
สรุปประเด็นการสัมมนาวิชาการ  

เรื่อง “รางพระราชบัญญตัิองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....  

: ความสาํคญัตอการคุมครองผูบริโภค” 
----------------------------------------------------- 

  ดวยศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร             

(ทาพระจันทร) ไดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....: 

ความสําคัญตอการคุมครองผูบริโภค” เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขอสรุป ดังน้ี 

   ๑.ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดผานการพิจารณาในช้ันของคณะกรรมาธิการรวม

ระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แตยังไมไดสงกลับรางที่พิจารณาแลวเสร็จไปยังทั้งสองสภา โดยในช้ันการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีประเด็นที่คณะกรรมาธิการรวม ฯ แกไข

เพ่ิมเติมบางประการ กลาวคือ ประการแรก ในมาตรา ๘ สวนที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให

โดยตรง คณะกรรมาธิการรวมแกไขจํานวนเงินจากเดิมที่วุฒิสภากําหนดไวขั้นตํ่าตองไมนอยกวาหาบาทตอหัว

ประชากร เปนไมนอยกวาสามบาทตอหัวประชากร  ประการที่สอง มาตรา ๓๒/๑ เรื่องเกี่ยวกับบทกําหนดโทษ

คณะกรรมการ จากเดิมในช้ันวุฒิสภาเพ่ิมเต็มใหมีบทกําหนดโทษวา  “คณะกรรมการหรือกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่

โดยไมชอบหรือปฏิบัติหนาที่ของตนไมเปนอิสระ หรือไมเปนกลางและไมคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและ

ประชาชนตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” แตในช้ันของคณะกรรมาธิการรวมไดตัดถอยคําวา “...หรือปฏิบัติหนาที่ของตน

ไมเปนอิสระ หรือไมเปนกลางและไมคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตาม...และมาตรา ๒๐...” 

ออก  ทั้งน้ี มีขอสังเกตวาถอยคําที่คณะกรรมาธิการรวมตัดออกในสวนน้ีเปนประเด็นที่คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายไดมีความเห็นและขอเสนอแนะไปเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ประการที่สาม บทเฉพาะกาล มาตรา 

๓๔ ที่กําหนดวา “ในวาระเริ่มแรกกอนที่องคการจะไดรับงบประมาณรายจายประจําป เมื่อไดมีการคัดเลือก

คณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ แลว ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายเปนทุนประเดิมตาม

มาตรา ๘ (๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาว เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการของคณะกรรมการ การจัดต้ังองคการและการบริหารงานขององคการ” แตในช้ันของคณะกรรมาธิการ

รวมไดตัดถอยคําวา “...ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาว...” ออกไป และ

ประการสุดทาย มาตรา ๓๕ ที่บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการใหแลวเสร็จ

ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการเปนคร้ังแรกหลังจากที่ไดมีการคัดเลือก

คณะกรรมการตามมาตรา ๑๒” แตในช้ันของคณะกรรมาธิการรวมฯ ไดแกไขเพ่ิมเติมเปน “ใหคณะกรรมการ

จัดทําประมวลจริยธรรมขององคการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการเปนครั้ง

แรกหลังจากที่ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒” 



๒ 
 

๒.ในการสัมมนาทางวิชาการในครั้งน้ีมีวิทยากรเขารวมในการอภิปรายและสัมมนา ประกอบดวย 

 ๑) รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒) นายสมชาย แสวงการ 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการรวมพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค  

พ.ศ. ....  ๓) รศ.สุดา วิศรุตพิชญ ผูอํานวยการศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๔) อาจารยคมสันโพธ์ิคง อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ๕) นางสาวสารี 

อองสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค โดยมีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

   รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน  อภิปรายโดยสรุปวา จากประสบการณที่ไดเขาไปมีสวนรวมในการ

ทํางานกับคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในฐานะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา เห็นวาการทํางานในดาน

คุมครองผูบริโภคโดยหนวยงานภาครัฐน้ัน ยังไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเพราะสาเหตุหลายประการ เชน ขอจํากัดในดาน

บุคลากร กลาวคือบุคลากรในสวนที่เปนกลไกขับเคลื่อนภารกิจในรูปคณะกรรมการมีรูปแบบการทํางานไมเต็มเวลา 

กรรมการบางคนไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ทําใหการทํางานเกิดความไมตอเน่ือง 

นอกจากน้ี บุคลากรในสวนของสํานักงานมีจํานวนนอย และมีปญหาในดานการดําเนินงาน กลาวคือ หนวยงานที่มี

หนาที่หลักในการคุมครองผูบริโภค เชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) มีงบประมาณสนับสนุน

ไมเพียงพอตอภารกิจ ทั้งยังขาดกลไกในดานเครื่องมือ เชน หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินคา เปนตน จึงเห็นวา 

“องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค” เปนองคกรที่มีความสําคัญ ซึ่งในหลายประเทศก็มีองคกรลักษณะน้ี เชน 

ในประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุน เปนตน  นอกจากน้ียังมองวา  “องคการ” ตามรางพระราชบัญญัติฯ น้ี ควร

พิจารณาออกแบบใหเขากับบริบทของผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับการสรางความรูใหผูบริโภคสามารถพิทักษ

สิทธิของตนได อีกทั้งตองสรางกลไกความรวมมือกับภาคธุรกิจใหตระหนักถึงบทบาทในการคุมครองผูบริโภค  

  นายสมชาย แสวงการ อภิปรายโดยสรุปวา ในสถานการณปจจุบันของราง ฯ ฉบับดังกลาว มี ๒ 

ประเด็น คือ ประเด็นแรก ใหผานรางกฎหมายออกมาโดยที่กฎหมายมีรายละเอียดบางประการที่ยังไมสมบูรณ 

หรือ ประการที่สอง กลับไปสูกระบวนการยกรางกฎหมายใหมีรายละเอียดที่สมบูรณกอน  นอกจากน้ี มีสาเหตุบาง

ประการที่อาจทําใหรางกฎหมายฉบับดังกลาวไมไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย เชน รัฐบาลเห็นวาการราง

กฎหมายในลักษณะที่ผูกติดรายได หรืองบประมาณขององคกรจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายกําหนดรายไดโดยผูกติดกับ

งบประมาณแผนดิน เชน ในกรณีของรางกฎหมายฉบับน้ี ในมาตรา ๘ สวนที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่

รัฐบาลจัดสรรใหโดยตรง ที่กําหนดจํานวนเงินอุดหนุนขั้นตํ่าไวน้ัน เปนการใชอํานาจฝายนิติบัญญัติไปกาวลวง

อํานาจฝายบริหารในการกําหนดเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งรัฐบาลไมเห็นดวย  นอกจากน้ี ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ขององคการ โดยกรรมาธิการรวมบางสวนเห็นวา องคการควรมีหนาที่เพียงแคการใหคําปรึกษาหรือ

แนะนําโดยการใหความเห็นเทาน้ัน  

  นางสาวสารี  อองสมหวัง อภิปรายโดยสรุป สถานการณของรางกฎหมายในขณะน้ี            

สภาผูแทนราษฎรอาจไมใหความเห็นชอบในการผานรางพระราชบัญญัติน้ีเพราะสาเหตุสําคัญหลายประการ เชน 

ไมตองการใหองคการตรวจสอบภาคธุรกิจ และไมตองการใหเปดเผยช่ือสินคาที่ละเมิดสิทธิผูบริโภค เพราะอางวา



๓ 
 
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวเพียงวา ใหอํานาจองคการมีหนาที่ตรวจสอบหนวยงานรัฐเทาน้ัน ซึ่งรัฐธรรมนูญวางหลักการ

ใหองคการสามารถตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภคได 

ประการตอมา คือ สภาผูแทนราษฎรอาจไมเห็นดวยในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการองคการที่

กําหนดใหกรรมการอาจสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาแตงต้ังพนักงานอัยการดําเนินคดีตามที่อัยการสูงสุด

เห็นสมควร เมื่อเห็นวาการดําเนินคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเพ่ือพิทักษสิทธิผูบริโภคจะเปนประโยชนแก

ผูบริโภคเปนสวนรวม และประการสุดทาย สภาผูแทนราษฎรอาจไมเห็นดวยกับการออกแบบงบประมาณตอหัว

ประชากร โดยตองการใหฝายบริหารเปนผูกําหนดงบประมาณ  ซึ่งหากรางกฎหมายฉบับน้ีตกไปก็เปนเรื่องที่นา

เสียดายอยางย่ิง เพราะภาคประชาชนไดมีการรณรงคเคลื่อนไหวใหมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคการมานานแลว โดยมี

เจตนารมณใหองคการเปนหนวยงานที่อิสระจากการบังคับบัญชาของหนวยงานของของรัฐฝายบริหาร อีกทั้ง

ตองการใหองคกรมีหนาที่ใหความเห็นและตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปนการคุมครอง

ผูบริโภค หรือแมกระทั่งตองการใหองคการเปนหนวยงานที่สรางเสริมความรูความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิของ

ผูบริโภคมากขึ้น  

  นายคมสัน โพธิ์คง  อภิปรายโดยสรุปวา ที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาดานการคุมครอง

ผูบริโภค เชน ในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเอง ซึ่งตนเคยเขาไปมีสวนรวมในการทํางานในคณะอนุกรรมการ

ฝายกฎหมาย ในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พบวา กรรมการคุมครองผูบริโภคไมมีความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การคุมครองผูบริโภค หรือแมกระทั่งหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการคุมครองผูบริโภค เชน สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไมมีความรูความเขาใจใน

เรื่องการคุมครองผูบริโภคที่เพียงพอตอภารกิจงาน และสาเหตุอีกประการหน่ึง คือ ผูบริโภคดอยสิทธิในการปกปอง

ตนเอง  ดังน้ัน จึงมีประเด็นสําคัญวาจะมีวิธีการใดที่ทําใหปญหาดังกลาวคลี่คลายลงได  สวนประเด็นที่เกี่ยวของกับ

รางกฎหมายฉบับน้ี เห็นวา ในกฎหมายตองกําหนดใหมีกลไกในการสรางใหผูบริโภคเขาใจองคความรูใหผูบริโภค

เขมแข็ง นอกจากน้ี ยังมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการองคการอิสระเพ่ือคุมครอง

ผูบริโภคที่อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กลาวคือ อํานาจหนาที่บางประการที่กําหนดใน  

รางฯ ฉบับน้ีอาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได ดังน้ัน จึงเห็นวาหากมีการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่อง

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อาจจะกระทบตอเน้ือหาของกฎหมายฉบับน้ีได  

  รศ.สุดา วิศรุตพิชญ  อภิปรายโดยสรุปวา ตนเห็นดวยกับแนวคิดที่วาควรใหผานรางกฎหมาย

ฉบับน้ีไปกอนแลวคอยแกไขภายหลัง เพราะเห็นวาหากจัดต้ังองคการน้ีข้ึนไดจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมากกวา

ที่จะทําใหรางกฎหมายฉบับน้ีตกไปเพราะติดขัดเพียงแคเรื่องการออกแบบงบประมาณตอหัวประชากร ซึ่งในเรื่อง

เงินงบประมาณขององคการน้ัน สามารถมาแกปญหาดังกลาวในภายหลักได เชน การขอสนับสนุนเงินจาก

หนวยงานอ่ืน หรือการขอสนับสนุนเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงหลักความเปน

อิสระของการดําเนินงานดวย หากองคการฯ ดําเนินงานโดยมีผลงานในเชิงประจักษแลว ฝายบริหารยอมตองเห็น

ความสําคัญของภารกิจและใหเงินอุดหนุนภารกิจอยางเพียงพอแนนอน  ในสวนขอออนบางประการตาม          



๔ 
 
รางกฎหมายฉบับน้ีตนเห็นวายังมีหลายประการ เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการใหองคการมีอํานาจในการ

ดําเนินการและสนับสนุนเผยแพรขอมูลที่เปนจริง หรือแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค เพราะในรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีไมไดกําหนด

บทบัญญัติที่เปนการปกปององคการจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากอํานาจหนาที่ดังกลาว  ประการตอมา เห็นวา

กลไกในเรื่องศูนยรับเร่ืองรองเรียน เชน ในตัวอยางของประเทศญี่ปุน เปนกลไกสําคัญประการหน่ึงที่จะระงับขอ

พิพาทในเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหยุติไดโดยเร็ว  ประการสุดทายตนเห็นวา องคการควรเปนองคกร

กลางในการคุมครองผูบริโภคโดยไมควรไปคลุกคลีในเรื่องที่เกี่ยวของกับคดีความ เปนตน 

  ผศ.ดร.นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ (ผูรวมการสัมมนา)  มีขอสังเกตบางประการ โดยสรุปวา    

ในสวนขององคประกอบและที่มาของคณะกรรมการองคการตามมาตรา ๑๒ น้ัน เห็นวา มีที่มาจากองคกรภาค

ประชาชน (NGO) ทั้งสิ้น และพบวาไมมีสัดสวนของนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิในเรื่องเกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค จึงต้ังขอสังเกตวาองคการควรมีสัดสวนของกรรมการที่มาจากภาควิชาการดวยหรือไม   และในประการ

ตอมา หากมีกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเกี่ยวดวยการเงินหรือไมน้ัน หากใช จะตองมีคํารับรอง

ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากเกิดกระบวนการดังกลาวขึ้นมา จะเปนอุปสรรคตอการพิจารณาผานรางพระราชบัญญัติ

ใหประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม 

 

----------------------------------------------------- 
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