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กฎกระทรวง 

การย่ืนคําขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๔๐  วรรคหน่ึงและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการย่ืนคําขอและการรับรองสมาคมเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

หมวด  ๑ 
เง่ือนไขเก่ียวกับสมาคม  มูลนิธิ  และกรรมการ 

 
 

ข้อ ๒ สมาคมและมูลนิธิที่จะขอรับการรับรองเพื่อให้มีสิทธิและอํานาจฟ้องคดีเก่ียวกับ 
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคต้องมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม
ทางการค้าและเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาคมและมูลนิธิที่จดทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันย่ืนคําขอ  
รับการรับรอง 

(๒) มีผลงานหรือการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในราชอาณาจักรเป็นที่ปรากฏชัด 
ข้อ ๓ กรรมการของสมาคมและมูลนิธิต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๔) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดในคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
(๕) เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในกิจการ 

หรือธุรกิจของเอกชน   
ข้อ ๔ สมาคมและมูลนิธิต้องกําหนดวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการฟ้องคดีไว้ในข้อบังคับ

ของสมาคมและมูลนิธิ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการของสมาคมและมูลนิธิต้องแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี

ทางนิติศาสตร์  ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเป็นผู้ดําเนินคดี  ทําหน้าที่ในการดําเนินคดีเก่ียวกับ
การละเมิดสิทธขิองผู้บริโภค 

(๒) เม่ือสมาคมและมูลนิธิได้ย่ืนฟ้องคดีใดแล้ว  ให้ส่งสําเนาคําฟ้องให้สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันย่ืนคําฟ้อง 

(๓) ถ้าได้มีคําพิพากษาในคดีที่สมาคมและมูลนิธิได้ย่ืนฟ้องแล้ว  ให้ส่งสําเนาคําพิพากษานั้น
ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคําพิพากษา 

(๔) ถ้าสมาคมและมูลนิธิจะถอนฟ้องคดีใดต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(๕) ในการฟ้องคดี  สมาคมและมูลนิธิจะเรียกเงินหรือทรัพย์สินใดจากผู้บริโภคไม่ได้  เว้นแต่  
ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าคัดถ่ายสําเนาเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าฤชาธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ซึ่งต้องชําระต่อศาล   

(๖) สมาคมและมูลนิธิจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิ
เก่ียวกับการฟ้องคดีในรายละเอียดของกรณีที่เพิ่มเติมจากกฎกระทรวงน้ี  หรือในกรณีอื่นด้วยตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกําหนด 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอรับการรับรองสมาคมและมูลนิธิ 

 
 

ข้อ ๕ การย่ืนคําขอรับการรับรองสมาคม  ให้ย่ืนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามแบบ  ส.ค.บ.  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องแล้ว
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว   

ข้อ ๖ การย่ืนคําขอรับการรับรองมูลนิธิ  ให้ย่ืนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามแบบ  ส.ค.บ.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องแล้ว
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว 
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ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอรับการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิ  ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอและเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  
แล้วให้ออกใบรับคําขอแก่สมาคมหรือมูลนิธิหรือผู้ทําการแทนไว้เป็นหลักฐาน   

ใบรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุวัน  เดือน  ปีที่รับคําขอและลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับคําขอ 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาคําขอรับการรับรองสมาคมและมูลนิธิ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับคําขอและเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอครบถ้วน  หากไม่สามารถดําเนินการพิจารณาได้ทันภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอได้ไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  และให้บันทึก
เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีการขยายระยะเวลาพิจารณานั้นไว้ด้วย   

ข้อ ๙ เม่ือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาคําขอรับการรับรองสมาคมและมูลนิธิแล้ว  
กรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้การรับรอง  ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ออกหนังสือรับรองให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิตามแบบ  ส.ค.บ.  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  แต่ถ้าคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีมติไม่ให้การรับรอง  ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือแจ้งสมาคม
หรือมูลนิธิ  พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่ให้การรับรองนั้นและแนบมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สมาคม
หรือมูลนิธิทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

การแจ้งมติตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีมติ 

การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๑๐ สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติไม่ให้การรับรองอาจย่ืนคําขอ  

รับการรับรองได้ใหม่เม่ือพ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติ 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อาจสนับสนุนสมาคมหรือมูลนิธิที่ได้รับการรับรองตามกฎกระทรวงนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การดําเนินกิจการของสมาคมหรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๒ คําขอรับการรับรองสมาคมที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามกฎกระทรวงการย่ืนคําขอและการรับรอง
สมาคมเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขอ  
รับการรับรองตามกฎกระทรวงนี้  และถ้าคําขอรับการรับรองดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขอรับการรับรอง
ตามกฎกระทรวงน้ี  ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับการรับรองเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            แบบ ส.ค.บ. ๑ 

 
 
 

 
 
 

ค ำขอรบักำรรับรอง 
เป็นสมำคมที่มีสิทธิและอ ำนำจฟ้องคดี 
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

 

      เขียนที่.............................................................................. 

                วันที ่.............เดือน............................. พ.ศ. ................... 
  ข้าพเจ้า.................................. .............................................................ขอยื่นค าขอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองสมาคมให้มี
สิทธิและอ านาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. ชื่อสมาคม ........................................................................................................................... 
  ๒. วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง............................................................................................................. 
  ๓. วัตถุประสงค์ของสมาคม ....................................................................................................                                      
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๔. ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของสมาคม เลขที่......................................หมู่ที่..................................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................................................... โทรสาร........................................................................ 
website.............................................................e-mail address....................................................................... 
     ส านักงานสาขาของสมาคม (ถ้าม)ี เลขที่....................................หมู่ที่................................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................................................... โทรสาร........................................................................ 
website.............................................................e-mail address....................................................................... 

 
   พร้อมแนบภำพถ่ำยหรือแผนที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำมำพอสังเขป 

 

 

 

ค าขอที.่..................../...................... 
รับวันที.่............./.............../............... 
ลงชื่อ.................................ผู้รับค าขอ 



๒ 

  ๕. สมาคมของท่านมีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า  

        มี                                    ไม่ม ี

พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องแล้วมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้ง
กรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ส าเนาข้อบังคับของสมาคม 
  ๒) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจท าการขอรับการรับรองแทนสมาคม พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
 ๓) บัญชีรายชื่อและสัญชาติของกรรมการของสมาคม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ๔) บัญชีรายชื่อผู้ด าเนินคดีซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ พร้อมส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕) ส าเนารายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่แสดงว่าที่ประชุมได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่า 
กรรมการของสมาคมทุกคนเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีสัดส่วนของกรรมการถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงน้ี 
  ๖) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีผลงานหรือการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ราชอาณาจักรที่ปรากฏชัด เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เอกสารการสัมมนา 
เอกสารที่แสดงถึงผลงานดังกล่าว 
              

                      (ลงชื่อ).............................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                       (...............................................................) 
                                   ต าแหน่ง ................................................................ 
      
 
ควำมเห็นของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

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

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

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

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

                               (ลงชื่อ).............................................................. 
                                          (................................................................) 
                                            ต าแหนง่ เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 
                                        วันที่................./....................../................... 
 

  



                            แบบ ส.ค.บ. ๒ 
 
 
 

 
 

    

 
ค ำขอรับกำรรับรอง 

เป็นมูลนิธิที่มีสิทธิและอ ำนำจฟ้องคดี 
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

 

 
       เขียนที่............................................................................. 

                วันที่ .............เดือน............................. พ.ศ. ................... 
  ข้าพเจ้า.................................. ................................. ............................ขอยื่นค าขอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองมูลนิธิให้มี
สิทธิและอ านาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ชื่อมูลนิธิ ............................................................................................................................. 
  ๒. วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง........................................................... .................................................. 
  ๓. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ .....................................................................................................                                      
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
....................................................................................................................... ....................................................... 
  ๔. ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของมูลนิธิ เลขที่.....................................หมู่ที่........................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................................................... โทรสาร........................................................................ 
website.............................................................e-mail address....................................................................... 
     ส านักงานสาขาของมูลนิธิ (ถ้ามี) เลขที่................................หมู่ที่......................................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................................................... โทรสาร........................................................................ 
website.............................................................e-mail address....................................................................... 
 

   พร้อมแนบภำพถ่ำยหรือแผนที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำมำพอสังเขป 
 
 

 

ค าขอที่...................../...................... 
รับวันที่............../.............../............... 
ลงชื่อ.................................ผู้รับค าขอ 



๒ 

  ๕. มูลนิธิของท่านมีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบการประกอบกิจการทีม่ีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า  

        มี                                    ไม่มี 

พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องแล้วมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั ้ง
กรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ส าเนาข้อบังคับของมูลนิธิ 
  ๒) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจท าการขอรับการรับรองแทนมูลนิธิ พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
 ๓) บัญชีรายชื่อและสัญชาติของกรรมการของมูลนิธิ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา
หนังสือเดินทาง 
  ๔) บัญชีรายชื่อผู้ด าเนินคดีซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ พร้อมส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๕) ส าเนารายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่แสดงว่าที่ประชุมได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่า 
กรรมการของมูลนิธิทุกคนเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีสัดส่วนของกรรมการถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงนี้ 
  ๖) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีผลงานหรือการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ราชอาณาจักรที่ปรากฏชัด เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เอกสารการสัมมนา 
เอกสารที่แสดงถึงผลงานดังกล่าว 
               

 
                      (ลงชื่อ).............................................................ผู้ยื่นค าขอ 

                                       (...............................................................) 
                                   ต าแหน่ง ................................................................ 
  
   
ควำมเห็นของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

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

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

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

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

                               (ลงชื่อ).............................................................. 
                                          (................................................................) 
                                            ต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
                                        วันที่................./....................../................... 



                   แบบ ส.ค.บ. ๓ 
 

หนังสือรับรอง 
ให้สมาคมหรือมูลนิธิมีสิทธิและอํานาจฟ้องคดี 

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  
 
 

      หนังสือรับรองเลขท่ี....................../....................... 
      
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองว่า  

   สมาคม/ มูลนิธิ..............................................................................ทะเบียนเลขที่..................... 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่....................................หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................ถนน..................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
เป็นสมาคม/มูลนิธิที่มีสิทธิและอํานาจฟ้องคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

  หนังสือรับรองฉบับน้ีให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่รับการรับรอง  
 

ให้ไว้ ณ วันที ่…………………………………………..…..พ.ศ. …………… 
 

 
 

       ประธานกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
 
 

 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่งและวรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  บัญญัติให้สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้าน 
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า  และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการ  
สมาชิก  และวิธีการดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิ  เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยสมาคม
และมูลนิธิอาจย่ืนคําขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองเพ่ือให้สมาคมและมูลนิธิน้ันมีสิทธิและอํานาจ
ฟ้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 


