รางฯ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัตอิ งคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ
เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการ
คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย
สมควรตรากฎหมายจัดตั้งองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคเพื่อทําหนาที่ดังกลาว
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ....
...................................
...................................
...................................
...........................................................................................................
..............................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
...........................................................................................................
..............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตอิ งคการอิสระเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคการ” หมายความวา องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
“องคกรผูบริโภค” หมายความวา คณะบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไปไมวาจะเปน
นิติบุคคลหรือไมก็ตาม ที่มีวัตถุประสงคและมีการดําเนินงานเพื่อการคุมครองผูบริโภค
โดยไมแสวงหากําไร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระ
เพื่อการคุมครองผูบริโภค
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการองคการอิสระ
เพื่อการคุมครองผูบริโภค
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

๒
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หมวด ๑
การบริหารและการดําเนินกิจการ
สวนที่ ๑
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา “องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค”
เปนนิติบุคคลและมีฐานะเปนหนวยงานอิสระจากหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ มีวัตถุประสงคใหความเห็นในการตรา
และการบังคับใชกฎหมายหรือกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลย
การกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค
มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่ง
มาตรา ๗ กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๘ เงินและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการ ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการ
(๓) รายไดอื่น

๓
มาตรา ๙ รายไดขององคการไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ทรัพยสินขององคการเปนทรัพยสินของแผนดิน ไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี
บรรดาอสังหาริมทรัพยทอี่ งคการไดมาโดยมีผูบริจาคให หรือไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือทรัพยสินตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) ขององคการใหเปนกรรมสิทธิ์
ขององคการ
ใหองคการมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินขององคการ
บรรดาอสังหาริมทรัพยทอี่ งคการไดมาโดยใชเงินตามมาตรา ๘ (๑) ใหตกเปน
ที่ราชพัสดุ แตองคการมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได
มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหองคการจัดทําบัญชีตามหลักสากล และจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคการ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
ทราบอยางนอยหกเดือนตอครั้ง
ใหองคการจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการ
สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแตงตัง้ ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการ และจัดทํารายงานผลเสนอตอคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหองคการทํารายงาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชี
ทําการทีผ่ ูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว รายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ
องคการในปที่ลวงมาดวย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคซึ่งไดรับ
เลือกจากบุคคลที่เปนผูแทนองคกรผูบริโภคที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสองป
ประกอบดวย
(๑) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนองคกรผูบริโภคตามมาตรา ๒๖ (๓)
จํานวนเจ็ดคน

๔
(๒) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนองคกรผูบริโภคเขตตามมาตรา ๒๖ (๔)
จํานวนแปดคน
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเอง
เปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการ และผูอํานวยการอาจแตงตั้ง
พนักงานหรือลูกจางขององคการไมเกินสองคนเปนผูช วยเลขานุการได
มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนที่จะรับเลือก
เปนกรรมการตามมาตรา ๒๖ (๒)
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(๖) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) เปนผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
(๘) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเปนเจาหนาที่ของ
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๓ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และอาจไดรบั เลือก
ใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่

๕
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนผูแทนองคกรผูบริโภคตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๒
(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
กรรมการทั้งหมด เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
ในกรณีทกี่ รรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูที่ไดรับเลือกตามมาตรา
๒๖ (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ที่อยูลําดับถัดไปจากกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงเขาดํารง
ตําแหนงแทน หากไมมีผูที่ไดรับเลือกในลําดับถัดไปใหดําเนินการเลือกใหมตามมาตรา ๒๖ และ
ใหผูที่ไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไ มถึงหนึ่งรอยยี่สิบวันจะไมดําเนินการเลือกก็ได
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาทีต่ ามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๕ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานขององคการใหเกิดการจัดการ
ที่ดีและบรรลุวัตถุประสงคตามหนาที่
(๒) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน และแผนการเงินและงบประมาณ
ประจําปขององคการ
(๓) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปขององคการ
(ข) การกําหนดเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ
(ค) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน
คาจางและเงินอื่นของพนักงานและลูกจางขององคการ
(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
ขององคการ รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(จ) การบริหารและจัดการ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการ
รวมทั้งการบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นของพนักงานและลูกจางของ
องคการ
(ช) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายในขององคการ

๖
(๔)

จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตามวรรคหนึ่ง (๓) (จ)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
ของรัฐเห็นสมควรตราและบังคับใชกฎหมายหรือกฎ และกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ใหหนวยงานดังกลาวเสนอเรื่องนั้นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นประกอบการ
พิจารณา
ใหหนวยงานที่ไดรับความเห็นตามวรรคหนึ่งรายงานผลการพิจารณา
และการดําเนินการตามความเห็นนั้นตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควร
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น
ไมมีสิทธิเขาประชุม
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
ผูอํานวยการองคการอิสระเพื่อการคุม ครองผูบริโภค
มาตรา ๑๙ ใหมีผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการ
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานขององคการ และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางในองคการ
ใหคณะกรรมการเปนผูแ ตงตั้งผูอํานวยการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย

๗
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการบริหารกิจการ
ขององคการตามมาตรา ๕
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๒ ข.
(๒) เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ
มาตรา ๒๐ ใหผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
เมื่อตําแหนงผูอํานวยการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการคนใหม
ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงาน
ขององคการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑)

ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง
(๔)

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการขององคการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณ และ
การบริหารดานอื่นขององคการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูอํานวยการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๓ ใหผูอํานวยการเปนผูแทนขององคการในกิจการขององคการที่
เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตผูอํานวยการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได

๘
หมวด ๒
คณะกรรมการสรรหา

มาตรา ๒๔ ใหมคี ณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
(๒) นายกสภาทนายความ
(๓) ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(๔) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
(๕) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
(๖) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
(๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ
(๘) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ในกรณีที่กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาหาคน
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา
ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ใหองคการทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตาม
มาตรา ๒๖
(๒)

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสรรหา

มอบหมาย
มาตรา ๒๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหองคกรผูบริโภคที่ประสงคสงผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ
มาขึ้นทะเบียน
(๒) จัดใหองคกรผูบริโภคตาม (๑) เสนอชื่อผูแทนที่จะรับเลือกเปนกรรมการ
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(ก) กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคจํานวนหนึ่งคน
(ข) กรรมการองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคเขตจํานวนหนึ่งคน
(๓) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบริโภคที่ขึ้น
ทะเบียนตาม (๒) (ก) เลือกกันเองใหไดจํานวนเจ็ดคน

๙
(๔) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรผูบริโภคที่ขึ้น
ทะเบียนตาม (๒) (ข) เลือกกันเองในแตละเขตใหไดจํานวนเขตละหนึ่งคน
(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนแปดเขต โดยใหกรุงเทพมหานคร
เปนหนึ่งเขต สวนเขตอื่นๆ ใหกําหนดพื้นที่ตามแนวเขตจังหวัดที่ติดตอกันโดยมีจํานวนราษฎร
ในแตละเขตใกลเคียงกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา
ทีค่ ณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค และรองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมอบหมาย ทําหนาที่องคการ คณะกรรมการ และผูอํานวยการ ตามลําดับ
จนกวาจะมีองคการ คณะกรรมการ และผูอํานวยการ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔
ดําเนินการเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๒๙ ในวาระเริ่มแรกกอนทีอ่ งคการจะไดรับงบประมาณรายจายประจําป
ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งทําหนาที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ จัดทําแผนการ
ดําเนินการของคณะกรรมการและแผนการจัดตั้งและการบริหารงานขององคการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการและการบริหารงานตามแผน
ดังกลาว
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแผนที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ
ตามวรรคหนึ่งตามความจําเปน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
...................................
นายกรัฐมนตรี

