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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 กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกาหนด
ของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไ ม่มีบทบั ญญัติและข้อก าหนดดั งกล่ าวให้ นาบทบัญญั ติแห่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็ นผู้วินิจฉัย คา
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใดๆ ที่ได้กระทาไปก่อนที่จะมีคา
วินิจฉัยนั้น
การขอให้ ป ระธานศาลอุทธรณ์วิ นิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่งไม่ว่า โดยคู่ความเป็นผู้ ขอหรือโดยศาล
เห็นสมควร ถ้าเป็นการขอในคดีผู้บริโภคต้องกระทาอย่างช้าในวันนัดพิจารณา แต่ถ้าเป็นการขอในคดีอื่นต้องกระทาอย่าง
ช้าในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามมิให้มีการขอให้
วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อได้รับคาขอจากศาลชั้นต้นแล้ว ให้ประธานศาลอุทธรณ์มี คาวินิจฉัยและแจ้งผลไปยัง
ศาลชั้นต้นโดยเร็ว
เพื่อให้การดาเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดาเนินการใดๆ ระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้ จะดาเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้
หมวด ๒
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
ส่วนที่ ๑
การฟ้องคดี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคา
ฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอคาฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมี
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย การยื่นคาฟ้องตลอดจนการดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีผู้บริโภคซึ่งดาเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มี
อานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้น
ที่สุด
ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนาคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ดาเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดี
หรือที่ไม่จาเป็น หรือมีพฤติการณ์อื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคาสั่งให้บุคคลนั้นชาระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการ
ยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกาหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลมีอานาจ
สั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ

๒

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดเสียค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให้คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นชาระต่อศาลในนามของผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้บริโภคหรือผู้มี
อานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นได้รับยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ บริโภค มีอานาจฟ้องและดาเนินคดี ผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้โดยให้นาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการฟ้องและการดาเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภคให้ชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้ฟ้องและมี
การเรียกค่าเสียหาย ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น
การถอนฟ้องหรื อการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้องศาลจะมีคาสั่งอนุญาตได้ต่อเมื่อเห็นว่าการถอน
ฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
ถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว สมาคมผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องเข้าดาเนินคดีต่อไป ถ้าศาลเห็นว่าผู้บริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึงการถูกเพิกถอน
การรับรองดังกล่าว ศาลจะมีคาสั่งให้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบโดยกาหนดระยะเวลาที่ต้องเข้ามาในคดีไปพร้อมด้วยก็ได้
บรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ทาไปก่อนเข้ามาในคดีให้มีผลผูกพันผู้บริโภคนั้นด้วย และหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามาภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ศาลมีอานาจสั่งจาหน่ายคดีส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐ การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์
จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคาฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
คาฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งคาขอบังคับชัดเจนพอที่จะทาให้เข้าใจได้ หาก
ศาลเห็นว่าคาฟ้องนั้นไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสาคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคาสั่งให้โจทก์แก้ไขคาฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้อง
หรือชัดเจนขึ้นก็ได้
มาตรา ๒๑ ภายหลังที่ได้มีการฟ้องคดีผู้บริโภคแล้ว หากมีการเสนอคาฟ้องเข้ ามาในคดีดังกล่าวไม่ว่า
โดยวิธีฟ้องเพิ่มเติม ฟ้องแย้ง หรื อโดยสอดเข้ามาในคดี หรือหากศาลมีคาสั่ งให้รวมพิจารณาคดีแพ่งอื่นใดเข้ากับคดี
ผู้บริโภค ให้ถือว่าคดีในส่วนที่เกี่ยวกับคาฟ้องซึ่งได้ยื่นภายหลังและคดีที่ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเหล่านั้นเป็นคดีผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาคดี
มาตรา ๒๒ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่
การนามาเมื่อมีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีผู้บริโภคเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนจานงจะอ้างอิงจะ
สูญหายก่อนที่จะนามาสืบ หรือเป็นการยากที่จะนามาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคาขอต่อศาล
เพื่อมีคาสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีก็ได้
เมื่อศาลได้รั บคาขอเช่น ว่านั้น ให้ ศาลหมายเรียกผู้ ขอและคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งคาขอตามที่เห็นสมควรถ้าศาลสั่งอนุญาตตามคาขอ ก็ให้สืบ
พยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ส่วนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บ
รักษาไว้
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ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในราชอาณาจักรและยังมิได้
เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งคาขอนั้นอย่างคาขออันอาจทาได้แต่ฝ่ายเดียว และถ้าศาลสั่ง
อนุญาตตามคาขอแล้วให้สืบพยานไปฝ่ายเดียว
มาตรา ๒๓ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคาขอตามมาตรา ๒๒ ผู้ยื่นคาขอจะยื่นคาร้องรวมไปด้วย
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า และถ้าจาเป็นจะขอให้ศาลมีคาสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุ
ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ให้นามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ เมื่อศาลสั่งรั บคาฟ้องแล้ว ให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียก
จาเลยให้มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ศาลส่งสาเนาคาฟ้องหรือ
สาเนาบันทึกคาฟ้องให้จาเลย และสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย
จาเลยจะยื่นคาให้การเป็นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๒๕ ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจาเลยมาพร้อมกันแล้วให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุ คคลที่
ศาลกาหนดหรือที่คู่ความตกลงกันทาการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่
เกลี่ย ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควรผู้ไกล่เกลี่ยจะสั่งให้ดาเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้า
ตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๒๖ ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และจาเลยยังไม่ได้
ยื่นคาให้การ ให้ศาลจัดให้มีการสอบถามคาให้การของจาเลยโดยจาเลยจะยื่นคาให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจา
ก็ได้ ในกรณีที่ยื่นคาให้การเป็นหนังสือ หากศาลเห็นว่าคาให้การดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสาคัญบางเรื่อง ศาลอาจ
มีคาสั่งให้จาเลยแก้ไขคาให้การในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจัดให้มีการบันทึก
คาให้การนั้นและให้จาเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ถ้าจาเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื่นคาให้การให้ถือว่า
จาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
มาตรา ๒๗ เมื่อโจทก์ได้ทราบคาสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ไม่ว่าจาเลยจะมาศาลหรือไม่ ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดาเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคาสั่ง
จาหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว้นแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีศาลจะเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น
ไปฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา
เมื่อจาเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา ๒๔ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจาเลยไม่ได้ยื่นคาให้การไว้ ให้ถือว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้การแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าจาเลยได้
ยื่นคาให้การไว้ก่อนหรือในวันนัดดังกล่าว ให้ถือว่าจาเลยขาดนัดพิจารณา
มาตรา ๒๘ ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มิใช่วันนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔ ให้ถือว่า
คู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดาเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ดาเนินไปในนัด
นั้นด้วยแล้ว
มาตรา ๒๙ ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจาเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิตการประกอบ
การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ หรือการดาเนินการใดๆ ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ใน
ความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้น
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มาตรา ๓๐ ถ้าภายหลังที่ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้ว ปรากฏว่ามีการฟ้องผู้ประกอบ
ธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีกโดยข้อเท็จจริงที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อนและศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยไว้แล้ว
ศาลในคดีหลังอาจมีคาสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน
เว้นแต่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้นยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความที่เสียเปรียบ
ต่อ สู้ คดี ศาลมี อานาจเรี ย กพยานหลั กฐานมาสื บเองหรื อ อนุ ญ าตให้ คู่ ความน าพยานหลั ก ฐานมาสื บ เพิ่ม เติ มตามที่
เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้สืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนาพยานเข้าสืบว่า
ประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดแล้วบันทึกไว้หรือสั่งให้คู่ความจัดทาบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่
เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๒ ก่อนการสืบพยาน ให้ศาลแจ้งประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความทราบและจะกาหนดให้คู่ความ
ฝ่ายใดนาพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลมี
อานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้ศาลมีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่จาเป็นแล้วรายงานให้ศาลทราบ รวมทั้งมีอานาจเรียกสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหนึ่งต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้ง
พยานหลักฐานดังกล่าว
มาตรา ๓๔ ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเองให้ศาลเป็นผู้
ซักถามพยาน คู่ความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
ให้ศาลมีอานาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้น
อ้างก็ตาม
มาตรา ๓๕ การนั่งพิจารณาสืบพยาน ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จ
การพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ศาลจะมีคาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
มาตรา ๓๖ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควรในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและ
ค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม
มาตรา ๓๗ เมื่อได้สืบพยานหลักฐานตามที่จาเป็นและคู่ความได้แถลงการณ์ ถ้าหากมีเสร็จแล้วให้ถือ
ว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดและให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งโดยเร็ว แต่ตราบใดที่ยังมิได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง หาก
ศาลเห็นว่าเป็นการจาเป็นที่จะต้องนาพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลทาการสืบ
พยานหลักฐานต่อไปได้ ซึ่งอาจรวมทั้งการเรียกพยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ
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ส่วนที่ ๓
คาพิพากษาและคาสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา ๓๘ คาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดตัดสินคดี อย่างน้อยต้องแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและ
คาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๓๙ ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่า
จานวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามคาขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายตามฟ้อง ศาลมีอานาจยกขึ้นวินิ จฉัยให้ถูกต้องหรือกาหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏใน
คาขอบังคับของโจทก์ก็ตาม แต่ข้อที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่คู่ความยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้ว
โดยชอบ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรื ออนามัยและในเวลาที่พิพากษาคดี
เป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าวในคาพิพากษาหรือคาสั่งว่ายังสงวนไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะแก้ไขคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคา
พิพากษาหรือคาสั่ง แต่ก่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน
มาตรา ๔๑ ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับผิดในความชารุดบกพร่องของสินค้า หากศาลเชื่อว่าความชารุดบกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสิน ค้านั้นและไม่
อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนาไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายแก่
ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ให้ศาลมีอานาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชารุดบกพร่องนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะของสินค้าที่อาจเปลี่ยน
ทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้านั้น ให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้บริโภคชดใช้ค่า
ใช้ทรัพย์หรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีคาสั่งเรียกผู้ผลิตหรือผู้
นาเข้าดังกล่าวเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและมีอานาจพิพากษาให้
บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดในหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย
มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทาที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทาโดยเจตนาเอาเปรียบ
ผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นาพาต่อความ
เสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่
ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่ าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้
ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนดได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถ านะทาง
การเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการ
ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
การกาหนดค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ ศาลมีอานาจกาหนดได้ไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนดมีจานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอานาจ
กาหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนด
มาตรา ๔๓ ในคดีผู้ บ ริ โ ภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีห รือจาหน่ายคดีเสียจาก สารบบความหาก
ข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่ายังมีสินค้าที่ได้จาหน่ายไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ในท้องตลาดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคโดยส่วนรวม และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอย่างอื่นได้ ให้ศาลมีอานาจออกคาสั่งดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินค้าดังกล่าวซึ่งอาจเป็นอันตรายคืนจากผู้บริโภคเพื่อทา
การแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายในเวลาที่กาหนดโดยค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจเองแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือ
ดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ ก็ให้ใช้ราคาตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคานึงถึงลักษณะและสภาพของสินค้าขณะรับคืน
รวมทั้งความสุจริตของผู้ประกอบธุรกิจประกอบด้วย
(๒) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่เหลืออยู่และให้เรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จาหน่ายแก่ผู้บริโภค
กลั บ คื น จนกว่า จะได้มี ก ารแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงสิ น ค้า ดัง กล่ า วให้ มี ความปลอดภัย แต่ ถ้า เป็น กรณี ที่ ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงได้ ศาลจะมีคาสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือนาเข้าสินค้านั้นก็ได้และหากเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะ
เก็บสินค้าที่เหลือไว้เพื่อจาหน่ายต่อไป ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมีอานาจสั่งจับกุมและ
กักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอานาจทาการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลไว้จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว หรือสั่งให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดดาเนินการโดยให้ผู้ประกอบธุ รกิจเป็น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ชาระให้บุคคลนั้นมีอานาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอานาจทาการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
นิติบุคคลที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคาสั่ง จะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือประกันและหลักประกันตาม
จานวนที่ศาลเห็นสมควรกาหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคาสั่งทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้มีอานาจทาการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลแต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วัน
จับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๔ ในคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านิติบุคคลดังกล่าว
ถูกจัดตั้งขึ้นหรือดาเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของ
นิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพย์สินของนิติบุคคลมีไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามฟ้อง เมื่อ
คู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีอานาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของ
นิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจาเลยร่วม และให้มีอานาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้น
ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว
หรือในกรณีของผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจากนิติบุคคลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
ผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ร่วมรับผิดไม่เกินทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้รับจากนิติบุคคล
นั้น
หมวด ๓
อุทธรณ์
มาตรา ๔๕ ให้จัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค โดยให้ มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค
มาตรา ๔๖ การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค ให้อุทธรณ์ไปยังศาล
อุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ไ ด้อ่านคาพิพากษา
หรือคาสั่งนั้น
มาตรา ๔๗ ในคดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินหรือจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้า
หมื่นบาทหรือไม่เกินจานวนที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคดีต้อ งห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคาขอโดย
ทาเป็นคาร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคไปพร้อมกับ
อุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ เมื่อศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม ก็ให้ส่งอุทธรณ์ และคาขอ

๗

ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคเพื่อพิจารณา แต่ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า
อุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องห้ามก็ให้มีคาสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้ดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคาขอ
โดยทาเป็นคาร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคภายใน
กาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งก็ได้ ถ้าคู่ความยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว จะอุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
หลั กเกณฑ์และวิ ธีการยื่ น คาขอและการพิจารณาคาขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโ ภคหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๔๙ การพิจารณาพิพากษาคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีผู้บริโภคต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๒ คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคและศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๐ ให้ น าบทบั ญ ญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้ บริ โ ภคในศาลชั้นต้นมาใช้ บัง คับแก่การ
อุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโ ภคและศาลอุทธรณ์ภ าคแผนกคดี
ผู้บริโภคโดยอนุโลม
หมวด ๔
ฎีกา
มาตรา ๕๑ คดีที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์
ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปัญหาข้อกฎหมายภายในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่ความยื่นฎีกาไปพร้อมกับคาร้องนั้นด้วย โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งในคดีนั้น แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคาร้องพร้อมฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
มาตรา ๕๒ ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา ๕๑ ได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็น
ปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นปัญหาสาคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
มาตรา ๕๓ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคาร้องตามมาตรา ๕๑ การพิจารณาคาร้องการตรวจรับ
ฎีกา การแก้ฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๕๒ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประธาน
ศาลฎีกา
มาตรา ๕๔ ในคดีที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกาเห็นว่าคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนศาลฎีกาจะมีคาวินิจฉัยแต่เฉพาะใน
ปัญหาข้อกฎหมายและยกคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้น แล้วมีคาสั่งให้ศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณี ทาคาพิพากษาหรือคาสั่งใหม่ภายใต้กรอบคาวินิจฉัยของศาล
ฎีกาก็ได้
มาตรา ๕๕ ให้น าบทบั ญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผู้ บริโ ภคในศาลชั้นต้นมาใช้ บังคับแก่การ
พิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม
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