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สานักนายกรัฐมนตรี
ที่ติดต่อ
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
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: พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
: ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกาหนดแบบและวิธีการแจ้ง
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: หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งเป็น
องค์กรของผู้บริโภค

Website :

www.opm.go.th/สานักกฎหมาย
และระเบียบกลาง

จัดทาโดย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บัง คับ เมื่อ พ้น กาหนดหกสิบ วัน นับ แต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สภาองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค” หมายความว่ า สภาขององค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรของผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กรที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบคน
ขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าการรวมตัว
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จัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัด
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
“นายทะเบียนประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย
มาตรา ๔ องค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันดาเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๕ องค์กรของผู้บริโภคที่จะรวมตัวกันดาเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
หรือที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ เ ป็ น องค์กรของผู้ บริโ ภคที่จั ด ตั้ง ขึ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อมหรือ ถูกครอบงา
โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิ ติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือ
โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
(๒) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคล
ตาม (๑) เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรตามมาตรา ๖
มาตรา ๖ องค์กรของผู้บริโภคใดที่มีลักษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) ประสงค์จะเข้าร่วม
จัด ตั้งหรือเป็น สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้
ต่อนายทะเบียน โดยจะแจ้งต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดที่ผู้แจ้งมีภูมิลาเนาอยู่ก็ได้
องค์กรของผู้บริโภคที่จะแจ้งการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
การแจ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบและวิ ธีก ารที่ น ายทะเบี ย นกลางก าหนด ซึ่ ง จะก าหนดให้ แ จ้ง
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ผู้แจ้งสามารถดาเนินการได้โดยสะดวกด้วยก็ได้
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ในการกาหนดแบบและวิธีการตามวรรคสาม ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็น
และให้รับฟังความคิดเห็นขององค์กรของผู้บริโภคประกอบด้วย
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง และเห็ น ว่ า เป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๕ แล้ ว
ให้นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัดผู้รับแจ้งออกหลักฐานการแจ้งไว้ให้แก่ผู้แจ้ง และ
ให้ น ายทะเบียนกลางประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
มาตรา ๗ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็น
นายทะเบียนกลาง มีห น้ าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร และ
มีหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจาจังหวัด
มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดนั้น และเมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ส่งรายชื่อ
องค์กรของผู้บริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยเร็วเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบตามมาตรา ๖ วรรคห้า
มาตรา ๘ ผู้ใดเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๖ มีลักษณะไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๕ ให้มีสิทธิยื่นคาคัดค้านพร้อมทั้งหลักฐานต่อนายทะเบียนกลางได้
เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัย
โดยเร็ว ในกรณีที่เห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕ ให้เพิกถอนการรับแจ้ง
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องทราบ
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนกลางให้เป็นที่สุด
มาตรา ๙ องค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะตามมาตรา ๕ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบองค์กร
มีสิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อนายทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
เมื่อได้แจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคที่ยินยอมเข้าร่วมใน
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ได้จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์กรของผู้บริโภคที่นายทะเบียนกลาง
ได้ ป ระกาศการรั บแจ้ง ตามมาตรา ๖ วรรคห้ า ไว้ ค รั้ ง สุ ด ท้ ายก่ อนวัน ที่แ จ้ง ตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ผู้เริ่มก่อการจะขอให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวน
ให้องค์กรของผู้บริโภคมาแสดงความยินยอมเข้าร่วมต่อนายทะเบียนกลางแทนผู้เริ่มก่อการก็ได้
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เมื่อผู้เริ่มก่อการรวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว
ให้ แ จ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นกลางทราบพร้ อ มด้ว ยหลั ก ฐานการยิ นยอมเข้า ร่ วมขององค์ กรของผู้ บริโภค
เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ประกาศการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภคในราชกิจจานุเบกษาและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเป็นผู้ประกาศเชิญชวนตามวรรคสาม เมื่อนายทะเบียนกลางรวบรวม
องค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนตามจานวนและภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนกลาง
ดาเนินการตรวจสอบและประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสี่ต่อไป
การประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้นายทะเบียนกลางดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ไ ด้รับแจ้งตามวรรคสี่หรือวันที่รวบรวมองค์กรของผู้บริโภคได้ครบถ้วน
ตามวรรคห้า
องค์กรของผู้บริโภคที่เข้าชื่อตามวรรคหนึ่งหรือยินยอมเข้าร่วมตามวรรคสองแล้ว จะขอถอนชื่อออก
และจะเข้าชื่อกับคณะผู้เริ่มก่อการอื่นหรือยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคอื่นไม่ได้
เว้นแต่มิได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคภายในกาหนดเวลาตามที่ได้เริ่มก่อการไว้
มาตรา ๑๐ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งตามมาตรา ๙ เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านและดาเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่า
องค์กรของผู้บริโภคที่เป็นผู้เริ่มก่อการและที่ได้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามมาตรา ๙ เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคนับแต่วนั ที่ประกาศจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค
ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือการครอบงาหรือการสั่งการ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๑๑ เมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา ๙ แล้ว ให้คณะผู้เริ่มก่อการ
จัดทาร่างข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคและเรียกประชุมสมาชิกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๒) เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๓) กาหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) กิจการอื่นที่คณะผู้เริ่มก่อการเห็นสมควร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒ ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของสภาองค์กรของผู้บริโภค
(๒) แนวทางในการดารงความเป็นอิสระตามมาตรา ๑๐
(๓) โครงสร้ างของการบริ หารงานซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องมี คณะกรรมการนโยบายที่ ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน และกรรมการนโยบายตามที่กาหนด และคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการนโยบาย โดยกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๓ และตัวแทนขององค์กรของผู้บริโภค
จากพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะให้มีคณะกรรมการบริหารด้วยหรือไม่ก็ได้
(๔) โครงสร้างขององค์กรซึ่งอย่างน้อยต้องมีสานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงาน
ประจาจังหวัดซึ่งอาจมีทุกจังหวัดหรือบางจังหวัดตามที่เห็นสมควร ตลอดทั้งวิธีการบริหารงานของสานักงาน
สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอย่างน้อยต้องมีเลขาธิการสานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหัวหน้าสานักงาน
และวิธีการบริหารงานในหน่วยงานประจาจังหวัด รวมตลอดทั้งผู้มีอานาจกระทาการแทนสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค
(๕) หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับองค์กรของผู้บริโภคเข้าเป็นสมาชิก และสิทธิ หน้าที่
และประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ สมาชิกต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน
มิให้องค์กรของผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิกได้
(๖) จรรยาบรรณและการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและโทษกรณี
มีการละเมิดจรรยาบรรณ
(๗) ค่าลงทะเบียน ค่าบารุง และค่าบริการที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(๘) การบัญชีและการเงิน การสอบบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาองค์กร
ของผู้บริโภค
(๙) การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินบาเหน็จ รางวัลพนักงาน รวมทั้งระเบียบ วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องแจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบและเผยแพร่ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโ ภคอย่างน้อยต้องประกอบด้ว ย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการเงินและการธนาคาร
(๒) ด้านการขนส่งและยานพาหนะ
(๓) ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
(๔) ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๕) ด้านบริการสุขภาพ
(๖) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
(๗) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๘) ด้านบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค นอกจากมีอานาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้
จัดตั้งแล้ว ในฐานะเป็นผู้แทนผู้บริโภค ให้มีอานาจดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒) สนับสนุนและดาเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและ
บริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือ
ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
(๓) รายงานการกระทาหรือละเลยการกระทาอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(๔) สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ องค์ ก รของผู้ บ ริโ ภคในการรั กษาประโยชน์ ของผู้ บ ริ โภคให้ มี
ประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัด
และเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภค
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค
(๖) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาท
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งก่อนและในระหว่างการดาเนินคดีต่อศาล
(๗) ดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ หรือ
ให้ความช่วยเหลือในการดาเนินคดีในกรณีที่ผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากการใช้สิทธิ
ในฐานะผู้บริโภคหรือใช้สิทธิแทนผู้บริโ ภค แล้วแต่กรณี และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้มีอานาจ
ประนีประนอมยอมความด้วย
(๘) จัดให้มีหรือรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๗) หรือ (๘) ถ้าเป็นการกระทาโดยสุจริต ให้สภาองค์กร
ของผู้บริโภคพ้นจากความรับผิด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับรายงานตาม (๓) ให้แจ้งผลการดาเนินงานให้สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในการดาเนินการตาม (๗) ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอานาจฟ้องคดีได้ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา
คดีปกครอง และคดีผู้บริโภค เช่นเดียวกับผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง และ
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค รวมทั้งเช่นเดียวกับคู่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และเมื่อศาลพิพากษาว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทาการละเมิด หรือผิดสัญญาต่อผู้บริโภค
ให้ ศาลสั่งให้ ผู้ประกอบธุรกิจชาระค่าใช้ จ่ายและค่าป่วยการให้ แก่สภาองค์ กรของผู้บริโภคไม่น้อยกว่ า
ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ชาระให้แก่ผู้บริโภค เว้นแต่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ให้ศาลสั่ง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนดังกล่าวและชาระค่าป่วยการให้เท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายนั้น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ ให้เป็นหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกและ
ผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะยังประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภค และการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค
มาตรา ๑๖ ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคตามที่สภาองค์กร
ของผู้บริโภคเสนอ
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
โดยอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค
ในกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าจานวนเงินที่คณะรัฐมนตรีจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อ
การดาเนินงานตามวรรคสอง สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีหนังสือขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนเพื่อจัดให้
เพียงพอก็ได้
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดาเนินงานของ
สภาองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มีการประเมินผล
การดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามระยะเวลาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
สามปี
การประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาโดยสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางและ
มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคกาหนด
การประเมินผลการดาเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏใน
ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนาสภาองค์กรของผู้บริโภค และการสนับสนุนจากประชาชน
หรือในด้านอื่นตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้กาหนดเพิ่มเติมขึ้น
มาตรา ๑๘ ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เพื่อทราบภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให้ประธานกรรมการนโยบายสภาองค์กร
ของผู้บริโภคชี้แจงการดาเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจงด้วยวาจาได้
มาตรา ๑๙ เมื่อมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา ๙ วรรคสี่เป็นครั้งแรก
หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าสามร้อยห้าสิบล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดาเนินการให้เกิดการรวมตัวกันของ
องค์กรของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเกิดพลังอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกัน
จั ดตั้งเป็ น องค์กรที่มีความเป็ น อิส ระเพื่อให้ เกิดพลั งในการคุ้มครองและพิทัก ษ์สิ ทธิของผู้ บริโ ภคโดยได้ รั บ
การสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุน
ด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศนายทะเบียนกลาง
เรื่อง การกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้องค์กร
ของผู้บริโภคซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในการจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค สามารถ
แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนกลาง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“องค์กรของผู้ บริ โภค” หมายความว่า องค์กรที่ผู้ บริโภคซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดาตั้ งแต่สิ บคนขึ้ น ไป
รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้ง
เป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
“ผู้ยื่นคาขอ” หมายความว่า
(๑) ผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คลที่ ร วมตั ว กั น ตั้ ง แต่ สิ บ คนขึ้ น ไป ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
และไม่ แ สวงหาก าไร หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากกลุ่ ม บุ ค คล เพื่ อ ยื่ น ค าขอแจ้ ง สถานะความเป็ น องค์ ก ร
ของผู้บริโภค
(๒) ผู้แทนของนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคล เพื่อยื่นคาขอแจ้งสถานะความเป็น
องค์กรของผู้บริโภค
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจาจังหวัด
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย
“นายทะเบีย นประจาจังหวัด ” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจั งหวัด
มอบหมาย
“แบบแจ้งสถานะ” หมายความว่า เอกสารที่นายทะเบียนกาหนดขึ้นสาหรับใช้บันทึกข้อมูลองค์กร
ของผู้บริโภค เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ข้อ ๔ ...
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-๒ข้อ ๔ องค์กรของผู้บริโภคที่ประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือเข้าเป็นสมาชิก
ของสภาองค์กรของผู้บ ริ โภค ให้ แจ้ งสถานะความเป็นองค์กรของผู้ บริโภคต่อนายทะเบียน โดยต้องมี ลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
(๒) ไม่ เ ป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ ถู ก ครอบง า
โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดยหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
(๓) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุ ดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตาม (๒)
เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค
(๔) เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่น
แจ้ง โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว
ข้อ ๕ การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้ยื่นแบบคาขอแจ้งสถานะตามแบบ (แบบ อกผ.
๑ ก หรื อ แบบ อกผ. ๑ ข) แล้ ว แต่ ก รณี ท้ า ยประกาศฉบั บ นี้ ต่ อ นายทะเบี ย นกลาง ณ ส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรีหรือสถานที่อื่นตามที่นายทะเบียนกลางกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรอง
ความถูกต้องแล้วตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอดังกล่าว หรือยื่นต่อนายทะเบียนประจาจังหวัด ที่องค์กรของผู้บริโภค
มีที่ตั้ง ที่ทาการ สานักงานใหญ่ อยู่ในจังหวัดนั้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่นายทะเบียนประจา
จังหวัดกาหนด
การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามวรรคหนึ่ง จะยื่นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่นายทะเบียนกาหนดก็ได้
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียนกลางจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กร
ของผู้บริโภค ณ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือสถานที่อื่นตามที่นายทะเบียนกลางกาหนด
ให้นายทะเบียนประจาจังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กร
ของผู้บริโภค ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่นายทะเบียนประจาจังหวัดกาหนด
ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๖ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการรับคาขอจะต้องตรวจสอบคาขอแจ้ง
สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอให้ครบถ้วน หากเห็นว่า
ค าขอไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ยั ง ขาดเอกสารหรื อ หลั ก ฐานใด ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นขณะนั้ น
ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น ถ้ า เป็ น กรณี
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น และให้ ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมภายในกาหนดเจ็ดวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หากพ้นกาหนดดังกล่าว
ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคาขอใหม่ เมื่อพ้นสามสิบวัน นับถัดจากวันครบกาหนดเจ็ดวัน
ดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าทีอ่ อกหลักฐานการยื่นไว้ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้จัดทาคาขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้ว หรือได้แก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนาหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว
เจ้าหน้าที่ ...
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-๓เจ้ า หน้ า ที่ จ ะเรี ย กเอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม อื่ น ใดอี ก ไม่ ไ ด้ และจะปฏิ เสธการพิ จ ารณาค าขอนั้ น
โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
ข้ อ ๘ เมื่ อ ค าขอแจ้ ง สถานะความเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค และรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ที่ยื่ น พร้ อมคาขอครบถ้ว นแล้ ว ให้ น ายทะเบียนพิจารณาให้ แล้ ว เสร็จภายในหกสิ บวันนับแต่เอกสารหลั กฐาน
ที่ยื่นพร้อมคาขอครบถ้วน และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกหลักฐานการแจ้งไว้ให้แก่ผู้ยื่นคาขอตามแบบ (อกผ. ๒)
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ ในจังหวัด เมื่อนายทะเบียนประจาจังหวัดได้ดาเนินการตามข้อ ๘ แล้ว ให้ส่งรายชื่อองค์กร
ของผู้บริโภคให้นายทะเบียนกลางโดยทันที เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบตามข้อ ๑๐ ต่อไป
ข้ อ ๑๐ ให้ น ายทะเบี ย นกลางประกาศสถานะความเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค ตามมาตรา ๗
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกตามแบบ (อกผ. ๓) ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑๘

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นายทะเบียนกลาง
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-๔[เอกสารแนบท้าย]
๑. แบบคาขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (แบบ อกผ. ๑ ก) (แบบ อกผ. ๑ ข)
๒. แบบหนังสือหลักฐานการแจ้ง (แบบ อกผ. ๒)
๓. แบบประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็น
องค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๕ แห่งพระบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบ อกผ. ๓)
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เลขที่คาขอ

แบบ อกผ. ๑ ก

แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๑
กลุ่ม/คณะบุคคล

ข้อมูลเพื่อการแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค
ที่ตั้ง/ที่ทาการ................................................................................................................................................................................................................
ผู้ยื่นคำขอ
คานานาม

ชื่อ

วัน/เดือน/ปี เกิด

/

เลขประจาตัวประชาชน

-

นามสกุล
/
-

สัญชาติ
-

-

วันออกบัตร

/

/

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
* ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ แ จ้ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ตามแบบคาขอนี้พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
หมำยเหตุ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขที่คาขอ............................................เมื่อวันที่ .................................................................
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่......................................................เนื่องจาก.......................................................................................
.......................................................................................................................
รับทราบ ลงชื่อ..................................................................ผูย้ ื่นคาขอ

(ลงชื่อ) ................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบั คาขอ
(....................................................)
ตัด

ตัด

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขทีค่ าขอ............................................เมื่อวันที่
ต้องยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่
เนื่องจาก

(ลงชื่อ) .................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ
(.................................................)
วัน............เดือน .................พ.ศ. ............
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แบบ อกผ. ๑ ก
ส่วนที่ ๒

เลขที่คาขอ .....................

หนังสือให้ควำมยินยอม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามที่ระบุในท้ายหนังสือนี้ตกลงยินยอมให้ นายทะเบียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของนายทะเบียน
เก็ บ รวบรวม และใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า และตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครอง
ของส่วนราชการซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภา
องค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้า
ไม่ยิน ยอมให้ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของข้าพเจ้ า หรื อให้ ข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะส่ งผลต่ อการพิจารณาค าขอแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วย
และให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่สาเนาขึ้นจากหนังสือฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา
ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
หมำยเหตุ ความยินยอมนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลที่ให้นายทะเบียนกลางและ
นายทะเบียนประจาจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค
ข้อมูลกลุ่ม/คณะบุคคล
ลำดับที่

ชื่อ - นำมสกุล

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๒) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)
แผ่นที่........./..........
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ..........................

ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๓

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อกลุ่ม/คณะบุคคล
จานวนสมาชิกกลุ่ม/คณะบุคคล
ก่อตั้งเมื่อ
ที่ตั้งหรือที่ทาการของกลุ่ม/คณะบุคคล
เลขที่
หมู่ที่ ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

คน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail address:

๕.

เป็นกลุ่ม/คณะบุคคลที่ดาเนินงานด้าน (ต้องระบุอย่างน้อย ๑ ด้าน)
 ๕.๑ ด้านการเงินและการธนาคาร
 ๕.๒ ด้านการขนส่งและอากาศยาน
 ๕.๓ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
 ๕.๔ ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ๕.๕ ด้านบริการสุขภาพ
 ๕.๖ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 ๕.๗ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 ๕.๘ ด้านบริการสาธารณะ
 ๕.๙ ด้านอื่นๆ ระบุ

๖.

ขอรับรองว่ากลุ่ม/คณะบุคคล
 (๑) มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากาไร
 (๒)ไม่ เ ป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ ถู ก ครอบง า
โดยผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
 (๓) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุ ดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตาม (๒)
เว้ น แต่ เ ป็ น เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ได้ รั บ
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
 (๔) เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ..................

ส่วนที่ ๔

รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม/คณะบุคคล
ที่ยื่นคำขอแจ้งสถำนะ
ควำมเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค ตำมมำตรำ ๖ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ตั้ ง สภำองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๖๒
และกำรมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่นคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตำมข้อ ๓ แห่งประกำศนำยทะเบียนกลำง
เรื่อง แบบและวิธีกำรแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้าพเจ้ าผู้ มอบอานาจทุ กคนขอรั บรองว่าข้ าพเจ้า เป็นผู้ มีสิ ทธิเข้าร่วมในองค์ กรที่มีลั กษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอมอบอานาจให้
เลขประจาตัวประชาชน ........-...................-.........................-...........-........ เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของ
ผู้บริโภคแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล สมำชิก
เลขประจำตัวประชำชน

ลงลำยมือชื่อเข้ำร่วม
ตำแหน่ง/หน้ำที่
เป็นสมำชิกกลุ่ม/คณะ
ภำยในกลุ่ม/คณะ หมำยเลขโทรศัพท์
บุคคลและมอบอำนำจ
บุคคล
(ถ้ำมี)
ให้ผู้ยื่นคำขอกระทำ
(ถ้ำมี)
กำรแทน

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................
*กรณีมีจานวนสมาชิกมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๔) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้
และให้ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อในเอกสารของส่วนที่ ๔ ทุกแผ่น

แผ่นที่........./..........
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เลขที่คาขอ .....................

แบบ อกผ. ๑ ก
ส่วนที่ ๕

แบบแสดงผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งดำเนินกำรเป็นที่ประจักษ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีก่อนวันยื่นจดแจ้ง

ลำดับที่

ผลงำน (อธิบำย)

ช่วงเวลำดำเนินกำร

หลักฐำนประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีผลงานหรือการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปรากฏชัด เช่น
ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค เอกสารสัมมนา รายงานการประชุมหรือ
รายงานประจาปีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
หนังสื อชมเชย หรื อหนั งสื อรั บ รองที่ ได้รั บ เกี่ย วกับการทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หากเป็นเรื่องเฉพาะตัว ของบุคคล
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนั งสือชมเชย หรือหนังสือรับรอง จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐานะที่เป็นผู้ดาเนินงานในนาม
องค์กรของผู้บริโภคนั้นด้วย หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
เป็นต้น อนึ่ง นายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมในกรณีหลักฐานประกอบไม่ชัดแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่....../.......
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ........................

ส่วนที่ ๖

กรณีกลุ่ม/คณะบุคคลให้กรอกรำยละเอียดวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ของกลุม่ /คณะบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
แผ่นที่........./..........
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เลขที่คาขอ ......................

แบบ อกผ. ๑ ข

แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๑
นิติบุคคล

ข้อมูลเพื่อการแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ผู้ยื่นคำขอ
คานานาม

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

/

/

เลขประจาตัวประชาชน

-

-

สัญชาติ
-

-

วันออกบัตร

/

/

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) (ถ้ามี)
* ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ แ จ้ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ตามแบบคาขอนี้พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
หมำยเหตุ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขที่คาขอ............................................เมื่อวันที่ .................................................................
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่......................................................เนื่องจาก.......................................................................................
.......................................................................................................................
รับทราบ ลงชื่อ..................................................................ผูย้ ื่นคาขอ

(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอ
(....................................................)
ตัด

ตัด

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขทีค่ าขอ............................................เมื่อวันที่
ต้องยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่
เนื่องจาก

(ลงชื่อ) .................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ
(.................................................)
วัน............เดือน .................พ.ศ. ............
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เลขที่คาขอ ........................

แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๒

หนังสือให้ควำมยินยอม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามที่ระบุในท้ายหนังสือนี้ตกลงยินยอมให้ นายทะเบียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของนายทะเบียน
เก็ บ รวบรวม และใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า และตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครอง
ของส่วนราชการซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภา
องค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้า
ไม่ยิน ยอมให้ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของข้าพเจ้ า หรื อให้ ข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะส่ งผลต่ อการพิจารณาค าขอแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วย
และให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่สาเนาขึ้นจากหนังสือฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา
ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
หมำยเหตุ ความยินยอมนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลที่ให้นายทะเบียนกลางและ
นายทะเบียนประจาจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค
ข้อมูลนิติบุคคล
ลำดับที่

ชื่อ - นำมสกุล

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๒) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่....../.......
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แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๓

เลขที่คาขอ ........................

ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค

๑. ชื่อนิติบุคคล..............................................................................................................โดยมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
๒. ชื่อ-นามสกุล  ประธานมูลนิธิ/  นายกสมาคม/  ประธานกรรมการ
............................... ..............................................................นามสกุล.......................................................................
(คานาหน้านาม)

เลขประจาตัวประชาชน .............-........................-..................................-................-.............
๓. ก่อตั้งเมื่อ............................................................................................................................. ...........................................
๔. ที่ตั้งสานักงานใหญ่นิติบุคคล เลขที่..................................หมู่ท.ี่ .......................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์...............................โทรสาร..........................E-mail address...............................
๕. เป็นนิติบุคคลที่ดาเนินงานด้าน (ต้องระบุอย่างน้อย ๑ ด้าน)
 ๕.๑ ด้านการเงินและการธนาคาร
 ๕.๒ ด้านการขนส่งและอากาศยาน
 ๕.๓ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
 ๕.๔ ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ๕.๕ ด้านบริการสุขภาพ
 ๕.๖ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 ๕.๗ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 ๕.๘ ด้านบริการสาธารณะ
 ๕.๙ ด้านอื่นๆ โปรดระบุ
๖. ขอรับรองว่านิติบุคคล
 (๑) มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากาไร
 (๒) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบงาโดยผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดยหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
 (๓) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุ ดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตาม (๒) เว้นแต่
เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับตามพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
 (๔) เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
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แบบ อกผ. ๑ ข

เลขที่คาขอ .....................

ส่วนที่ ๔

ข้อมูลนิติบุคคล
ที่ยื่นคำขอ
ตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำมข้อ ๓ แห่งประกำศนำยทะเบียนกลำง เรื่อง กำรกำหนดแบบและวิธีกำรแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล ผู้มีอำนำจในกำร
ดำเนินงำนของนิติบุคคลและกรรมกำร
เลขประจำตัวประชำชน

ตำแหน่ง/หน้ำที่
ภำยในนิติบุคคล

หมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี)

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๔) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่......../.........
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แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๕

เลขที่คาขอ ...........................

แบบแสดงผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ซึ่งดำเนินกำรเป็นที่ประจักษ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีก่อนวันยื่นจดแจ้ง
ลำดับที่

ผลงำน (อธิบำย)

ช่วงเวลำดำเนินกำร

หลักฐำนประกอบ

เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การมี ผ ลงานหรื อ การด าเนิ น งานด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ ป รากฏชั ด เช่ น
ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค เอกสารสัมมนา รายงานการประชุมหรือ
รายงานประจาปีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ ได้รับเกี่ยวกับการทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หากเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรอง จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐานะที่เป็นผู้ดาเนินงานในนาม
องค์กรของผู้บริโภคนั้นด้วย หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
เป็นต้น อนึ่ง นายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมในกรณีหลักฐานประกอบไม่ชัดแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาขอ
(

)

แผ่นที่......../..........
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แบบ อกผ. ๑ ข

เลขที่คาขอ .........................

ส่วนที่ ๖ (ถ้ามี)

แบบหนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
เลขประจาตัวประชาชน
ผู้มีอานาจดาเนินการแทนนิติบุคคล
ได้มอบอานาจให้
อายุ
ปี
เลขประจาตัวประชาชน สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ทาการด้วยตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ
) ตัวบรรจง

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอานาจ
) ตัวบรรจง

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

พยาน
) ตัวบรรจง
พยาน
) ตัวบรรจง
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แบบ อกผ. ๒

เลขที่ .........................

..........................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าองค์กรของผู้บริโภค
ตั้งอยู่ที่
ได้ แ จ้ ง สถานะ
เป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ทะเบียนองค์กรเลขที่
ออกให้ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชือ่ ) ..................................................
(...................................................)
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นายทะเบียนกลาง
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แบบ อกผ. ๒

..........................................................

เลขที่ .................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าองค์กรของผู้บริโภค
ตั้งอยู่ที่
ได้แจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ทะเบียนองค์กรเลขที่
ออกให้ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชือ่ ) .....................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
นายทะเบียนประจาจังหวัด........................................................
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แบบ อกผ. ๓

ประกาศนายทะเบียนกลาง
เรื่อง รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วย
โดย
ต่อนายทะเบียนกลาง ดังนี้
๑. องค์กรชื่อ “
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร คือ
๒.๑
๒.๒

ได้ ยื่ น แจ้ ง สถานะเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค
“

๓. ที่ตั้ง ที่ทาการหรือสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่
๔. รายชื่อสมาชิกองค์กรของผู้บริโภค ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
นายทะเบียนกลาง มีคาสั่งรับแจ้งองค์กรนี้แล้วเลขทะเบียน
ตั้งแต่วันที่
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นายทะเบียนกลาง
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รหัสประจำจังหวัด
ลำดับที่

รหัสจังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รหัสพยัญชนะ
ประจำจังหวัด
กท
สป
นบ
ปท
อย
อท
ลบ
สห
ชน
สบ
ชบ
รย
จบ
ตร
ฉช
ปจ
นย
สก
นม
บร
สร
ศก
อบ
ยส
ชย
อจ
บก
นภ
ขก

ชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
ขอนแก่น
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รหัสประจำจังหวัด
ลำดับที่

รหัสจังหวัด

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75

พยัญชนะประจำ
จังหวัด
อด
ลย
นค
มค
รอ
กส
สน
นพ
มห
ชม
ลพ
ลป
อต
พร
นน
พย
ชร
มส
นว
อน
กพ
ตก
สท
พล
พจ
พช
รบ
กจ
สพ
นฐ
สค
สส

ชื่อจังหวัด
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
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รหัสประจำจังหวัด
ลำดับที่

รหัสจังหวัด

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

76
77
80
81
82
83
84
85
86
90
91
92
93
94
95
96

พยัญชนะประจำ
จังหวัด
พบ
ปข
นศ
กบ
พง
ภก
สฎ
รน
ชพ
สข
วต
ตง
พท
ปน
ยล
นธ

ชื่อจังหวัด
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
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สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค

บัตรประจำตัวประชำชนผู้ยื่นคำขอ
แบบคำขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภค (อกผ. ๑ ก / อกผ. ๑ ข)
หลั ก ฐำนกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล เช่ น ประกำศนำยทะเบี ย นที่ ใ ห้ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล ข้ อ บั ง คั บ ของนิ ติ บุ ค คล
ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียน (ประกอบ อกผ. ๑ ข)
หลักฐำนประกอบผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ภำพถ่ำยกิจกรรม เอกสำรสัมมนำ รำงวัล
ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หลักฐำนกำรต่อสู้คดีดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ฯลฯ
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เลขที่คาขอ

แบบ อกผ. ๑ ก

แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๑
กลุ่ม/คณะบุคคล

ข้อมูลเพื่อการแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค
ที่ตั้ง/ที่ทาการ................................................................................................................................................................................................................
ผู้ยื่นคำขอ
คานานาม

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

สัญชาติ

เลขประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

วันออกบัตร

/

/

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
* ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ แ จ้ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ตามแบบคาขอนี้พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
หมำยเหตุ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขที่คาขอ............................................เมื่อวันที่ .................................................................
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่......................................................เนื่องจาก.......................................................................................
.......................................................................................................................
รับทราบ ลงชื่อ..................................................................ผูย้ ื่นคาขอ

(ลงชื่อ) ................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบั คาขอ
(....................................................)
ตัด

ตัด

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขทีค่ าขอ............................................เมื่อวันที่
ต้องยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่
เนื่องจาก

(ลงชื่อ) .................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ
(.................................................)
วัน............เดือน .................พ.ศ. ............
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๑
เลขที่คาขอ : ระบุ รหัสจังหวัด/ลาดับที่ เช่น จังหวัดนนทบุรี ระบุเลขที่คาขอ ๑๒/๑
ระบุชื่อกลุ่ม /คณะบุคคล
ระบุที่ตั้ง / ที่ทาการ
รายละเอียดผู้ยื่นคาขอ ตรวจสอบกับบัตรประชาชน
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ระบุวันที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยกาหนดระยะเวลา ๗ วันทาการ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ระบุวันที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ระบุให้ตรงกับ
เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทั้ง ๖ ส่วนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตัดส่วนท้ายนี้ให้ผู้ยื่นคาขอ
เพื่อเป็นหลักฐานการยื่น และติดตามสถานะการดาเนินงาน
*หมำยเหตุ ให้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่สาหรับตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับรายละเอียด
ด้วย
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แบบ อกผ. ๑ ก
ส่วนที่ ๒

เลขที่คาขอ .....................

หนังสือให้ควำมยินยอม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามที่ระบุในท้ายหนังสือนี้ตกลงยินยอมให้ นายทะเบียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของนายทะเบียน
เก็ บ รวบรวม และใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า และตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครอง
ของส่วนราชการซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภา
องค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้า
ไม่ยิน ยอมให้ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของข้าพเจ้ า หรื อให้ ข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะส่ งผลต่ อการพิจารณาค าขอแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วย
และให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่สาเนาขึ้นจากหนังสือฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา
ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
หมำยเหตุ ความยินยอมนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลที่ให้นายทะเบียนกลางและ
นายทะเบียนประจาจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค
ข้อมูลกลุ่ม/คณะบุคคล
ลำดับที่

ชื่อ - นำมสกุล

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๒) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)
แผ่นที่........./..........
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๒
ระบุสถานที่ที่ทาหนังสือให้ความยินยอม
ระบุวัน เดือน ปี ที่ทาหนังสือให้ความยินยอมนี้
ระบุชื่อกลุ่ม /คณะบุคคล
ระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวนสมาชิกของกลุ่ม/คณะบุคคล
ระบุชื่อ – นามสกุล ของสมาชิกของกลุ่ม/คณะบุคคล เท่ากับจานวนสมาชิกที่ระบุในส่วนที่ ๓
ลงลายมือชื่อผู้เป็นสมาชิกทุกคน
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนสมาชิกมากกว่าตามแบบส่วน ๒ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๒
เช่น ส่วนที่ ๒ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ..........................

ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๓

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อกลุ่ม/คณะบุคคล
จานวนสมาชิกกลุ่ม/คณะบุคคล
ก่อตั้งเมื่อ
ที่ตั้งหรือที่ทาการของกลุ่ม/คณะบุคคล
เลขที่
หมู่ที่ ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

คน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail address:

๕.

เป็นกลุ่ม/คณะบุคคลที่ดาเนินงานด้าน (ต้องระบุอย่างน้อย ๑ ด้าน)
 ๕.๑ ด้านการเงินและการธนาคาร
 ๕.๒ ด้านการขนส่งและอากาศยาน
 ๕.๓ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
 ๕.๔ ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ๕.๕ ด้านบริการสุขภาพ
 ๕.๖ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 ๕.๗ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 ๕.๘ ด้านบริการสาธารณะ
 ๕.๙ ด้านอื่นๆ ระบุ

๖.

ขอรับรองว่ากลุ่ม/คณะบุคคล
 (๑) มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากาไร
 (๒)ไม่ เ ป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ ถู ก ครอบง า
โดยผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
 (๓) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุ ดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตาม (๒)
เว้ น แต่ เ ป็ น เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ได้ รั บ
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
 (๔) เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๓
ระระบุชื่อกลุ่ม/คณะบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ชื่อเดียวกับส่วนที่ ๑)
ระบุจานวนสมาชิกทั้งหมด
ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งกลุ่ม/คณะบุคคล
ระบุที่ตั้งหรือที่ทาการกลุ่ม/คณะบุคคล
เลือกว่าเป็นกลุ่ม/คณะบุคคลที่ดาเนินงานด้านใด (อย่างน้อย ๑ ด้าน)
เลือกและรับรองว่าเป็นกลุ่ม/คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ต้องเลือกครบทุกช่อง)
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ..................

ส่วนที่ ๔

รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม/คณะบุคคล
ที่ยื่นคำขอแจ้งสถำนะ
ควำมเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค ตำมมำตรำ ๖ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ตั้ ง สภำองค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๖๒
และกำรมอบอำนำจให้เป็นผู้ยื่นคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตำมข้อ ๓ แห่งประกำศนำยทะเบียนกลำง
เรื่อง แบบและวิธีกำรแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้าพเจ้ าผู้ มอบอานาจทุ กคนขอรั บรองว่าข้ าพเจ้า เป็นผู้ มีสิ ทธิเข้าร่วมในองค์ กรที่มีลั กษณะตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอมอบอานาจให้
เลขประจาตัวประชาชน ........-...................-.........................-...........-........ เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของ
ผู้บริโภคแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล สมำชิก
เลขประจำตัวประชำชน

ลงลำยมือชื่อเข้ำร่วม
ตำแหน่ง/หน้ำที่
เป็นสมำชิกกลุ่ม/คณะ
ภำยในกลุ่ม/คณะ หมำยเลขโทรศัพท์
บุคคลและมอบอำนำจ
บุคคล
(ถ้ำมี)
ให้ผู้ยื่นคำขอกระทำ
(ถ้ำมี)
กำรแทน

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

........-...................-.........................-...........-........

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................
*กรณีมีจานวนสมาชิกมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๔) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้
และให้ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อในเอกสารของส่วนที่ ๔ ทุกแผ่น

แผ่นที่........./..........
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๔
ระระบุชื่อกลุ่ม/คณะบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ชื่อเดียวกับส่วนที่ ๑)
ระบุชื่อ – นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน (ข้อมูลเดียวกับส่วนที่ ๑) ของผู้รับมอบอานาจ
ระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวนสมาชิกของกลุ่ม/คณะบุคคล
ระบุชื่อ – นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ระบุตาแหน่ง/หน้าที่ภายในกลุ่มบุคคล (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
ลงลายมือชื่อสมาชิกทุกคน เพื่อเป็นการยืนยันการมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอ
ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ
ลงลายมือชื่อพยาน
ระบุวัน/เดือน/ปี ที่มอบอานาจ
กรณีมีจานวนสมาชิกมากกว่าตามแบบส่วน ๔ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๔
เช่น ส่วนที่ ๔ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
หมำยเหตุ ไม่ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจอีก
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เลขที่คาขอ .....................

แบบ อกผ. ๑ ก
ส่วนที่ ๕

แบบแสดงผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งดำเนินกำรเป็นที่ประจักษ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีก่อนวันยื่นจดแจ้ง

ลำดับที่

ผลงำน (อธิบำย)

ช่วงเวลำดำเนินกำร

หลักฐำนประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีผลงานหรือการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปรากฏชัด เช่น
ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค เอกสารสัมมนา รายงานการประชุมหรือ
รายงานประจาปีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ได้รับเกี่ยวกับการทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หากเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล รางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรอง จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐานะที่เป็นผู้ดาเนินงานในนามองค์กรของ
ผู้บริโภคนั้นด้วย หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
เป็นต้น อนึ่ง นายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมในกรณีหลักฐานประกอบไม่ชัดแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่....../.......
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๕
ระระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวนผลงาน
อธิบายผลงาน เช่น ได้ดาเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระบุช่วงเวลาที่ได้ดาเนินการของผลงานนั้นๆ
หลักฐานประกอบ ระบุชื่อของผลงาน เช่น หมายเลขคดีแดงที่ XX / XXXX และให้แนบสาเนาหลักฐานหรือ
ภาพถ่ายประกอบ
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนผลงานมากกว่าตามแบบส่วน ๕ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๕
เช่น ส่วนที่ ๕ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
*หมำยเหตุ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบแบบแสดงผลงานด้วย
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แบบ อกผ. ๑ ก

เลขที่คาขอ ........................

ส่วนที่ ๖

กรณีกลุ่ม/คณะบุคคลให้กรอกรำยละเอียดวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ของกลุม่ /คณะบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
แผ่นที่........./.......... 44

คำอธิบำย อกผ. ๑ ก ส่วนที่ ๖
ระระบุลาดับที่เรียงไปจนครบวัตถุประสงค์ของกลุ่ม/คณะบุคคล
ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม/คณะบุคคล
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนวัตถุประสงค์มากกว่าตามแบบส่วน ๖ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๖
เช่น ส่วนที่ ๖ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
*หมำยเหตุ แนบหลักฐานที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
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เลขที่คาขอ ......................

แบบ อกผ. ๑ ข

แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ส่วนที่ ๑
นิติบุคคล

ข้อมูลเพื่อการแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ผู้ยื่นคำขอ
คานานาม

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

/

/

เลขประจาตัวประชาชน

-

-

สัญชาติ
-

-

วันออกบัตร

/

/

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) (ถ้ามี)
* ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ แ จ้ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ตามแบบคาขอนี้พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
หมำยเหตุ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..................

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขที่คาขอ............................................เมื่อวันที่ .................................................................
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่......................................................เนื่องจาก.......................................................................................
.......................................................................................................................
รับทราบ ลงชื่อ..................................................................ผูย้ ื่นคาขอ

(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอ
(....................................................)
ตัด

ตัด

รับคาขอแจ้งองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และเลขทีค่ าขอ............................................เมื่อวันที่
ต้องยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่
เนื่องจาก

(ลงชื่อ) .................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอ
(.................................................)
วัน............เดือน .................พ.ศ. ............
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๑
เลขที่คาขอ : ระบุ รหัสจังหวัด/ลาดับที่ เช่น จังหวัดนนทบุรี ระบุเลขที่คาขอ ๑๒/๑
ระบุชื่อนิติบุคคล (ชื่อเดียวกับชื่อนิติบุคคล)
ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล
ระบุที่ตั้งสานักงานใหญ่
ระบุข้อมูลผู้ยื่นคาขอซึ่งเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น (กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นแทนให้
ระบุข้อมูลตามแบบมอบอานาจตามส่วนที่ ๖ ด้วย)
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ระบุวันที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยกาหนดระยะเวลา ๗ วันทาการ
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ระบุวันที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ระบุให้ตรงกับ
เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทั้ง ๖ ส่วนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตัดส่วนท้ายนี้ให้ผู้ยื่นคาขอ
เพื่อเป็นหลักฐานการยื่น และติดตามสถานะการดาเนินงาน
*หมำยเหตุ ให้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่สาหรับตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับรายละเอียด
ด้วย
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เลขที่คาขอ ........................

แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๒

หนังสือให้ควำมยินยอม
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามที่ระบุในท้ายหนังสือนี้ตกลงยินยอมให้ นายทะเบียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของนายทะเบียน
เก็ บ รวบรวม และใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า และตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของข้ า พเจ้ า ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครอง
ของส่วนราชการซึ่งจาเป็นต่อการดาเนินการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภา
องค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้า
ไม่ยิน ยอมให้ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของข้าพเจ้ า หรื อให้ ข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะส่ งผลต่ อ การพิจารณาค าขอแจ้งสถานะ
ความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วย
และให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่สาเนาขึ้นจากหนังสือฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา
ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
หมำยเหตุ ความยินยอมนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลที่ให้นายทะเบียนกลางและ
นายทะเบียนประจาจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณารับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค
ข้อมูลนิติบุคคล
ลำดับที่

ชื่อ - นำมสกุล

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๒) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่....../.......
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๒
ระบุสถานที่ที่ทาหนังสือให้ความยินยอม
ระบุวัน เดือน ปี ที่ทาหนังสือให้ความยินยอมนี้
ระบุชื่อนิติบุคคล
ระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวนบุคคลตาม
ระบุชื่อ – นามสกุล (๑) ของผู้ที่ยื่นคาขอหรือผู้ก่อการในการขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้นๆ (๒) ผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล และ (๓) คณะกรรมการดาเนินงานของนิติบุคคล เพื่อยิ นยอมให้นายทะเบียน
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
ลงลายมือชื่อบุคคลตาม

ทุกคน

ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนมากกว่าตามแบบส่วน ๒ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๒
เช่น ส่วนที่ ๒ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
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แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๓

เลขที่คาขอ ........................

ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค

๑. ชื่อนิติบุคคล..............................................................................................................โดยมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
๒. ชื่อ-นามสกุล  ประธานมูลนิธิ/  นายกสมาคม/  ประธานกรรมการ
............................... ..............................................................นามสกุล.......................................................................
(คานาหน้านาม)

เลขประจาตัวประชาชน .............-........................-..................................-................-.............
๓. ก่อตั้งเมื่อ........................................................................................................................................................................
๔. ที่ตั้งสานักงานใหญ่นิติบุคคล เลขที่..................................หมู่ที่........................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์...............................โทรสาร..........................E-mail address...............................
๕. เป็นนิติบุคคลที่ดาเนินงานด้าน (ต้องระบุอย่างน้อย ๑ ด้าน)
 ๕.๑ ด้านการเงินและการธนาคาร
 ๕.๒ ด้านการขนส่งและอากาศยาน
 ๕.๓ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
 ๕.๔ ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ๕.๕ ด้านบริการสุขภาพ
 ๕.๖ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
 ๕.๗ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 ๕.๘ ด้านบริการสาธารณะ
 ๕.๙ ด้านอื่นๆ โปรดระบุ
๖. ขอรับรองว่านิติบุคคล
 (๑) มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากาไร
 (๒) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือถูกครอบงาโดยผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดยหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
 (๓) ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุ ดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลตาม (๒) เว้นแต่
เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับตามพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
 (๔) เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๓
ระระบุชื่อนิติบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ชื่อเดียวกับส่วนที่ ๑)
ระบุ ชื่อ – นามสกุล ประธานมูลนิธิ/นายกสมาคม/ประธานกรรมการ และเลขประจาตัวประชาชน
ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งนิติบุคคล
ระบุที่ตั้งสานักงานใหญ่นิติบุคคล
เลือกว่าเป็นนิติบุคคลที่ดาเนินงานด้านใด (อย่างน้อย ๑ ด้าน)
เลือกและรับรองว่าเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ต้องเลือกครบทุกช่อง)
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
*หมำยเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องกับสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
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แบบ อกผ. ๑ ข

เลขที่คาขอ .....................

ส่วนที่ ๔

ข้อมูลนิติบุคคล
ที่ยื่นคำขอ
ตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำมข้อ ๓ แห่งประกำศนำยทะเบียนกลำง เรื่อง กำรกำหนดแบบและวิธีกำรแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล ผู้มีอำนำจในกำร
ดำเนินงำนของนิติบุคคลและกรรมกำร
เลขประจำตัวประชำชน

ตำแหน่ง/หน้ำที่
ภำยในนิติบุคคล

หมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี)

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

........-...................-.........................-...........-.........

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

*กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามที่แบบ (ส่วนที่ ๔) กาหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้

ผู้ยื่นคาขอ
)

แผ่นที่......../.........
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๔
ระระบุชื่อนิติบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ชื่อเดียวกับส่วนที่ ๑)
ระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวน
ระบุชื่อ – นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน (ข้อมูลเดียวกับส่วนที่ ๒)
ระบุตาแหน่ง/หน้าที่ภายในนิติบุคคล เช่น เป็นผู้ยื่นคาขอหรือผู้ก่อการในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
นั้น เป็นคณะกรรมการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น โดยระบุตาแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนบุคคลมากกว่าตามแบบส่วน ๔ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๔
เช่น ส่วนที่ ๔ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
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แบบ อกผ. ๑ ข
ส่วนที่ ๕

แบบแสดงผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

เลขที่คาขอ ...........................

ซึ่งดำเนินกำรเป็นที่ประจักษ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีก่อนวันยื่นจดแจ้ง
ลำดับ
ที่

ผลงำน (อธิบำย)

ช่วงเวลำดำเนินกำร

หลักฐำนประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีผลงานหรือการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปรากฏชัด
เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค เอกสารสัมมนา รายงาน
การประชุมหรือรายงานประจาปีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี รางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ได้รับเกี่ยวกับการทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หากเป็น
เรื่องเฉพาะตัวของบุคคล รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรอง จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับใน
ฐานะที่เป็นผู้ดาเนินงานในนามองค์กรของผู้บริโภคนั้นด้วย หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินคดีแทนผู้บริโภค หรือหลักฐาน
เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค เป็นต้น อนึ่ง นายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมในกรณี
หลักฐานประกอบไม่ชัดแจ้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาขอ
(

)
แผ่นที่......../..........
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คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๕
ระระบุลาดับที่เรียงไปจนครบจานวนผลงาน
อธิบายผลงาน เช่น ได้ดาเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระบุช่วงเวลาที่ได้ดาเนินการของผลงานนั้นๆ
หลักฐานประกอบ ระบุชื่อของผลงาน เช่น หมายเลขคดีแดงที่ XX / XXXX และให้แนบสาเนาหลักฐานหรือ
ภาพถ่ายประกอบ
ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคาขอ
กรณีมีจานวนผลงานมากกว่าตามแบบส่วน ๕ ให้แนบเพิ่มเติมได้ และให้ระบุจานวนแผ่นของส่วนที่ ๕
เช่น ส่วนที่ ๕ มีจานวน ๓ แผ่น ให้ระบุ : แผ่นที่ ๑/๓
: แผ่นที่ ๒/๓
: แผ่นที่ ๓/๓
*หมำยเหตุ เจ้าหน้าที่รับเอกสารหรือหลักฐานประกอบแบบแสดงผลงานด้วย
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แบบ อกผ. ๑ ข

เลขที่คาขอ .........................

ส่วนที่ ๖ (ถ้ามี)

แบบหนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
เลขประจาตัวประชาชน
ผู้มีอานาจดาเนินการแทนนิติบุคคล
ได้มอบอานาจให้
อายุ
ปี
เลขประจาตัวประชาชน สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ทาการด้วยตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ
) ตัวบรรจง

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอานาจ
) ตัวบรรจง

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

พยาน
) ตัวบรรจง
พยาน
) ตัวบรรจง

56

คำอธิบำย อกผ. ๑ ข ส่วนที่ ๖
ฃ

ระบุสถานที่เขียนหนังสือมอบอานาจ
ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ทาหนังสือมอบอานาจ
ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบอานาจ และเลขประจาตัวประชาชน
ระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับมอบอานาจ
ระบุว่ามอบอานาจให้ดาเนินการยื่นคาขอแจ้งสถานความเป็นองค์กรของผู้บริโภคใด
ลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจ
ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ
ลงลายมือชื่อพยาน
ลงลายมือชื่อพยาน
*หมำยเหตุ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
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แบบ อกผ. ๒

เลขที่ ...........................

...........................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าองค์กรของผู้บริโภค
ตั้งอยู่ที่
ได้ แ จ้ ง สถานะ
เป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ทะเบียนองค์กรเลขที่
ออกให้ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชือ่ ) ..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง .................................................
นายทะเบียนกลาง
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คำอธิบำย อกผ. ๒ (นำยทะเบียนกลำง)
ระระบุเลขที่หนังสือ โดยระบุ : ลาดับที่ / ปีพุทธศักราช เช่น เป็นหลักฐานที่ออกให้เป็นลาดับที่
๑ ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระบุว่า ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบว่าในจังหวัดนั้นๆ รับแจ้งสถานะ
องค์กรของผู้บริโภคทั้งหมดเท่าใด
ระบุส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ระบุชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการแจ้ง
ระบุที่ตั้งขององค์กรของผู้บริโภค
ระบุทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคเลขที่ โดยระบุ : ลาดับที่-รหัสจังหวัด –วัน เดือน ปี ที่แจ้ง
เช่น นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกหนังสือ ลาดับที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระบุ
ว่า ๑๒-๑๐-๒๒๐๗๒๕๖๒
ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือนี้
ลงลายมือชื่อนายทะเบียนกลางหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนกลาง
ระบุตาแหน่งผู้ทาหน้าที่นายทะเบียน
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แบบ อกผ. ๒

เลขที่ ........................

.............................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าองค์กรของผู้บริโภค
ตั้งอยู่ที่
ได้แจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ทะเบียนองค์กรเลขที่
ออกให้ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชือ่ ) ..................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................................
นายทะเบียนประจาจังหวัด
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คำอธิบำย อกผ. ๒ (นำยทะเบียนประจำจังหวัด)
ระระบุเลขที่หนังสือ โดยระบุ : ลาดับที่ / ปีพุทธศักราช เช่น เป็นหลักฐานที่ออกให้เป็นลาดับที่
๑ ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระบุว่า ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบว่าในจังหวัดนั้นๆ รับแจ้งสถานะ
องค์กรของผู้บริโภคกี่องค์กร
ระบุส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ระบุชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการแจ้ง
ระบุที่ตั้งขององค์กรของผู้บริโภค
ระบุทะเบียนองค์กรของผู้บริโภคเลขที่ โดยระบุ : ลาดับที่-รหัสจังหวัด –วัน เดือน ปี ที่แจ้ง
เช่ น นายทะเบี ย นประจ าจั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ผู้ อ อกหนั ง สื อ ล าดั บ ที่ ๑๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระบุ ว่า ๑๓-๑๒-๒๒๐๗๒๕๖๒
ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือนี้
ลงลายมือชื่อนายทะเบียนประจาจังหวัด
ระบุตาแหน่งผู้ทาหน้าที่นายทะเบียน
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แบบ อกผ. ๓

ประกาศนายทะเบียนกลาง
เรื่อง รายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วย
โดย
ต่อนายทะเบียนกลาง ดังนี้
๑. องค์กรชื่อ “
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร คือ
๒.๑
๒.๒

ได้ ยื่ น แจ้ ง สถานะเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค
“

๓. ที่ตั้ง ที่ทาการหรือสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่
๔. รายชื่อสมาชิกองค์กรของผู้บริโภค ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
นายทะเบียนกลาง มีคาสั่งรับแจ้งองค์กรนี้แล้วเลขทะเบียน
ตั้งแต่วันที่
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่............... เดือน...................พ.ศ. .......................
(ลงชื่อ) ..................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
นายทะเบียนกลาง
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คำอธิบำย อกผ. ๓
ระระบุชื่อองค์กร
ระบุชื่อผู้ยื่นคาขอ
ระบุชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการแจ้ง
ระบุวัตถุประสงค์องค์กรของผู้บริโภค
ระบุที่ตั้งองค์กรของผู้บริโภค
ระบุรายชื่อสมาชิกองค์กรของผู้บริโภค
ระบุเลขทะเบียนองค์กร ตามเลขทะเบียนที่ระบุใน อกผ. ๒
ระบุวัน เดือน ปี ที่นายทะเบียนออกหลักฐานการรับแจ้งองค์กรของผู้บริโภคตาม อกผ. ๒
ระบุวันที่ประกาศให้ประชาชนทราบ
ลงลายมือชื่อนายทะเบียนกลาง
ระบุตาแหน่งผู้ทาหน้าที่นายทะเบียนกลาง
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ขั้นตอนและกระบวนการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
1. กระบวนงานในการจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค
๑.๑ ความหมายของนายทะเบียน
- นายทะเบียนกลาง หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
- นายทะเบียนประจาจังหวัด หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย
๑.๒ อานาจหน้าที่ของนายทะเบียน ดังนี้
๑) หน้าที่ต่อองค์กรของผู้บริโภค ดังนี้
นายทะเบียนกลาง
- นายทะเบียนกลางดาเนินการกาหนดแบบและวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กร
ของผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรตามมาตรา ๕ และ ๖
- นายทะเบียนกลาง ออกหลักฐานการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริ โภคให้แก่ผู้ขอ
แจ้ง อกผ. ๒
- นายทะเบียนกลางดาเนินการประกาศสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งในระบบสารสนเทศและระบบ/วิธีการอื่นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก อกผ. ๓
- กรณีการยื่นคัดค้าน ให้นายทะเบียนกลางรับคายื่นคัดค้าน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานตามมาตรา ๘ และให้ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัย
ของนายทะเบี ย นกลางถือเป็ น ที่สุ ด พร้ อมกับแจ้งให้ ผู้ ร้องคัดค้านตามมาตรา ๘ และองค์กรของผู้ บริโ ภค
ที่เกี่ยวข้องทราบ
นายทะเบียนประจาจังหวัด
- นายทะเบียนประจาจังหวัดดาเนินการตามแบบและวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็น
องค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัด
- ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรตามมาตรา ๕ และ ๖
- นายทะเบียนประจาจังหวัด ออกหลักฐานการแจ้ง สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ให้แก่ผู้ขอแจ้งตามแบบ อกผ. ๒
- นายทะเบียนประจาจังหวัดจัดส่งรายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่รับแจ้งไว้ให้นายทะเบียน
กลางเพื่อประกาศสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อไป
๒. บทบาทและหน้าที่ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิม
เบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ทั้งนี้ภายใน
๖๐ วันนับแต่วันประกาศจัดตั้งสภาฯ
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการเสนอของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนรายปีในลักษณะการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนให้ แก่สภา
องค์กรของผู้บริโภค
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๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค
๑) เมื่อประกาศนายทะเบียนกลางว่าด้วยการกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กร
ของผู้บริโภคมีผลใช้บังคับ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการรับแจ้ง สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโ ภค
โดยให้ประกาศ ณ ที่ตั้งของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
๑. ผู้ยื่นคาขอซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จากัด
อายุ มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากาไร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกลุ่ มบุ ค คล
เพื่อยื่นคาขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
๒. ผู้ แทนของนิ ติบุ คคลสั ญชาติไทย หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคล เพื่อยื่นคาขอแจ้ง
สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
๓) ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้ข้อมูลและกรอกข้อความรายละเอียดในเอกสาร พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง เพื่อยื่นคาขอการจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค ตามแบบ อกผ. ๑ ก หรือ ๑ ข แล้วแต่กรณี ดังนี้
๓.๑ กรณีกลุ่ม/คณะบุคคล ใช้แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตำมแบบ
อกผ. ๑ ก
๓.๑.๑ ส่วนที่ ๑
- ระบุชื่อกลุ่ม/คณะบุคคล
- ระบุที่ตั้ง/ที่ทำกำร
- ระบุข้อมูลผู้ยื่นคำขอซึ่ง ได้รับมอบอำนำจจำกกลุ่มบุคคลดังกล่ำว (ต้องมีกำรมอบ
อำนำจตำมแบบมอบอำนำจ ส่วนที่ ๔ ด้วย)
- ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ วัน/เดือน/ปี
๓.๑.๒ ส่ ว นที่ ๒ หนั ง สื อ ให้ ค วำมยิ น ยอมในกำรตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ระบุ ชื่ อ –
นำมสกุล และลำยมือชื่อ สมำชิกของกลุ่มทั้งหมด เพื่อยินยอมให้นำยทะเบียนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุ ค คล
ของสมำชิก
๓.๑.๓ ส่วนที่ ๓ ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค
- ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถำนะเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ชื่อเดียวกับ
ส่วนที่ ๑)
- ระบุจำนวนสมำชิกทั้งหมด
- ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งกลุ่ม/คณะบุคคล
- ระบุที่ตั้งหรือที่ทำกำรกลุ่ม/คณะบุคคล
- เลือกว่ำเป็นกลุ่ม/คณะบุคคลที่ดำเนินงำนด้ำนใด (อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน)
- เลือกและรับรองว่ำเป็นกลุ่ม /คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
(ต้องเลือกครบทุกช่อง)
- ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๓.๑.๔ ส่วนที่ ๔
- ระบุ ชื่อกลุ่ ม /คณะบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งสถำนะเป็น องค์กรของผู้ บริโภค (ชื่อ
เดียวกับส่วนที่ ๑)
- ระบุ ชื่ อ – นำมสกุ ล และเลขประจ ำตั ว ประชำชน (ข้ อ มู ล เดี ย วกั บ ส่ ว นที่ ๑)
ของผู้รับมอบอำนำจ
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- ระบุ (๑) ชื่อ – นำมสกุล (๒) เลขประจำตัวประชำชน (๓) ตำแหน่ง/หน้ำที่ภำยใน
กลุ่มบุคคล (ถ้ำมี) (๔) หมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี) และ (๕) ลำยมือชื่อสมำชิกทุกคน เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรมอบ
อำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ
- ลงลำยมือชื่อผู้รับมอบอำนำจ และพยำน พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่มอบ
- กรณีมีสมำชิกมำกกว่ำตำมที่แบบกำหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมจนครบจำนวน
สมำชิก
๓.๑.๕ ส่วนที่ ๕ แบบแสดงผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ระบุชื่อผลงำน
ช่วงเวลำดำเนินกำร ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ และแนบหลักฐำนประกอบ เช่น
- ภำพถ่ำยกิจ กรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้ บริโ ภคหรือส่ งเสริมสิ ทธิของ
ผู้บริโภค
- เอกสำรสัมมนำ รำยงำนกำรประชุมหรือรำยงำนประจำปีที่แสดงให้เห็ นว่ำเป็น
ผลงำนที่เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงน้อย ๑ ครัง้ ต่อปี
- รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ได้รับเกี่ยวกับ
กำรทำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค หำกเป็นเรื่องเฉพำะตัวของบุคคลรำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือ
ชมเชย หรือหนังสือรับรองนั้น จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐำนะที่เป็นผู้ดำเนินงำนในนำมองค์กรของผู้บริโภค
นั้นด้วย
- หลักฐำนเกี่ยวกับกำรต่อสู้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
- หลักฐำนเกี่ยวกับกำรเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
๓.๑.๖ ส่ ว นที่ ๖ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ่ ม /คณะบุ ค คล ให้ ร ะบุ ร ำยละเอี ย ดวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกลุ่ม/คณะบุคคล และลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมแนบหลักฐำนที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่ำว (ถ้ำมี)
๓.๒ กรณีนิติบุคคล ใช้แบบคำขอแจ้งสถำนะควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตำมแบบ อกผ. ๑ ข
๓.๒.๑ ส่วนที่ ๑ (พร้อมแนบเอกสำรรับรองนิติบุคคล ในกรณีระบบยังไม่แล้วเสร็จ)
- ระบุชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล (ชื่อเดียวกับชื่อนิติบุคคล)
- ระบุที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
- ระบุข้อมูลผู้ยื่นคำขอซึ่งเป็นผู้มีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลนั้น (กรณีมอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นแทนให้ระบุข้อมูลตำมแบบมอบอำนำจตำมส่วนที่ ๖ ด้วย)
- ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ วัน/เดือน/ปี
๓.๒.๒ ส่วนที่ ๒ หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ระบุชื่อ - นำมสกุล
และลำยมือชื่อของ (๑) ผู้ที่ยื่นคำขอหรือผู้ก่อกำรในกำรขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้นๆ (๒) ผู้มีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติบุคคล และ (๓) คณะกรรมกำรดำเนินงำนของนิติบุคคล เพื่อยิ นยอมให้นำยทะเบียนตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล
๓.๒.๓ ส่วนที่ ๓ ข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค
- ระบุ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ ง สถำนะควำมเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค (ชื่ อ
เดียวกับส่วนที่ ๑)
- ระบุ ชื่อ – นำมสกุล ประธำนมูลนิธิ/นำยกสมำคม/ประธำนกรรมกำร และเลข
ประจำตัวประชำชน
- ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งนิติบุคคล
- ระบุที่ตั้งสำนักงำนใหญ่นิติบุคคล
- เลือกว่ำเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินงำนด้ำนใด (อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน)
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- เลือกและรับรองว่ำเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม (ต้องเลือก
ครบทุกช่อง)
- ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๓.๒.๔ ส่วนที่ ๔
- ระบุ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ ง สถำนะควำมเป็ น องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภค
(ชื่อเดียวกับส่วนที่ ๑)
- ระบุชื่อ – นำมสกุล และเลขประจำตัวประชำชน (ข้อมูลเดียวกับส่วนที่ ๒)
- ระบุ (๑) ชื่อ – นำมสกุล (๒) เลขประจำตัวประชำชน (๓) ตำแหน่ง/หน้ำที่ภำยใน
นิติบุคคล เช่น เป็นผู้ยื่นคำขอหรือผู้ก่อกำรในกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น เป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ของนิติบุคคลนั้น โดยระบุตำแหน่งในคณะกรรมกำรดังกล่ำว และ (๔) หมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี)
- ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
- กรณีมีจำนวนบุคคลมำกกว่ำตำมที่แบบกำหนด ให้แนบส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมจนครบ
จำนวนสมำชิก
๓.๒.๕ ส่ ว นที่ ๕ ระบุ ชื่อผลงำน ช่ว งเวลำดำเนินกำร ลงลำยมือชื่อผู้ ยื่นค ำขอ และแนบ
หลักฐำนประกอบ เช่น
- ภำพถ่ ำ ยกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ
ของผู้บริโภค
- เอกสำรสั ม มนำ รำยงำนกำรประชุ ม หรื อ รำยงำนประจ ำปี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ ำ
เป็นผลงำนที่เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อปี
- รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ได้รับเกี่ยวกับกำร
ทำงำนด้ำนกำรคุ้ มครองผู้บริโภค หำกเป็นเรื่องเฉพำะตัวของบุ คคล รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือ
ชมเชย หรือหนังสือรับรองนั้น จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐำนะที่เป็นผู้ดำเนินงำนในนำมองค์กรของผู้บริโภค
นั้นด้วย
- หลักฐำนเกี่ยวกับกำรต่อสู้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
- หลักฐำนเกี่ยวกับกำรเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
๓.๒.๖ ส่วนที่ ๖ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
- ระบุสถำนที่เขียน วัน/เดือน/ปี
- ระบุชื่อ – นำมสกุล ผู้มีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบอำนำจ และเลข
ประจำตัวประชำชน
- ระบุชื่อ – นำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน สัญชำติ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์
ผู้รับมอบอำนำจ
- ระบุว่ำมอบอำนำจให้ดำเนินกำรยื่นคำขอแจ้งสถำนควำมเป็นองค์กรของผู้บริโภคใด
๔) ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสำร ตำมข้อ ๓ พร้อมบัตรประชำชน แก่เจ้ำหน้ำที่ ของนำยทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้อมูลและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
๕) กรณีที่เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่อำจรับแจ้งได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
ลงเลขที่ คำขอและออกหลั กฐำนกำรยื่ น แจ้งสถำนะควำมเป็น องค์กรของผู้ บริ โ ภค (ตอนท้ำยของเอกสำร
ส่ ว นที่ ๑ ตำมแบบ อกผ. ๑ ก หรื อ ๑ ข แล้ ว แต่ ก รณี ในกรณี ที่ ร ะบบยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็จ ) ให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ค ำขอ
เพื่อติดตำมสถำนะกำรดำเนินกำรของนำยทะเบียน
๖) กรณีที่พบข้อผิดพลำดจำกกำรยื่นคำขอไม่ถูกต้องหรือพบว่ำเอกสำรหรือหลักฐำนใดไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทรำบทันที และดำเนินกำรพิจำรณำเป็นกรณี ดังนี้
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๑. กรณีที่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมข้อ ๗ ของประกำศนำยทะเบียนกลำงฯ
๒. กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้ เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ จ ะต้องยื่ นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผู้ ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรื อ ยื่น
เพิ่มเติมไว้ในบันทึกด้วย (๗ วันทาการ) และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก พร้อมมอบสาเนา
บันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
๓. กรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติ มตามที่เจ้าหน้าที่
แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก ให้เจ้าหน้าที่คืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนคาขอให้ทราบ
ทั้งนี้ ถ้า ผู้ ยื่ น คาขอได้จั ดท าคาขอถู กต้ อ งและแนบเอกสารหรือ หลั กฐานครบถ้ว นแล้ ว หรือได้
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนาหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคาขอนั้น
โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
๗) เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นคาร้องขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กร
ของผู้บริโภค ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๖๕๒ ตามมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ และประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้ง สถานะความเป็นองค์กรของ
ผู้บริโภค
๘) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ พิจ ารณาแล้ ว และมีความเห็นว่าคาขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้ บริโภค
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ขององค์กร ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้ดาเนินการดังนี้
๘.๑ กรณีนายทะเบียนกลาง : ออกหลักฐานการรับแจ้งตามแบบ อกผ. ๒ โดยพื้นหลังของแบบให้
ใช้เครื่องหมำยรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี และให้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
มอบหมำยในฐำนะนำยทะเบียนกลำงเป็นผู้ออกหนังสือนี้
๘.๒ กรณีนำยทะเบียนประจำจังหวัด : ออกหลักฐานการรับแจ้งตามแบบ อกผ. ๒ โดยพื้นหลังของ
แบบให้ใช้เครื่ องหมำยรำชกำรกระทรวงมหำดไทย โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัด
มอบหมำยในฐำนะนำยทะเบียนประจำจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือนี้ และส่งสาเนาแบบ อกผ.๑ ก หรือแบบ
อกผ. ๑ ข สาเนาแบบ อกผ. ๒ สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องส่งให้นายทะเบียนกลาง
เพื่อประกาศโดยเร็ว (ให้ส่งภำยในวันเดียวกันกับวันที่ออกหลักฐานการรับแจ้งตามแบบ อกผ. ๒ ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : oca@opm.go.th)
๘.๓ กำรออกหลักฐานการรับแจ้งตามแบบ อกผ. ๒ ให้ดำเนินกำรดังนี้
- เลขที่ ให้ระบุลำดับที่/ปี พ.ศ.
- ชื่อส่วนรำชกำร ให้ระบุว่ำสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี สำหรับนำยทะเบียนกลำง
หรือระบุชื่อจังหวัดที่เป็นผู้ออกหลักฐานการรับแจ้ง เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
แพร่ เป็นต้น สำหรับนำยทะเบียนประจำจังหวัด
- ชื่อองค์กรของผู้บริโภค ให้ระบุชื่อองค์กรของผู้บริโภคตำมที่ระบุไว้ในแบบ อกผ. ๑ ก หรือ
แบบ อกผ. ๑ ข
- ที่ตั้ง ให้ระบุที่ตั้ง/ที่ทำกำร/สำนักงำนใหญ่องค์กรของผู้บริโภคตำมที่ระบุไว้ในแบบ อกผ. ๑ ก
หรือแบบ อกผ. ๑ ข
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- ทะเบียนองค์กรเลขที่ ให้ระบุ ลำดับที่ - รหัสจังหวัด - วันเดือนปี พ.ศ. ที่รับแจ้ง เช่น xx - xx –
xx xx xxxx
๙) เมื่อนายทะเบียนกลางได้ออกหลักฐานการรับแจ้งตามแบบ อกผ. ๒ หรือได้รับรายชื่อองค์กรที่นาย
ทะเบียนประจาจังหวัด รับแจ้งไว้เรียบร้ อยแล้ว ให้นายทะเบียนกลางดาเนินการประกาศสถานะความเป็น
องค์กรของผู้บริโภคให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งในระบบสารสนเทศ/วิธีการอื่นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก ตามแบบ อกผ. ๓

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๖๕๒
การตรวจสอบข้อมูลขององค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นคาร้องขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๖๕๒ และประกาศนายทะเบียนกลาง
เรื่อง การกาหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล
และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือคณะกรรมการของนิติบุคคล ทุกคนที่ระบุใน
แบบ อกผ. ๑ ก หรือแบบ อกผ. ๑ ข เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงหรือไม่จากข้อมูลทะเบียนราษฎร
และดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑ กรณีกลุ่มบุคคล ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ขององค์กรในส่วนที่ ๖ ของแบบ อกผ. 1 ก.
๑.๒ กรณีนิติบุคคล ให้พิจารณาจากประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประกาศนายทะเบียนต่าง ๆ ที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียน หรือเอกสารของทาง
ราชการอื่น ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
๒. ต้องเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ไม่แสวงหากาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ค าว่ า “ไม่ แ สวงหาก าไรหรื อ รายได้ ม าแบ่ ง ปั น กั น ” หมายถึ ง ไม่ แ สวงหาก าไรมาแบ่ ง ปั น กั น
แต่หากเป็นกาไรที่นามาใช้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่ถือว่าเป็นกาไรมาแบ่งปันกัน ในเบื้องต้นให้พิจารณา
จากแบบ อกผ.๑ ก. หรือ ข. ว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว (องค์กรของผู้บริโภครับรองตนเองและยืนยัน
มาในแบบ อกผ. ๑ ก. และ ข.)
๓. ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
นิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
๓.๑ กรณีกลุ่มบุคคล ให้พิจารณาจากชื่อขององค์กร ที่ตั้งขององค์กร และหลักฐานอื่นประกอบ
ที่น่าเชื่อว่ามีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เป็นกรรมกำรหรือเป็นผู้มีอำนำจ
บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำว หรือ จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือพรรคกำรเมือง
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๒ กรณีนิติบุคคล
๓.๒.๑ กำรจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยทำงตรง ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ยื่ น ค าขอหรื อ ผู้ ก่ อ การในการขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ว่ำ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เป็นกรรมกำรหรือเป็นผู้มีอำนำจบริหำรของ
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำ ว หรือปรำกฏหลักฐำนว่ำ นิติบุคคลนั้น หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือพรรค
กำรเมือง เป็นผู้จัดตั้งขึ้น หรือไม่ เช่น นายเอเป็นกรรมการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจากัดได้ยื่นคาร้องขอจด
ทะเบียนมูลนิธิหรือสมาคม ต่อ มามูลนิธิหรือสมาคมนั้นมายื่นขอแจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภค จะถือว่า
มูลนิธิหรือสมาคมนั้นมีลักษณะต้องห้าม เพราะจัดตั้งขึ้นโดยกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
๓.๒.๒ กำรจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยทำงอ้ อ ม ให้ พิ จ ารณาจากชื่ อ ขององค์ ก ร ที่ ตั้ ง ขององค์ ก ร และ
หลักฐานอื่นประกอบที่น่ าเชื่อว่าองค์กรของผู้ บริโภคดังกล่ าวจัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุ ค คล
เป็ น กรรมกำรหรื อ เป็ น ผู้ มีอำนำจบริ ห ำรของผู้ ประกอบธุรกิจดังกล่ ำว หรือ จัดตั้งขึ้ น โดยหน่ว ยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือพรรคกำรเมือง หรือไม่ เช่น มูลนิธิสนใจมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในบริษัท สนใจ จากัด
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แม้กรรมกำรหรือเป็นผู้มีอำนำจบริหำรของบริษัท สนใจ จากัด ไม่ได้เป็นผู้ยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
สนใจ แต่ก็น่าเชื่อได้ว่ามูลนิธิสนใจจัดตั้ งขึ้นโดยบริษัท สนใจ จากัด เพราะมีชื่อเดียวกันและที่ตั้งหรือสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่เดียวกัน เป็นต้น
๔. ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ถูกครอบงาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
นิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือพรรคการเมือง
๔.๑ กรณีกลุ่มบุคคล ให้พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏชัดแจ้งว่า องค์กรของผู้บริโ ภค
ดังกล่าวถูกครอบงำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เป็นกรรมกำร หรือ
เป็นผู้มีอำนำจบริหำรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำว หรือ ถูกครอบงำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยหน่วยงำน
ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือพรรคกำรเมือง
๔.๒ กรณีนิติบุคคล
๔.๒.๑ กำรถูกครอบงำโดยทำงตรง ให้ พิจารณาจากผู้ มีอานาจกระทาการแทนนิ ติ บุ ค คล
และคณะกรรมการดาเนินงานของนิติบุคคล ตามเอกสารที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ว่า มีบุคคลใด
ในองค์กรของผู้บริโภคที่มาขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
เป็นกรรมกำรหรือเป็นผู้มีอำนำจบริหำรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำว หรือไม่
๔.๒.๒ กำรถูกครอบงำโดยทำงอ้อม ให้ พิจารณาจากหลั กฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏชัดแจ้งว่า
องค์กรของผู้บริโภคที่มาขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ถูกครอบงำโดยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
นิติบุคคล เป็นกรรมกำรหรือเป็นผู้มีอำนำจบริหำรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำว หรือโดยหน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือพรรคกำรเมือง
๔.๓ ตัวอย่าง เช่น
๔.๓.๑ นายเอเป็นกรรมการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจากัด และเป็นสมาชิกในกลุ่มบุคคล
หรือเป็นคณะกรรมการมูลนิธิหรือสมาคม ต่อมากลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นนิติบุคคลนั้นยื่นแจ้ง
สถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภค จะถือว่ากลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม เพราะถูก
ครอบงำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยกรรมกำรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
๔.๓.๒ นายเอเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นสมาชิกในกลุ่มบุคคลหรือเป็นคณะกรรมการ
มูลนิธิหรือสมาคม ต่อมากลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นนิติบุคคลนั้นยื่นแจ้งสถานะเป็นองค์กรของ
ผู้บริโภค จะถือว่ากลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม เพราะถูกครอบงำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๕. ไม่เป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับตามพระราชบัญญัตินี้
กำรพิจำรณำว่ำองค์กรของผู้บริโภคดังกล่ำวได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมจำก
ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ที่เป็ น นิ ติบุ คคล กรรมกำรหรือผู้ มีอำนำจบริห ำรของผู้ ประกอบธุรกิจดังกล่ ำว หรือไม่นั้น
ในเบื้องต้นให้พิจารณาจากแบบ อกผ.๑ ก. หรือ ข. ว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว (องค์กรของผู้บริโภค
รับรองตนเองและยืนยันมาในแบบ อกผ. ๑ก. และ ข.)
๖. องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคที่ จ ะแจ้ ง การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง
ให้พิจำรณำจำกเอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีผลงำนหรือกำรดำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ปรำกฏชัดแจ้ง เช่น
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๖.๑ ภำพถ่ำยกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค
๖.๒ เอกสำรสัมมนำ รำยงำนกำรประชุมหรือรำยงำนประจำปีที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที่เป็นกำร
คุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๖.๓ รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือหนังสือรับรองที่ได้รับเกี่ยวกับกำรทำงำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค หำกเป็นเรื่องเฉพำะตัวของบุคคล รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หรือ
หนังสือรับรองนั้น จะต้องเกี่ยวข้องหรือได้รับในฐำนะที่เป็นผู้ดำเนินงำนในนำมองค์กรของผู้บริโภคนั้นด้วย
๖.๔ หลักฐำนเกี่ยวกับกำรดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
๖.๕ หลักฐำนเกี่ยวกับกำรเรียกร้องสิทธิแทนผู้บริโภค
ทั้งนี้ เอกสำรตำมข้ อ ๖.๒ – ๖.๕ ต้องมีควำมชั ด เจนว่ำ เป็ นผลงำนขององค์ กรของผู้ บ ริ โ ภค
หำกไม่ชัดเจน นำยทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเอกสำรเพิ่มเติมได้
๗. หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นองค์กรที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕
หรื อข้อ ๖ ไม่ว่า จะนายทะเบียนตรวจสอบพบเอง หรื อมีผู้คัดค้า นพร้ อมพยานหลักฐาน นายทะเบียน
มีอานาจเพิกถอนการรับแจ้งได้ (มาตรา ๘)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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