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4.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

------------------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อก าหนด
ของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดดังกล่าวให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๘  ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย ค า
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใดๆ ที่ได้กระท าไปก่อนที่จะมีค า
วินิจฉัยนั้น 

การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรือโดยศาล
เห็นสมควร ถ้าเป็นการขอในคดีผู้บริโภคต้องกระท าอย่างช้าในวันนัดพิจารณา แต่ถ้าเป็นการขอในคดีอ่ืนต้องกระท าอย่าง
ช้าในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามมิให้มีการขอให้
วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อได้รับค าขอจากศาลชั้นต้นแล้ว ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยและแจ้งผลไปยัง
ศาลชั้นต้นโดยเร็ว 

เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การด าเนินการใดๆ ระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้ จะด าเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้ 

  
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น 
ส่วนที่ ๑ 

การฟ้องคดี 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอค า

ฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว 

 มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย การยื่นค าฟ้องตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีผู้บริโภคซึ่งด าเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มี
อ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้น
ที่สุด 

ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคน าคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ด าเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดี
หรือที่ไม่จ าเป็น หรือมีพฤติการณ์อ่ืนที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้บุคคลนั้นช าระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการ
ยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 



๒ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดเสียค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให้คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นช าระต่อศาลในนามของผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้บริโภคหรือผู้มี
อ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นได้รับยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร 

 มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้โดยให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการฟ้องและการด าเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภคให้ชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้ฟ้องและมี
การเรียกค่าเสียหาย ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น 

การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้องศาลจะมีค าสั่งอนุญาตได้ต่อเมื่อเห็นว่าการถอน
ฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม 

ถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว สมาคมผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องเข้าด าเนินคดีต่อไป ถ้าศาลเห็นว่าผู้บริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึงการถูกเพิกถอน
การรับรองดังกล่าว ศาลจะมีค าสั่งให้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบโดยก าหนดระยะเวลาที่ต้องเข้ามาในคดีไปพร้อมด้วยก็ได้ 
บรรดากระบวนพิจารณาท่ีได้ท าไปก่อนเข้ามาในคดีให้มีผลผูกพันผู้บริโภคนั้นด้วย และหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามาภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ศาลมีอ านาจสั่งจ าหน่ายคดีส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

 มาตรา ๒๐  การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์
จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

ค าฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งค าขอบังคับชัดเจนพอที่จะท าให้เข้าใจได้ หาก
ศาลเห็นว่าค าฟ้องนั้นไม่ถูกต้องหรือขาดสาระส าคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทก์แก้ไขค าฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้อง
หรือชัดเจนขึ้นก็ได้ 

 มาตรา ๒๑  ภายหลังที่ได้มีการฟ้องคดีผู้บริโภคแล้ว หากมีการเสนอค าฟ้องเข้ามาในคดีดังกล่าวไม่ว่า
โดยวิธีฟ้องเพ่ิมเติม ฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี หรือหากศาลมีค าสั่งให้รวมพิจารณาคดีแพ่งอ่ืนใดเข้ากับคดี
ผู้บริโภค ให้ถือว่าคดีในส่วนที่เกี่ยวกับค าฟ้องซึ่งได้ยื่นภายหลังและคดีที่ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเหล่านั้นเป็นคดีผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณาคดี 

มาตรา ๒๒  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่
การน ามาเม่ือมีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีผู้บริโภคเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนจ านงจะอ้างอิงจะ
สูญหายก่อนที่จะน ามาสืบหรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาล
เพ่ือมีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีก็ได้ 

เมื่อศาลได้รับค าขอเช่นว่านั้น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควรถ้าศาลสั่งอนุญาตตามค าขอ ก็ให้สืบ
พยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ส่วนรายงานและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บ
รักษาไว้ 



๓ 

ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรและยังมิได้
เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งค าขอนั้นอย่างค าขออันอาจท าได้แต่ฝ่ายเดียว และถ้าศาลสั่ง
อนุญาตตามค าขอแล้วให้สืบพยานไปฝ่ายเดียว 

 มาตรา ๒๓  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นค าขอตามมาตรา ๒๒ ผู้ยื่นค าขอจะยื่นค าร้องรวมไปด้วย
เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า และถ้าจ าเป็นจะขอให้ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุ
ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๔  เมื่อศาลสั่งรับค าฟ้องแล้ว ให้ศาลก าหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียก
จ าเลยให้มาศาลตามก าหนดนัดเพ่ือการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ศาลส่งส าเนาค าฟ้องหรือ
ส าเนาบันทึกค าฟ้องให้จ าเลย และสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย 

จ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 มาตรา ๒๕  ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจ าเลยมาพร้อมกันแล้วให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลที่

ศาลก าหนดหรือที่คู่ความตกลงกันท าการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่
เกลี่ย ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควรผู้ไกล่เกลี่ยจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้า
ตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 มาตรา ๒๖  ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และจ าเลยยังไม่ได้

ยื่นค าให้การ ให้ศาลจัดให้มีการสอบถามค าให้การของจ าเลยโดยจ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจา
ก็ได้ ในกรณีที่ยื่นค าให้การเป็นหนังสือ หากศาลเห็นว่าค าให้การดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระส าคัญบางเรื่อง ศาลอาจ
มีค าสั่งให้จ าเลยแก้ไขค าให้การในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจัดให้มีการบันทึก
ค าให้การนั้นและให้จ าเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

ถ้าจ าเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื่นค าให้การให้ถือว่า
จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ 

 มาตรา ๒๗  เมื่อโจทก์ได้ทราบค าสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ไม่ว่าจ าเลยจะมาศาลหรือไม่ ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว้นแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีศาลจะเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น
ไปฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา 

เมื่อจ าเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจ าเลยไม่ได้ยื่นค าให้การไว้ ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าจ าเลยได้
ยื่นค าให้การไว้ก่อนหรือในวันนัดดังกล่าว ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดพิจารณา 

 มาตรา ๒๘  ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอ่ืนที่มิใช่วันนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔ ให้ถือว่า
คู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการด าเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ด าเนินไปในนัด
นั้นด้วยแล้ว 

 มาตรา ๒๙  ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจ าเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิตการประกอบ 
การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ หรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ใน
ความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้น 



๔ 

 มาตรา ๓๐  ถ้าภายหลังที่ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้ว ปรากฏว่ามีการฟ้องผู้ประกอบ
ธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีกโดยข้อเท็จจริงที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อนและศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยไว้แล้ว 
ศาลในคดีหลังอาจมีค าสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน 
เว้นแต่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้นยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพ่ือให้โอกาสแก่คู่ความที่เสียเปรียบ
ต่อสู้คดี ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให้คู่ความน าพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้สืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องน าพยานเข้าสืบว่า
ประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดแล้วบันทึกไว้หรือสั่งให้คู่ความจัดท าบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

 มาตรา ๓๒  ก่อนการสืบพยาน ให้ศาลแจ้งประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความทราบและจะก าหนดให้คู่ความ
ฝ่ายใดน าพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้ 

มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันท่ีจะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลมี
อ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่จ าเป็นแล้วรายงานให้ศาลทราบ รวมทั้งมีอ านาจเรียกส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได ้

พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหนึ่งต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้ง
พยานหลักฐานดังกล่าว 

 มาตรา ๓๔  ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเองให้ศาลเป็นผู้
ซักถามพยาน คู่ความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล 

ให้ศาลมีอ านาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้น
อ้างก็ตาม 

 มาตรา ๓๕  การนั่งพิจารณาสืบพยาน ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จ
การพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ศาลจะมีค าสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

 มาตรา ๓๖  ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควรในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและ
ค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม 

 มาตรา ๓๗  เมื่อได้สืบพยานหลักฐานตามที่จ าเป็นและคู่ความได้แถลงการณ์ ถ้าหากมีเสร็จแล้วให้ถือ
ว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดและให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว แต่ตราบใดที่ยังมิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง หาก
ศาลเห็นว่าเป็นการจ าเป็นที่จะต้องน าพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลท าการสืบ
พยานหลักฐานต่อไปได้ ซึ่งอาจรวมทั้งการเรียกพยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ 

 
 
 
 
 

  



๕ 

ส่วนที่ ๓ 
ค าพิพากษาและค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี 

มาตรา ๓๘  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี อย่างน้อยต้องแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและ
ค าวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยนั้น 

 มาตรา ๓๙  ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่า
จ านวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามค าขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายตามฟ้อง ศาลมีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือก าหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏใน
ค าขอบังคับของโจทก์ก็ตาม แต่ข้อที่ศาลยกข้ึนวินิจฉัยนั้นจะต้องเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงที่คู่ความยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้ว
โดยชอบ 

 มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยและในเวลาที่พิพากษาคดี
เป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าวในค าพิพากษาหรือค าสั่งว่ายังสงวนไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน 

 มาตรา ๔๑  ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้า หากศาลเชื่อว่าความช ารุดบกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้นและไม่
อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากน าไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายแก่
ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ช ารุดบกพร่องนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะของสินค้าที่อาจเปลี่ยน
ทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้านั้น ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริโภคชดใช้ค่า
ใช้ทรัพย์หรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีค าสั่งเรียกผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าดังกล่าวเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและมีอ านาจพิพากษาให้
บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดในหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย 

มาตรา ๔๒  ถ้าการกระท าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท าโดยเจตนาเอาเปรียบ
ผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น าพาต่อความ
เสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่
ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่ าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้
ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถ านะทาง
การเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการ
ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

การก าหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจก าหนดได้ไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดมีจ านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด 

 มาตรา ๔๓  ในคดีผู้บริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจ าหน่ายคดีเสียจาก   สารบบความหาก
ข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่ายังมีสินค้าที่ได้จ าหน่ายไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ในท้องตลาดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคโดยส่วนรวม และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอย่างอ่ืนได้ ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 



๖ 

(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินค้าดังกล่าวซึ่งอาจเป็นอันตรายคืนจากผู้บริโภคเพ่ือท า
การแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายในเวลาที่ก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจเองแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือ
ด าเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ ก็ให้ใช้ราคาตามที่ศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึงลักษณะและสภาพของสินค้าขณะรับคืน 
รวมทั้งความสุจริตของผู้ประกอบธุรกิจประกอบด้วย 

(๒) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่เหลืออยู่และให้เรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค
กลับคืนจนกว่าจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสินค้าดังกล่าวให้มีความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ ศาลจะมีค าสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือน าเข้าสินค้านั้นก็ได้และหากเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะ
เก็บสินค้าที่เหลือไว้เพ่ือจ าหน่ายต่อไป ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจท าลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งจับกุมและ
กักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอ านาจท าการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลไว้จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว หรือสั่งให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดด าเนินการโดยให้ผู้ประกอบธุ รกิจเป็น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ช าระให้บุคคลนั้นมีอ านาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอ านาจท าการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
นิติบุคคลที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนค าสั่ง จะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือประกันและหลักประกันตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลแต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วัน
จับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๔๔  ในคดีท่ีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านิติบุคคลดังกล่าว
ถูกจัดตั้งขึ้นหรือด าเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของ
นิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพย์สินของนิติบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามฟ้อง เมื่อ
คู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีอ านาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ าเลยร่วม และให้มีอ านาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้น
ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว 
หรือในกรณีของผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจากนิติบุคคลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน 

ผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ร่วมรับผิดไม่เกินทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้รับจากนิติบุคคล
นั้น 

หมวด ๓ 
อุทธรณ์ 

มาตรา ๔๕  ให้จัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคข้ึนในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค โดยให้มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค 

 มาตรา ๔๖  การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค ให้อุทธรณ์ไปยังศาล
อุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้น 

 มาตรา ๔๗  ในคดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินหรือจ านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้า
หมื่นบาทหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง 

 มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นค าขอโดย
ท าเป็นค าร้องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคไปพร้อมกับ
อุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ เมื่อศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม ก็ให้ส่งอุทธรณ์ และค าขอ



๗ 

ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคเพ่ือพิจารณา แต่ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า
อุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องห้ามก็ให้มีค าสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้ด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นค าขอ
โดยท าเป็นค าร้องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายใน
ก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีค าสั่งก็ได้ ถ้าคู่ความยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว จะอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

 มาตรา ๔๙  การพิจารณาพิพากษาคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีผู้บริโภคต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๒ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคและศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๐  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับแก่การ
อุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
ผู้บริโภคโดยอนุโลม 
  

หมวด ๔ 
ฎีกา  

มาตรา ๕๑  คดีที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์
ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปัญหาข้อกฎหมายภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่ความยื่นฎีกาไปพร้อมกับค าร้องนั้นด้วย โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้น แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งค าร้องพร้อมฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

 มาตรา ๕๒  ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา ๕๑ ได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็น
ปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นปัญหาส าคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

 มาตรา ๕๓  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้องตามมาตรา ๕๑ การพิจารณาค าร้องการตรวจรับ
ฎีกา การแก้ฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๕๒ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกา 

 มาตรา ๕๔  ในคดีที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกาเห็นว่าค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนศาลฎีกาจะมีค าวินิจฉัยแต่เฉพาะใน
ปัญหาข้อกฎหมายและยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้น แล้วมีค าสั่งให้ศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณี ท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่ภายใต้กรอบค าวินิจฉัยของศาล
ฎีกาก็ได ้

 มาตรา ๕๕  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับแก่การ
พิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม 
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