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พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป3นป4ที่ ๖๓ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรให�มีกฎหมายว:าด�วยวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห:ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต:วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คดีผู�บริโภค” หมายความว:า 
(๑) คดีแพ:งระหว:างผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคตามมาตรา ๑๙ 

หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผู�ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีตามกฎหมายอัน
เน่ืองมาจากการบริโภคสินค�าหรือบริการ 

(๒) คดีแพ:งตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต:อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ี
ไม:ปลอดภัย 

(๓) คดีแพ:งท่ีเก่ียวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) คดีแพ:งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให�ใช�วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน�า ๓๒/๒๕ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ผู�บริโภค” หมายความว:า ผู�บริโภคตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค และ
ให�หมายความรวมถึงผู�เสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต:อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ี
ไม:ปลอดภัยด�วย 

“ผู�ประกอบธุรกิจ” หมายความว:า ผู�ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครอง
ผู�บริโภค และให�หมายความรวมถึงผู�ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต:อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม:ปลอดภัยด�วย 

“ก.ศ.” หมายความว:า คณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว:าด�วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

“เจ�าพนักงานคดี” หมายความว:า บุคคลท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแต:งต้ัง
ให�ปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔  ให�มีเจ�าพนักงานคดีทําหน�าท่ีช:วยเหลือศาลในการดําเนินคดีผู�บริโภค 

ตามท่ีศาลมอบหมาย ดังต:อไปน้ี 
(๑) ไกล:เกลี่ยคดีผู�บริโภค 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๓) บันทึกคําพยาน 
(๔) ดําเนินการให�มีการคุ�มครองสิทธิของคู:ความท้ังก:อนและระหว:างการพิจารณา 
(๕) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา

ในการทําหน�าท่ีช:วยเหลือน้ัน 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�เจ�าพนักงานคดีเป3นเจ�าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและให�มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาให�ข�อมูล หรือให�จัดส:ง
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามอํานาจหน�าท่ี 

หลักเกณฑ2และวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานคดีให�เป3นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๕  ผู�ท่ีจะได�รับแต:งต้ังเป3นเจ�าพนักงานคดี ต�องมีคุณสมบัติอย:างหน่ึงอย:างใด 

ดังต:อไปน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป3นสามัญสมาชิกแห:งเนติ

บัณฑิตยสภา และได�ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามท่ี ก.ศ. กําหนดเป3นเวลาไม:น�อยกว:าหน่ึงป4 
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนท่ี 

ก.ศ. กําหนดซึ่งไม:ตํ่ากว:าปริญญาตรี และได�ประกอบวิชาชีพตามท่ี ก.ศ. กําหนดเป3นเวลาไม:น�อยกว:าสี่ป4 
ให�เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแต:งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามวรรคหน่ึงเป3นเจ�าพนักงานคดี  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี ก.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๖  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจออก

ข�อกําหนดเพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผู�บริโภคเป3นไปด�วยความสะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม 
แต:ข�อกําหนดดังกล:าวจะต�องไม:ทําให�สิทธิในการต:อสู�คดีของคู:ความลดน�อยลง 
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ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี เม่ือได�รับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมใหญ:ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผู� บ ริ โภคให� เป3น ไปตามบทบัญญั ติแห: ง
พระราชบัญญัติน้ีและข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีไม:มีบทบัญญัติและ
ข�อกําหนดดังกล:าว ให�นําบทบัญญัติแห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:งมาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๘  ในกรณีมีป7ญหาว:าคดีใดเป3นคดีผู�บริโภคหรือไม: ให�ประธานศาลอุทธรณ2

เป3นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ2ให�เป3นท่ีสุด แต:ทั้งน้ีไม:กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ 
ท่ีได�กระทําไปก:อนท่ีจะมีคําวินิจฉัยน้ัน 

การขอให�ประธานศาลอุทธรณ2วินิจฉัยป7ญหาตามวรรคหน่ึงไม:ว:าโดยคู:ความเป3นผู�ขอ
หรือโดยศาลเห็นสมควร ถ�าเป3นการขอในคดีผู�บริโภคต�องกระทําอย:างช�าในวันนัดพิจารณา แต:ถ�าเป3น
การขอในคดีอ่ืนต�องกระทําอย:างช�าในวันช้ีสองสถานหรือวันสืบพยานในกรณีท่ีไม:มีการช้ีสองสถาน 
หากพ�นกําหนดเวลาดังกล:าวแล�วห�ามมิให�มีการขอให�วินิจฉัยป7ญหาดังกล:าวอีก และเม่ือได�รับคําขอ
จากศาลช้ันต�นแล�ว ให�ประธานศาลอุทธรณ2มีคําวินิจฉัยและแจ�งผลไปยังศาลช้ันต�นโดยเร็ว 

เพ่ือให�การดําเนินคดีเป3นไปด�วยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ ระหว:างศาล
ช้ันต�นกับศาลอุทธรณ2ตามมาตราน้ี จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได� 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีปรากฏว:ามีข�อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวน

พิจารณาของคู:ความฝSายใด ให�ศาลสั่งให�คู:ความท่ีดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงน้ัน
ทําการแก�ไขให�ถูกต�องภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด เว�นแต:ข�อผิดระเบียบ
หรือผิดหลงดังกล:าวเกิดจากความไม:สุจริตของคู:ความฝSายน้ัน 

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแห:งกฎหมายท่ีบังคับให�นิติกรรมใดต�องมีหลักฐานเป3น

หนังสือลงลายมือช่ือฝSายท่ีต�องรับผิดจึงจะฟIองร�องบังคับคดีได�น้ัน มิให�นํามาใช�บังคับแก:ผู�บริโภคใน
การฟIองบังคับให�ผู�ประกอบธุรกิจชําระหน้ี 

ในกรณีที่บทบัญญัติแห:งกฎหมายบังคับให�สัญญาที่ทําขึ้นระหว:างผู�บริโภคกับผู�
ประกอบธุรกิจจะต�องทําตามแบบอย:างใดอย:างหน่ึง ถึงแม�สัญญาดังกล:าวยังมิได�ทําให�ถูกต�องตามแบบน้ัน 
แต:หากผู�บริโภคได�วางมัดจําหรือชําระหน้ีบางส:วนแล�ว ให�ผู�บริโภคมีอํานาจฟIองบังคับ ให�ผู�ประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาให�เป3นไปตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดหรือชําระหน้ีเป3นการตอบแทนได� 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให�นํามาตรา ๙๔ แห:งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:ง มาใช�บังคับแก:ผู�บริโภคในการฟIองคดีผู�บริโภคและการพิสูจน2ถึง
นิติกรรมหรือสัญญาท่ีทําข้ึนระหว:างผู�บริโภคกับผู�ประกอบธุรกิจ 
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มาตรา ๑๑  ประกาศ โฆษณา คํารับรอง หรือการกระทําด�วยประการใด ๆ ของผู�

ประกอบธุรกิจซึ่งทําให�ผู�บริโภคเข�าใจได�ในขณะทําสัญญาว:าผู�ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให� หรือ
จัดหาให�ซึ่งสิ่งของ บริการ หรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด หรือจะดําเนินการอย:างใดอย:างหน่ึงให�แก:
ผู�บริโภคเพ่ือเป3นการตอบแทนท่ีผู�บริโภคเข�าทําสัญญา หรือข�อตกลงใด ๆ ท่ีผู�ประกอบธุรกิจจะให�สิทธิ
ประโยชน2แก:ผู�บริโภคเพ่ิมเติมข้ึนจากท่ีได�ทําสัญญาไว� ให�ถือว:าข�อความ การกระทําหรือข�อตกลง
ดังกล:าวเป3นส:วนหน่ึงของสัญญาระหว:างผู�บริโภคกับผู�ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู�บริโภคสามารถนําสืบพยาน
บุคคล หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับข�อตกลงดังกล:าวได� ถึงแม�ว:าการทําสัญญาเช:นว:าน้ันกฎหมายจะ
กําหนดว:าต�องทําเป3นหนังสือหรือมีหลักฐานเป3นหนังสือและไม:ปรากฏข�อตกลงน้ันในหนังสือท่ีได�ทํา
ข้ึนก็ตาม 

 
มาตรา ๑๒  ในการใช�สิทธิแห:งตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี ผู�ประกอบธุรกิจต�อง

กระทําด�วยความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการค�าท่ีเหมาะสมภายใต�ระบบธุรกิจท่ีเป3นธรรม 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนต:อชีวิต ร:างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 

โดยผลของสารท่ีสะสมอยู:ในร:างกายของผู�บริโภคหรือเป3นกรณีท่ีต�องใช�เวลาในการแสดงอาการ 
ผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคต�องใช�สิทธิเรียกร�องภายในสามป4นับแต:วันท่ีรู�ถึงความ
เสียหายและรู�ตัวผู�ประกอบธุรกิจท่ีต�องรับผิด แต:ไม:เกินสิบป4นับแต:วันท่ีรู�ถึงความเสียหาย 

 
มาตรา ๑๔  ถ�ามีการเจรจาเก่ียวกับค:าเสียหายท่ีพึงจ:ายระหว:างผู�ประกอบธุรกิจและ

ผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภค ให�อายุความสะดุดหยุดอยู:ไม:นับในระหว:างน้ันจนกว:า
ฝSายใดฝSายหน่ึงได�บอกเลิกการเจรจา 

 
มาตรา ๑๕  ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ี

บทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติน้ีให�นํามาใช�บังคับ หรือระยะเวลาตามท่ีศาลกําหนดไว� เม่ือศาล
เห็นสมควรหรือเม่ือคู:ความร�องขอ ศาลมีอํานาจย:นหรือขยายระยะเวลาได�ตามความจําเป3นและเพ่ือ
ประโยชน2แห:งความยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๖  การส:งคําคู:ความหรือเอกสารอ่ืนใด หรือการแจ�งวันนัด คําสั่งของศาล

หรือข�อความอย:างอ่ืนไปยังคู:ความหรือบุคคลอ่ืนใดในคดีผู�บริโภคซึ่งปกติจะต�องดําเนินการโดยทางเจ�า
พนักงานศาลน้ัน ศาลอาจสั่งให�ดําเนินการโดยทางไปรษณีย2ลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท2 โทรสาร 
ไปรษณีย2อิเล็กทรอนิกส2 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได� โดยคํานึงถึงความจําเป3นเร:งด:วน 
ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแห:งเน้ือหาของเร่ืองท่ีทําการติดต:อ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ2
และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีผู�บริโภคในศาลช้ันต�น 
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ส:วนท่ี ๑ 

การฟIองคดี 
   

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจจะฟIองผู�บริโภคเป3นคดีผู�บริโภคและผู�

ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคําฟIองต:อศาลที่ผู�บริโภคมีภูมิลําเนาอยู:ในเขตศาลหรือต:อศาลอื่นได�ด�วย 
ให�ผู�ประกอบธุรกิจเสนอคําฟIองต:อศาลท่ีผู�บริโภคมีภูมิลําเนาอยู:ในเขตศาลได�เพียงแห:งเดียว 

 
มาตรา ๑๘  ภายใต�บังคับของกฎหมายว:าด�วยความรับผิดต:อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินค�าท่ีไม:ปลอดภัย การย่ืนคําฟIองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผู�บริโภคซึ่ง
ดําเนินการโดยผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคให�ได�รับยกเว�นค:าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 
แต:ไม:รวมถึงความรับผิดในค:าฤชาธรรมเนียมในช้ันท่ีสุด 

ถ�าความปรากฏแก:ศาลว:าผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคนําคดีมาฟIอง
โดยไม:มีเหตุผลอันสมควร เรียกร�องค:าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม:เรียบร�อย ดําเนินกระบวน
พิจารณาอันมีลักษณะเป3นการประวิงคดีหรือท่ีไม:จําเป3น หรือมีพฤติการณ2อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
มีคําสั่งให�บุคคลน้ันชําระค:าฤชาธรรมเนียมท่ีได�รับการยกเว�นท้ังหมดหรือแต:บางส:วนต:อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได� หากไม:ปฏิบัติตาม ให�ศาลมีอํานาจสั่งจําหน:ายคดีออกจาก
สารบบความ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ถ�าศาลเห็นว:าคู:ความอีกฝSายหน่ึงจะต�องเป3น
ผู�รับผิดเสียค:าฤชาธรรมเนียมท้ังหมดหรือแต:บางส:วนของคู:ความท้ังสองฝSาย ให�ศาลพิพากษาในเร่ือง
ค:าฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให�คู:ความอีกฝSายหน่ึงน้ันชําระต:อศาลในนามของผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIอง
คดีแทนผู�บริโภคซึ่งค:าฤชาธรรมเนียมท่ีผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคน้ันได�รับยกเว�น
ท้ังหมดหรือแต:บางส:วนตามท่ีศาลเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๙๒  ให�คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สมาคมหรือมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภครับรองตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค มีอํานาจฟIองและดําเนินคดี
ผู�บริโภคแทนผู�บริโภคได� โดยให�ระบุช่ือและท่ีอยู:ของผู�บริโภคให�ชัดเจน และให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับ
การฟIองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล:าวมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

การถอนฟIองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหน่ึงจะต�องได�รับ
ความยินยอมเป3นหนังสือจากผู�บริโภคท่ีเก่ียวข�องมาแสดงต:อศาล และในกรณีขอถอนฟIองศาลจะมี
คําสั่งอนุญาตได�ต:อเม่ือเห็นว:าการถอนฟIองน้ันไม:เป3นผลเสียต:อการคุ�มครองผู�บริโภคเป3นส:วนรวม 

ถ�าภายหลังท่ีได�มีการย่ืนฟIองต:อศาลแล�ว สมาคมหรือมูลนิธิผู�ย่ืนฟIองถูกเพิกถอนการ
รับรองตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภคหรือไม:สามารถดําเนินคดีต:อไปได�เพราะเหตุอื่นใด 
ให�ผู�บริโภคท่ีเก่ียวข�องเข�าดําเนินคดีต:อไป ถ�าศาลเห็นว:าผู�บริโภคน้ันอาจไม:ทราบถึงเหตุดังกล:าว ศาลจะ
มีคําสั่งให�แจ�งบุคคลดังกล:าวทราบโดยกําหนดระยะเวลาท่ีต�องเข�ามาในคดีไปพร�อมด�วยก็ได� บรรดา

                                                 
๒ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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กระบวนพิจารณาท่ีได�ทําไปก:อนเข�ามาในคดีให�มีผลผูกพันผู�บริโภคน้ันด�วย และหากบุคคลดังกล:าวไม:
เข�ามาภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ศาลมีอํานาจสั่งจําหน:ายคดีส:วนท่ีเก่ียวกับบุคคลน้ัน 

ในกรณีตามวรรคสาม ผู�บริโภคอาจขอให�คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคหรือ
สมาคมหรือมูลนิธิอ่ืนท่ีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครอง
ผู�บริโภคดําเนินคดีแทนต:อไปก็ได� 

 
มาตรา ๒๐  การฟIองคดีผู�บริโภค โจทก2จะฟIองด�วยวาจาหรือเป3นหนังสือก็ได� ใน

กรณีท่ีโจทก2ประสงค2จะฟIองด�วยวาจา ให�เจ�าพนักงานคดีจัดให�มีการบันทึกรายละเอียดแห:งคําฟIอง
แล�วให�โจทก2ลงลายมือช่ือไว�เป3นสําคัญ 

คําฟIองต�องมีข�อเท็จจริงท่ีเป3นเหตุแห:งการฟIองคดีรวมท้ังคําขอบังคับชัดเจนพอท่ีจะ
ทําให�เข�าใจได� หากศาลเห็นว:าคําฟIองน้ันไม:ถูกต�องหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําสั่งให�
โจทก2แก�ไขคําฟIองในส:วนน้ันให�ถูกต�องหรือชัดเจนข้ึนก็ได� 

 
มาตรา ๒๑  ภายหลังท่ีได�มีการฟIองคดีผู�บริโภคแล�ว หากมีการเสนอคําฟIองเข�ามา

ในคดีดังกล:าวไม:ว:าโดยวิธีฟIองเพ่ิมเติม ฟIองแย�ง หรือโดยสอดเข�ามาในคดี หรือหากศาลมีคําสั่งให�รวม
พิจารณาคดีแพ:งอ่ืนใดเข�ากับคดีผู�บริโภค ให�ถือว:าคดีในส:วนท่ีเก่ียวกับคําฟIองซึ่งได�ย่ืนภายหลังและคดี
ท่ีศาลสั่งให�รวมพิจารณาเหล:าน้ันเป3นคดีผู�บริโภคตามพระราชบัญญัติน้ีด�วย 

 
ส:วนท่ี ๒ 

การพิจารณาคดี 
   

 
มาตรา ๒๒  ถ�าบุคคลใดเกรงว:าพยานหลักฐานท่ีตนอาจต�องอ�างอิงในภายหน�าจะ

สูญหายหรือยากแก:การนํามาเม่ือมีการฟIองเป3นคดีผู�บริโภค หรือถ�าคู:ความฝSายใดในคดีผู�บริโภคเกรง
ว:าพยานหลักฐานท่ีตนจํานงจะอ�างอิงจะสูญหายก:อนท่ีจะนํามาสืบหรือเป3นการยากท่ีจะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลน้ันหรือคู:ความฝSายน้ันอาจย่ืนคําขอต:อศาลเพ่ือมีคําสั่งให�สืบพยานหลักฐานน้ันไว�ทันที
ก็ได� 

เม่ือศาลได�รับคําขอเช:นว:าน้ัน ให�ศาลหมายเรียกผู�ขอและคู:ความอีกฝSายหน่ึงหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องมาศาล และเม่ือได�ฟ7งบุคคลเหล:าน้ันแล�ว ให�ศาลสั่งคําขอตามท่ีเห็นสมควร 
ถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอ ก็ให�สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติน้ี ส:วน
รายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการน้ันให�ศาลเก็บรักษาไว� 

ในกรณีท่ีคู:ความอีกฝSายหน่ึงหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องไม:มีภูมิลําเนาอยู:ใน
ราชอาณาจักรและยังมิได�เข�ามาในคดีน้ัน เม่ือศาลได�รับคําขอตามวรรคหน่ึง ให�ศาลสั่งคําขอน้ันอย:าง
คําขออันอาจทําได�แต:ฝSายเดียว และถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล�วให�สืบพยานไปฝSายเดียว 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการย่ืนคําขอตามมาตรา ๒๒ ผู�ย่ืนคําขอจะ

ย่ืนคําร�องรวมไปด�วยเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม:ชักช�า และถ�าจําเป3นจะขอให�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ศาลมีคําสั่งให�ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช�เป3นพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว�ก:อนโดยมีเง่ือนไข
อย:างหน่ึงอย:างใดตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

ให�นํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และ
มาตรา ๒๖๙ แห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:งมาใช�บังคับแก:กรณีตามวรรคหน่ึงโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือศาลสั่งรับคําฟIองแล�ว ให�ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และ

ออกหมายเรียกจําเลยให�มาศาลตามกําหนดนัดเพ่ือการไกล:เกลี่ย ให�การ และสืบพยานในวันเดียวกัน  
ท้ังน้ี ให�ศาลส:งสําเนาคําฟIองหรือสําเนาบันทึกคําฟIองให�จําเลย และสั่งให�โจทก2มาศาลในวันนัด
พิจารณาน้ันด�วย 

จําเลยจะย่ืนคําให�การเป3นหนังสือก:อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหน่ึงก็ได� 
 
มาตรา ๒๕  ในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทก2และจําเลยมาพร�อมกันแล�วให�เจ�าพนักงาน

คดีหรือบุคคลท่ีศาลกําหนดหรือท่ีคู:ความตกลงกันทําการไกล:เกลี่ยให�คู:ความได�ตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันก:อน ในการไกล:เกลี่ย ถ�าคู:ความฝSายใดฝSายหน่ึงร�องขอหรือผู�ไกล:เกลี่ย
เห็นสมควร ผู�ไกล:เกลี่ยจะสั่งให�ดําเนินการเป3นการลับเฉพาะต:อหน�าตัวความทุกฝSายหรือฝSายใดฝSาย
หน่ึงก็ได� 

หลักเกณฑ2 วิธีการ และระยะเวลาในการไกล:เกลี่ย ให�เป3นไปตามข�อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๒๖  ถ�าคู:ความไม:อาจตกลงกันหรือไม:อาจประนีประนอมยอมความกันได� 

และจําเลยยังไม:ได�ย่ืนคําให�การ ให�ศาลจัดให�มีการสอบถามคําให�การของจําเลยโดยจําเลยจะย่ืน
คําให�การเป3นหนังสือหรือจะให�การด�วยวาจาก็ได� ในกรณีท่ีย่ืนคําให�การเป3นหนังสือ หากศาลเห็นว:า
คําให�การดังกล:าวไม:ถูกต�องหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําสั่งให�จําเลยแก�ไขคําให�การใน
ส:วนน้ันให�ถูกต�องหรือชัดเจนข้ึนก็ได� ในกรณีให�การด�วยวาจา ให�ศาลจัดให�มีการบันทึกคําให�การน้ัน
และให�จําเลยลงลายมือช่ือไว�เป3นสําคัญ 

ถ�าจําเลยไม:ให�การตามวรรคหน่ึง และไม:ได�รับอนุญาตจากศาลให�ขยายระยะเวลาย่ืน
คําให�การ ให�ถือว:าจําเลยขาดนัดย่ืนคําให�การ 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือโจทก2ได�ทราบคําสั่งให�มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล�วไม:มาในวันนัด

พิจารณาโดยไม:ได�รับอนุญาตจากศาลให�เลื่อนคดี ไม:ว:าจําเลยจะมาศาลหรือไม: ให�ถือว:าโจทก2ไม:
ประสงค2จะดําเนินคดีต:อไป ให�ศาลมีคําสั่งจําหน:ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว�นแต:ตาม
พฤติการณ2แห:งคดีศาลจะเห็นสมควรให�พิจารณาและช้ีขาดตัดสินคดีน้ันไปฝSายเดียว โดยให�ถือว:าโจทก2
ขาดนัดพิจารณา 

เม่ือจําเลยได�รับหมายเรียกให�มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล�วไม:มาในวันนัดพิจารณา
โดยไม:ได�รับอนุญาตจากศาลให�เลื่อนคดี ถ�าจําเลยไม:ได�ย่ืนคําให�การไว� ให�ถือว:าจําเลยขาดนัดย่ืน
คําให�การแต:เพียงอย:างเดียว แต:ถ�าจําเลยได�ย่ืนคําให�การไว�ก:อนหรือในวันนัดดังกล:าว ให�ถือว:าจําเลย
ขาดนัดพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๒๘  ถ�าคู:ความฝSายใดไม:มาศาลในวันนัดอ่ืนท่ีมิใช:วันนัดพิจารณาตามมาตรา 

๒๔ ให�ถือว:าคู:ความฝSายน้ันสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดน้ันและทราบกระบวน
พิจารณาท่ีศาลได�ดําเนินไปในนัดน้ันด�วยแล�ว 

 
มาตรา ๒๙  ประเด็นข�อพิพาทข�อใดจําเป3นต�องพิสูจน2ถึงข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการ

ผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือส:วนผสมของสินค�า การให�บริการ หรือการดําเนินการใด ๆ ซึ่ง
ศาลเห็นว:าข�อเท็จจริงดังกล:าวอยู:ในความรู�เห็นโดยเฉพาะของคู:ความฝSายท่ีเป3นผู�ประกอบธุรกิจ ให�
ภาระการพิสูจน2ในประเด็นดังกล:าวตกอยู:แก:คู:ความฝSายท่ีเป3นผู�ประกอบธุรกิจน้ัน 

 
มาตรา ๓๐  ถ�าภายหลังท่ีได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีผู�บริโภคแล�ว ปรากฏว:ามี

การฟIองผู�ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป3นคดีผู�บริโภคอีกโดยข�อเท็จจริงท่ีพิพาทเป3นอย:างเดียวกับคดี
ก:อนและศาลในคดีก:อนได�วินิจฉัยไว�แล�ว ศาลในคดีหลังอาจมีคําสั่งให�ถือว:าข�อเท็จจริงในประเด็นน้ัน
เป3นอันยุติเช:นเดียวกับคดีก:อนโดยไม:ต�องสืบพยานหลักฐาน เว�นแต:ศาลเห็นว:าข�อเท็จจริงในคดีก:อน
น้ันยังไม:เพียงพอแก:การวินิจฉัยช้ีขาดคดี หรือเพ่ือให�โอกาสแก:คู:ความท่ีเสียเปรียบต:อสู�คดี ศาลมี
อํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให�คู:ความนําพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมตามท่ี
เห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�สืบพยาน ให�ศาลสอบถามคู:ความฝSายท่ีจะต�อง

นําพยานเข�าสืบว:าประสงค2จะอ�างอิงพยานหลักฐานใดแล�วบันทึกไว�หรือสั่งให�คู:ความจัดทําบัญชีระบุ
พยานย่ืนต:อศาลภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๓๒  ก:อนการสืบพยาน ให�ศาลแจ�งประเด็นข�อพิพาทให�คู:ความทราบและจะ

กําหนดให�คู:ความฝSายใดนําพยานมาสืบก:อนหรือหลังก็ได� 
 
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน2แห:งความยุติธรรมในอันท่ีจะให�ได�ความแจ�งชัดใน

ข�อเท็จจริงแห:งคดี ให�ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได�เองตามท่ีเห็นสมควร ในการน้ีให�ศาลมี
อํานาจสั่งให�เจ�าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีจําเป3นแล�วรายงานให�ศาลทราบ 
รวมท้ังมีอํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค หน:วยงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาให�
ข�อมูล หรือให�จัดส:งพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได� 

พยานหลักฐานท่ีได�มาตามวรรคหน่ึงต�องให�คู:ความทุกฝSายทราบและไม:ตัดสิทธิ
คู:ความในอันท่ีจะโต�แย�งพยานหลักฐานดังกล:าว 

 
มาตรา ๓๔  ในการสืบพยานไม:ว:าจะเป3นพยานท่ีคู:ความฝSายใดอ�างหรือท่ีศาลเรียก

มาเอง ให�ศาลเป3นผู�ซักถามพยาน คู:ความหรือทนายความจะซักถามพยานได�ต:อเม่ือได�รับอนุญาตจากศาล 
ให�ศาลมีอํานาจซักถามพยานเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีแม�จะไม:มี

คู:ความฝSายใดยกข้ึนอ�างก็ตาม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๓๕  การน่ังพิจารณาสืบพยาน ให�ศาลน่ังพิจารณาคดีติดต:อกันไปโดยไม:
เลื่อนคดีจนกว:าจะเสร็จการพิจารณา เว�นแต:มีเหตุจําเป3นอันมิอาจก�าวล:วงเสียได� ศาลจะมีคําสั่งเลื่อน
ได�คร้ังละไม:เกินสิบห�าวัน 

 
มาตรา ๓๖  ศาลอาจขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู� เ ช่ียวชาญมาให�ความเห็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได� แต:ต�องให�คู:ความทุกฝSายทราบและให�โอกาสคู:ความตามสมควร
ในอันท่ีจะขอให�เรียกผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญฝSายตนมาให�ความเห็นโต�แย�งหรือเพ่ิมเติมความเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญดังกล:าว 

ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญท่ีศาลขอให�มาให�ความเห็นมีสิทธิได�รับค:าปSวยการ ค:า
พาหนะเดินทาง และค:าเช:าท่ีพักตามระเบียบท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว:าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือได�สืบพยานหลักฐานตามท่ีจําเป3นและคู:ความได�แถลงการณ2 ถ�าหาก

มีเสร็จแล�ว ให�ถือว:าการพิจารณาเป3นอันสิ้นสุดและให�ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว แต:ตราบใด
ท่ียังมิได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากศาลเห็นว:าเป3นการจําเป3นท่ีจะต�องนําพยานหลักฐานมาสืบ
เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน2แห:งความยุติธรรม ให�ศาลทําการสืบพยานหลักฐานต:อไปได� ซึ่งอาจรวมท้ังการ
เรียกพยานท่ีสืบแล�วมาสืบใหม:ด�วย โดยไม:ต�องมีฝSายใดร�องขอ 

 
ส:วนท่ี ๓ 

คําพิพากษาและคําสั่งช้ีขาดตัดสินคดี 
   

 
มาตรา ๓๘  คําพิพากษาหรือคําสั่งช้ีขาดตัดสินคดี อย:างน�อยต�องแสดงข�อเท็จจริงท่ี

ฟ7งได�โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแห:งคดีพร�อมด�วยเหตุผลแห:งคําวินิจฉัยน้ัน 
 
มาตรา ๓๙  ในคดีท่ีผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคเป3นโจทก2 ถ�าความ

ปรากฏแก:ศาลว:าจํานวนค:าเสียหายท่ีโจทก2เรียกร�องไม:ถูกต�องหรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทก2ไม:
เพียงพอต:อการแก�ไขเยียวยาความเสียหายตามฟIอง ศาลมีอํานาจยกข้ึนวินิจฉัยให�ถูกต�องหรือกําหนด
วิธีการบังคับให�เหมาะสมได�แม�จะเกินกว:าท่ีปรากฏในคําขอบังคับของโจทก2ก็ตาม แต:ข�อท่ีศาลยกข้ึน
วินิจฉัยน้ันจะต�องเก่ียวข�องกับข�อเท็จจริงท่ีคู:ความยกข้ึนมาว:ากล:าวกันแล�วโดยชอบ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแก:ร:างกาย สุขภาพ หรืออนามัยและใน

เวลาท่ีพิพากษาคดีเป3นการพ�นวิสัยจะหย่ังรู�ได�แน:ว:าความเสียหายน้ันมีแท�จริงเพียงใด ศาลอาจกล:าว
ในคําพิพากษาหรือคําสั่งว:ายังสงวนไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะแก�ไขคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันอีกภายในระยะเวลา
ท่ีศาลกําหนด  ท้ังน้ี ต�องไม:เกินสิบป4นับแต:วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง แต:ก:อนการแก�ไขต�องให�
โอกาสคู:ความอีกฝSายท่ีจะคัดค�าน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๔๑  ในคดีที่ผู�บริโภคหรือผู�มีอํานาจฟIองคดีแทนผู�บริโภคเป3นโจทก2ฟIองขอให�
ผู�ประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพร:องของสินค�า หากศาลเช่ือว:าความชํารุดบกพร:องดังกล:าวมี
อยู:ในขณะส:งมอบสินค�าน้ันและไม:อาจแก�ไขให�กลับคืนสภาพท่ีใช�งานได�ตามปกติหรือถึงแม�จะแก�ไข
แล�วแต:หากนําไปใช�บริโภคแล�วอาจเกิดอันตรายแก:ร:างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู�บริโภคท่ีใช�
สินค�าน้ัน ให�ศาลมีอํานาจพิพากษาให�ผู�ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค�าใหม:ให�แก:ผู�บริโภคแทนการแก�ไข
ซ:อมแซมสินค�าท่ีชํารุดบกพร:องน้ันก็ได�  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงลักษณะของสินค�าท่ีอาจเปลี่ยนทดแทนกัน
ได� พฤติการณ2ของผู�ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผู�บริโภคประกอบด�วย และหาก
ข�อเท็จจริงปรากฏว:า ผู�บริโภคได�รับประโยชน2จากการใช�สินค�าหรือได�ก:อให�เกิดความเสียหายแก:สินค�า
น้ัน ให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�บริโภคชดใช�ค:าใช�ทรัพย2หรือค:าเสียหาย แล�วแต:กรณี ให�แก:ผู�ประกอบธุรกิจน้ัน
ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

การฟIองคดีตามวรรคหน่ึง ถ�าผู�ถูกฟIองมิใช:ผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าสินค�าน้ัน ให�ศาลมี
คําสั่งเรียกผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าดังกล:าวเข�ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แห:งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ:ง และมีอํานาจพิพากษาให�บุคคลดังกล:าวร:วมรับผิดในหน้ีท่ีผู�ประกอบธุรกิจตาม
วรรคหน่ึงมีต:อผู�บริโภคได�ด�วย 

 
มาตรา ๔๒  ถ�าการกระทําท่ีถูกฟIองร�องเกิดจากการท่ีผู�ประกอบธุรกิจกระทําโดย

เจตนาเอาเปรียบผู�บริโภคโดยไม:เป3นธรรมหรือจงใจให�ผู�บริโภคได�รับความเสียหายหรือประมาท
เลินเล:ออย:างร�ายแรงไม:นําพาต:อความเสียหายท่ีจะเกิดแก:ผู�บริโภคหรือกระทําการอันเป3นการฝSาฝWน
ต:อความรับผิดชอบในฐานะผู�มีอาชีพหรือธุรกิจอันย:อมเป3นท่ีไว�วางใจของประชาชน เม่ือศาลมีคํา
พิพากษาให�ผู�ประกอบธุรกิจชดใช�ค:าเสียหายแก:ผู�บริโภค ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจจ:าย
ค:าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนค:าเสียหายท่ีแท�จริงท่ีศาลกําหนดได�ตามท่ีเห็นสมควร  
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงพฤติการณ2ต:าง ๆ เช:น ความเสียหายท่ีผู�บริโภคได�รับ ผลประโยชน2ท่ีผู�ประกอบธุรกิจ
ได�รับ สถานะทางการเงินของผู�ประกอบธุรกิจ การท่ีผู�ประกอบธุรกิจได�บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนการท่ีผู�บริโภคมีส:วนในการก:อให�เกิดความเสียหายด�วย 

การกําหนดค:าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามวรรคหน่ึง ให�ศาลมีอํานาจกําหนดได�ไม:
เกินสองเท:าของค:าเสียหายท่ีแท�จริงท่ีศาลกําหนด แต:ถ�าค:าเสียหายท่ีแท�จริงท่ีศาลกําหนดมีจํานวนเงิน
ไม:เกินห�าหม่ืนบาท ให�ศาลมีอํานาจกําหนดค:าเสียหายเพ่ือการลงโทษได�ไม:เกินห�าเท:าของค:าเสียหายท่ี
แท�จริงท่ีศาลกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ในคดีผู�บริโภค เม่ือศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือจําหน:ายคดีเสียจากสารบบ

ความ หากข�อเท็จจริงปรากฏแก:ศาลว:ายังมีสินค�าท่ีได�จําหน:ายไปแล�วหรือท่ีเหลืออยู:ในท�องตลาดอาจ
เป3นอันตรายต:อชีวิต ร:างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู�บริโภคโดยส:วนรวม และไม:อาจใช�วิธีปIองกัน
อย:างอ่ืนได� ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง ดังต:อไปน้ี 

(๑) ให�ผู�ประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินค�าดังกล:าวซึ่งอาจเป3นอันตรายคืน
จากผู�บริโภคเพ่ือทําการแก�ไขหรือเปลี่ยนให�ใหม:ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยค:าใช�จ:ายของผู�ประกอบ
ธุรกิจเอง แต:ถ�าเป3นกรณีท่ีไม:อาจแก�ไขหรือดําเนินการตามท่ีกล:าวข�างต�นได� ก็ให�ใช�ราคาตามท่ีศาล
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินค�าขณะรับคืน รวมท้ังความสุจริตของผู�ประกอบ
ธุรกิจประกอบด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒) ห�ามผู�ประกอบธุรกิจจําหน:ายสินค�าท่ีเหลืออยู:และให�เรียกเก็บสินค�าท่ียังไม:ได�
จําหน:ายแก:ผู�บริโภคกลับคืนจนกว:าจะได�มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงสินค�าดังกล:าวให�มีความปลอดภัย แต:
ถ�าเป3นกรณีท่ีไม:สามารถแก�ไขเปลี่ยนแปลงได� ศาลจะมีคําสั่งห�ามผู�ประกอบธุรกิจผลิตหรือนําเข�า
สินค�าน้ันก็ได� และหากเป3นท่ีสงสัยว:าผู�ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค�าท่ีเหลือไว�เพ่ือจําหน:ายต:อไป ให�ศาล
มีอํานาจสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจทําลายสินค�าท่ีเหลือน้ันด�วย 

ถ�าความปรากฏในภายหลังว:าผู�ประกอบธุรกิจไม:ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให�ศาลมี
อํานาจสั่งจับกุมและกักขังผู�ประกอบธุรกิจหรือผู�มีอํานาจทําการแทนของผู�ประกอบธุรกิจในกรณีท่ีผู�
ประกอบธุรกิจเป3นนิติบุคคลไว�จนกว:าจะได�ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว หรือสั่งให�เจ�าพนักงานคดีหรือ
บุคคลหน่ึงบุคคลใดดําเนินการโดยให�ผู�ประกอบธุรกิจเป3นผู�รับผิดชอบในค:าใช�จ:าย และหากผู�ประกอบ
ธุรกิจไม:ชําระ ให�บุคคลน้ันมีอํานาจบังคับคดีกับผู�ประกอบธุรกิจเสมือนหน่ึงเป3นเจ�าหน้ีตามคํา
พิพากษา ผู�ประกอบธุรกิจหรือผู�มีอํานาจทําการแทนของผู�ประกอบธุรกิจในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจ
เป3นนิติบุคคลท่ีถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําสั่ง จะต�องถูกกักขังไว�จนกว:าจะมีประกัน หรือประกัน
และหลักประกันตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดว:าตนยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งทุกประการ 
แต:ท้ังน้ี ห�ามไม:ให�กักขังผู�ประกอบธุรกิจหรือผู�มีอํานาจทําการแทนของผู�ประกอบธุรกิจในกรณีท่ีผู�
ประกอบธุรกิจเป3นนิติบุคคลแต:ละคร้ังเกินกว:าหกเดือนนับแต:วันจับหรือกักขัง แล�วแต:กรณี 

 
มาตรา ๔๔  ในคดีท่ีผู�ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟIองเป3นนิติบุคคล หากข�อเท็จจริงปรากฏ

ว:านิติบุคคลดังกล:าวถูกจัดต้ังข้ึนหรือดําเนินการโดยไม:สุจริต หรือมีพฤติการณ2ฉ�อฉลหลอกลวง
ผู�บริโภค หรือมีการยักย�ายถ:ายเททรัพย2สินของนิติบุคคลไปเป3นประโยชน2ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และ
ทรัพย2สินของนิติบุคคลมีไม:เพียงพอต:อการชําระหน้ีตามฟIอง เม่ือคู:ความร�องขอหรือศาลเห็นสมควร 
ให�ศาลมีอํานาจเรียกหุ�นส:วน ผู�ถือหุ�นหรือบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือ
ผู�รับมอบทรัพย2สินจากนิติบุคคลดังกล:าวเข�ามาเป3นจําเลยร:วม และให�มีอํานาจพิพากษาให�บุคคลเช:น
ว:าน้ันร:วมรับผิดชอบในหน้ีท่ีนิติบุคคลมีต:อผู�บริโภคได�ด�วย เว�นแต:ผู�น้ันจะพิสูจน2ได�ว:าตนมิได�มีส:วนรู�
เห็นในการกระทําดังกล:าว หรือในกรณีของผู�รับมอบทรัพย2สินน้ันจากนิติบุคคลจะต�องพิสูจน2ได�ว:าตน
ได�รับทรัพย2สินมาโดยสุจริตและเสียค:าตอบแทน 

ผู�รับมอบทรัพย2สินจากนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงให�ร:วมรับผิดไม:เกินทรัพย2สินท่ีผู�น้ัน
ได�รับจากนิติบุคคลน้ัน 

 
หมวด ๓ 
อุทธรณ2 

   
 

มาตรา ๔๕  ให�จัดต้ังแผนกคดีผู�บริโภคข้ึนในศาลอุทธรณ2และศาลอุทธรณ2ภาค โดย
ให�มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ2คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต�นในคดีผู�บริโภค 

 
มาตรา ๔๖  การอุทธรณ2คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต�นในคดีผู�บริโภค ให�

อุทธรณ2ไปยังศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคภายในกําหนดหน่ึง
เดือนนับแต:วันท่ีได�อ:านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๔๗  ในคดีผู�บริโภคท่ีราคาทรัพย2สินหรือจํานวนทุนทรัพย2ท่ีพิพาทกันในช้ัน

อุทธรณ2ไม:เกินห�าหม่ืนบาทหรือไม:เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห�ามมิให�คู:ความอุทธรณ2ใน
ป7ญหาข�อเท็จจริง 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผู�อุทธรณ2เห็นว:าคดีต�องห�ามอุทธรณ2ตามมาตรา ๔๗ ผู�อุทธรณ2

อาจย่ืนคําขอโดยทําเป3นคําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณ2ต:อศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือศาล
อุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคไปพร�อมกับอุทธรณ2ก็ได� ในกรณีเช:นว:าน้ี เม่ือศาลช้ันต�นตรวจอุทธรณ2
แล�วเห็นว:าเป3นอุทธรณ2ท่ีต�องห�าม ก็ให�ส:งอุทธรณ2และคําขอดังกล:าวไปยังศาลอุทธรณ2แผนกคดี
ผู�บริโภคหรือศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคเพ่ือพิจารณา แต:ถ�าศาลช้ันต�นเห็นว:าอุทธรณ2ดังกล:าว
ไม:ต�องห�ามก็ให�มีคําสั่งรับอุทธรณ2น้ันไว�ดําเนินการต:อไป 

ในกรณีที่ศาลชั้นต�นสั่งไม:รับอุทธรณ2เพราะเหตุต�องห�ามอุทธรณ2ตามมาตรา ๔๗ 
ผู�อุทธรณ2อาจย่ืนคําขอโดยทําเป3นคําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณ2ต:อศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือ
ศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต:วันท่ีศาลช้ันต�นมีคําสั่งก็ได� ถ�าคู:ความ
ย่ืนคําขอดังกล:าวแล�ว จะอุทธรณ2คําสั่งไม:รับอุทธรณ2ไม:ได� 

หลักเกณฑ2และวิธีการย่ืนคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ2แผนกคดี
ผู�บริโภคหรือศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให�เป3นไปตามข�อกําหนด
ของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๔๙  การพิจารณาพิพากษาคดีผู�บริโภคในศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือ

ศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว  ท้ังน้ี ตามข�อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา 

ภายใต�บังคับมาตรา ๕๑ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภค
และศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคให�เป3นท่ีสุด๓ 

 
มาตรา ๕๐  ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู�บริโภคในศาลช้ันต�นมาใช�

บังคับแก:การอุทธรณ2และการพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคและ
ศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภคโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

ฎีกา 
   

 
มาตรา ๕๑๔  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือ

ศาลอุทธรณ2ภาคแผนกคดีผู�บริโภค ให�นําบทบัญญัติแห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:งมาใช�
บังคับโดยอนุโลม 
                                                 

๓ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๕๒๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕  ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู�บริโภคในศาลช้ันต�นมาใช�

บังคับแก:การพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
วิธีการช่ัวคราวก:อนพิพากษา 

   
 

มาตรา ๕๖  ก:อนย่ืนฟIองคดีผู�บริโภค หากมีเหตุเช:นเดียวกับกรณีท่ีจะทําให�โจทก2มี
สิทธิย่ืนคําขอให�ศาลมีคําสั่งจัดให�มีวิธีคุ�มครองช่ัวคราวก:อนพิพากษาตามมาตรา ๒๕๔ (๒) แห:ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:ง หรือมีความจําเป3นต�องขอให�ศาลมีคําสั่งห�ามช่ัวคราวมิให�
จําเลยกระทําการหรืองดเว�นกระทําการอย:างหน่ึงอย:างใดเพ่ือคุ�มครองประโยชน2ของผู�บริโภคเป3น
ส:วนรวม ผู�ท่ีจะเป3นโจทก2อาจย่ืนคําขอฝSายเดียวโดยทําเป3นคําร�องเพ่ือขอใช�วิธีการช่ัวคราวดังกล:าว
ก:อนฟIองได� 

คําขอตามวรรคหน่ึงต�องบรรยายถึงข�อเท็จจริงท่ีแสดงว:ามีเหตุท่ีจะฟIองผู�ประกอบ
ธุรกิจเป3นจําเลย และมีเหตุเพียงพอท่ีจะทําให�เช่ือว:าสมควรท่ีศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอน้ัน 
รวมท้ังจะต�องมีบันทึกถ�อยคํายืนยันข�อเท็จจริงของผู�รู�เห็นเหตุแห:งการขอน้ันเพ่ือสนับสนุนข�ออ�าง
ดังกล:าว 

 
มาตรา ๕๗  ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา ๕๖ ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ 

หากพิจารณาแล�วเห็นว:า 
(๑) คําขอท่ีย่ืนและในโอกาสท่ีย่ืนคําขอน้ันมีเหตุสมควร และมีเหตุเพียงพอท่ีศาลจะ

มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอน้ันได� และ 
(๒) สภาพแห:งความเสียหายของผู�ขอไม:สามารถท่ีจะได�รับชดใช�เป3นเงินหรือทดแทน

ด�วยสิ่งอ่ืนใดได� หรือผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยไม:อยู:ในฐานะท่ีจะชดใช�หรือทดแทนความเสียหายแก:ผู�
ขอ หรือกรณีเป3นการยากท่ีจะบังคับคดีเอาแก:ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยน้ันได�ภายหลัง หรือจะเกิด
ความเสียหายต:อผู�บริโภคเป3นส:วนรวมอันยากต:อการแก�ไขเยียวยาในภายหลัง 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ท้ังน้ี โดยให�คํานึงถึงความเสียหายว:าจะเกิดข้ึนแก:ฝSายใดฝSายหน่ึงมากกว:ากันเพียงใด
เป3นสําคัญ 

ถ�าศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอน้ัน คําสั่งเช:นว:าน้ีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๘  ให�ศาลแจ�งคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให�ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลย

ทราบโดยไม:ชักช�า 
คําสั่งศาลตามวรรคหน่ึงน้ันให�มีผลบังคับแก:ผู�ที่จะถูกฟIองเป3นจําเลยได�ทันที 
 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให�ศาลพิเคราะห2ถึงความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก:ผู�ที่จะถูกฟIองเป3นจําเลย และอาจสั่งให�ผู�ขอตามมาตรา ๕๖ วางเงินหรือหา
ประกันมาให�ตามจํานวนภายในระยะเวลาและกําหนดเง่ือนไขอย:างใดตามท่ีศาลเห็นสมควรสําหรับ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดังกล:าวก็ได� 

 
มาตรา ๖๐  ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยอาจย่ืนคําขอให�ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

คําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ได� ถ�าศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมดังกล:าว คําสั่งเช:นว:า
น้ีให�เป3นท่ีสุด 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยอาจมีคําขอให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ขอตาม
มาตรา ๕๖ ชดใช�ค:าสินไหมทดแทนแก:ตนได� โดยขอรวมไปกับคําขอให�ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน 
หรือย่ืนคําขอต:อศาลภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม
ดังกล:าว และเม่ือศาลทําการไต:สวนแล�วเห็นว:าคําสั่งเดิมท่ีถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงน้ันเป3นการสั่ง
โดยความผิดหรือความเลินเล:อของผู�ขอ ทําให�ศาลมีความเห็นหลงไปว:ามีเหตุท่ีจะฟIองผู�ท่ีจะถูกฟIอง
เป3นจําเลยน้ัน หรือมีเหตุเพียงพอท่ีจะสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ขอชดใช�ค:าสินไหม
ทดแทนให�แก:ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยได�ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร และถ�าผู�ขอไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง
ศาล ศาลมีอํานาจบังคับผู�ขอเสมือนหน่ึงว:าเป3นลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีผู�ขอตามมาตรา ๕๖ มิได�ฟIองคดีเก่ียวกับคําขอท่ีศาลมีคําสั่ง

อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ให�
ถือว:าคําสั่งน้ันเป3นอันยกเลิกเม่ือครบกําหนดดังกล:าว 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยอาจย่ืนคําขอต:อศาลภายในสามสิบ
วันนับแต:วันท่ีถือว:าคําสั่งน้ันเป3นอันยกเลิก ขอให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ขอตามมาตรา ๕๖ ชดใช�ค:าสินไหม
ทดแทนแก:ตนได� และให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ขอชดใช�ค:าสินไหมทดแทนให�แก:ผู�ท่ีจะถูกฟIองเป3นจําเลยได�
ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร และถ�าผู�ขอไม:ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับผู�ขอเสมือนหน่ึง
ว:าเป3นลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีผู�ขอตามมาตรา ๕๖ ฟIองคดีเก่ียวกับคําขอท่ีศาลมีคําสั่ง

อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ให�
คําสั่งอนุญาตน้ันหรือคําสั่งอนุญาตท่ีศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง มีผลใช�บังคับ
ต:อไป เว�นแต:ศาลจะมีคําสั่งตามคําขอของจําเลยให�ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป3นอย:างอ่ืน และให�นํา
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มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๓ แห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:งมาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓  ในระหว:างการพิจารณา ถ�ามีความจําเป3นต�องกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการใด ๆ เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรือปIองกันเหตุท่ีจะก:อให�เกิดความเสียหายแก:คู:ความหรือ
ผู�บริโภคเป3นส:วนรวมเป3นการช่ัวคราวก:อนการพิพากษาคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือคู:ความมีคําขอ
หรือปรากฏจากรายงานของเจ�าพนักงานคดี ให�ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการน้ันได�เท:าท่ี
จําเป3นและพอสมควรแก:กรณีเพ่ือประโยชน2แห:งความยุติธรรม  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ี
กําหนดโดยข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

เพ่ือประโยชน2ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให�บุคคลท่ี
เก่ียวข�องแจ�งข�อมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลน้ันมาไต:สวนเก่ียวกับความเสียหาย เหตุท่ีจะก:อให�เกิด
ความเสียหาย รวมท้ังกิจการและทรัพย2สินของจําเลยได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
   

 
มาตรา ๖๔  ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหน้ีตามคําพิพากษาก:อน

มีการออกหมายบังคับคดีจะทําให�เจ�าหน้ีตามคําพิพากษาได�รับความเสียหายและหากเน่ินช�าไปจะไม:
อาจบังคับคดีได� เจ�าหน้ีตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝSายเดียวต:อศาลเพ่ือให�ออกหมายบังคับคดีไป
ทันทีโดยไม:จําต�องออกคําบังคับก:อนก็ได� 

 
มาตรา ๖๕  ภายหลังท่ีได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีผู�บริโภคแล�ว หากความปรากฏ

แก:ศาลว:ามีข�อขัดข�องทําให�ไม:อาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาได�หรือมีความจําเป3นต�อง
กําหนดวิธีการอย:างหน่ึงอย:างใดเพ่ือบังคับให�เป3นไปตามคําพิพากษา ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือ
แก�ไขข�อขัดข�องดังกล:าวตามความจําเป3นและสมควรแก:กรณีเพ่ือประโยชน2แห:งความยุติธรรม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  บรรดาคดีผู�บริโภคซึ่งค�างพิจารณาอยู:ในศาลก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ ให�ศาลน้ันมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต:อไป และให�บังคับตามกฎหมายซึ่งใช�อยู:ก:อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับจนกว:าคดีน้ันจะถึงท่ีสุด 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ2  จุลานนท2 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป7จจุบันระบบเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย:างรวดเร็ว และมีการนําความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีมาใช�ในการผลิตสินค�า
และบริการมากข้ึน ในขณะท่ีผู�บริโภคส:วนใหญ:ยังขาดความรู�ในเร่ืองของคุณภาพสินค�าหรือบริการ
ตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู�ประกอบธุรกิจ ท้ังยังขาดอํานาจต:อรองในการเข�าทําสัญญาเพ่ือให�
ได�มาซึ่งสินค�าหรือบริการ ทําให�ผู�บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู:เสมอ  นอกจากน้ี เม่ือเกิดข�อพิพาทข้ึน 
กระบวนการในการเรียกร�องค:าเสียหายต�องใช�เวลานานและสร�างความยุ:งยากให�แก:ผู�บริโภคท่ีจะต�อง
พิสูจน2ถึงข�อเท็จจริงต:าง ๆ ซึ่งไม:อยู:ในความรู�เห็นของตนเอง อีกท้ังต�องเสียค:าใช�จ:ายในการดําเนินคดี
สูง ผู�บริโภคจึงตกอยู:ในฐานะท่ีเสียเปรียบจนบางคร้ังนําไปสู:การใช�วิธีการท่ีรุนแรงและก:อให�เกิดการ
เผชิญหน�าระหว:างผู�ประกอบธุรกิจกับกลุ:มผู�บริโภคท่ีไม:ได�รับความเป3นธรรม อันส:งผลกระทบต:อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให�มีระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเอ้ือต:อการใช�สิทธิเรียกร�อง
ของผู�บริโภค เพ่ือให�ผู�บริโภคท่ีได�รับความเสียหายได�รับการแก�ไขเยียวยาด�วยความรวดเร็ว ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพ อันเป3นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค ขณะเดียวกัน เป3นการส:งเสริมให�ผู�ประกอบ
ธุรกิจหันมาให�ความสําคัญต:อการพัฒนาคุณภาพของสินค�าและบริการให�ดีย่ิงข้ึน  จึงจําเป3นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายว:าด�วยการ
คุ�มครองผู�บริโภคได�กําหนดให�มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองมีสิทธิฟIองคดีแพ:ง 
คดีอาญา และดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพ่ือคุ�มครองผู�บริโภคท่ีเป3นประโยชน2ต:อผู�บริโภค
โดยส:วนรวมตามที่คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคกําหนดแทนผู�บริโภคได�  ดังนั้น เพื่อให�มูลนิธิท่ี
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภครับรองมีอํานาจฟIองและดําเนินคดีสอดคล�องกับกฎหมายดังกล:าว  
จึงจําเป3นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป3นต�นไป 

 
มาตรา ๖  การฎีกาคดีผู�บริโภคท่ีศาลอุทธรณ2แผนกคดีผู�บริโภคหรือศาลอุทธรณ2ภาค

แผนกคดีผู�บริโภคมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�บังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งใช�บังคับอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับจนกว:าคดีจะเสร็จการพิจารณาจากศาลฎีกา 

 
มาตรา ๗  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน�า ๑/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๓๗/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีได�มีการแก�ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ2การอุทธรณ2และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ:ง โดยให�คดีแพ:งถึงท่ีสุดใน
ระดับช้ันศาลอุทธรณ2และคดีท่ีข้ึนสู:ศาลฎีกาจะต�องได�รับอนุญาตจากศาลฎีกา สมควรแก�ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ2การอุทธรณ2และฎีกาในคดีผู�บริโภคให�มีความสอดคล�องเป3นระบบเดียวกัน  จึงจําเป3นต�อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู�จัดทํา 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
นุสรา/เพ่ิมเติม 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 


