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บทเรียนการผลกัดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
กรณศึีกษา การเข้าช่ือเสนอกฎหมายองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

 
เกร่ินน า 

ไม่มีผูบ้ริโภคไทยคนไหนไม่เคยถูกเอารัดเอาเปรียบ ตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ อยา่งการซ้ือขนม จนกระทัง่
เร่ืองใหญ่ๆ อยา่งการซ้ือขายบา้น หรือแมแ้ต่การคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัพื้นฐานท่ีส าคญัและควรจะมีใหดี้ให้
ถูกตอ้ง เช่นฉลากสินคา้ วนัหมดอาย ุท่ีควรจะตอ้งเป็นภาษาไทยอ่านง่าย ชดัเจน รวมทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตท่ีเกิด
จากความไม่รับผดิชอบของผูป้ระกอบการไทย ไม่วา่เวลาจะผา่นไปนานเท่าไหร่นบัตั้งแต่มีกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคมาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ปีนบัตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือขอ้ตกลงสหประชาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ยงัไดรั้บรองไวว้า่ “ผู้บริโภคควรจะมีสิทธิทีจ่ะได้บริโภคผลติ ภัณฑ์ทีไ่ม่มี
อนัตราย  ให้ความส าคัญกบัการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรม ความเสมอภาค และการพฒันา
เศรษฐกจิ การพฒันาสังคม ตลอดจนความยัง่ยนืของส่ิงแวดล้อม” แต่ผูบ้ริโภคไทยก็ยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
ตามสิทธิอนัควร 

แนวคิดเร่ือง “องค์การอสิระผู้บริโภค” ถือก าเนิดและก่อร่างสร้างตวัข้ึนในยคุรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยท่ีถูกก าหนดไวใ้นมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึง
ก าหนดใหมี้องคก์ารอิสระผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่อนโยบาย มาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
อิสระไม่ถูกบงัคบัดว้ยเง่ือนไขจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง เปรียบเสมือนการบอกกลายๆ วา่ อ านาจในการ
ออกกฎหมายและมาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นของผูบ้ริโภคเองไม่ไดถู้กผกูขาดอยูเ่ฉพาะหน่วยงาน
ของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือผูบ้ริโภคตอ้งมีส่วนร่วมท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูบ้ริโภค
ในการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดชะตากรรมของ ตนเอง เสนอและใหค้วามเห็นในการออกกฎหมาย รวมทั้งให้
ความเห็นในการก าหนดมาตรการเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

นบัเป็นความกา้วหนา้ในวงการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเป็นคร้ังแรกท่ีประเด็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดถู้ก
ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจกัรไทย ท าใหก้ารริเร่ิมผลกัดนัองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคเกิดข้ึนนบัตั้งแต่
รัฐธรรมนูญ ฉบบัน้ีบงัคบัใช ้คือประมาณปลายปี ๒๕๔๐ แต่ถึงแมก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคจะถูกก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ ตลอดระยะเวลาท่ีรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ บงัคบัใช ้การจดัตั้งองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคก็ยงัมีความ
คืบหนา้นอ้ยมาก  

เหตุใดองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคจึงไปไม่ถึงไหน? ท่ีผา่นมา รัฐบาลแทบทุกรัฐบาลเนน้ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรี กระตุน้ให้ประชาชนบริโภคสูงสุดเพื่อกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ กระตุน้การลงทุน ด าเนิน



นโยบายโดยไม่ไดมี้ส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี ซ่ึงจริงๆ 
แลว้ยิง่ตอ้งมีการผลกัดนัหรือท าใหเ้กิดกลไกการสนบัสนุนการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามเจตนารมณ์เกิดข้ึนโดยเร็ว 
แต่มนัไม่เป็นเช่นนั้น รัฐกลบัไปมุ่งท่ีการคา้เสรีหรือทุนนิยมกฎหมาย มาตรการและนโยบายต่างๆ ถูกน ามาแกไ้ข
เพื่อรองรับเร่ืองการคา้เสรี แต่กฎหมายเพื่อสร้าง “องคก์ารอิสระผูบ้ริโภค” ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียง
ใหก้บัผูบ้ริโภคนั้นกลบัถูกท าใหเ้กิดข้ึนแบบ ขอไปที ภายใตส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

๑๐ กวา่ปีท่ีผา่นมาของการมีองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค มีเพียงขอ้ถกเถียงเร่ืองโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารอิสระ อาทิเช่น รูปแบบขององคก์รควรเป็นองคก์ารอิสระหรือเป็นคณะกรรมการองคก์ารอยูภ่ายใต้
กฎหมายเดิม คือพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือออกเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ ความเป็น
อิสระควรมีแค่ไหน เช่น มีส านกังานเป็นอิสระ หรือใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส านกังาน
เลขานุการ คณะกรรมการควรท างานเตม็เวลาหรือไม่เป็นเพียงคณะกรรมการนโยบาย การท าหนา้ท่ีสนบัสนุน
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูบ้ริโภค ฟ้องร้องแทนผูบ้ริโภค ท าไดห้รือไม่เพราะรัฐธรรมนูญไม่ไดบ้ญัญติัไว ้และ
ปัญหาส าคญัรัฐธรรมนูญไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งจดัท าองคก์ารอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภค ท าใหไ้ม่มีใคร
ใส่ใจวา่จะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ก็ไดเ้พราะไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ 

จากผลการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค พบวา่ กระบวนการในการออกนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีภายใตรั้ฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไม่มีการขอความคิดเห็นตวัแทน
ผูบ้ริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการขอความคิดเห็นในการ
ก าหนดนโยบาย ท่ีส่งผลกระทบและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค เช่น  

1. การออกฉลากอาหารดดัแปรพนัธุกรรมท่ีมีการรับฟังความคิดเห็น แต่มิไดน้ าความเห็นไปใชใ้นการ
ออกประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี  

2. พระราชก าหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมท่ีท าใหเ้อ้ือประโยชน์กบักลุ่ม ธุรกิจ
คมนาคมท่ีไดรั้บสัมปทานในอดีต  

3. การแปรรูปรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีวติของผู ้บริโภค เช่น ไฟฟ้า 
น ้าประปา องคก์ารเภสัชกรรม หรือส่ือสารมวลชน  

4. การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี(Free Trade Agreement) ขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ
สาธารณะท่ีมีใหบ้ริการผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ไม่มีการก าหนดมาตรการเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ขอ้สัญญาสัมปทาน และเป็นขอ้สัญญาท่ีผูบ้ริโภคเสียเปรียบ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็น
แนวทางในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค กลายเป็นเคร่ืองมือระบบตวัแทน เช่น คณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดอตัราไฟฟ้าเอฟที (FT) 



อยา่งไรก็ดี บางหน่วยงานไดมี้การปรับปรุงกลไกในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยจดัใหมี้ตวัแทนหรือ
ผูแ้ทนผูบ้ริโภคเขา้ไปมีส่วนร่วมในกลไกก าหนดนโยบาย เพิ่มมากข้ึน เช่น การก าหนดใหมี้ตวัแทนผูบ้ริโภคใน
การก าหนดค่าไฟฟ้า (FT) คณะกรรมการยา คณะกรรมการอาหาร แต่ขณะท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคได้
ยกเลิกผูแ้ทนท่ีมาจากผูบ้ริโภคมา เป็นตวัแทนผูท้รงคุณวุฒิตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ถูก
แกไ้ขในปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
 
บทเรียนการผลกัดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

รัฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๔๐ ไดบ้ญัญติัใหมี้องคก์ารอิสระผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่อหน่วยงาน
ของรัฐในการก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ตลอดระยเวลาท่ีมีการบงัคบัใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก็ไม่สามารถมีกฎหมายก าหนดใหมี้องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคออกมาได ้โดยหลายฝ่ายไดมี้
ปัญหาขอ้ถกเถียงและสาระท่ีไม่ชดัเจนในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ท าใหอ้งคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคไดใ้ชค้วาม
พยายามอยา่งหนกัในการผลกัดนัใหรั้ฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐  ใหค้วามส าคญักบัการปฏิรูปกลไกโครงสร้างในการ
แกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภค และส่งผลใหก้ลไกคุม้ครองผูบ้ริโภคในมาตรา ๖๑1 ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ระบุการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่ จะขยายการคุม้ครองสิทธิใหไ้ดรั้บการคุม้ครองใน
การไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิ
รวมตวักนัเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค ก าหนดใหมี้องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของ
รัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐใน
การตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และใหค้วามเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ให้รัฐ
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย 

                                                           
1สิทธิของบุคคล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
ใหมี้องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค ท า
หนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ 
และใหค้วามเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท า
หรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการของ
องคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย 

  



บทเรียนเร่ิมต้น  
ไม่รอกฎหมาย ด าเนินการเข้าช่ือประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง ๑๐,๐๐๐ รายช่ือเสนอกฎหมาย 

ความหวงัเร่ืองการจดัตั้งองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค ไม่ไดถู้กคาดหวงัใหมี้การริเร่ิมจากหน่วยงานของรัฐ
เท่านั้น แต่กลุ่มองคก์รผูบ้ริโภคไดเ้ดินหนา้ ยืน่ ๑๒,๒๐๘ รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ช่ือเสนอกฎหมายฉบบัของ
ประชาชนต่อประธานรัฐสภาตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ เน่ืองจากมีบทเรียนกฎหมายองคก์ารอิสระ
ผูบ้ริโภคของรัฐบาลท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในสมยันั้น หากพิจารณาจะเห็นไดว้า่ไม่มี
ความเป็นอิสระจริง เพราะคณะกรรมการองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค เป็นเพียงแค่คณะอนุกรรมการชุดหน่ึงเท่านั้น
ของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีรัฐธรรมนูญได้
บญัญติัไว ้เครือข่ายองคก์รผูบ้ริโภคจึงไดช่้วยกนัรวบรวมรายช่ือประชาชนเพื่อเขา้ช่ือเสนอกฎหมายท่ีเป็นร่าง
ของประชาชน โดยมีความคาดหวงัใหส้าระในกฎหมายมีประโยชน์ต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และ
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการจดัท ากฎหมายฉบบัน้ี รวมทั้งรณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้ใจ และ
สนบัสนุนกฎหมายฉบบัน้ี 

ขั้นตอนในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายใชเ้วลามากกวา่ ๑ ปี เน่ืองจากขอ้จ ากดัของการเขา้ช่ือท่ีตอ้งใช้
เอกสารทั้งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการรวบรวมรายช่ือในการ
รณรงคแ์ต่ละคร้ัง เพราะผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีสนบัสนุนกฎหมายฉบบัน้ีขาดส าเนาทะเบียนบา้นกบัตนเอง ท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ และตอ้งใชก้ารท าความเขา้ใจท่ีมากในการอธิบายเพื่อใหส้นบัสนุนกฎหมาย 

การมีขั้นตอนท่ีมากมายในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารในชั้นรัฐสภา การ
ส่งรายช่ือใหก้รรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ การส่งรายช่ือใหก้รมการปกครองท าการปิดประกาศในระดบั
ทอ้งถ่ินเพื่อร้องคดัคา้น  การรับรองกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรี การส่งกฎหมายใหห้น่วยงานต่างๆ พิจารณาและ
ใหค้วามเห็น จนน าเขา้สู่การพิจารณารับหลกัการของสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนสามารถ
ตั้งกรรมาธิการวสิามญัพิจารณากฎหมายฉบบัน้ี ท าใหข้ั้นตอนน้ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี ๖ เดือน โดยไดพ้ิจารณา 
รับหลกัการร่างกฎหมายทั้งหมด ๗ ฉบบั ไดแ้ก่ 

๑.    ฉบบัคณะรัฐมนตรี  
๒. ฉบบันางสาวเฉลิมลกัษณ์ เก็บทรัพยแ์ละคณะ 
๓. ฉบบันางสาวผอ่งศรี ธาราภูมิและคณะ 
๔. ฉบบันางสาวมลัลิกา จิระพนัธ์ุวาณิชและคณะ 
๕. ฉบบันายวชิาญ มีนชยันนัทแ์ละคณะ 
๖. ฉบบันายวรงค ์เดชวกิรมและคณะ 
๗. ฉบบันางสาวสารี อ๋องสมหวงัและประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จ  านวน ๑๑,๒๓๐ คน เป็นผูเ้สนอ 



ร่างกฎหมายมีสาระแบ่งเป็น ๒ กลุ่มส าคญั ไดแ้ก่ ร่างของรัฐบาลไม่ไดใ้หค้ณะกรรมการองคก์ารอิสระ
ท างานอยา่งเตม็ท่ีเตม็เวลา แต่เนน้ความส าคญัไปท่ีผูอ้  านวยการส านกังานท่ีจะเป็นผูด้  าเนินการใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา และร่างของภาคประชาชนท่ีมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 
หลกัการส าคัญของกฎหมาย 
๑. จดัท าเป็นกฎหมายเฉพาะ ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 
๒. สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคตามกฎหมาย ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิ

ร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
๓. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ฯ เพื่อด ารงความเป็นอิสระจาก

หน่วยงานของรัฐ ควรออกแบบใหมี้การสนบัสนุนงบประมาณต่อองคก์รอิสระในลกัษณะต่อหวัประชากร 
๔. ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการท างาน ถึงแมรั้ฐธรรมนูญจะบญัญติัใหมี้หนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา และการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และใหค้วามเห็นในการก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนั
เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่การจะท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรจะตอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่มเติม ดงันั้นองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค ควรท าหนา้ท่ีส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาผูบ้ริโภคในปัจจุบนั
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐเก่ียวกบัการตราและการบงัคบัใช้
กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบั และการให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรผูบ้ริโภคในการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้เกิดข้ึนอย่างน้อยในทุก

จงัหวดั 
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ  องคก์รเอกชนและองคก์รอ่ืน

ในการส่งเสริมผูบ้ริโภคและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(๕) จดัให้มีการประชุมสมชัชาตวัแทนองค์กรผูบ้ริโภคอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อประเมินการ

ท างานด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคขององค์การอิสระ ติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานรัฐท่ีท าหน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการคุม้ครองสิทธิ
ผูบ้ริโภคแก่หน่วยราชกาช รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อ
ด าเนินการใด ๆ ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 



(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(๗) จัดท ารายงานเฉพาะกรณี รายงานประจ าปี เพื่อประเมินสถานการณ์ผู ้บริโภค เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๘) สนบัสนุนการใชม้าตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งท าการฟ้องแทน

ผูบ้ริโภคเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นตน้ 
๕. องคก์ารอิสระผูบ้ริโภคตอ้งเป็นหน่วยสนบัสนุนผูบ้ริโภคและองคก์รผูบ้ริโภค ในการใหบ้ริการแบบ

เบด็เสร็จแก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทยเป็นระบบท่ีมีหลายหน่วยงาน
รับผดิชอบร่วมกนั เช่น ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กระทรวงพาณิชย ์ส านกังานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้  ท าใหเ้ป็นภาระและยากแก่ผูบ้ริโภคในการจะไดรั้บทราบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การใชสิ้ทธิของตนเอง ในการไดรั้บการเยยีวยา ชดเชยความเสียหายใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความ
เสียหาย ดงันั้นองคก์ารอิสระผูบ้ริโภคควรเป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ผูบ้ริโภค (One Stop Service) 

๖. การปฏิบติังานเตม็เวลาของคณะกรรมการ เน่ืองจากมีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัการมีจ านวนมาก  หลากหลาย และ
กวา้งขวาง รวมทั้งครอบคลุมหน่วยงานจ านวนมาก ดั้งนั้นหากใชเ้ฉพาะส านกังานเลขานุการจะไม่เพียงพอ
ต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ผูบ้ริโภค 

๗. ผูแ้ทนผูบ้ริโภค ท่ีจะเป็นคณะกรรมการองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค จะตอ้งเป็นองคก์รท่ีท างานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ต่อเน่ือง ไม่ใช่องคก์รเฉพาะกิจ ไม่ใช่องคก์รของภาคธุรกิจท่ีใหบ้ริการผูบ้ริโภค  รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือจะตอ้งมีผลงานในการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณชน  

 
บทเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดท ากฎหมายในช้ันกรรมาธิการ 
๑. กฎหมายเป็นไปในทิศทางท่ีประชาชนตอ้งการ เพราะการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย ท าใหป้ระชาชนไดส้ัดส่วน

กรรมาธิการจ านวน ๑๘ คน ในสัดส่วน ๑ใน ๓ ของคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณากฎหมายทั้งหมด
จ านวน ๕๔ คน 

๒. สส.จ านวนมากขาดประชุม ไม่ไดม้าประชุมเลย หรือบางท่านมาประชุมเพียงคร้ังเดียวเพื่อขอสงวนค าแปร
ญตัติ การใหค้วามส าคญักบัการประชุมพิจารณากฎหมายมีนอ้ย การใชข้อ้มูลวชิาการเพื่อการจดัท ากฎหมาย
มีจ ากดั เพราะการจดัท ากฎหมายใชก้ารต่อรอง ใชเ้สียงขา้งมากของรัฐบาล 

๓. สส. ท่ีเห็นชอบในการพิจารณากฎหมายเม่ือมีความเปล่ียนแปลงรัฐบาล สส.ซ่ึงเดิมเคยเห็นชอบกฎหมาย
กลบัมีความเห็นโตแ้ยง้ทั้งท่ีเคยลงมติไวแ้ลว้ เช่น ความขดัแยง้ของสส.ในชั้นกรรมาธิการร่วมทั้ง ๆ ท่ีมติของ
กรรมาธการร่วมในการแกไ้ขกฎหมายยนืบนหลกัการและสาระท่ีก าหนดไวใ้นชั้นสภาผูแ้ทนราษฎรเดิม
ก่อนไปยงัชั้นวฒิุสภา 



 
บทเรียนจากการยุบสภา 

ถึงแมก้ารยบุสภาจะไม่ไดเ้ป็นสาเหตุโดยตรงใหก้ฎหมายตอ้งตกไป เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๓ 
ฉบบัปัจจุบนัให้อ านาจคณะรัฐมนตรีในการยนืยนัและสามารถมีมติร้องขอใหรั้ฐสภาพิจารณาเห็นชอบกฎหมาย
ไดอี้กคร้ัง แต่เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีรับหลกัการและผา่นสภาผูแ้ทนราษฎรในรัฐบาลท่ีถือไดว้า่ คนละขั้ว
การเมือง ท าให้องคก์รผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามมากในการผลกัดนัและการรณรงค ์ จนไม่ท าใหรั้ฐบาล
เดินหนา้กฎหมายฉบบัน้ี ไปเม่ือวนัท่ี ๒๘ กนัายนยน ๒๕๕๔ โดยร่วมมือกบัการผลกัดนักฎหมายฉบบัอ่ืนๆ ใน
การเขา้ช่ือประชาชนในการเสนอกฎหมาย จ านวน ๙ ฉบบั และท าใหรั้ฐสภาเห็นชอบกฎหมายฉบบัและกฎหมาย
ฉบบัน้ีสามารถไปพิจารณาในชั้นวฒิุสภาไดท้นัทีตามท่ีไดมี้การพิจารณาไวใ้นคราวท่ีแลว้ก่อนการยบุสภา 
 

บทเรียนในข้ันตอนกรรมาธิการวุฒิสภา 

ร่างพระราชบญัญติัองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. .... วฒิุสภาไดพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี ๓๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการแกไ้ขสาระส าคญั ๔ ประการ ไดแ้ก่  

๑. การเพิ่มงบประมาณสนบัสนุนองคก์รอิสระ จาก ๓ บาทเป็น ๕ บาทต่อหวัประชากร  

๒. การเพิ่มองคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองคก์ารอิสระ โดยเสนอใหมี้ผูแ้ทนจากท่ี
ประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลยัของรัฐ ๑ คน เป็นกรรมการสรรหา จากจ านวนกรรมการสรรหา ๘ 
คน เป็น ๙ คน  

๓. ปรับเปล่ียนอายกุรรมการองคก์าร ฯ จากเดิม ๒๕ ปีเป็น ๓๕ ปี   

๔. เพิ่มบทลงโทษปรับและจ าคุกคณะกรรมการ ฯ หากปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ชอบและผดิจริยธรรม 

 หากพิจารณาเหตุผลจะเห็นไดว้า่การแกไ้ขของวฒิุสภาเพื่อท าใหก้ฎหมายสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เช่น 
งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึน โดยใหเ้หตุผลวา่ หากองคก์ารอิสระสนบัสนุนการใชสิ้ทธิของประชาชนในการด าเนินคดี
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดข้ึนมากถึง ๓๐๐,๐๐๐ กวา่คดี เพียงสนบัสนุนงบประมาณกรณีละ ๑,๐๐๐ บาทก็ไม่เพียงพอแลว้ 
หรือหากคณะกรรมการจะจดัส่งเอกสารใหทุ้กครัวเรือนจ านวน ๒๒ ลา้นครัวเรือนก็ใชง้บประมาณจ านวนมาก 
แต่เหตุผลเหล่าน้ีก็ไม่สามารถท าใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรคลอ้ยตาม ท าใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรไม่เห็นชอบกฎหมายท่ีมี
การแกไ้ขโดยวุฒิสภาเม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๕ จึงเป็นเหตุใหมี้การตั้งกรรมาธิการร่วมจ านวน ๒๒ คนของ
สองสภาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบบัน้ี 



บทเรียนในชั้นกรรมาธิการร่วม 

๑. ความล่าชา้ในการพิจารณากฎหมายและตอ้งการแกไ้ขกฎหมายทั้งฉบบั เช่นใชเ้ทคนิคยื้อการประชุม ไม่
ตดัสินใจ เรียกหาขอ้มูลไม่ต่างจากการท ากฎหมายในขั้นตอนของสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งการแกไ้ขกฎหมาย
ทุกมาตรา แมแ้ต่มาตราท่ีไม่ไดมี้การแกไ้ขจากทั้งสองสภา เช่น อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

๒. ตอ้งการเปล่ียนหลกัการกฎหมายในการรับประกนัความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐท่ีส าคญั คือ การมี
งบประมาณท่ีเป็นอิสระ(Block Grant) โดยการสนบัสนุนงบประมาณขั้นต ่าท่ีแน่นอนในแต่ละปี ใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบใหส้นบัสนุนงบประมาณ ๓ บาท ต่อหวัประชากร
ตามร่างเดิมของสส. แต่สส. ฝ่ายรัฐบาลกลบัเสนอญตัติให้เปล่ียนหลกัการเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาล
จดัสรรใหเ้พียงพอตามความเหมาะสม เป็นรายปี เงินอุดหนุนทัว่ไป 

๓. ใหมี้องคก์ารอิสระแต่ไม่ตอ้งการใหท้ าอะไรมากเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น  
ก. ความพยายามในการลดหรือตดัตอนบทบาทของคณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค  
ข. ไม่ใหต้รวจสอบภาคเอกชน(ธุรกิจ)  
ค. ไม่ใหมี้บทบาทในการเปิดเผยช่ือสินคา้หรือบริการท่ีละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค 
ง. ไม่ใหมี้บทบาทส่งเร่ืองให้อยัการสูงสุดพิจารณาแต่งตั้งพนกังานอยัการด าเนินคดี ตามท่ีอยัการ

สูงสุดเห็นสมควร 
จ. ไม่ใหมี้บทบาทในการสนบัสนุนการใชสิ้ทธิร้องเรียนหรือด าเนินคดีของผูบ้ริโภคและองคก์ร

ผูบ้ริโภค 
กรรมาธิการร่วม ฯ ไดพ้ิจารณาร่างกฎหมายแลว้เสร็จไปเม่ือวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ท่ีผา่นมา แต่ยงัไม่

สามารถน าเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภาไดส้ าเร็จ เน่ืองจากความเห็นท่ีแตกต่างกนัในประเด็นส าคญั เช่น การ
สนบัสนุนงบประมาณขั้นต ่าท่ีแน่นอนในแต่ละปี ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระโดยมติท่ีประชุมกรรมาธิการ
ร่วมเห็นชอบใหส้นบัสนุนงบประมาณ ๓ บาทตามมติของสภาผูแ้ทนราษฎร แต่กรรมาธิการร่วมบางส่วน เห็น
วา่ ไม่ควรมีการก าหนดจ านวนเงินอุดหนุนท่ีแน่นอนไว ้ เน่ืองจากเป็นการกา้วก่ายการด าเนินการดา้น
งบประมาณของฝ่ายบริหาร แต่ควรใหเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณดงักล่าวจะเหมาะสม
กวา่ หรือไม่ตอ้งการใหมี้อ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองเหล่าน้ี เช่น การตรวจสอบภาคเอกชนในการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค 
การเปิดเผยช่ือสินคา้หรือบริการท่ีละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค การส่งเร่ืองใหอ้ยัการสูงสุดพิจารณาแต่งตั้งพนกังาน
อยัการด าเนินคดี ตามท่ีอยัการสูงสุดเห็นสมควรเพราะเห็นวา่เป็นการท าหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ ทั้งท่ี
รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานการกระท า หรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  



มีองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคแล้วมีประโยชน์อะไร 

การรณรงคแ์ละผลกัดนักฎหมาย ถึงแมจ้ะมีการด าเนินการผลกัดนักฎหมายดว้ยวธีิการต่าง ๆ แต่ยงัไม่
สามารถผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดส้ าเร็จ นบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๘ 
กนัยายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบนักฎหมายฉบบัน้ีก็ยงัไม่สามารถผา่นกระบวนการของรัฐสภาไดส้ าเร็จ ทั้งท่ีไดมี้
การก าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๓ ใหมี้การด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัท่ีแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซ่ึงไดค้รบก าหนดตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือหากนบัการถือก าเนิด
และก่อร่างสร้างตวัข้ึนในรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๕๗ ก็มากกวา่ ๑๕ ปีแลว้ 

ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อกฎหมายฉบบัน้ี ยอ่มเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณจากปัญหาผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั ทั้งๆ ท่ีมีการรับรองสิทธิของบุคคล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค ท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ี
เป็นความจริง มีสิทธิร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษ์
สิทธิผูบ้ริโภค รวมทั้งยงัมีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ มากมาย 
หวงัวา่ การมีองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค จะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเด็นส าคญัดงัน้ี 
๑. ใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ 

และใหค้วามเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค องคก์ารอิสระ ฯ ยงัท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ถึงแมอ้งคก์รผูบ้ริโภค 
ไม่วา่จะเป็นมูลนิธิหรือสมาคมต่าง ๆ ไดท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ การเสนอนโยบาย มาตรการเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ก็ไดรั้บความสนใจหรือการผลกัดนัจากหน่วยงานของรัฐในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่ง
จ ากดั เช่น การเสนอของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคใหร้ถโดยสารสาธารณะมีการท าประกนัภยัชั้น ๑ ยงัไม่ไดถู้ก
พิจารณาจากกระทรวงคมนาคมซ่ึงหากความเห็นเหล่าน้ีถูกน าเสนอโดยคณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงานของรัฐตอ้งมีการช้ีแจงวา่สามารถด าเนินการไดห้รือด าเนินการไม่ไดด้ว้ยเหตุผล
อะไร แทนท่ีปล่อยปละละเลยเม่ือเป็นความเห็นขององคก์รผูบ้ริโภค หรือจากการท างานพิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค เช่น กรณีสถานบริการออกก าลงักายแคลิฟอเนียร์ฟิตเนส วา้ว ท่ีปิดกิจการ 
พบวา่ บริษทัมีปัญหาหน้ีสินมากกวา่ทุนนบัตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ หรือผูต้รวจสอบบญัชีอนุญาตไม่รับรองบญัชี
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ทั้งท่ีเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์หากมีองคก์ารอิสระฯ การท าหนา้ท่ีเตือน
ใหผู้บ้ริโภคท่ีก าลงัจะไปเป็นสมาชิกพึงระวงั การถูกหลอกถูกโกงกนัเกือบสองแสนคน ก็น่าจะนอ้ยลง หรือ
มีความเสียหายนอ้ยลงต่อผูบ้ริโภค  

๒. นอกจากน้ีการมีองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค จะช่วยลดการฟ้องคดีต่อหน่วยงานรัฐ หากมี
กระบวนการขั้นตอนท่ีดีในการรับฟังความคิดเห็น หรือขอความคิดเห็นเพื่อป้องกนัปัญหาและใหเ้กิดความ
เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น กรณีการข้ึนค่าโทลเวยจ์าก ๕๕ บาท เป็น ๘๕ บาท โดยไม่ตอ้งขอ



อนุญาตใครเพียงแต่ติดประกาศแจง้ผูใ้ชร้ถทราบภายใน ๓๐ วนั การข้ึนราคาก๊าซ LPG การคิดค่าธรรมเนียม
ธนาคาร หรืออตัราบตัรเอทีเอม็ แต่หากมีองคก์ารอิสระ ฯ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัส่งเร่ืองเหล่านั้น ขอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ช่วยใหห้น่วยงานตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลจากตวัแทนของผูบ้ริโภคมากข้ึน และช่วยลดการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

๓. ท าใหผู้บ้ริโภคเท่าทนัปัญหาและใชชี้วติไดอ้ยา่งไม่ถูกหลอกถูกโกง คุม้ครองตวัเองไดเ้พิ่มข้ึน เช่น สามารถ
ใหข้อ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินคา้เพื่อเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือ และเท่าทนัโฆษณาในโทรทศัน์ ทีวดีาวเทียม วทิยุ
ชุมชน เคเบ๊ิลทีวี เพราะแมแ้ต่เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปท่ีมีรังนกแหง้เพียง ๑ % แต่กลบัโฆษณารังนกแท ้๑๐๐ 
% 

๔. เป็นหน่วยสนบัสนุนผูบ้ริโภคแบบเบด็เสร็จหรือครบวงจร (One stop service) ผูบ้ริโภคสามารถไปร้องเรียน 
ตรวจสอบ ขอค าปรึกษาทางกฎหมาย และติดตามความคืบหนา้ไดใ้นทุกประเด็นปัญหา ทุกขอ้เรียกร้อง แม้
องคก์ารน้ีจะไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการสั่งหา้ม สั่งปิด สั่งร้ือ หรือสั่งปรับ ก็จะเป็นประโยชน์กบัผูบ้ริโภคมาก 
เพราะการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แมแ้ต่อยากจะร้องเรียนปัญหาการ
ละเมิดสิทธิก็ยากท่ีจะรู้วา่ตอ้งเดินไปท่ีไหน โทรศพัทส์ายด่วนเบอร์อะไร  

๕. รูปธรรมการตรวจสอบการคุม้ครองผูบ้ริโภค ใหห้น่วยงานของรัฐตระหนกัและคุม้ครองผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 
เช่น กรณีแร่ใยหินท่ีพบขอ้มูลชดัเจนวา่ท าให้เกิดมะเร็งเยื่อหุม้ปอด เดิมการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทย
มีเพียงมาตรการฉลาก หากมีองคก์ารอิสระ ตอ้งขอความคิดเห็นจากองคก์ารน้ี ซ่ึงจะมีโอกาสเสนอใหย้กเลิก
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบแร่ใยหินอยา่งท่ีประเทศพฒันาแลว้ด าเนินการ หรือแมแ้ต่ปัจจุบนัการ
ท างานของนกัวชิาการอิสระ หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม T-BAN จนสามารถผลกัดนัใหมี้มติคณะรัฐมนตรียกเลิก
การน าเขา้และผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมแร่ใยหิน แต่กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะรัฐมนตรีกลบัโยกโย ้ และเร่ิมตน้ท างานวจิยัใหม่อีกคร้ัง แทนท่ีจะปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี องคก์าร
อิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ก็จะช่วยตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมให้หยดุตีรวน
ไม่ท าตามมติคณะรัฐมนตรี  

๖. นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัก าหนดให้องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ใหค้วามเห็นต่อการบงัคบัใช้
กฎหมาย ยอ่มสามารถช่วยสนบัสนุนใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น กสทช.ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นใบอนุญาตระบบโทรศพัท ์ ๓G ใหบ้ริษทัมือถือลดราคา ๑๕% แต่เม่ือเปิดใหใ้ชบ้ริการพบวา่
ไม่มีบริษทัใดลดราคาเลยมีพียงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือการเสนอใหใ้ชบ้ริการในระบบ ๔G ทั้งท่ีบริษทั
เหล่าน้ี จ่ายส่วนแบ่งรายไดล้ดลงจาก ๔๐,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปีเป็นเพียงไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปีเท่านั้น
เท่านั้น 



 

ประชาชนไม่รอกฎหมายเดินหน้าคณะกรรมการประชาชน 

เม่ือยงัไม่มีองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคในการใหค้วามเห็น การ
เป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคอยา่งเป็นระบบในการก าหนดกติกา มาตรการต่าง ๆ เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงยงัไม่
เป็นจริง ประกอบขอ้จ ากดัการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคของหน่วยงานรัฐท าใหค้วามรุนแรงของปัญหาการละเมิด
สิทธิผูบ้ริโภค การถูกหลอกถูกโกงของผูบ้ริโภคจึงยงัเป็นปัญหาพื้นฐานส าคญัของผูบ้ริโภคไทย ท าใหอ้งคก์ร
ผูบ้ริโภคจ านวน ๓๐๒ องคก์รทัว่ประเทศ ไดด้ าเนินการคดัเลือกคณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ภาคประชาชน จ านวน  ๑๕ คน ตามกฎหมาย โดยมาจากการคดัเลือกกนัเองของผูแ้ทนองคก์รผูบ้ริโภค
จากเขตๆ จ านวน ๘ คน และสรรหาผูเ้ช่ียวชาญ ๗ คน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์องคก์รผูบ้ริโภค หมายถึง คณะบุคคล
ตั้งแต่ ๑๐ คนข้ึนไปไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละมีการด าเนินเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคโดยไม่แสวงหาก าไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั และตอ้งเป็นอิสระไม่ถูกจดัตั้งหรือตกอยูภ่ายใตอ้าณัติ
ไม่วา่ทางตรงทางออ้มจากของหน่วยงานของรัฐหรือผูป้ระกอบการ รวมทั้งองคก์รมีการท างานไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี 

คณะกรรมการฯ ผูแ้ทนผูเ้ช่ียวชาญจ านวน ๗ คนไดแ้ก่ 
๑. ดา้นการเงินการธนาคาร ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์
๒. ดา้นบริการสาธารณะ  ผศ.ประสาท มีแตม้ 
๓. ดา้นอสังหาริมทรัพย ์ นายจุมพล ช่ืนจิตตศิ์ริ 
๔. ดา้นบริการสุขภาพ  นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา 
๕. ดา้นสินคา้และบริการทัว่ไป นางรัศมี วศิทเวทย ์
๖. ดา้นส่ือและโทรคมนาคม ผศ. รุจน์ โกมลบุตร 
๗. ดา้นอาหารและยา  รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์

 
คณะกรรมการฯระดบัเขต ๘ คนไดแ้ก่ 
๑. คุณชลดา บุญเกษม     ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๑ ภาคกลาง 
๒. คุณน ้าคา้ง มัน่ศรีจนัทร์  ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๒ ภาคตะวนัออก 
๓. คุณปฏิวติั  เฉลิมชาติ   ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๓ ภาคอีสานตอนบน 
๔. คุณอาภรณ์ อะทาโส   ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๔ ภาคอีสานตอนล่าง 
๕. คุณสุภาพร  ถ่ินวฒันากลู    ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๕ ภาคเหนือ 
๖. คุณบุญยนื ศิริธรรม   ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๖ ภาคตะวนัตก 



๗. คุณชโลม เกตุจินดา   ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๗ ภาคใต ้
๘. คุณศิริศกัด์ิ หาญชนะ   ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนเขต ๘ กรุงเทพมหานคร 
 

การด าเนินงานของคณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคนบัตั้งไดรั้บการคดัเลือกเม่ือ

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการด าเนินงานส าคญัดงัน้ี  

๑. การจัดท า “แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภค” 

คณะกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคประชาชน ร่วมกบั สถาบนัวิจยัเพื่อ

การพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) และเครือข่ายองค์การผูบ้ริโภคทั่วประเทศ ได้จัดท า “แผน

ยุทธศาสตร์การคุม้ครองผูบ้ริโภคขององค์กรผูบ้ริโภค” โดยแบ่งการจดัท าแผนเป็น ๓ ระดบั คือ ระดบั

จงัหวดั ระดับภาค และ ระดับประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบ้ริโภคใน

ประเทศ ใหมี้ความสอดคลอ้งและมีหนุนเสริมการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนั  

๒. การให้ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย กฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

(๑) การให้ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย ได้มีการจัดท าข้อเสนอนโยบายเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 

(เอกสารแนบทา้ย ๑) ดงัน้ี  

 ดา้นบริการสุขภาพ  

 ดา้นอาหาร ยา และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

 ดา้นการเงินการธนาคาร  

 ดา้นบริการสาธารณะ : พลงังาน 

 ดา้นส่ือและโทรคมนาคม 

 ดา้นสินคา้และบริการทัว่ไป : การจดัการสินคา้อนัตรายและสินคา้ไม่ปลอดภยั 

(๒) การใหค้วามเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี.....) พ.ศ. ....  

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคภาคประชาชน ได้พิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.คุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี......) พ.ศ. .... ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรได้พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบแล้ว มีความเห็นไม่พอ้งด้วยกบัการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร จึงได้ให้ความเห็น 

(ตามเอกสารแนบทา้ย ๒) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัดงักล่าว ในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๑  



๓. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องหน่วยงาน  

(๑) การขบัเคล่ือนประปัญหาตามสถานการณ์ : การปิดกิจการของบริษทัฟิตเนสแคลิฟอร์เนียวา้ว   

๑) ไดมี้การจดัเวทีสาธารณะ “ถูกโกง ไม่ใช่ เร่ืองเวรกรรม ตอน : สัญญา ไม่เป็นสัญญา กรณีฟิต

เนสไม่วา้ว” วนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมชั้น ๔ อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย...มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค และสถาบนัวิจยัสังคม ร่วมกบั FM.๙๖.๕ 

คล่ืนความคิด โดยมีผูเ้สียหายกว่า ๒๐๐ คน และตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวม

ผูเ้สียหายมาแลกเปล่ียนขอ้มูล และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

๒) การติดตามการด า เ นินการและการให้ความ เ ห็นต่อแนวทางการด า เ นินการผ่าน

คณะอนุกรรมการองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ร่วมกบั มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค (มพบ.) 

ในการขับเคล่ือนปัญหาแคลิฟอร์เนียวา้วกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) , สภาทนายความ , 

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภค (ปคบ.) , ศาล

ลม้ละลาย และกรมบงัคบัคดี (เอกสารแนบทา้ย ๓) 

๔. การจัดงานสมัชชาผู้บริโภค  

(๑) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคประชาชน ร่วมกบั แผนงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จดัเวทีสมชัชาวิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภค คร้ังท่ี ๓ เม่ือวนัท่ี ๑๓ – ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ 

(๒) ร่วมกบั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จดังานสัมมนาวิชาการ เร่ือง “ร่างพระราชบญัญติั

องค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูริ้โภค พ.ศ. .... : ความส าคญัต่อการคุ้มครองผูบ้ริโภค”  ๑๘ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมจิตติ ติงศภทิัย ์(ชั้น ๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(ท่าพระจนัทร์) 

๕. การเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อ พ.ร.บ.องค์การอิสระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

(๑) แถลงข่าว เร่ือง “ใครกนัแน่ แช่ 3G” เม่ือวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค 

(๒) การเขียนบนความเผยแพร่ 

๒.๑) เร่ือง “ระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็นเร่ืองเหลวไหล ไร้สาระ หากผูบ้ริโภคไม่มี

อ านาจ ไม่มีองคก์ารท่ีอิสระปราศจากการครอบง าของทุนและนกัการเมือง เพื่อท าหนา้ท่ี



ปกป้องคุม้ครองสิทธิของตนเอง” โดย ผศ.ประสาท มีแตม้ ผูจ้ดัการออนไลน์ วนัท่ี ๒ 

ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

๒.๒) เร่ือง “ค าถามต่อเหตุผลในการข้ึนค่า Ft รอบใหม่ (ม.ค.-เม.ย.๕๖)” โดย ผศ.ประสาท มีแตม้ 

๒.๓) เร่ือง “องคก์ารอิสระเพื่อผูบ้ริโภค อีกนิดเดียวจะเป็นจริง(?)” โดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร 

หนงัสือพิมพม์ติชน วนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ หนา้ ๗ 

(๓) ส่ือโซเซียลมีเดีย ไดแ้ก่  

- โครงการ STOP STUPID เพือ่ท าความเขา้ใจกบัประชาชน และใหร่้วมลงช่ือสนบัสนุน มาตรา 

๖๑ พ.ร.บ.องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผา่น 

https://www.facebook.com/cindpendence จดัท าโดย... โดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร ร่วมกบั 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(๔) ร่วมกบั สสส. จดัท าโครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อผูบ้ริโภค ๖+๑  

(๕) การประกวดคนใชสิ้ทธิยอดเยีย่มแห่งปี ๒๕๕๕ : ประกาศผลเม่ือวนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรง

ภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวลิด์ ถนนราชด าริ 

(๖) การจดัท าหนงัสือ 

๖.๑) ชุดคู่มือ การซ้ือรถคนัแรก 

๖.๒) การจดัท าหนงัสือรวบรวมบทความเร่ืองพลงังาน 

 

แต่เน่ืองจากองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคยงัไม่เกิดข้ึนจริงตามกฎหมาย ท าใหก้ารปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการในคร่ึงปีแรกท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รผูบ้ริโภค ยงัไม่สามารถปฏิบติัภารกิจตาม
กฎหมายไดเ้ตม็ท่ีภายใตข้อ้จ ากดัหลายประการ อทิเช่น การรับรู้ของสาธารณชน การยอมรับของหน่วยงานของ
รัฐ ขอ้จ ากดัในการสนบัสนุนของส านกังานเลขานุการของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคซ่ึงมีภารกิจในการด าเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคมากมาย 

ทิศทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการองคก์ารอิสระฯ ในปีต่อไป มีดงัน้ี 

(๑) การใหค้วามเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ โดยการประชุมคณะกรรมการองคก์ารอิสระ การรับฟังความ

คิดเห็นองคก์รผูบ้ริโภค ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ และให้มีเผยแพร่การรายงานการประชุม 

บนเวบ็ไซตอ์งคก์ารอิสระฯ 

https://www.facebook.com/cindpendence


(๒) ด าเนินการขบัเคล่ือนงานประเด็นท่ีเคยให้ความคิดเห็น ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ๑) บริการสุขภาพ ๒) 

อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๓) การเงินการธนาคาร ๔) บริการสาธารณะ ๕) ส่ือและ

โทรคมนาคม ๖) อสังหาริมทรัพย ์และ ๗) สินคา้และบริการทัว่ไป 

(๓) วิจยั ศึกษา ติดตาม ขอ้มูลสถานการณ์ปัญญาท่ีส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยรวม เพื่อแจง้เตือนให้

ผูบ้ริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง รวมถึงการก าหนดท่าที นโยบาย กฎ กฎหมาย 

ระเบียบ ในการควบคุมป้องกนัปัญหาเชิงระบบ 

(๔) เนน้ตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ หรือตรวจสอบกฎหมาย  

 

ล าดบัขั้นตอนการผลกัดนักฎหมายองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ – มาตรา ๖๑ แห่งราชอาณาจกัรไทย 

 
 

รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  
มาตรา ๕๗  

 

ระยะแรกมิถุนายน ๒๕๔๑- เมษายน๒๕๔๓ 

1. การแลกเปล่ียนเพื่อพฒันาหลกัการขององคก์ารอิสระตาม มาตรา ๕๗ 
2. เผยแพร่หลกัการองคก์ารอิสระ 
3. สิทธิผูบ้ริโภคท่ีควรมีการคุม้ครองเพ่ิมเติม 
4. การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นเร่ืองหลกัการองคก์ารอิสระและปัญหาผูบ้ริโภค 

 
ระยะสอง เมษายน ๒๕๔๓- มีนาคม ๒๕๔๖ 

1. การยกร่างกฎหมายองคก์ารอิสระ 
2. การจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนร่างกฎหมายในระดบัจงัหวดั 
3. การจดัเวทีแลกเปล่ียนระดบัภูมิภาคและเวทีใหญ่ในกรุงเทพฯ 
4. พฒันาร่างโดยสหพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภคน าเสนอรัฐบาล สส. สว. สภาท่ีปรึกษา ฯ

การเคล่ือนไหวของภาคประชาชน 
 

ระยะท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๖- ก่อนรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

1. เขา้พบรัฐมนตรีท่ีดูแลส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน
(นายแพทยก์ระแส ชนะวงศ/์ นายจุรินทร์ ลกัษณะวศิิษฐ์/ นายสุวฒัน์ ลิมปตพลัลภ/ 
พลเอกธรรมรักษ ์อิศรางกลู ณ อยธุยา เป็นตน้) 

2. การผลกัดนัใหส้ภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติ จดัท าขอ้เสนอใหก้บัรัฐบาล 



ซ่ึงไดมี้การด าเนินการ ๒ คร้ัง 
3. การเสนอกฎหมายภาคประชาชนโดยสส. ๒๐ ท่านน าโดยคุณสุรนนันท ์เวชชาชีวะ 

แต่ไม่มีความคืบหนา้ 
4. จดัเวทีมาตรา ๕๗ เช่ือมโยงปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคประสบในชีวติประจ าวนั 
5. การด าเนินการริเร่ิมหา ๕๐๐๐๐ รายช่ือในการเสนอกฎหมาย โดยประชาชน

ผูบ้ริโภคผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 

ผลกัดนัใหรั้ฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัระบุความเป็นอิสระขององคก์ารอิสระผูบ้ริโภคให้
ชดัเจนและก าหนดระยะเวลาท่ีรัฐบาลตอ้งด าเนินการ 

- สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) 

รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
มาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคล ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ี
เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมี
สิทธิรวมตวักนัเพ่ือพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

ใหมี้องคก์ารเพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และใหค้วามเห็นในการ
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท า
หรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย 

 

 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 

เร่ิมรณรงค์คร้ังใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญ ๕๐ 

ประกาศเจตนารมณ์ และรวบรวมรายช่ือประชาชน ๑๐,๐๐๐ รายช่ือ ในการเสนอ
กฎหมายองคก์ารอิสระผูบ้ริโภค และพ.ร.บ.คุม้ครองผูเ้สียหาย ฯ รณรงคใ์นจงัหวดัต่าง ๆ 
โดย สหพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค ศูนยคุ์ม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค ๔๒ 
จงัหวดั เครือข่ายผูเ้สียหายทางการแพทย ์เครือข่ายคนคอนโด ชมรมหน้ีบตัรเครดิตและ
สินเช่ือส่วนบุคคล  

  
๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 
ยืน่รายช่ือ  ๑๒,๒๐๘ ช่ือ 

น ารายช่ือ ๑๒,๒๐๘ รายช่ือ ยืน่ต่อนายชยั ชิดชอบ ประธานรัฐสภา 

 

๒๓ กมุภาพนัธ์ – ๒ มีนาคม 
๒๕๕๒ รัฐสภาตรวจสอบ

กระบวนการตรวจสอบรายช่ือ วา่มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด จ านวนท่ี
ตรวจสอบได ้ ๑๑,๗๐๐  รายช่ือ 



รายช่ือ 
 

 
๔  มีนาคม ๒๕๕๒ 

รัฐสภาส่งขอ้มูลให ้กกต. 
รัฐสภาส่งขอ้มูลซ่ึงบนัทึกอยูใ่นแผน่ดิสก ์ให ้กกต. ตรวจสอบสิทธิ  

๑ เมษายน ๒๕๕๒ 
กกต. ตรวจสอบสิทธิเสร็จ ส่ง

เร่ืองกลบัมาทีรั่ฐสภา 

กกต. ส่งรายช่ือไปใหก้รมการปกครองเป็นผูต้รวจสอบ 

ตดิประกาศเพือ่ร้องค้าน  กรมการปกครองท าการส่งรายช่ือไปปิดประกาศในพ้ืนท่ีเพ่ือร้องคดัคา้น เป็นเวลา ๒๐ 
วนั 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๒  กกต. ส่งกลบัรายช่ือท่ีรับรองมาท่ีรัฐสภา   

 

 
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
รับแจ้งผลการตรวจสอบ  

รัฐสภาแจง้ผลการตรวจสอบ วา่มีผูเ้ขา้ช่ือครบ ๑๐,๐๐๐ ช่ือ 

 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

รับแจ้งผลการด าเนินการ 
 
                       

 
 ประธานรัฐสภาวนิิจฉยัวา่เป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน ส่งใหน้ายกรัฐมนตรี
ลงนามใหค้ ารับรอง 

  
รับแจ้งผลการด าเนินการ 

๑๐,๐๐๐ รายช่ือ 
ไดรั้บหนงัสือจากเลขาธิการประธานรัฐสภา จะพิจารณาบรรจุเขา้วาระการประชุมของ
รัฐสภา 

  
  

๖ ตุลาคม ๕๔ 
สภาผู้แทนราษฎรรับหลกัการ

วาระที ่๑ 

ตั้งกรรมาธิการร่วม ๕๔ คน โดยมีกรรมาธิการจากประชาชน ๑๘ คน 
 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ผา่นสามวาระชั้นสภาผูแ้ทนราษฎร ดว้ยคะแนนเสียง ๓๐๐ ต่อ ๒ เสียง 
วฒิุสภารับหลกัการกฎหมายตั้งกรรมาธิการวสิามญั 

  



๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยบุสภา ยติุการพิจารณากฎหมาย 
  

๒๘ กนัยายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติร้องขอใหว้ฒิุสภาพิจารณากฎหมาย (มาตรา ๑๕๓) 
  
๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย พรบ. องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ... 
  
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผา่นสามวาระชั้นวฒิุสภา ดว้ยคะแนนเสียง๖๓ต่อ ๒๖ เสียง 
  
๕ กนัยายน ๒๕๕๕ สภาผูแ้ทนราษฎรไม่เห็นชอบการแกไ้ขของวฒิุสภา ตั้งกรรมาธิการร่วมสองสภา ๒๒ 

คน 
  
๙ มกราคม ๒๕๕๖  ผา่นการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม แต่กรรมาธิการเสียงขา้งมากไม่เห็นดว้ยกบัการ

บรรจุขอ้สงัเกตของประธานกรรมาธิการ 

 


