
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีผูบริโภค” หมายความวา 
(๑) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 

๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(๒) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย 

(๓) คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๓๒/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
และใหหมายความรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคและใหหมายความรวมถึงผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

“ก.ศ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

“เจาพนักงานคดี” หมายความวา บุคคลที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภค 

ตามที่ศาลมอบหมาย ดังตอไปนี้ 
(๑) ไกลเกล่ียคดีผูบริโภค 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๓) บันทึกคําพยาน 
(๔) ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการ

พิจารณา 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามขอกําหนดของประธานศาล

ฎีกาในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานคดีเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล หรือให
จัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่ 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๕  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานคดี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี ้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เปนสามัญสมาชิกแหงเนติ

บัณฑิตยสภาและไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ 

ก.ศ. กําหนดซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอย
กวาส่ีป 

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกขอกําหนดเพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
และเที่ยงธรรมแตขอกําหนดดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีของคูความลดนอยลง 

ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและ
ขอกําหนดดังกลาวใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๘  ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีผูบริโภคหรือไม ใหประธานศาล

อุทธรณเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ไมกระทบถึง
กระบวนพิจารณาใดๆ ที่ไดกระทําไปกอนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น 

การขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่งไมวาโดยคูความเปนผู
ขอหรือโดยศาลเห็นสมควร ถาเปนการขอในคดีผูบริโภคตองกระทําอยางชาในวันนัดพิจารณา แต
ถาเปนการขอในคดีอ่ืนตองกระทําอยางชาในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไมมีการชี้
สองสถานหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเมื่อ
ไดรับคําขอจากศาลชั้นตนแลว ใหประธานศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลช้ันตน
โดยเร็ว 

เพ่ือใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ระหวางศาล
ช้ันตนกับศาลอุทธรณตามมาตรานี้ จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
ใดก็ได 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีขอผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวน

พิจารณาของคูความฝายใด ใหศาลสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลง
นั้นทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เวนแตขอผิด
ระเบียบหรือผิดหลงดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของคูความฝายนั้น 

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปน

หนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดจึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค
ในการฟองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับใหสัญญาที่ทําข้ึนระหวางผูบริโภคกับผู
ประกอบธุรกิจจะตองทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง ถึงแมสัญญาดังกลาวยังมิไดทําใหถูกตองตาม
แบบนั้น แตหากผูบริโภคไดวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวนแลว ใหผูบริโภคมีอํานาจฟองบังคับ 
ใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาใหเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือชําระหนี้เปนการตอบ
แทนได 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนํามาตรา ๙๔ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองคดีผูบริโภคและการพิสูจนถึง
นิติกรรมหรือสัญญาที่ทําข้ึนระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ 

 
มาตรา ๑๑  ประกาศ โฆษณา คํารับรอง หรือการกระทําดวยประการใดๆ ของผู

ประกอบธุรกิจซึ่งทําใหผูบริโภคเขาใจไดในขณะทําสัญญาวาผูประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให หรือ
จัดหาใหซึ่งส่ิงของบริการ หรือสาธารณูปโภคอื่นใด หรือจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหแก
ผูบริโภคเพื่อเปนการตอบแทนที่ผูบริโภคเขาทําสัญญา หรือขอตกลงใดๆ ที่ผูประกอบธุรกิจจะให
สิทธิประโยชนแกผูบริโภคเพิ่มเติมขึ้นจากที่ไดทําสัญญาไว ใหถือวาขอความ การกระทําหรือ
ขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ ซึ่งผูบริโภคสามารถ
นําสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได ถึงแมวาการทําสัญญาเชนวา
นั้นกฎหมายจะกําหนดวาตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือและไมปรากฏขอตกลงนั้น
ในหนังสือที่ไดทําข้ึนก็ตาม 

 
มาตรา ๑๒  ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี ผูประกอบธุรกิจตอง

กระทําดวยความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการคาที่เหมาะสมภายใตระบบธุรกิจที่เปนธรรม 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย 

โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ 
ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึง
ความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 

 
มาตรา ๑๔  ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจ

และผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น
จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา 

 
มาตรา ๑๕  ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหนํามาใชบังคับ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดไว เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูความรองขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและ
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใด หรือการแจงวันนัด คําส่ังของ
ศาลหรือขอความอยางอ่ืนไปยังคูความหรือบุคคลอื่นใดในคดีผูบริโภคซึ่งปกติจะตองดําเนินการ
โดยทางเจาพนักงานศาลนั้น ศาลอาจสั่งใหดําเนินการโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
โทรศัพท โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได โดยคํานึงถึง
ความจําเปนเรงดวน ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแหงเนื้อหาของเรื่องที่ทําการ
ติดตอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน 
   

 
สวนที่ ๑ 

การฟองคด ี
   

 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผู

ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอ่ืนได
ดวย ใหผูประกอบธุรกิจเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว 

 
มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดี
ผูบริโภคซึ่งดําเนินการโดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชา
ธรรมเนียมทั้งปวง แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมา
ฟองโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนิน
กระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน หรือมีพฤติการณอ่ืนที่ศาล
เห็นสมควร ศาลอาจมีคําส่ังใหบุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแต
บางสวนตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจ
ส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปน
ผูรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาใน
เร่ืองคาฤชาธรรมเนียมโดยสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของผูบริโภคหรือผูมี
อํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคซึ่งคาฤชาธรรมเนียมที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค
นั้นไดรับยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูบริโภคแทนผูบริโภคไดโดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตาม
กฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุช่ือและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่
สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปน
สมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟองเทานั้น 

การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูบริโภคที่เก่ียวของมาแสดงตอศาล และในกรณีขอถอนฟองศาลจะ
มีคําส่ังอนุญาตไดตอเมื่อเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปน
สวนรวม 

ถาภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองตอศาลแลว สมาคมผูย่ืนฟองถูกเพิกถอนการ
รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ใหผูบริโภคที่เก่ียวของเขาดําเนินคดีตอไป ถา
ศาลเห็นวาผูบริโภคนั้นอาจไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว ศาลจะมีคําส่ังใหแจง
บุคคลดังกลาวทราบโดยกําหนดระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได บรรดากระบวน
พิจารณาที่ไดทําไปกอนเขามาในคดีใหมีผลผูกพันผูบริโภคนั้นดวย และหากบุคคลดังกลาวไมเขา
มาภายในเวลาที่กําหนด ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีสวนที่เก่ียวกับบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๒๐  การฟองคดีผูบริโภค โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได ใน

กรณีที่โจทกประสงคจะฟองดวยวาจา ใหเจาพนักงานคดีจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดแหงคําฟอง
แลวใหโจทกลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

คําฟองตองมีขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดีรวมทั้งคําขอบังคับชัดเจน
พอที่จะทําใหเขาใจได หากศาลเห็นวาคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจ
มีคําส่ังใหโจทกแกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ภายหลังที่ไดมีการฟองคดีผูบริโภคแลว หากมีการเสนอคําฟองเขา

มาในคดีดังกลาวไมวาโดยวิธีฟองเพ่ิมเติม ฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดี หรือหากศาลมี
คําส่ังใหรวมพิจารณาคดีแพงอ่ืนใดเขากับคดีผูบริโภค ใหถือวาคดีในสวนที่เก่ียวกับคําฟองซึ่งได
ย่ืนภายหลังและคดีที่ศาลสั่งใหรวมพิจารณาเหลานั้นเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
สวนที่ ๒ 

การพิจารณาคด ี
   

 
มาตรา ๒๒  ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะ

สูญหายหรือยากแกการนํามาเมื่อมีการฟองเปนคดีผูบริโภค หรือถาคูความฝายใดในคดีผูบริโภค
เกรงวาพยานหลักฐานที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการยากที่จะนํามา
สืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหสืบพยานหลักฐาน
นั้นไวทันทีก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลส่ังคําขอตามที่
เ ห็นสมควรถาศาลส่ังอนุญาตตามคําขอ  ก็ให สืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติ ไว ใน
พระราชบัญญัตินี้สวนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและยังมิไดเขามาในคดีนั้น เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอนั้น
อยางคําขออันอาจทําไดแตฝายเดียว และถาศาลส่ังอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๒ ผูย่ืนคําขอ

จะยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลมีคําส่ังหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปนจะ
ขอใหศาลมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมี
เง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

ใหนํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และ
มาตรา ๒๖๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อศาลส่ังรับคําฟองแลว ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว 

และออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกลเกล่ีย ใหการ และสืบพยานในวัน
เดียวกัน ทั้งนี้ ใหศาลสงสําเนาคําฟองหรือสําเนาบันทึกคําฟองใหจําเลย และส่ังใหโจทกมาศาลใน
วันนัดพิจารณานั้นดวย 

จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได 
 
มาตรา ๒๕  ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวใหเจา

พนักงานคดีหรือบุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกันทําการไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกันกอน ในการไกลเกล่ีย ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือผู
ไกลเกล่ียเห็นสมควรผูไกลเกล่ียจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือ
ฝายใดฝายหนึ่งก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเกล่ีย ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๒๖  ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได 

และจําเลยยังไมไดย่ืนคําใหการ ใหศาลจัดใหมีการสอบถามคําใหการของจําเลยโดยจําเลยจะยื่น
คําใหการเปนหนังสือหรือจะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณีที่ย่ืนคําใหการเปนหนังสือ หากศาลเห็น
วาคําใหการดังกลาวไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําส่ังใหจําเลยแกไข
คําใหการในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได ในกรณีใหการดวยวาจา ใหศาลจัดใหมีการ
บันทึกคําใหการนั้นและใหจําเลยลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาจําเลยไมใหการตามวรรคหนึ่ง และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหขยายระยะเวลา
ย่ืนคําใหการใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อโจทกไดทราบคําส่ังใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวัน

นัดพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดี ไมวาจําเลยจะมาศาลหรือไม ใหถือวาโจทก
ไมประสงคจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ เวนแตตาม
พฤติการณแหงคดีศาลจะเห็นสมควรใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียว โดยใหถือวา
โจทกขาดนัดพิจารณา 

เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวันนัดพิจารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดี ถาจําเลยไมไดย่ืนคําใหการไว ใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่น
คําใหการแตเพียงอยางเดียว แตถาจําเลยไดย่ืนคําใหการไวกอนหรือในวันนัดดังกลาว ใหถือวา
จําเลยขาดนัดพิจารณา 

 
มาตรา ๒๘  ถาคูความฝายใดไมมาศาลในวันนัดอื่นที่มิใชวันนัดพิจารณาตาม

มาตรา ๒๔ ใหถือวาคูความฝายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและ
ทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลไดดําเนินไปในนัดนั้นดวยแลว 

 
มาตรา ๒๙  ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่เก่ียวกับ

การผลิตการประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการ
ใดๆ ซึ่งศาลเห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบ
ธุรกิจ ใหภาระการพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจนั้น 

 
มาตรา ๓๐  ถาภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว ปรากฏวามี

การฟองผูประกอบธุรกิจรายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีกโดยขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับ
คดีกอนและศาลในคดีกอนไดวินิจฉัยไวแลว ศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ังใหถือวาขอเท็จจริงใน
ประเด็นนั้นเปนอันยุติเชนเดียวกับคดีกอนโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน เวนแตศาลเห็นวา
ขอเท็จจริงในคดีกอนนั้นยังไมเพียงพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพ่ือใหโอกาสแกคูความที่
เสียเปรียบตอสูคดี ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตใหคูความนํา
พยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายที่

จะตองนําพยานเขาสืบวาประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานใดแลวบันทึกไวหรือส่ังใหคูความจัดทํา
บัญชีระบุพยานยื่นตอศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๓๒  กอนการสืบพยาน ใหศาลแจงประเด็นขอพิพาทใหคูความทราบและ

จะกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดใน
ขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให
ศาลมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแลวรายงานให
ศาลทราบ รวมทั้งมีอํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนวยงาน หรือบุคคลที่
เก่ียวของมาใหขอมูลหรือใหจัดสงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

พยานหลักฐานที่ไดมาตามวรรคหนึ่งตองใหคูความทุกฝายทราบและไมตัดสิทธิ
คูความในอันที่จะโตแยงพยานหลักฐานดังกลาว 

 
มาตรา ๓๔  ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาล

เรียกมาเองใหศาลเปนผูซักถามพยาน คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล 

ใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคดีแมจะไม
มีคูความฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม 

 
มาตรา ๓๕  การนั่งพิจารณาสืบพยาน ใหศาลนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไม

เล่ือนคดีจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียได ศาลจะมีคําส่ัง
เล่ือนไดครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

 
มาตรา ๓๖  ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญมาใหความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได แตตองใหคูความทุกฝายทราบและใหโอกาสคูความตาม
สมควรในอันที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือ
เพ่ิมเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดังกลาว 

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ 
คาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักตามระเบียบที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อไดสืบพยานหลักฐานตามที่จําเปนและคูความไดแถลงการณ ถา

หากมีเสร็จแลวใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิ้นสุดและใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยเร็ว แต
ตราบใดที่ยังมิไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง หากศาลเห็นวาเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐาน
มาสืบเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไปได ซึ่งอาจ
รวมทั้งการเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ 

 
สวนที่ ๓ 

คําพิพากษาและคําส่ังช้ีขาดตัดสนิคด ี
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดี อยางนอยตองแสดง
ขอเท็จจริงที่ฟงไดโดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัยนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทก ถา

ความปรากฏแกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตองหรือวิธีการบังคับตามคําขอ
ของโจทกไมเพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตามฟอง ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยให
ถูกตองหรือกําหนดวิธีการบังคับใหเหมาะสมไดแมจะเกินกวาที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทกก็
ตาม แตขอที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยนั้นจะตองเก่ียวของกับขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลว
โดยชอบ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยและ

ในเวลาที่พิพากษาคดีเปนการพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นมีแทจริงเพียงใด ศาลอาจ
กลาวในคําพิพากษาหรือคําส่ังวายังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นอีกภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง แตกอนการ
แกไขตองใหโอกาสคูความอีกฝายที่จะคัดคาน 

 
มาตรา ๔๑  ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทกฟอง

ขอใหผูประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา หากศาลเชื่อวาความชํารุดบกพรอง
ดังกลาวมีอยูในขณะสงมอบสินคานั้นและไมอาจแกไขใหกลับคืนสภาพที่ใชงานไดตามปกติหรือ
ถึงแมจะแกไขแลวแตหากนําไปใชบริโภคแลวอาจเกิดอันตรายแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัย
ของผูบริโภคที่ใชสินคานั้น ใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหมใหแก
ผูบริโภคแทนการแกไขซอมแซมสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของ
สินคาที่อาจเปลี่ยนทดแทนกันได พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของ
ผูบริโภคประกอบดวย และหากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชสินคาหรือ
ไดกอใหเกิดความเสียหายแกสินคานั้น ใหศาลมีคําส่ังใหผูบริโภคชดใชคาใชทรัพยหรือคาเสียหาย 
แลวแตกรณี ใหแกผูประกอบธุรกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ถาผูถูกฟองมิใชผูผลิตหรือผูนําเขาสินคานั้น ใหศาลมี
คําส่ังเรียกผูผลิตหรือผูนําเขาดังกลาวเขามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงและมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลดังกลาวรวมรับผิดในหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจตาม
วรรคหนึ่งมีตอผูบริโภคไดดวย 

 
มาตรา ๔๒  ถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดย

เจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝา
ฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน เมื่อศาลมี
คําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ ผลประโยชนที่
ผูประกอบธุรกิจไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจกําหนดได
ไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมี
จํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทา
ของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ในคดีผูบริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจําหนายคดีเสียจาก  

สารบบความหากขอเท็จจริงปรากฏแกศาลวายังมีสินคาที่ไดจําหนายไปแลวหรือที่เหลืออยูใน
ทองตลาดอาจเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูบริโภคโดยสวนรวม และไม
อาจใชวิธีปองกันอยางอ่ืนได ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี ้

(๑) ใหผูประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินคาดังกลาวซึ่งอาจเปนอันตราย
คืนจากผูบริโภคเพื่อทําการแกไขหรือเปล่ียนใหใหมภายในเวลาที่กําหนดโดยคาใชจายของผู
ประกอบธุรกิจเองแตถาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขหรือดําเนินการตามที่กลาวขางตนได ก็ใหใชราคา
ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินคาขณะรับคืน รวมทั้งความสุจริตของ
ผูประกอบธุรกิจประกอบดวย 

(๒) หามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่เหลืออยูและใหเรียกเก็บสินคาที่ยัง
ไมไดจําหนายแกผูบริโภคกลับคืนจนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสินคาดังกลาวใหมีความ
ปลอดภัย แตถาเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได ศาลจะมีคําส่ังหามผูประกอบธุรกิจ
ผลิตหรือนําเขาสินคานั้นก็ไดและหากเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคาที่เหลือไวเพ่ือ
จําหนายตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายสินคาที่เหลือนั้นดวย 

ถาความปรากฏในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ใหศาลมี
อํานาจสั่งจับกุมและกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่
ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว หรือส่ังใหเจาพนักงานคดี
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดดําเนินการโดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย และหาก
ผูประกอบธุรกิจไมชําระใหบุคคลนั้นมีอํานาจบังคับคดีกับผูประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่งเปนเจาหนี้
ตามคําพิพากษา ผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู
ประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําส่ัง จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมี
ประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามคําส่ังทุกประการ แตทั้งนี้ หามไมใหกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผู
ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลแตละครั้งเกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือ
กักขัง แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ในคดีที่ผูประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟองเปนนิติบุคคล หากขอเท็จจริง
ปรากฏวานิติบุคคลดังกลาวถูกจัดตั้งข้ึนหรือดําเนินการโดยไมสุจริต หรือมีพฤติการณฉอฉล
หลอกลวงผูบริโภคหรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และทรัพยสินของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง เมื่อคูความรองขอ
หรือศาลเห็นสมควร ใหศาลมีอํานาจเรียกหุนสวน ผูถือหุนหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลหรือผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลดังกลาวเขามาเปนจําเลยรวม และ
ใหมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลเชนวานั้นรวมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย เวน
แตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว หรือในกรณีของผูรับมอบ
ทรัพยสินนั้นจากนิติบุคคลจะตองพิสูจนไดวาตนไดรับทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 

ผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมรับผิดไมเกินทรัพยสินที่ผู
นั้นไดรับจากนิติบุคคลนั้น 

 
หมวด ๓ 
อุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๕  ใหจัดตั้งแผนกคดีผูบริโภคขึ้นในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 
โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค 

 
มาตรา ๔๖  การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค ให

อุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๔๗  ในคดีผูบริโภคที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันใน

ช้ันอุทธรณไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความ
อุทธรณในปญหาขอเท็จจริง 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวาคดีตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ผู

อุทธรณอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองเพ่ือขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค
หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคไปพรอมกับอุทธรณก็ได ในกรณีเชนวานี้ เมื่อศาลช้ันตน
ตรวจอุทธรณแลวเห็นวาเปนอุทธรณที่ตองหาม ก็ใหสงอุทธรณและคําขอดังกลาวไปยังศาล
อุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคเพื่อพิจารณา แตถาศาลช้ันตน
เห็นวาอุทธรณดังกลาวไมตองหามก็ใหมีคําส่ังรับอุทธรณนั้นไวดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ 
ผูอุทธรณอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองเพ่ือขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค
หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลช้ันตนมีคําส่ังก็ได 
ถาคูความยื่นคําขอดังกลาวแลว จะอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณแผนกคดี
ผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๔๙  การพิจารณาพิพากษาคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค

หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา 

ภายใตบังคับมาตรา ๕๒ คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณแผนกคดี
ผูบริโภคและศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๕๐  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน

มาใชบังคับแกการอุทธรณและการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดี
ผูบริโภคและศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 
ฎีกา 

   
 

มาตรา ๕๑  คดีที่ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดี
ผูบริโภคมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว คูความอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อขอใหพิจารณาอนุญาต
ใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในช้ันฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปญหา
ขอกฎหมายภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณ
แผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค 

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหคูความยื่นฎีกาไปพรอมกับคํารองนั้นดวย โดย
ย่ืนตอศาลช้ันตนที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีนั้น แลวใหศาลช้ันตนรีบสงคํารองพรอมฎีกา
ดังกลาวไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๒  ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตใหฎีกาตามมาตรา ๕๑ ไดเมื่อเห็นวา

ปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาซึ่งเก่ียวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือเปนปญหาสําคัญอื่นที่ศาล
ฎีกาควรวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๓  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคํารองตามมาตรา ๕๑ การพิจารณา

คํารองการตรวจรับฎีกา การแกฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา 
๕๒ ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๕๔  ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมาย หากศาลฎีกา

เห็นวาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไมถูกตองไมวาทั้งหมดหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บางสวนศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแตเฉพาะในปญหาขอกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน แลวมีคําส่ังใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
หรือศาลช้ันตนแลวแตกรณี ทําคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมภายใตกรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได 

 
มาตรา ๕๕  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน

มาใชบังคับแกการพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 

   
 

มาตรา ๕๖  กอนยื่นฟองคดีผูบริโภค หากมีเหตุเชนเดียวกับกรณีที่จะทําใหโจทก
มีสิทธิย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังจัดใหมีวิธีคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา ๒๕๔ (๒) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือมีความจําเปนตองขอใหศาลมีคําส่ังหามชั่วคราวมิให
จําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปน
สวนรวม ผูที่จะเปนโจทกอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพ่ือขอใชวิธีการชั่วคราวดังกลาว
กอนฟองได 

คําขอตามวรรคหนึ่งตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะฟองผู
ประกอบธุรกิจเปนจําเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทําใหเช่ือวาสมควรที่ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคํา
ขอนั้น รวมทั้งจะตองมีบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูรูเห็นเหตุแหงการขอนั้นเพื่อสนับสนุน
ขออางดังกลาว 

 
มาตรา ๕๗  ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา ๕๖ ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคํา

ขอหากพิจารณาแลวเห็นวา 
(๑) คําขอที่ย่ืนและในโอกาสที่ย่ืนคําขอนั้นมีเหตุสมควร และมีเหตุเพียงพอที่

ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอนั้นได และ 
(๒) สภาพแหงความเสียหายของผูขอไมสามารถที่จะไดรับชดใชเปนเงินหรือ

ทดแทนดวยสิ่งอ่ืนใดได หรือผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไมอยูในฐานะที่จะชดใชหรือทดแทนความ
เสียหายแกผูขอหรือกรณีเปนการยากที่จะบังคับคดีเอาแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้นไดภายหลัง 
หรือจะเกิดความเสียหายตอผูบริโภคเปนสวนรวมอันยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง 

ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเสียหายวาจะเกิดขึ้นแกฝายใดฝายหนึ่งมากกวากัน
เพียงใดเปนสําคัญ 

ถาศาลมีคําส่ังใหยกคําขอนั้น คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๕๘  ใหศาลแจงคําส่ังอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย

ทราบโดยไมชักชา 
คําส่ังศาลตามวรรคหนึ่งนั้นใหมีผลบังคับแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดทันที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหศาลพิเคราะหถึง

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย และอาจสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖ 
วางเงินหรือหาประกันมาใหตามจํานวนภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่ศาล
เห็นสมควรสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๖๐  ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจยื่นคําขอใหศาลยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

คําส่ังอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ได ถาศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเดิมดังกลาว คําส่ัง
เชนวานี้ใหเปนที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหผูขอ
ตามมาตรา ๕๖ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได โดยขอรวมไปกับคําขอใหยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้น หรือย่ืนคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังเดิมดังกลาวและเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําส่ังเดิมที่ถูกยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงนั้นเปนการสั่งโดยความผิดหรือความเลินเลอของผูขอ ทําใหศาลมีความเห็นหลงไป
วามีเหตุที่จะฟองผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้นหรือมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให
ศาลมีคําส่ังใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้
ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา ๕๖ มิไดฟองคดีเก่ียวกับคําขอที่ศาลมี

คําส่ังอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด ใหถือวาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจย่ืนคําขอตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ถือวาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิก ขอใหศาลมีคําส่ังใหผูขอตามมาตรา ๕๖ ชดใช
คาสินไหมทดแทนแกตนได และใหศาลมีคําส่ังใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟอง
เปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจบังคับ
ผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา ๕๖ ฟองคดีเก่ียวกับคําขอที่ศาลมีคําส่ัง

อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนดใหคําส่ังอนุญาตนั้นหรือคําส่ังอนุญาตที่ศาลมีคําส่ังเปล่ียนแปลงตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง 
มีผลใชบังคับตอไป เวนแตศาลจะมีคําส่ังตามคําขอของจําเลยใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอ่ืน และใหนํามาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๓ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓  ในระหวางการพิจารณา ถามีความจําเปนตองกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรือปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกคูความหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูบริโภคเปนสวนรวมเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความมีคํา
ขอหรือปรากฏจากรายงานของเจาพนักงานคดี ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นได
เทาที่จําเปนและพอสมควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังให
บุคคลที่เก่ียวของแจงขอมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาไตสวนเกี่ยวกับความเสียหาย เหตุที่
จะกอใหเกิดความเสียหายรวมทั้งกิจการและทรัพยสินของจําเลยไดตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
   

 
มาตรา ๖๔  ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา

กอนมีการออกหมายบังคับคดีจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่นชา
ไปจะไมอาจบังคับคดีได เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมาย
บังคับคดีไปทันทีโดยไมจําตองออกคําบังคับกอนก็ได 

 
มาตรา ๖๕  ภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว หากความ

ปรากฏแกศาลวามีขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาไดหรือมีความ
จําเปนตองกําหนดวิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหศาลมีอํานาจ
ออกคําส่ังเพ่ือแกไขขอขัดของดังกลาวตามความจําเปนและสมควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแหง
ความยุติธรรม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๖๖   บรรดาคดีผู บริ โภคซึ่ งค า ง พิจารณาอยู ในศาลกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหศาลนั้นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตอไป และใหบังคับตามกฎหมาย
ซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการ
ผลิตสินคาและบริการมากขึ้นในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคา
หรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทํา
สัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้ 
เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความ
ยุงยากใหแกผูบริโภคที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งไมอยูในความรูเห็นของตนเอง อีกทั้ง
ตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการ
ใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมอันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธี
พิจารณาคดีที่เอ้ือตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับ
การแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภค ขณะเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของสินคาและบริการใหดีย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


