้แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการด าเนินการเสนอชื่อหรือ  
การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการคัดเลือกตาม (๔) หรือ (๕) อาจยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
แต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ หากศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ อันเป็นผลให้บุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
สรรหาประกาศก าหนด ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

กรรมการ ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ 



๑๘  

(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้บุคคลในบัญชีรายชื่อส ารอง 
ในด้านเดียวกันนั้นตามมาตรา ๑๖ (๔) หรือของเขตเดียวกันนั้นตามมาตรา ๑๖ (๕) แล้วแต่กรณี  
ซึ่งได้รับคะแนน  ในล าดับถัดไปเข้าด ารงต าแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่ได้รับเลือกในล าดับถัดไปให้ด าเนินการ
เลือกใหม่ตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องให้ได้สัดส่วน 
ของเพศตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
จะไม่ด าเนินการเลือกก็ได้ 

 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับ 

ใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๑ 

(๒) ตรวจสอบการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรายงาน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และอาจรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดังกล่าว
รายงานผลการพิจารณาและการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควร 

(๓) ด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริง หรือแจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ บริโภค ในการนี้จะระบุ
ชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบการด้วยก็ได้ 

(๔) สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียนหรือการด าเนินคดีของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค 
ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบ การ และด าเนินการ 
ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 

(๕) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอ ง 
เพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการอาจส่งเรื่องให้  
อัยการสู งสุดเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งพนักงานอัยการด าเนินคดีต ามที่ อัยการสูงสุดเห็นสมควรได้  
และในการด าเนินคดีนั้นให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค  
ที่ร้องขอได้ด้วย ทั้งนี้  การฟ้องและการด าเนินคดีดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  
แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด  

(๖) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

(๗) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภค
หรือประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 



๑๙  

(๘) จัดให้มีการประชุมสมัชชาองค์กรผู้บริโภคอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งเพ่ือประเมิน 
การด าเนินงานขององค์การ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรั ฐที่ท าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 

(๙) ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์การให้เกิดการจัดการที่ดีและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ 

(๑๐) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการด าเนินงาน และแผนการเงินและงบประมาณประจ าปี
ขององค์การ 

(๑๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์การในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไปขององค์การ  
 (ข) การก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ 
 (ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืน

ของพนักงานและลูกจ้างขององค์การ 
 (ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย  

การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้างขององค์การ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (จ) การบริหารและจัดการ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ รวมทั้ง 
การบัญชี และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานและลูกจ้างขององค์การ 
 (ช) การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ 
(๑๒) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีขององค์การและของเลขาธิการ 
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง (๑๑) (จ) ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
ในกรณีที่คณะกรรมการกระท าตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด

ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และปฏิบัติตาม 

ประมวลจริยธรรมขององค์การอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนด้วย 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรตราและบังคับใช้กฎหมายหรือกฎ หรือ

ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการเพ่ือให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา และให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นโดยเร็ว หากคณะกรรมการ 
ไม่พิจารณาให้ความเห็นในระยะเวลาอันสมควรให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการด าเนินการ
ตราและบังคับใช้กฎหมายหรือกฎ หรือก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ 



๒๐  

ให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองรายงานผลการพิจารณาและ 
การด าเนินการตามความเห็นนั้นต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๒๒  คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๔ อาจเชิญข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น   
หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล  
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ความร่วมมือ
แก่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เข้าประชุม 

 
มาตรา ๒๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้  
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๕  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการตามมาตรา ๒๔ ได้รับ 

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการด าเนินงาน

ขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท าไว้ ให้องค์การจัดให้มีการประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์การตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าโดยสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญ  
ในด้านการประเมินผลกิจการ โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

การประเมินผลการด าเนินการขององค์การจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์การ และในด้านการสนับสนุนจากประชาชน หรือในรายละเอียดอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการจะได้ก าหนดเพ่ิมเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นเป็นการเฉพาะกาล จะจัดให้มีการประเมินเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้  
ด้วยก็ได้ 



๒๑  

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปี ตลอดจนอุปสรรค
และแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในสามเดือน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาอาจขอให้กรรมการหรือเลขาธิการชี้แจง 
การด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจงด้วยวาจาได้ 

 
หมวด ๓ 

เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

มาตรา ๒๘  ให้มีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานขององค์การ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างในองค์การ  

ให้คณะกรรมการก าหนดวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการด้วยวิธีการสรรหาและเป็นผู้แต่งตั้ง
เลขาธิการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมในการบริหารกิจการขององค์การ 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ ข. (๑) ถึง (๙)  
 (๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับองค์การ 
 (๓) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๒๙  ให้เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อต าแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ ให้คณะกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
 
 



๒๒  

มาตรา ๓๑  เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของคณะกรรมการ 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณ และการบริหารด้านอ่ืน 

ขององค์การ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการหรือ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนขององค์การในกิจการขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอก แต่ เลขาธิการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๓  คณะกรรมการหรือกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบตามมาตรา ๑๙        
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๓๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๔ ด าเนินการเลือก
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
โดยให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่องค์การจะได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อได้มี

การคัดเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
เป็นทุนประเดิมตามมาตรา ๘ (๑) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการ การจัดตั้งองค์การ
และการบริหารงานขององค์การ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ด้วย ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 



๒๓  

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ 

 
…………………………………. 

…………………………….. 


