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พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“คดีผูบริโภค”  หมายความวา 

(๑) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา  ๑๙  หรือตาม

กฎหมายอื่น  กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก 

การบริโภคสินคาหรือบริการ 

(๒) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผดิตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

(๓) คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม  (๑)  หรือ  (๒) 

(๔) คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูบริโภค”  หมายความวา  ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  และให

หมายความรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ 

ไมปลอดภัยดวย 

“ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  

และใหหมายความรวมถึงผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 

จากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

“ก.ศ.”  หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการศาลยุติธรรม 

“เจาพนักงานคดี”  หมายความวา  บุคคลที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภค  ตามที่ 

ศาลมอบหมาย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไกลเกลี่ยคดีผูบริโภค 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 

(๓) บันทึกคําพยาน 

(๔) ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการพิจารณา 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

ในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานคดีเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล  หรือใหจัดสงเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเร่ืองหนึ่งตามอํานาจหนาที่ 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนด

ของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๕ ผูที่จะไดรับแตงต้ังเปนเจาพนักงานคดี  ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย  เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา  

และไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่  ก.ศ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่  ก.ศ.  กําหนด  

ซ่ึงไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และไดประกอบวิชาชีพตามที่  ก.ศ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาส่ีป 

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง

เปนเจาพนักงานคดี  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.ศ.  กําหนด 

มาตรา ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกขอกําหนด

เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

แตขอกําหนดดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีของคูความลดนอยลง 

ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๗ กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา  ๖  ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว   

ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘ ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีผูบริโภคหรือไม  ใหประธานศาลอุทธรณ 

เปนผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด  แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ  

ที่ไดกระทําไปกอนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น 

การขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่งไมวาโดยคูความเปนผูขอหรือ 

โดยศาลเห็นสมควร  ถาเปนการขอในคดีผูบริโภคตองกระทําอยางชาในวันนัดพิจารณา  แตถาเปนการขอ

ในคดีอื่นตองกระทําอยางชาในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน   

หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก  และเมื่อไดรับคําขอ 

จากศาลชั้นตนแลว  ใหประธานศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว 

เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว  การดําเนินการใด ๆ  ระหวางศาลชั้นตนกับ 

ศาลอุทธรณตามมาตรานี้  จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีขอผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวนพิจารณา

ของคูความฝายใด  ใหศาลส่ังใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นทําการแกไข 

ใหถูกตองภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เวนแตขอผิดระเบียบหรือผิดหลง

ดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของคูความฝายนั้น 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 

ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดจึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น  มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองบังคับ

ใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้ 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับใหสัญญาที่ทําข้ึนระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ

จะตองทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง  ถึงแมสัญญาดังกลาวยังมิไดทําใหถูกตองตามแบบนั้น  แตหาก

ผูบริโภคไดวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวนแลว  ใหผูบริโภคมีอํานาจฟองบังคับ  ใหผูประกอบธุรกิจ

จัดทําสัญญาใหเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือชําระหนี้เปนการตอบแทนได 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิใหนํามาตรา  ๙๔  แหงประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง  มาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองคดีผูบริโภคและการพิสูจนถึงนิติกรรมหรือ

สัญญาที่ทําข้ึนระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ 
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มาตรา ๑๑ ประกาศ  โฆษณา  คํารับรอง  หรือการกระทําดวยประการใด ๆ  ของผูประกอบธุรกิจ
ซ่ึงทําใหผูบริโภคเขาใจไดในขณะทําสัญญาวาผูประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให  หรือจัดหาใหซ่ึงส่ิงของ  
บริการ  หรือสาธารณูปโภคอื่นใด  หรือจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูบริโภคเพื่อเปนการตอบแทน 
ที่ผูบริโภคเขาทําสัญญา  หรือขอตกลงใด ๆ  ที่ผูประกอบธุรกิจจะใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภคเพิ่มเติม
ข้ึนจากที่ไดทําสัญญาไว  ใหถือวาขอความ  การกระทําหรือขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  ซ่ึงผูบริโภคสามารถนําสืบพยานบุคคล  หรือพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได  ถึงแมวาการทําสัญญาเชนวานั้นกฎหมายจะกําหนดวาตองทําเปนหนังสือ
หรือมีหลักฐานเปนหนังสือและไมปรากฏขอตกลงนั้นในหนังสือที่ไดทําข้ึนก็ตาม 

มาตรา ๑๒ ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี  ในการชําระหนี้ก็ดี  ผูประกอบธุรกิจตองกระทํา 
ดวยความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการคาที่เหมาะสมภายใตระบบธุรกิจที่เปนธรรม 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย  โดยผล
ของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูบริโภคหรือ
ผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัว 
ผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด  แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 

มาตรา ๑๔ ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค
หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค  ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่ง
ไดบอกเลิกการเจรจา 

มาตรา ๑๕ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหนํามาใชบังคับ  หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดไว  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความ
รองขอ  ศาลมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

มาตรา ๑๖ การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใด  หรือการแจงวันนัด  คําส่ังของศาลหรือ
ขอความอยางอื่นไปยังคูความหรือบุคคลอื่นใดในคดีผูบริโภคซ่ึงปกติจะตองดําเนินการโดยทาง 
เจาพนักงานศาลนั้น  ศาลอาจสั่งใหดําเนินการโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  โทรศัพท  โทรสาร  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได  โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน  
ความสะดวกรวดเร็ว  ความเหมาะสมตามสภาพแหงเนื้อหาของเร่ืองที่ทําการติดตอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน 
 

 

สวนที่  ๑ 

การฟองคดี 
 

 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ 

มีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวย ใหผูประกอบธุรกิจ

เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย  การย่ืนคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  ในคดีผูบริโภคซ่ึงดําเนินการ

โดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  แตไมรวมถึง

ความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟองโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร  เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร  ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวนพิจารณา

อันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน  หรือมีพฤติการณอื่นที่ศาลเห็นสมควร  ศาลอาจมีคําส่ังให

บุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตอศาลภายในระยะเวลาที่

ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได  หากไมปฏิบัติตาม  ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสีย

คาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย  ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม

โดยส่ังใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค 

ซ่ึงคาฤชาธรรมเนียมที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนั้นไดรับยกเวนทั้งหมดหรือ 

แตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได  

โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุชื่อและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน  ในกรณีที่สมาคมเปนผูฟอง

และมีการเรียกคาเสียหาย  ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้น

ในขณะย่ืนฟองเทานั้น 

การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากผูบริโภคที่เกี่ยวของมาแสดงตอศาล  และในกรณีขอถอนฟองศาลจะมีคําส่ังอนุญาตได

ตอเมื่อเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม 

ถาภายหลังที่ไดมีการย่ืนฟองตอศาลแลว  สมาคมผูย่ืนฟองถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองผูบริโภค  ใหผูบริโภคที่เกี่ยวของเขาดําเนินคดีตอไป  ถาศาลเห็นวาผูบริโภคนั้น 

อาจไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว  ศาลจะมีคําส่ังใหแจงบุคคลดังกลาวทราบโดยกําหนด

ระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได บรรดากระบวนพิจารณาที่ไดทําไปกอนเขามาในคดี 

ใหมีผลผูกพันผูบริโภคนั้นดวย  และหากบุคคลดังกลาวไมเขามาภายในเวลาที่กําหนด  ใหศาลมีอํานาจ

ส่ังจําหนายคดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

มาตรา ๒๐ การฟองคดีผูบริโภค  โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได  ในกรณีที่ 

โจทกประสงคจะฟองดวยวาจา  ใหเจาพนักงานคดีจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดแหงคําฟองแลว 

ใหโจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

คําฟองตองมีขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดีรวมทั้งคําขอบังคับชัดเจนพอที่จะทําให 

เขาใจได  หากศาลเห็นวาคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง  ศาลอาจมีคําส่ังใหโจทก

แกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ภายหลังที่ไดมีการฟองคดีผูบริโภคแลว  หากมีการเสนอคําฟองเขามาในคดีดังกลาว

ไมวาโดยวิธีฟองเพิ่มเติม  ฟองแยง  หรือโดยสอดเขามาในคดี  หรือหากศาลมีคําส่ังใหรวมพิจารณา 

คดีแพงอื่นใดเขากับคดีผูบริโภค  ใหถือวาคดีในสวนที่เกี่ยวกับคําฟองซ่ึงไดย่ืนภายหลังและคดีที่ศาล 

ส่ังใหรวมพิจารณาเหลานั้นเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๒ 

การพิจารณาคดี 
 

 

มาตรา ๒๒ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย 

หรือยากแกการนํามาเมื่อมีการฟองเปนคดีผูบริโภค  หรือถาคูความฝายใดในคดีผูบริโภคเกรงวา

พยานหลักฐานที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการยากที่จะนํามาสืบ 

ในภายหลัง  บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจย่ืนคําขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหสืบพยานหลักฐานนั้นไว

ทันทีก็ได 

เมื่ อศาลได รับคําขอเชนวานั้น   ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่ งหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล  และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว  ใหศาลส่ังคําขอตามที่เห็นสมควร  

ถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอ   ก็ใหสืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญั ติไวในพระราชบัญญัตินี้   

สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร

และยังมิไดเขามาในคดีนั้น  เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลส่ังคําขอนั้นอยางคําขออัน 

อาจทําไดแตฝายเดียว  และถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  เมื่อมีการย่ืนคําขอตามมาตรา  ๒๒  ผูย่ืนคําขอจะย่ืนคํารอง

รวมไปดวยเพ่ือใหศาลมีคําส่ังหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา  และถาจําเปนจะขอใหศาลมีคําส่ังให

ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมีเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใด

ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

ใหนํามาตรา  ๒๖๑  มาตรา  ๒๖๒  มาตรา  ๒๖๓  มาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๙  

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ เมื่อศาลส่ังรับคําฟองแลว  ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว  และออกหมายเรียก

จําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกลเกลี่ย  ใหการ  และสืบพยานในวันเดียวกัน  ทั้งนี้  ใหศาลสง

สําเนาคําฟองหรือสําเนาบันทึกคําฟองใหจําเลย และส่ังใหโจทกมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นดวย 

จําเลยจะย่ืนคําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๕ ในวันนัดพิจารณา  เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวใหเจาพนักงานคดีหรือ

บุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกันทําการไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอม

ยอมความกันกอน  ในการไกลเกลี่ย  ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือผูไกลเกลี่ยเห็นสมควร   

ผูไกลเกลี่ยจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งก็ได 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาในการไกลเกลี่ย  ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๒๖ ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได  และจําเลย

ยังไมไดย่ืนคําใหการ  ใหศาลจัดใหมีการสอบถามคําใหการของจําเลยโดยจําเลยจะย่ืนคําใหการเปนหนังสือ

หรือจะใหการดวยวาจาก็ได  ในกรณีที่ย่ืนคําใหการเปนหนังสือ  หากศาลเห็นวาคําใหการดังกลาว 

ไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง  ศาลอาจมีคําส่ังใหจําเลยแกไขคําใหการในสวนนั้นใหถูกตอง

หรือชัดเจนขึ้นก็ได  ในกรณีใหการดวยวาจา  ใหศาลจัดใหมีการบันทึกคําใหการนั้นและใหจําเลย 

ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

ถาจําเลยไมใหการตามวรรคหนึ่ง  และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหขยายระยะเวลายื่นคําใหการ  

ใหถือวาจําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการ 

มาตรา ๒๗ เมื่อโจทกไดทราบคําส่ังใหมาศาลตามมาตรา  ๒๔  แลวไมมาในวันนัดพิจารณา

โดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดี  ไมวาจําเลยจะมาศาลหรือไม  ใหถือวาโจทกไมประสงค 

จะดําเนินคดีตอไป  ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ  เวนแตตามพฤติการณแหงคดี  

ศาลจะเห็นสมควรใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียว โดยใหถือวาโจทกขาดนัดพิจารณา 

เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา  ๒๔  แลวไมมาในวันนัดพิจารณาโดยไมไดรับ

อนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดี  ถาจําเลยไมได ย่ืนคําใหการไว  ใหถือวาจําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการ 

แตเพียงอยางเดียว  แตถาจําเลยไดย่ืนคําใหการไวกอนหรือในวันนัดดังกลาว  ใหถือวาจําเลยขาดนัดพิจารณา 

มาตรา ๒๘ ถาคูความฝายใดไมมาศาลในวันนัดอื่นที่มิใชวันนัดพิจารณาตามมาตรา  ๒๔   

ใหถือวาคูความฝายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณา 

ที่ศาลไดดําเนินไปในนัดนั้นดวยแลว 

มาตรา ๒๙ ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่ เกี่ยวกับการผลิต   

การประกอบ  การออกแบบ  หรือสวนผสมของสินคา  การใหบริการ  หรือการดําเนินการใด ๆ  ซ่ึงศาล
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เห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ  ใหภาระ 

การพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจนั้น 

มาตรา ๓๐ ถาภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว ปรากฏวามีการฟอง 

ผูประกอบธุรกิจรายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีกโดยขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับคดีกอนและ 

ศาลในคดีกอนไดวินิจฉัยไวแลว  ศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ังใหถือวาขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติ

เชนเดียวกับคดีกอนโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน  เวนแตศาลเห็นวาขอเท็จจริงในคดีกอนนั้นยังไมเพียงพอ

แกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี  หรือเพื่อใหโอกาสแกคูความที่เสียเปรียบตอสูคดี  ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐาน

มาสืบเองหรืออนุญาตใหคูความนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสืบพยาน  ใหศาลสอบถามคูความฝายที่จะตองนําพยาน

เขาสืบวาประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานใดแลวบันทึกไวหรือส่ังใหคูความจดัทําบัญชีระบุพยานย่ืนตอ

ศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได 

มาตรา ๓๒ กอนการสืบพยาน  ใหศาลแจงประเด็นขอพิพาทใหคูความทราบและจะกําหนดให

คูความฝายใดนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริง 

แหงคดี  ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร  ในการนี้ใหศาลมีอํานาจ 

ส่ังใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแลวรายงานใหศาลทราบ  รวมทั้ง 

มีอํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  หนวยงาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูล

หรือใหจัดสงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

พยานหลักฐานที่ไดมาตามวรรคหนึ่งตองใหคูความทุกฝายทราบและไมตัดสิทธิคูความในอันที่

จะโตแยงพยานหลักฐานดังกลาว 

มาตรา ๓๔ ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลเรียกมาเอง   

ใหศาลเปนผูซักถามพยาน  คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล 

ใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแมจะไมมีคูความ 

ฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม 
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มาตรา ๓๕ การนั่งพิจารณาสืบพยาน  ใหศาลนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมเลื่อนคดี

จนกวาจะเสร็จการพิจารณา  เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียได  ศาลจะมีคําส่ังเลื่อนไดคร้ังละ

ไมเกินสิบหาวัน 

มาตรา ๓๖ ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

พพิากษาคดีได  แตตองใหคูความทุกฝายทราบและใหโอกาสคูความตามสมควรในอันที่จะขอใหเรียก

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูเชี่ยวชาญดังกลาว 

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง  

และคาเชาที่พักตามระเบียบที่ กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

มาตรา ๓๗ เมื่อไดสืบพยานหลักฐานตามที่จําเปนและคูความไดแถลงการณ  ถาหากมีเสร็จแลว  

ใหถือวาการพิจารณาเปนอันส้ินสุดและใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยเร็ว  แตตราบใดที่ยังมิได 

มีคําพิพากษาหรือคําส่ัง  หากศาลเห็นวาเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม 

เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไปได  ซ่ึงอาจรวมทั้งการเรียกพยาน 

ที่สืบแลวมาสืบใหมดวย  โดยไมตองมีฝายใดรองขอ 

สวนที่  ๓ 

คําพิพากษาและคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดี 
 

 

มาตรา ๓๘ คําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดี  อยางนอยตองแสดงขอเท็จจริงที่ฟงได 

โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๓๙ ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทก  ถาความปรากฏ

แกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตองหรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทกไมเพียงพอ

ตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตามฟอง  ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยใหถูกตองหรือกําหนดวิธีการบังคับ

ใหเหมาะสมไดแมจะเกินกวาที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทกก็ตาม  แตขอที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยนั้น

จะตองเกี่ยวของกบัขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลวโดยชอบ 
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มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนแกรางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัยและในเวลาที่

พิพากษาคดีเปนการพนวิสัยจะหย่ังรูไดแนวาความเสียหายนั้นมีแทจริงเพียงใด ศาลอาจกลาวในคําพิพากษา

หรือคําส่ังวายังสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด   

ทั้งนี้  ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง  แตกอนการแกไขตองใหโอกาสคูความ 

อีกฝายที่จะคัดคาน 

มาตรา ๔๑ ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทกฟองขอให   

ผูประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา  หากศาลเชื่อวาความชํารุดบกพรองดังกลาว 

มีอยูในขณะสงมอบสินคานั้นและไมอาจแกไขใหกลับคืนสภาพที่ใชงานไดตามปกติหรือถึงแมจะ 

แกไขแลวแตหากนําไปใชบริโภคแลวอาจเกิดอันตรายแกรางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัยของผูบริโภค 

ที่ใชสินคานั้น  ใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหมใหแกผูบริโภคแทน 

การแกไขซอมแซมสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นก็ได  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลักษณะของสินคาที่อาจเปลี่ยน

ทดแทนกันได  พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ  ตลอดจนความสุจริตของผูบริโภคประกอบดวย  และ

หากขอเท็จจริงปรากฏวา  ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชสินคาหรือไดกอใหเกิดความเสียหาย 

แกสินคานั้น  ใหศาลมีคําส่ังใหผูบริโภคชดใชคาใชทรัพยหรือคาเสียหาย  แลวแตกรณี  ใหแกผูประกอบ

ธุรกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง  ถาผูถูกฟองมิใชผูผลิตหรือผูนําเขาสินคานั้น  ใหศาลมีคําส่ังเรียก

ผูผลิตหรือผูนําเขาดังกลาวเขามาในคดีตามมาตรา  ๕๗  (๓)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

และมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลดังกลาวรวมรับผิดในหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีตอผูบริโภค

ไดดวย 

มาตรา ๔๒ ถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนา 

เอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลอ 

อยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบ

ในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน  เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจ

ชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน

จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ  

เชน  ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ  ผลประโยชนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ  สถานะทางการเงินของ 
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ผูประกอบธุรกิจ  การที่ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน  ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวน

ในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกิน 

สองเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด  แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกิน

หาหมื่นบาท  ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริง 

ที่ศาลกําหนด 

มาตรา ๔๓ ในคดีผูบริโภค  เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจําหนายคดีเสียจากสารบบความ  

หากขอเท็จจริงปรากฏแกศาลวายังมีสินคาที่ไดจําหนายไปแลวหรือที่เหลืออยูในทองตลาดอาจเปน

อันตรายตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัยของผูบริโภคโดยสวนรวม และไมอาจใชวิธีปองกัน 

อยางอื่นได  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินคาดังกลาวซ่ึงอาจเปนอันตรายคืนจาก

ผูบริโภคเพื่อทําการแกไขหรือเปลี่ยนใหใหมภายในเวลาที่กําหนดโดยคาใชจายของผูประกอบธุรกิจเอง  

แตถาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขหรือดําเนินการตามที่กลาวขางตนได ก็ใหใชราคาตามที่ศาลเห็นสมควร

โดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินคาขณะรับคืน   รวมทั้งความสุจริตของผูประกอบธุรกิจ  

ประกอบดวย 

(๒) หามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่เหลืออยูและใหเรียกเก็บสินคาที่ยังไมไดจําหนาย 

แกผูบริโภคกลับคืนจนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสินคาดังกลาวใหมีความปลอดภัย  แตถาเปน

กรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได  ศาลจะมีคําส่ังหามผูประกอบธุรกิจผลิตหรือนําเขาสินคานั้นก็ได  

และหากเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคาที่เหลือไวเพื่อจําหนายตอไป  ใหศาลมีอํานาจสั่งให

ผูประกอบธุรกิจทําลายสินคาที่เหลือนั้นดวย 

ถาความปรากฏในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ใหศาลมีอํานาจสั่งจับกุม

และกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจ 

เปนนิติบุคคลไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว  หรือส่ังใหเจาพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ดําเนินการโดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย  และหากผูประกอบธุรกิจไมชําระ   

ใหบุคคลนั้นมีอํานาจบังคับคดีกับผูประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา  ผูประกอบธุรกิจ

หรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลที่ถูกจับกุม 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

โดยเหตุจงใจขัดขืนคําส่ัง  จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน  หรือประกันและหลักประกันตามจํานวน 

ที่ศาลเห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําส่ังทุกประการ  แตทั้งนี้  หามไมใหกักขัง 

ผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคล

แตละคร้ังเกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง  แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๔ ในคดีที่ผูประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟองเปนนิติบุคคล  หากขอเท็จจริงปรากฏวา   

นิติบุคคลดังกลาวถูกจัดต้ังข้ึนหรือดําเนินการโดยไมสุจริต  หรือมีพฤติการณฉอฉลหลอกลวงผูบริโภค  

หรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  และทรัพยสิน

ของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง  เมื่อคูความรองขอหรือศาลเห็นสมควร  ใหศาล 

มีอํานาจเรียกหุนสวน  ผูถือหุนหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือผูรับมอบ

ทรัพยสินจากนิติบุคคลดังกลาวเขามาเปนจําเลยรวม  และใหมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลเชนวานั้น 

รวมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย  เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น 

ในการกระทําดังกลาว  หรือในกรณีของผูรับมอบทรัพยสินนั้นจากนิติบุคคลจะตองพิสูจนไดวาตนไดรับ

ทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 

ผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมรับผิดไมเกินทรัพยสินที่ผูนั้นไดรับจาก

นิติบุคคลนั้น 

หมวด  ๓ 

อุทธรณ 
 

 

มาตรา ๔๕ ใหจัดต้ังแผนกคดีผูบริโภคข้ึนในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค  โดยใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค 

มาตรา ๔๖ การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค  ใหอุทธรณไปยัง
ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

มาตรา ๔๗ ในคดีผูบริโภคที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ
ไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  หามมิใหคูความอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริง 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวาคดีตองหามอุทธรณตามมาตรา  ๔๗  ผูอุทธรณอาจย่ืน

คําขอโดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค

แผนกคดีผูบริโภคไปพรอมกับอุทธรณก็ได  ในกรณีเชนวานี้  เมื่อศาลชั้นตนตรวจอุทธรณแลวเห็นวา

เปนอุทธรณที่ตองหาม  ก็ใหสงอุทธรณและคําขอดังกลาวไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ 

ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคเพื่อพิจารณา  แตถาศาลชั้นตนเห็นวาอุทธรณดังกลาวไมตองหาม   

ก็ใหมีคําส่ังรับอุทธรณนั้นไวดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่ศาลชั้นตนส่ังไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณตามมาตรา  ๔๗  ผูอุทธรณ

อาจย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอทุธรณภาค

แผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําส่ังก็ได  ถาคูความย่ืนคําขอ 

ดังกลาวแลว  จะอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณไมได 

หลักเกณฑและวิธีการย่ืนคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ

ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๔๙ การพิจารณาพิพากษาคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ 

ศาลอทุธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตองดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

ภายใตบังคับมาตรา  ๕๒  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและ 

ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคใหเปนที่สุด 

มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๒  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ

แกการอุทธรณและการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและ 

ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 

ฎีกา 
 

 

มาตรา ๕๑ คดีที่ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค 

มีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว  คูความอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อขอใหพิจารณาอนุญาตใหฎีกาในปญหา 

ขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปญหาขอกฎหมายภายในกําหนด



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค

แผนกคดีผูบริโภค 

การย่ืนคํารองตามวรรคหนึ่ง  ใหคูความย่ืนฎีกาไปพรอมกับคํารองนั้นดวย  โดยย่ืนตอศาลชั้นตน 

ที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีนั้น  แลวใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองพรอมฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา 

เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

มาตรา ๕๒ ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตใหฎีกาตามมาตรา  ๕๑  ไดเมื่อเห็นวาปญหา 

ตามฎีกานั้นเปนปญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ  หรือเปนปญหาสําคัญอื่นที่ศาลฎีกา 

ควรวินิจฉัย 

มาตรา ๕๓ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคํารองตามมาตรา  ๕๑  การพิจารณาคํารอง   

การตรวจรับฎีกา  การแกฎีกา  ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา  ๕๒  ใหเปนไป

ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๕๔ ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมาย  หากศาลฎีกาเห็นวา 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไมถูกตองไมวาทั้งหมดหรือบางสวน   

ศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแตเฉพาะในปญหาขอกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณ 

หรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน  แลวมีคําส่ังใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน  

แลวแตกรณี  ทําคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมภายใตกรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได 

มาตรา ๕๕ ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๒  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ

แกการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 

วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 
 

 

มาตรา ๕๖ กอนย่ืนฟองคดีผูบริโภค  หากมีเหตุเชนเดียวกับกรณีที่จะทําใหโจทกมีสิทธิย่ืน 

คําขอใหศาลมีคําส่ังจัดใหมีวิธีคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา  ๒๕๔  (๒)  แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง  หรือมีความจําเปนตองขอใหศาลมีคําส่ังหามชั่วคราวมิใหจําเลยกระทําการหรือ 
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งดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม  ผูที่จะเปนโจทก

อาจย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพื่อขอใชวิธีการชั่วคราวดังกลาวกอนฟองได 
คําขอตามวรรคหนึ่งตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะฟองผูประกอบธุรกิจเปนจําเลย  

และมีเหตุเพียงพอที่จะทําใหเชื่อวาสมควรที่ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอนั้น  รวมทั้งจะตองมีบันทึก 
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูรูเห็นเหตุแหงการขอนั้นเพื่อสนับสนุนขออางดังกลาว 

มาตรา ๕๗ ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา  ๕๖  ใหศาลมี คํา ส่ังอนุญาตตามคําขอ 
หากพิจารณาแลวเห็นวา 

(๑) คําขอที่ย่ืนและในโอกาสที่ย่ืนคําขอนั้นมีเหตุสมควร  และมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคําส่ัง
อนุญาตตามคําขอนั้นได  และ 

(๒) สภาพแหงความเสียหายของผูขอไมสามารถที่จะไดรับชดใชเปนเงินหรือทดแทนดวย 
ส่ิงอื่นใดได  หรือผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไมอยูในฐานะที่จะชดใชหรือทดแทนความเสียหายแกผูขอ  
หรือกรณีเปนการยากที่จะบังคับคดีเอาแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้นไดภายหลัง  หรือจะเกิดความเสียหาย
ตอผูบริโภคเปนสวนรวมอันยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง 

ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงความเสียหายวาจะเกิดข้ึนแกฝายใดฝายหนึ่งมากกวากันเพียงใดเปนสําคัญ 
ถาศาลมีคําส่ังใหยกคําขอนั้น  คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 
มาตรา ๕๘ ใหศาลแจงคําส่ังอนุญาตตามมาตรา  ๕๗  ใหผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยทราบ 

โดยไมชักชา 
คําส่ังศาลตามวรรคหนึ่งนั้นใหมีผลบังคับแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดทันที 
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามมาตรา  ๕๗  ใหศาลพิเคราะหถึงความเสียหาย 

ที่อาจจะเกิดข้ึนแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย  และอาจสั่งใหผูขอตามมาตรา  ๕๖  วางเงินหรือหาประกัน 
มาใหตามจํานวนภายในระยะเวลาและกําหนดเง่ือนไขอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรสําหรับความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนดังกลาวก็ได 

มาตรา ๖๐ ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจย่ืนคําขอใหศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังอนุญาต
ตามมาตรา  ๕๗  ได  ถาศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังเดิมดังกลาว คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหผูขอตามมาตรา  ๕๖  
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได  โดยขอรวมไปกับคําขอใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้น  หรือ 
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ย่ืนคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังเดิมดังกลาว   
และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําส่ังเดิมที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการสั่งโดยความผิด
หรือความเลินเลอของผูขอ  ทําใหศาลมีความเห็นหลงไปวามีเหตุที่จะฟองผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้น  
หรือมีเหตุเพียงพอที่จะส่ังอนุญาตตามมาตรา  ๕๗  ใหศาลมีคําส่ังใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ศาลมีอํานาจ
บังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา  ๕๖  มิไดฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําส่ังอนุญาต

ตามมาตรา  ๕๗  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ใหถือวา

คําส่ังนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจย่ืนคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ถือวาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิก  ขอใหศาลมีคําส่ังใหผูขอตามมาตรา  ๕๖  ชดใชคาสินไหมทดแทน 

แกตนได  และใหศาลมีคําส่ังใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวน 

ที่ศาลเห็นสมควร  และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล  ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้

ตามคําพิพากษา 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา  ๕๖  ฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําส่ังอนุญาต 

ตามมาตรา   ๕๗   ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด   

ใหคําส่ังอนุญาตนั้นหรือคําส่ังอนุญาตที่ศาลมีคําส่ังเปลี่ยนแปลงตามมาตรา  ๖๐  วรรคหนึ่ง  มีผลใชบังคับ

ตอไป  เวนแตศาลจะมีคําส่ังตามคําขอของจําเลยใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  และใหนํา

มาตรา  ๒๖๐  มาตรา  ๒๖๑  และมาตรา  ๒๖๓  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ ในระหวางการพิจารณา  ถามีความจําเปนตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ  

เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกคูความหรือผูบริโภค 

เปนสวนรวมเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความมีคําขอหรือปรากฏ

จากรายงานของเจาพนักงานคดี  ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นไดเทาที่จําเปนและ

พอสมควรแกกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยขอกําหนด

ของประธานศาลฎีกา  
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของ

แจงขอมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาไตสวนเกี่ยวกับความเสียหาย  เหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหาย 

รวมทั้งกิจการและทรัพยสินของจําเลยไดตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๖ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
 

 

มาตรา ๖๔ ในการบังคับคดี  หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนมีการ

ออกหมายบังคับคดีจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่นชาไปจะไมอาจ 

บังคับคดีได  เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดีไปทันที   

โดยไมจําตองออกคําบังคับกอนก็ได 

มาตรา ๖๕ ภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว  หากความปรากฏแกศาล

วามีขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาไดหรือมีความจําเปนตองกําหนดวิธีการ

อยางหนึ่งอยางใดเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา  ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อแกไขขอขัดของ

ดังกลาวตามความจําเปนและสมควรแกกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๖ บรรดาคดีผูบริโภคซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ใหศาลนั้นมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาตอไป   และใหบังคับตามกฎหมายซึ่ งใชอ ยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว

อยางรวดเร็ว  และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น 

ในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของ 

ผูประกอบธุรกิจ  ท้ังยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ  ทําใหผูบริโภค 

ถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ  นอกจากนี้  เม่ือเกิดขอพิพาทขึ้น  กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใช

เวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคท่ีจะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตาง ๆ  ซ่ึงไมอยูในความรูเห็นของ

ตนเอง  อีกท้ังตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง  ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสู 

การใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคท่ีไมไดรับความเปนธรรม

อันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเอ้ือตอการใชสิทธิ

เรียกรองของผูบริโภค  เพ่ือใหผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว  ประหยัด 

และมีประสิทธิภาพ  อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  ขณะเดียวกัน  เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจ

หันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


