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พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัตินี้ ใ หใ ชบังคั บเมื่ อพน หนึ่งร อยแปดสิบ วัน นั บ แตวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“คดีผูบริโภค” หมายความวา
(๑) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตาม
กฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอัน เนื่องมาจาก
การบริโภคสินคาหรือบริการ
(๒) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
(๓) คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูบ ริโ ภค” หมายความว า ผู บริ โภคตามกฎหมายว า ดว ยการคุม ครองผู บริ โภค และให
หมายความรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสิน คาที่
ไมปลอดภัยดวย
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
และใหหมายความรวมถึงผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
“ก.ศ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม
“เจาพนักงานคดี” หมายความวา บุคคลที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนิน คดีผูบริโภค ตามที่
ศาลมอบหมาย ดังตอไปนี้
(๑) ไกลเกลี่ยคดีผบู ริโภค
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) บันทึกคําพยาน
(๔) ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการพิจารณา
(๕) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามข อ กํ า หนดของประธานศาลฎี ก า
ในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานคดีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล หรือใหจัดสงเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕ ผูที่ จ ะได รั บแต ง ตั้ ง เปน เจ า พนั กงานคดี ตอ งมี คุ ณ สมบั ติ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
และไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กําหนด
ซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสี่ป
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
เปนเจาพนักงานคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนด
มาตรา ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกขอกําหนด
เพื่อ ให การดํ าเนิน กระบวนพิ จารณาคดี ผูบ ริโ ภคเปน ไปดว ยความสะดวก รวดเร็ว และเที่ย งธรรม
แตขอกําหนดดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีของคูความลดนอยลง
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคใหเปน ไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแ ละขอกําหนดดังกลาว
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘ ในกรณี มี ป ญ หาว า คดี ใ ดเป น คดี ผู บ ริ โภคหรื อ ไม ให ป ระธานศาลอุ ท ธรณ
เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ
ที่ไดกระทําไปกอนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น
การขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่งไมวาโดยคูความเปน ผูขอหรือ
โดยศาลเห็นสมควร ถาเปนการขอในคดีผูบริโภคตองกระทําอยางชาในวันนัดพิจารณา แตถาเปนการขอ
ในคดี อื่ น ต อ งกระทํ า อย า งช า ในวั น ชี้ ส องสถานหรื อ วั น สื บ พยานในกรณี ที่ ไ ม มี ก ารชี้ ส องสถาน
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อไดรับคําขอ
จากศาลชั้นตนแลว ใหประธานศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว
เพื่อใหการดําเนินคดีเปน ไปดวยความรวดเร็ว การดําเนิน การใด ๆ ระหวางศาลชั้น ตน กับ
ศาลอุทธรณตามมาตรานี้ จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได
มาตรา ๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีขอผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของคูความฝายใด ใหศาลสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นทําการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาและเงื่อ นไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เวนแตขอผิดระเบียบหรือผิดหลง
ดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของคูความฝายนั้น
มาตรา ๑๐ บทบั ญ ญัติ แ ห ง กฎหมายที่ บั ง คับ ให นิ ติก รรมใดต อ งมี ห ลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ
ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดจึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองบังคับ
ใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้
ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับใหสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ
จะตองทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง ถึงแมสัญญาดังกลาวยังมิไดทําใหถูกตองตามแบบนั้น แตหาก
ผูบริโภคไดวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวนแลว ใหผูบริโภคมีอํานาจฟองบังคับ ใหผูประกอบธุรกิจ
จัดทําสัญญาใหเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือชําระหนี้เปนการตอบแทนได
ในการดําเนิน คดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใ หนํามาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองคดีผูบริโภคและการพิสูจนถึงนิติกรรมหรือ
สัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ
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มาตรา ๑๑ ประกาศ โฆษณา คํารับรอง หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ของผูประกอบธุรกิจ
ซึ่งทําใหผูบริโภคเขาใจไดในขณะทําสัญญาวาผูประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให หรือจัดหาใหซึ่งสิ่งของ
บริการ หรือสาธารณูปโภคอื่นใด หรือจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูบริโภคเพื่อเปนการตอบแทน
ที่ผูบริโภคเขาทําสัญญา หรือขอตกลงใด ๆ ที่ผูประกอบธุรกิจจะใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภคเพิ่มเติม
ขึ้นจากที่ไดทําสัญญาไว ใหถือวาขอความ การกระทําหรือขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ ซึ่งผูบริโภคสามารถนําสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได ถึงแมวาการทําสัญญาเชนวานั้นกฎหมายจะกําหนดวาตองทําเปนหนังสือ
หรือมีหลักฐานเปนหนังสือและไมปรากฏขอตกลงนั้นในหนังสือที่ไดทําขึ้นก็ตาม
มาตรา ๑๒ ในการใชสิ ทธิ แ หง ตนก็ดี ในการชํ าระหนี้ ก็ดี ผู ประกอบธุร กิจ ตองกระทํ า
ดวยความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการคาที่เหมาะสมภายใตระบบธุรกิจที่เปนธรรม
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผล
ของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูบริโภคหรือ
ผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัว
ผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย
มาตรา ๑๔ ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค
หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่ง
ไดบอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๕ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหนํามาใชบังคับ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดไว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความ
รองขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
มาตรา ๑๖ การสงคําคูค วามหรือเอกสารอื่น ใด หรือการแจง วัน นัด คําสั่ งของศาลหรื อ
ขอ ความอย า งอื่น ไปยั ง คู ความหรื อบุ ค คลอื่ น ใดในคดี ผู บริ โ ภคซึ่ ง ปกติ จะต อ งดํ า เนิ น การโดยทาง
เจาพนักงานศาลนั้น ศาลอาจสั่งใหดําเนินการโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน
ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแหงเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดตอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๒
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน
สวนที่ ๑
การฟองคดี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
มีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวย ใหผูประกอบธุรกิจ
เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา
ที่ไมปลอดภัย การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผูบริโภคซึ่งดําเนินการ
โดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แตไมรวมถึง
ความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟองโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวนพิจารณา
อันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน หรือมีพฤติการณอื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งให
บุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตอศาลภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสีย
คาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม
โดยสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค
ซึ่งค าฤชาธรรมเนี ยมที่ผูบ ริโ ภคหรื อผู มีอํ านาจฟองคดี แ ทนผู บริ โภคนั้ น ได รับ ยกเว น ทั้ งหมดหรื อ
แตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได
โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม
การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุชื่อและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเปนผูฟอง
และมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้น
ในขณะยื่นฟองเทานั้น
การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูบริโภคที่เกี่ยวของมาแสดงตอศาล และในกรณีขอถอนฟองศาลจะมีคําสั่งอนุญาตได
ตอเมื่อเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม
ถาภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองตอศาลแลว สมาคมผูยื่นฟองถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมาย
วาดวยการคุม ครองผูบริโภค ใหผูบริโภคที่เกี่ยวของเขาดําเนิน คดีตอไป ถาศาลเห็น วาผูบริโภคนั้น
อาจไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งใหแจงบุคคลดังกลาวทราบโดยกําหนด
ระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได บรรดากระบวนพิจารณาที่ไดทําไปกอนเขามาในคดี
ใหมีผลผูกพันผูบริโภคนั้นดวย และหากบุคคลดังกลาวไมเขามาภายในเวลาที่กําหนด ใหศาลมีอํานาจ
สั่งจําหนายคดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐ การฟองคดีผูบริโภค โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได ในกรณีที่
โจทก ประสงคจ ะฟองดวยวาจา ให เจา พนักงานคดีจัดใหมีก ารบัน ทึกรายละเอียดแหง คําฟอ งแล ว
ใหโจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
คําฟองตองมีขอเท็จจริงที่เปนเหตุแ หงการฟองคดีรวมทั้งคําขอบังคับชัดเจนพอที่จะทําให
เขาใจได หากศาลเห็นวาคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งใหโจทก
แกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได
มาตรา ๒๑ ภายหลังที่ไดมีการฟองคดีผูบริโภคแลว หากมีการเสนอคําฟองเขามาในคดีดังกลาว
ไมวาโดยวิธีฟองเพิ่มเติม ฟอ งแยง หรือโดยสอดเขามาในคดี หรือหากศาลมีคําสั่งใหรวมพิจารณา
คดีแพงอื่นใดเขากับคดีผูบริโภค ใหถือวาคดีใ นสวนที่เกี่ยวกับคําฟองซึ่งไดยื่นภายหลังและคดีที่ศาล
สั่งใหรวมพิจารณาเหลานั้นเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

สวนที่ ๒
การพิจารณาคดี
มาตรา ๒๒ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย
หรื อยากแก การนํ ามาเมื่อ มีก ารฟอ งเปน คดี ผูบ ริโ ภค หรือ ถา คูค วามฝ ายใดในคดี ผูบ ริโ ภคเกรงว า
พยานหลั ก ฐานที่ ต นจํ า นงจะอ า งอิ ง จะสู ญ หายก อ นที่ จ ะนํ า มาสื บ หรื อ เป น การยากที่ จ ะนํ า มาสื บ
ในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไว
ทันทีก็ได
เมื่ อ ศาลได รั บ คํ า ขอเช น ว า นั้ น ให ศ าลหมายเรี ย กผู ข อและคู ค วามอี ก ฝ า ยหนึ่ ง หรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร
ถ า ศาลสั่ ง อนุ ญ าตตามคํ า ขอ ก็ ใ ห สื บ พยานหลั ก ฐานไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้
สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว
ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร
และยังมิได เขามาในคดีนั้น เมื่ อศาลไดรับ คําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศ าลสั่ง คําขอนั้น อย างคําขออั น
อาจทําไดแตฝายเดียว และถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว
มาตรา ๒๓ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๒ ผูยื่นคําขอจะยื่นคํารอง
รวมไปดวยเพื่อใหศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปนจะขอใหศาลมีคําสั่งให
ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมีเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
ใหนํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ เมื่อศาลสั่งรับคําฟองแลว ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียก
จําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกลเกลี่ย ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ใหศาลสง
สําเนาคําฟองหรือสําเนาบันทึกคําฟองใหจําเลย และสั่งใหโจทกมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นดวย
จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวใหเจาพนักงานคดีหรือ
บุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกันทําการไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกัน กอน ในการไกล เกลี่ย ถาคู ความฝายใดฝายหนึ่งรอ งขอหรือผูไกลเกลี่ ยเห็น สมควร
ผูไกลเกลี่ยจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเกลี่ย ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๒๖ ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได และจําเลย
ยังไมไดยื่นคําใหการ ใหศาลจัดใหมีการสอบถามคําใหการของจําเลยโดยจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือ
หรือจะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณีที่ยื่น คําใหการเปน หนังสือ หากศาลเห็นวาคําใหการดังกลาว
ไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งใหจําเลยแกไขคําใหการในสวนนั้นใหถูกตอง
หรือชัดเจนขึ้น ก็ได ในกรณีใ หการดวยวาจา ใหศ าลจัดใหมีการบัน ทึกคําใหการนั้น และใหจําเลย
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ถาจําเลยไมใหการตามวรรคหนึ่ง และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหขยายระยะเวลายื่นคําใหการ
ใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
มาตรา ๒๗ เมื่อโจทกไดทราบคําสั่งใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวันนัดพิจารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดี ไมวาจําเลยจะมาศาลหรือไม ใหถือวาโจทกไมประสงค
จะดําเนินคดีตอไป ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ เวนแตตามพฤติการณแหงคดี
ศาลจะเห็นสมควรใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียว โดยใหถือวาโจทกขาดนัดพิจารณา
เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวันนัดพิจารณาโดยไมไดรับ
อนุ ญาตจากศาลให เ ลื่ อ นคดี ถ า จํ า เลยไม ไ ด ยื่ น คํา ให ก ารไว ให ถื อ ว า จํา เลยขาดนั ด ยื่ น คํ า ให ก าร
แตเพียงอยางเดียว แตถาจําเลยไดยื่นคําใหการไวกอนหรือในวันนัดดังกลาว ใหถือวาจําเลยขาดนัดพิจารณา
มาตรา ๒๘ ถาคูความฝายใดไมม าศาลในวัน นัดอื่น ที่มิใ ชวัน นัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔
ใหถือวาคูความฝายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณา
ที่ศาลไดดําเนินไปในนัดนั้นดวยแลว
มาตรา ๒๙ ประเด็ น ข อ พิ พ าทข อ ใดจํ า เป น ต อ งพิ สู จ น ถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต
การประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการใด ๆ ซึ่งศาล
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เห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวอยูใ นความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ ใหภาระ
การพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจนั้น
มาตรา ๓๐ ถาภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว ปรากฏวามีการฟอง
ผูประกอบธุรกิจรายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีกโดยขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับคดีกอนและ
ศาลในคดีกอนไดวินิจฉัยไวแลว ศาลในคดีหลังอาจมีคําสั่งใหถือวาขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติ
เชนเดียวกับคดีกอนโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน เวนแตศาลเห็นวาขอเท็จจริงในคดีกอนนั้นยังไมเพียงพอ
แกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพื่อใหโอกาสแกคูความที่เสียเปรียบตอสูคดี ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐาน
มาสืบเองหรืออนุญาตใหคูความนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายที่จะตองนําพยาน
เขาสืบวาประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานใดแลวบันทึกไวหรือสั่งใหคูความจัดทําบัญชีระบุพยานยื่นตอ
ศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๓๒ กอนการสืบพยาน ใหศาลแจงประเด็นขอพิพาทใหคูความทราบและจะกําหนดให
คูความฝายใดนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอัน ที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริง
แหงคดี ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ใหศาลมีอํานาจ
สั่งใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแลวรายงานใหศาลทราบ รวมทั้ง
มีอํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูล
หรือใหจัดสงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
พยานหลักฐานที่ไดมาตามวรรคหนึ่งตองใหคูความทุกฝายทราบและไมตัดสิทธิคูความในอันที่
จะโตแยงพยานหลักฐานดังกลาว
มาตรา ๓๔ ในการสืบพยานไมวาจะเปน พยานที่คูความฝา ยใดอางหรือที่ศ าลเรียกมาเอง
ใหศาลเปนผูซักถามพยาน คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล
ใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแ มจะไมมีคูความ
ฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม
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มาตรา ๓๕ การนั่งพิจารณาสืบพยาน ใหศ าลนั่งพิจารณาคดีติดตอกัน ไปโดยไมเลื่อนคดี
จนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียได ศาลจะมีคําสั่งเลื่อนไดครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๓๖ ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได แตตองใหคูความทุกฝายทราบและใหโอกาสคูความตามสมควรในอันที่จะขอใหเรียก
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญดังกลาว
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง
และค าเช า ที่ พั ก ตามระเบี ยบที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธ รรมตามกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๓๗ เมื่อไดสืบพยานหลักฐานตามที่จําเปนและคูความไดแถลงการณ ถาหากมีเสร็จแลว
ใหถือวาการพิจารณาเปน อันสิ้นสุดและใหศ าลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว แตตราบใดที่ยังมิได
มีคํ าพิ พากษาหรื อ คํา สั่ง หากศาลเห็ น วา เป น การจํ า เป น ที่ จ ะต องนํ าพยานหลั กฐานมาสื บ เพิ่ ม เติ ม
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไปได ซึ่งอาจรวมทั้งการเรียกพยาน
ที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ
สวนที่ ๓
คําพิพากษาและคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา ๓๘ คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสิน คดี อยางนอยตองแสดงขอเท็จจริงที่ฟงได
โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๓๙ ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทก ถาความปรากฏ
แกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตองหรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทกไมเพียงพอ
ตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตามฟอง ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยใหถูกตองหรือกําหนดวิธีการบังคับ
ใหเ หมาะสมไดแมจะเกินกวาที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทกก็ตาม แตขอที่ศ าลยกขึ้นวินิจฉัยนั้น
จะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลวโดยชอบ
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มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยและในเวลาที่
พิพากษาคดีเปนการพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นมีแทจริงเพียงใด ศาลอาจกลาวในคําพิพากษา
หรือคําสั่งวายังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ทั้งนี้ ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง แตกอนการแกไขตองใหโอกาสคูความ
อีกฝายที่จะคัดคาน
มาตรา ๔๑ ในคดี ที่ ผู บ ริ โ ภคหรื อ ผู มี อํ า นาจฟ อ งคดี แ ทนผู บ ริ โ ภคเป น โจทก ฟ อ งขอให
ผูประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา หากศาลเชื่อวาความชํารุดบกพรองดังกลาว
มี อยู ใ นขณะส งมอบสิ นค านั้ นและไม อาจแก ไขให กลั บคื น สภาพที่ ใ ช งานได ตามปกติ หรื อถึ งแม จะ
แกไขแลวแตหากนําไปใชบริโภคแลวอาจเกิดอันตรายแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูบริโภค
ที่ใ ชสิน ค านั้น ใหศ าลมี อํานาจพิพากษาใหผูประกอบธุ รกิจเปลี่ ยนสิน ค าใหมใ ห แ กผูบริ โภคแทน
การแกไขซอมแซมสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้น ก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของสินคาที่อาจเปลี่ยน
ทดแทนกันได พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผูบริโภคประกอบดวย และ
หากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชสินคาหรือไดกอ ใหเกิดความเสียหาย
แกสินคานั้น ใหศาลมีคําสั่งใหผูบริโภคชดใชคาใชทรัพยหรือคาเสียหาย แลวแตกรณี ใหแกผูประกอบ
ธุรกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร
การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ถาผูถูกฟองมิใชผูผลิตหรือผูนําเขาสินคานั้น ใหศาลมีคําสั่งเรียก
ผูผลิตหรือผูนําเขาดังกลาวเขามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลดังกลาวรวมรับผิดในหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีตอผูบริโภค
ไดดวย
มาตรา ๔๒ ถา การกระทํา ที่ถู ก ฟอ งร องเกิ ดจากการที่ผู ประกอบธุร กิ จกระทํา โดยเจตนา
เอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปน ธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลิน เลอ
อยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบ
ในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจ
ชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้น
จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ
เชน ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ ผลประโยชนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ สถานะทางการเงินของ
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ผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวน
ในการกอใหเกิดความเสียหายดวย
การกํา หนดค าเสี ยหายเพื่ อ การลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให ศ าลมีอํ า นาจกํ าหนดได ไม เ กิ น
สองเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกิน
หาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริง
ที่ศาลกําหนด
มาตรา ๔๓ ในคดีผูบริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจําหนายคดีเสียจากสารบบความ
หากขอเท็จจริงปรากฏแกศ าลวายังมีสิน คาที่ไดจําหนายไปแลวหรือที่เหลืออยูใ นทองตลาดอาจเปน
อัน ตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือ อนามัยของผูบริโภคโดยสวนรวม และไมอาจใชวิธีปองกัน
อยางอื่นได ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้
(๑) ใหผูประกอบธุรกิจจัด การประกาศและรับ สิน คาดังกลาวซึ่งอาจเปน อัน ตรายคืน จาก
ผูบริโภคเพื่อทําการแกไขหรือเปลี่ยนใหใหมภายในเวลาที่กําหนดโดยคาใชจายของผูประกอบธุรกิจเอง
แตถาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขหรือดําเนิน การตามที่กลาวขางตนได ก็ใหใชราคาตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและสภาพของสิ น ค า ขณะรั บ คื น รวมทั้ ง ความสุ จ ริ ต ของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
ประกอบดวย
(๒) หามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่เหลืออยูและใหเรียกเก็บสิน คาที่ยังไมไดจําหนาย
แกผูบริโภคกลับคืนจนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสินคาดังกลาวใหมีความปลอดภัย แตถาเปน
กรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได ศาลจะมีคําสั่งหามผูประกอบธุรกิจผลิตหรือนําเขาสินคานั้นก็ได
และหากเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคาที่เหลือไวเพื่อจําหนายตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่งให
ผูประกอบธุรกิจทําลายสินคาที่เหลือนั้นดวย
ถาความปรากฏในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหศาลมีอํานาจสั่งจับกุม
และกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจ
เปนนิติบุคคลไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว หรือสั่งใหเจาพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดําเนิน การโดยใหผูประกอบธุรกิจเปน ผูรับผิดชอบในคาใชจาย และหากผูประกอบธุรกิจไมชําระ
ใหบุคคลนั้นมีอํานาจบังคับคดีกับผูประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ผูประกอบธุรกิจ
หรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปน นิติบุคคลที่ถูกจับกุ ม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

โดยเหตุจงใจขัดขืนคําสั่ง จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวน
ที่ศ าลเห็น สมควรกําหนดวาตนยิน ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งทุกประการ แตทั้งนี้ หามไมใ หกักขัง
ผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคล
แตละครั้งเกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี
มาตรา ๔๔ ในคดีที่ ผูป ระกอบธุร กิจ ซึ่ง ถูก ฟองเป น นิ ติบุ คคล หากข อเท็จจริง ปรากฏว า
นิติบุคคลดังกลาวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดําเนินการโดยไมสุจริต หรือมีพฤติการณฉอฉลหลอกลวงผูบริโภค
หรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพยสิน
ของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง เมื่อคูความรองขอหรือศาลเห็นสมควร ใหศาล
มีอํานาจเรียกหุนสวน ผูถือหุนหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือผูรับมอบ
ทรัพยสิน จากนิติบุคคลดังกลาวเข ามาเปน จําเลยรวม และใหมีอํ านาจพิพากษาใหบุคคลเชน วานั้ น
รวมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น
ในการกระทําดังกลาว หรือในกรณีของผูรับมอบทรัพยสินนั้นจากนิติบุคคลจะตองพิสูจนไดวาตนไดรับ
ทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
ผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมรับผิดไมเกินทรัพยสินที่ผูนั้นไดรับจาก
นิติบุคคลนั้น
หมวด ๓
อุทธรณ
มาตรา ๔๕ ใหจัดตั้งแผนกคดีผูบริโภคขึ้น ในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค โดยใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค
มาตรา ๔๖ การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค ใหอุทธรณไปยัง
ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา ๔๗ ในคดีผูบริโภคที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ
ไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริง
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มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวาคดีตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ผูอุทธรณอาจยื่น
คําขอโดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค
แผนกคดีผูบริโภคไปพรอมกับอุทธรณก็ได ในกรณีเชนวานี้ เมื่อศาลชั้นตนตรวจอุทธรณแลวเห็นวา
เปน อุทธรณที่ตองหาม ก็ใ หสงอุทธรณแ ละคําขอดังกลาวไปยังศาลอุทธรณแ ผนกคดีผูบริโภคหรือ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคเพื่อพิจารณา แตถาศาลชั้น ตนเห็นวาอุทธรณดังกลาวไมตองหาม
ก็ใหมีคําสั่งรับอุทธรณนั้นไวดําเนินการตอไป
ในกรณีที่ศาลชั้นตน สั่งไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ผูอุทธรณ
อาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค
แผนกคดี ผูบ ริโ ภคภายในกํา หนดสิบ หา วัน นับ แต วั น ที่ ศ าลชั้ น ต น มี คํ าสั่ งก็ ได ถา คู ความยื่น คํา ขอ
ดังกลาวแลว จะอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณไมได
หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๔๙ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ผู บ ริ โ ภคในศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดี ผู บ ริ โ ภคหรื อ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
ภายใต บัง คับ มาตรา ๕๒ คํา พิพ ากษาหรื อคํา สั่ง ของศาลอุท ธรณแ ผนกคดี ผูบ ริโ ภคและ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคใหเปนที่สุด
มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ
แก ก ารอุ ท ธรณ แ ละการพิจ ารณาพิ พ ากษาชี้ ขาดตั ดสิ น คดีข องศาลอุ ท ธรณ แ ผนกคดีผู บ ริ โภคและ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคโดยอนุโลม
หมวด ๔
ฎีกา
มาตรา ๕๑ คดี ที่ศ าลอุท ธรณแ ผนกคดีผู บริ โภคหรื อศาลอุท ธรณภ าคแผนกคดี ผูบ ริโ ภค
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว คูความอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อขอใหพิจารณาอนุญาตใหฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปญหาขอกฎหมายภายในกําหนด
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หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค
แผนกคดีผูบริโภค
การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหคูความยื่นฎีกาไปพรอมกับคํารองนั้นดวย โดยยื่นตอศาลชั้นตน
ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้น แลวใหศ าลชั้นตนรีบสงคํารองพรอมฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
มาตรา ๕๒ ศาลฎี ก าอาจพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ฎี ก าตามมาตรา ๕๑ ได เ มื่ อ เห็น ว า ป ญ หา
ตามฎี ก านั้ น เป น ป ญ หาซึ่ ง เกี่ ย วพั น กั บ ประโยชน ส าธารณะ หรื อ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อื่ น ที่ ศ าลฎี ก า
ควรวินิจฉัย
มาตรา ๕๓ หลักเกณฑและวิ ธีการในการยื่น คํารอ งตามมาตรา ๕๑ การพิจารณาคํารอ ง
การตรวจรับฎีกา การแกฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๕๒ ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕๔ ในคดีที่ไ ดรับ อนุญ าตใหฎี กาเฉพาะปญ หาข อกฎหมาย หากศาลฎีก าเห็ น ว า
คําพิ พากษาหรือ คํา สั่ง ของศาลอุท ธรณห รือ ศาลอุท ธรณภ าคไม ถูก ตอ งไมว าทั้ งหมดหรื อบางสว น
ศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแตเฉพาะในปญหาขอกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
หรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน แลวมีคําสั่งใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน
แลวแตกรณี ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมภายใตกรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได
มาตรา ๕๕ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ
แกการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
มาตรา ๕๖ กอนยื่นฟองคดีผูบริโภค หากมีเหตุเชนเดียวกับกรณีที่จะทําใหโจทกมีสิทธิยื่น
คําขอใหศาลมีคําสั่งจัดใหมีวิธีคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา ๒๕๔ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง หรือมีความจําเปนตองขอใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลยกระทําการหรือ
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งดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม ผูที่จะเปนโจทก
อาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพื่อขอใชวิธีการชั่วคราวดังกลาวกอนฟองได
คําขอตามวรรคหนึ่งตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะฟองผูประกอบธุรกิจเปนจําเลย
และมี เหตุ เพี ยงพอที่ จะทํ าให เชื่ อว าสมควรที่ศาลจะมี คํ าสั่ งอนุ ญาตตามคํ าขอนั้น รวมทั้งจะต องมี บันทึ ก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูรูเห็นเหตุแหงการขอนั้นเพื่อสนับสนุนขออางดังกลาว
มาตรา ๕๗ ในการพิ จ ารณาคํ า ขอตามมาตรา ๕๖ ให ศ าลมี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตตามคํ า ขอ
หากพิจารณาแลวเห็นวา
(๑) คําขอที่ยื่นและในโอกาสที่ยื่นคําขอนั้นมีเหตุสมควร และมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําขอนั้นได และ
(๒) สภาพแหงความเสียหายของผูขอไมสามารถที่จะไดรับชดใชเปนเงินหรือทดแทนดวย
สิ่งอื่น ใดได หรือผูที่จะถูกฟองเปน จําเลยไมอยูใ นฐานะที่จะชดใชหรือทดแทนความเสียหายแกผูขอ
หรือกรณีเปนการยากที่จะบังคับคดีเอาแกผูท่จี ะถูกฟองเปนจําเลยนั้นไดภายหลัง หรือจะเกิดความเสียหาย
ตอผูบริโภคเปนสวนรวมอันยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง
ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเสียหายวาจะเกิดขึ้นแกฝายใดฝายหนึ่งมากกวากันเพียงใดเปนสําคัญ
ถาศาลมีคําสั่งใหยกคําขอนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
มาตรา ๕๘ ใหศ าลแจ งคํา สั่งอนุ ญาตตามมาตรา ๕๗ ใหผู ที่จะถูกฟ องเป น จํา เลยทราบ
โดยไมชักชา
คําสั่งศาลตามวรรคหนึ่งนั้นใหมีผลบังคับแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดทันที
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหศาลพิเคราะหถึงความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย และอาจสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖ วางเงินหรือหาประกัน
มาใหตามจํานวนภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรสําหรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวก็ได
มาตรา ๖๐ ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจยื่นคําขอใหศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาต
ตามมาตรา ๕๗ ได ถาศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมดังกลาว คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจมีคําขอใหศาลมีคําสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได โดยขอรวมไปกับคําขอใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น หรือ
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ยื่น คําขอตอศาลภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม ดังกลาว
และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําสั่งเดิมที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการสั่งโดยความผิด
หรือความเลินเลอของผูขอ ทําใหศาลมีความเห็นหลงไปวามีเหตุที่จะฟองผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้น
หรือมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหศาลมีคําสั่งใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจ
บังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา ๕๖ มิไดฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหถือวา
คําสั่งนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจยื่นคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ถือวาคําสั่งนั้นเปนอันยกเลิก ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖ ชดใชคาสินไหมทดแทน
แกตนได และใหศาลมีคําสั่งใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวน
ที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ ผู ข อตามมาตรา ๕๖ ฟอ งคดีเ กี่ ย วกับ คํ า ขอที่ ศ าลมี คํ า สั่ งอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๕๗ ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง หรื อ ภายในระยะเวลาที่ ศ าลกํ า หนด
ใหคําสั่งอนุญาตนั้นหรือคําสั่งอนุญาตที่ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มีผลใชบังคับ
ตอไป เวนแตศ าลจะมีคําสั่งตามคําขอของจําเลยใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเปน อยางอื่น และใหนํา
มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในระหวางการพิจารณา ถามีความจําเปนตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ
เพื่ อ บรรเทาความเสี ย หายหรื อ ป อ งกั น เหตุ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก คู ค วามหรื อ ผู บ ริ โ ภค
เปนสวนรวมเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความมีคําขอหรือปรากฏ
จากรายงานของเจาพนักงานคดี ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นไดเทาที่จําเปน และ
พอสมควรแกกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของ
แจงขอมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาไตสวนเกี่ยวกับความเสียหาย เหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
รวมทั้งกิจการและทรัพยสินของจําเลยไดตามที่เห็นสมควร
หมวด ๖
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
มาตรา ๖๔ ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนมีการ
ออกหมายบังคับคดีจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่น ชาไปจะไมอาจ
บังคับคดีได เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อ ใหออกหมายบังคับคดีไปทัน ที
โดยไมจําตองออกคําบังคับกอนก็ได
มาตรา ๖๕ ภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว หากความปรากฏแกศาล
วามีขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาไดหรือมีความจําเปนตองกําหนดวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งเพื่อแกไขขอขัดของ
ดังกลาวตามความจําเปนและสมควรแกกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ บรรดาคดีผูบริโภคซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให ศ าลนั้ น มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาต อ ไป และให บั ง คั บ ตามกฎหมายซึ่ ง ใช อ ยู ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น
ในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของ
ผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้ เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใช
เวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งไมอยูในความรูเห็นของ
ตนเอง อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสู
การใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรม
อันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิ
เรียกรองของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจ
หันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

