หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ระดับมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
แม้ ปั จ จุ บั น มี ส ภาวะแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคแต่ ก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ
จึงจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของกลไกผู้บริโภค พลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา กลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและท้องถิ่น กลไกบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อรองรับเท่าทันความเปลี่ยนแปลง การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยการสนับสนุนการรวมตัว
การร่ ว มคิดร่ ว มทา การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชนในการจั ดการปั ญหาด้า นการคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ ว ย
ตนเอง สนับสนุนให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการเตรียมความพร้อมของประชากรทุก
เพศ ทุกช่วงวัย ให้มีความรู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองได้เมื่อถูกละเมิ ดสิทธิ์ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ รั บ รองคุ ณ ภาพขององค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาความ
เข้มแข็ง ของเครื อ ข่ายคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ร วมตัว กัน เป็น องค์ กรผู้ บริโ ภค ทั้งในเรื่องของทั้งจานวนและคุ ณ ภาพ
ซึ่งหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ได้นาหลักเกณฑ์ของการตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและ
สร้ างความเข้ ม แข็ง กลไกคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ านสุ ขภาพมาปรับ ใช้ ใ ห้ เ ข้ า กับ บริ บ ทการด าเนิน งานของส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยได้ออกแบบเป็น ๓ ระดับ กล่าวคือ ระดับมาตรฐาน ระดับดีเด่น และ ระดับยอดเยี่ยม
โดยแต่ละระดับจะมีความมุ่งหมายที่ต่างกัน กล่าวคือ ระดับมาตรฐาน มีความมุ่งหมายสร้างรากฐานขององค์ กร
ให้เป็นฐานที่มั่นคงของระบบคุ้มครองผู้ บริโภค ขยายจานวนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด เป็นที่พึ่งของผู้บริโ ภค
ระดับดีเด่น คือ การยอมรับตัวตนขององค์กรที่จะแสดง บทบาทและหน้าที่ ผ่านอานาจตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค และ ระดับยอดเยี่ยม คือ การพัฒนาตนเองขององค์กรผู้บริโภค เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
เป็นแบบอย่างขององค์กรอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการประเมินในระดับ มาตรฐานก่อนจะมีการตรวจประเมินใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรของผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
3.. เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ
หลักการ หลักเกณฑ์นี้จัดทาขึ้นโดยวางหลักการไว้ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นไปเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
2. ต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. ต้องมุ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและขีดความสามารถของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับของความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ฯ
1. ระดับมาตรฐาน องค์กรมีความมุ่งหมายสร้างรากฐานขององค์กรให้เป็นที่พึงของผู้บริโภค
2. ระดับดีเด่น องค์กรมีการให้มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
3. ระดับยอดเยี่ยม องค์กรมีการพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล

การให้คะแนนตามเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
เกณฑ์ระดับมาตรฐาน
ระดับการให้คะแนน
หัวข้อ
1. ชื่อ
ความหมาย
แนวทางพิจารณา
2. วัตถุประสงค์

0
- ไม่มีป้ายชื่อ

1
- มีป้ายชื่อแต่ไม่ถาวร

องค์กรมีชื่ออย่างเป็นกิจลักษณะ
มีป้ายชื่อถาวรและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
- ไม่มี
- มีวัตถุประสงค์เป็น
ลาย
ลักษณ์อักษร

2
- มีป้ายชื่อถาวร

- มีวัตถุประสงค์เป็น
ลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บแบบ
ค้นหาได้ง่าย

3
- มีป้ายชื่อถาวรและ
อยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสม

- มีวัตถุประสงค์เป็น
ลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บแบบค้นหาได้
ง่าย และผู้ทางาน
เข้าใจ
ความหมาย
องค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางพิจารณา
มีวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บแบบค้นหาได้ง่าย มีเอกสารให้ตรวจสอบได้ โดยอาจเขียน
หรือพิมพ์ไว้ในสมุด สิ่งพิมพ์ กระดาษชาร์ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ก็ได้ และผู้ทางานเข้าใจ
3. ระเบียบหรือข้อบังคับหรือ - ไม่มี
- มีเอกสารให้
- มีเอกสารให้
- มีเอกสารให้
ข้อตกลง หรือธรรมนูญ
ตรวจสอบได้ แต่ข้อมูล ตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้
องค์กร
ไม่ครบถ้วน (ชื่อที่ตั้ง - มีข้อมูลครบถ้วน
- ข้อมูลครบถ้วน
วัตถุประสงค์ ฯลฯ)
- ไม่พร้อมในการ
- พร้อมให้ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ความหมาย
มีระเบียบหรือข้อบังคับหรือตราสารที่แสดงชื่อ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ วิธี
แนวทางพิจารณา ดาเนินงาน เป็นต้น
มีเอกสารให้ตรวจสอบได้ โดยอาจเขียนหรือพิมพ์ไว้ในสมุด สิ่งพิมพ์ กระดาษชาร์ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรืออื่น ๆ ก็ได้

หัวข้อ
4. ที่ทาการ

0
- ไม่มีที่ทาการ

ระดับการให้คะแนน
1
2
- มีสถานที่ทาการ - มีสถานที่ทา
แต่ไม่แยกเป็น
การและแยก
สัดส่วน
เป็นสัดส่วน

3
- มีสถานที่ทาการเป็น
เอกเทศและติดต่อได้
ง่าย (เช่น มีหมายเลข
โทรศัพท์ประจา
สานักงาน)

ความหมาย
มีสถานที่ทางาน
แนวทางพิจารณา อาจเป็นสถานที่ทาการเป็นเอกเทศ หรืออยู่ในอาคารอื่น เช่น บ้าน สานักงาน วัด หรือสถานที่ราชการก็ได้
โดยควรมีที่ทางานเป็นสัดส่วน สามารถใช้ทาการหรือติดต่อได้โดยสะดวก และควรมีป้ายชื่อแสดงไว้
5. คนทางาน ที่นั่งประจาที่ทาการ
- 1 คน
- 2-3 คน
- 4-5 คน
- มากกว่า 5 คน
(หมายถึง สมาชิก กรรมการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่)
ความหมาย
ควรมีคนทางานจานวนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภารกิจ มีการกาหนดภารกิจแก่สมาชิก คนทางาน
แนวทางพิจารณา กรรมการ พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่
6. คณะกรรมการ
ความหมาย
แนวทางพิจารณา

- ไม่มี

- มีคณะกรรมการ
แต่ไม่ครบ 5 คน

- มี
คณะกรรมการ
ครบ 5 คน

- มีคณะกรรมการครบ
5 คนตาม
องค์ประกอบพื้นฐาน

ควรมีคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นการทางานในลักษณะองค์กร
ควรมีคณะกรรมการที่มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีตาแหน่งพื้นฐาน ได้แก่
- ประธาน หรือเทียบเท่า เช่น นายกสมาคม
- รองประธาน หรือเทียบเท่า เช่น อุปนายกสมาคม
- เลขานุการ
- เหรัญญิก
- นายทะเบียน
ทั้งนี้ อาจมีการปรับตามความเหมาะสม เช่น เลขานุการอาจทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนด้วย และ
สาหรับองค์กรที่มีงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินจานวนมากหรือมีธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินมาก อาจมีผู้ช่วย
เหรัญญิกด้วย และควรให้ฝ่ายบัญชีและการเงินแยกจากกัน เป็นต้น

หัวข้อ

0

7. ทะเบียนและเอกสาร
7.1 จัดทาทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน - ไม่มี
เช่น
1) ทะเบียนสมาชิก (กรณีมูลนิธิ
กรรมการเทียบเท่าสมาชิก)
2) บัญชีการเงิน
3) ทะเบียนพัสดุ
4) สมุดเยี่ยม/บัญชีรายชื่อองค์กร
หน่วยงานที่มาดูงาน (มีรายละเอียดของ
ประวัติการทางาน ภาพการเยี่ยมของ
องค์กรต่าง ๆ ข้อติชมการทางานของ
องค์กรจากผู้มาเยี่ยมชม)
7.2 เอกสารสามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้ - ไม่มี
เช่น
ความหมาย
แนวทางพิจารณา

ระดับการให้คะแนน
1
2
- มีข้อ 1 และ 2
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- มีข้อ 1 และ 2 - มีครบทั้ง 4 ข้อ
และข้ออื่น ๆ อีก
1 ข้อ

- มีแต่ไม่ครบตาม
ตัวอย่างในข้อ 7.2

- มี และครบ
- มี และครบตาม
ตามตัวอย่างใน ตัวอย่างในข้อ 7.2
ข้อ 7.2
และเป็นปัจจุบัน
7.1 ควรมีการจัดทาทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ทะเบียนสมาชิก, บัญชีการเงิน, ทะเบียนพัสดุ,
สมุดเยี่ยม
7.2 ควรมีการจัดเก็บเอกสารสาคัญเข้าแฟ้มไว้ให้สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ เช่น เอกสารการประชุม,
เอกสารการเงิน, เอกสารการก่อตั้ง, เอกสารโครงการ, ภาพกิจกรรม

8. การประชุม
8.1 การประชุมเหมาะสมกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์

- ไม่มี

8.2 บันทึกการประชุม

- ไม่มี

8.3 การติดตามการดาเนินงานตามมติ
การประชุม

- ไม่มี

- มีการประชุมแต่ไม่
ครบตามระเบียบหรือ
ข้อกาหนดหรือ
แผนงานที่องค์กร
กาหนด
- มีแต่เนื้อหาไม่
ครบถ้วน

- มีการประชุม
ครบตามระเบียบ
หรือข้อกาหนด
หรือแผนงานที่
องค์กรกาหนด
- มีและเนื้อหา
ครบถ้วน

- มีการติดตามแต่ไม่ได้ - มีการติดตาม
บันทึก
และบันทึกไว้

- มีการประชุม ครบ
ตามระเบียบหรือ
ข้อกาหนดหรือ
แผนงานที่องค์กร
กาหนด
- มีเนื้อหาครบถ้วน
- มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ
- มีการติดตามทุก
เรื่องและบันทึกไว้
อย่างครบถ้วน

หัวข้อ

3
8.3 การติดตามการดาเนินงานตามมติการประชุม - ไม่มี
- มีการติดตามทุก
เรื่องและบันทึกไว้
อย่างครบถ้วน
ความหมาย
8.1 ควรมีการประชุมเป็นประจาสม่าเสมอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
แนวทางพิจารณา
ภารกิจ เช่น การประชุมประจาปี, การประชุมประจาไตรมาส, การประชุม
ประจาเดือน, การประชุมปรึกษาหารือเฉพาะกิจ
8.2 ควรมีการบันทึกการประชุมให้เป็นกิจลักษณะ ประกอบด้วย วัน เวลาและ
สถานที่ประชุม, ผู้มาประชุม, ผู้ร่วมประชุม, เนื้อหาสาระ และมติหรือข้อสรุป
ของการประชุม, ผู้บันทึกการประชุม
8.3 ควรมีการติดตามการดาเนินการตามมติการประชุม
มีการประชุม โดยมีสมาชิกหรือกรรมการมาประชุมมากพอสมควร มีบันทึกการ
ประชุม (Minute of the meeting) อาจเขียนไว้ในสมุดหรือจัดทาเป็นเอกสาร
แยกต่างหาก หรือพิมพ์ไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่น ๆ เช่น เทป MP3 ก็
ได้ โดยควรมีการจัดเก็บบันทึกการประชุมไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ
พิจารณาว่ามีการติดตามการดาเนินการตามมติที่ประชุมหรือไม่ เพียงใด โดย
อาจพิจารณาจากบันทึกการประชุม หรือการสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง
9. แผนงานกิจกรรมและผลงาน
9.1 กิจกรรม/ผลงาน

ความหมาย
แนวทางพิจารณา

0

ระดับการให้คะแนน
1
2
- มีการติดตาม - มีการติดตาม
แต่ไม่ได้บันทึก และบันทึกไว้

- ไม่มีแผน/
กิจกรรม

- มีการทา
กิจกรรมบางส่วน

- มีการทา
- มีการทากิจกรรม
กิจกรรม
ครบถ้วนและมีการ
บางส่วนและมี บันทึกไว้
การบันทึกไว้
ควรมีการบันทึกกิจกรรมและผลงานไว้ โดยควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และภาพกิจกรรม รวมทั้งวัตถุ
สิ่งของอื่น ๆ ที่เป็นผลงาน
พิจารณาจาก 1) วัตถุประสงค์ 2) แผนงานโครงการ 3) กิจกรรมการดาเนินงาน 4) ผลงานที่บันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และภาพกิจกรรม รวมทั้งการสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 5) หนังสือขอบคุณ ผลงาน เช่น
คะแนนประเมินจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, การลดปัญหาของพื้นที่, ความสาเร็จของการช่วยผู้
ที่มาร้องเรียน, ผลักดัน นโยบายสาธารณะ หรือ การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สคบ. หน่วยงานพื้นที่
ผู้ใช้บริการ ประชาชน เป็นต้น

หัวข้อ

0
10. รางวัลที่ได้รับเกี่ยวข้องกับการทางานด้านการคุ้มครอง ไม่เคยได้
ผู้บริโภค เช่น โล่ เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึง
หนังสือชมเชย ที่องค์กรได้รับ
11. รางวัลที่ได้รับเกี่ยวข้องกับการทางานด้านการคุ้มครอง ไม่เคยได้
ผู้บริโภค เช่น โล่ เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึง
หนังสือชมเชย ที่บุคคลในองค์กรได้รับ (กรณีให้บุคคลต้อง
เกี่ยวข้องกับการทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)
12. เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ความหมาย
แนวทางพิจารณา

ไม่เคยได้

ระดับการให้คะแนน
1
2
ได้ 1 ครั้ง
ได้ 2 ครั้ง

3
ได้ 3 ครั้งขึ้นไป

ได้ 1 ครั้ง

ได้ 2 ครั้ง

ได้ 3 ครั้งขึ้นไป

ได้ 1 ครั้ง

ได้ 2 ครั้ง

ได้ 3 ครั้งขึ้นไป

รางวัลครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นเงินและวัตถุสิ่งของ เช่น โล่ เงินรางวัล และที่มิใช่ตัวเงิน/วัตถุสิ่งของ เช่น
ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย
พิจารณาทั้งจากจานวนและระดับของรางวัล โดยเปรียบเทียบกับขนาดขององค์กร
หลักสูตรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และกิจกรรม ที่จัดโดย สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอื่น ๆ
พิจารณาทั้งจากจานวนและระดับของหลักสูตร/กิจกรรม

