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คุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒” 
  มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “ซ้ือ”  หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยใหคาตอบแทน
เปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
  “ขาย”  หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียก
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาว
ดวย 
  “สินคา”  หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 
  “บริการ”  หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือให
ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไมรวมถึง
การจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
  “ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 
  “ผูบริโภค”๒  หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใช
สินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม” 
                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๗๒ ก ฉบับพิเศษ หนา ๒๐ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



๒ 

  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพ่ือขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายหรือผูซ้ือเพ่ือขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการ
โฆษณาดวย 
  “ขอความ”  หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 
  “โฆษณา”  หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ 
เพ่ือประโยชนในทางการคา 
  “สื่อโฆษณา” หมายความวา  สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา เชนหนังสือพิมพสิ่งพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลขโทรศัพท หรือปาย 
  “ฉลาก”  หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏขอความ
เกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไว
กับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใช
ประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น 
  “สัญญา”๓  หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพ่ือซ้ือและ
ขายสินคาหรือใหและรับบริการ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค 
  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปน้ี 
  (๑)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการ 
  (๒)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
  (๓)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
  (๓ ทวิ)๔  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
  (๔)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว 
  มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง
เพ่ือทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
                                                                                                                                                    
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔ มาตรา ๔ (๓ ทวิ) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๓ 

  (๒)  คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๓)  เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา การขายสินคาหรือ
บริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณที่เกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๔)  มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนาตาม
สมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผู
ครอบครองไมอยูในที่น้ัน ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรอง
ขอมาเปนพยาน 
  การคนตามมาตรา ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก 
   มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวเม่ือผูที่เกี่ยวของรองขอ 
  บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
   

 
  มาตรา ๙๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ

                                                 
๕ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๔ 

ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 
  มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
  (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
  (๓)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินคาหรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็
ได 
  (๔)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ
คําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
  (๕ )   วางระเบียบเ ก่ียวกับการปฏิบัติหน าที่ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและ
คณะอนุกรรมการ 
  (๖)  สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหปฏิบัติการ
ตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
  (๗)  ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรอง
ขอตามมาตรา ๓๙ 
  (๘)  รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
  (๙)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค 
และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไปได 
  มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  อยูในตําแหนงคราวละสามป 
  กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
  มาตรา  ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔)  เปนบุคคลลมละลาย 



๕ 

  (๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
แทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
  มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่
ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปน้ี 
  (๑)  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
  (๒)  คณะกรรมการวาดวยฉลาก 
  (๓)๖  คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองที่เกี่ยวของตามที่
คณะกรรมการแตงตั้งขึ้น มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
  กรรมการเฉพาะเรื่อง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีและตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
  มาตรา ๑๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมายก็ได 
  มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 
๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๖ 

  มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สงเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 
  มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีที่จําเปนและเรงดวน 
  การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ และ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการ
ชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งน้ันก็ได 
  มาตรา ๑๙๗  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และจะใหมีรอง
เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 
  มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑)  รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 
  (๒)  ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทําการใดๆ อันมีลักษณะ
เปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจําเปนเพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
  (๓)  สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 
  (๔)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
  (๕)  ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัยใน
การบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด 
  (๖)  ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม 
สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
 
 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๗ 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 

   
 
  มาตรา ๒๑๘  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซํ้า
หรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 
  (๑)  ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวาเจาหนาที่
ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอนตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาว
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความ
ในหมวดนี้ได 
  (๒)  ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเน่ินชาตอไปไดให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความ
ในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑) 
  ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ 
ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 
  การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรคสอง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๑ 

การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
   

 
  มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใช
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งน้ี ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความ
ที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การ
จัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๘ 

  ขอความดังตอไปน้ี ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 
  (๑)  ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
  (๒)  ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวาจะ
กระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไมเปนความจริงหรือเกินความ
จริง หรือไมก็ตาม 
  (๓)  ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
  (๔)  ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
  (๕)  ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริง
ไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
  มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกาย
หรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 
๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปน้ี 
  (๑)  กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ทั้งน้ี โดยคณะกรรมการวาดวย
การโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาตางกันก็ได 
  (๒)  จํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
  (๓)  หามการโฆษณาสินคานั้น 
  ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
เห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติ
ดวย 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใดผูบริโภค
จําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ
ดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้นตองให
ขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 
  มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมายเพื่อการ
โฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นตอง
มีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ทั้งน้ี คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 



๙ 

  มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออก
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ี 
  (๑)  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
  (๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
  (๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
  (๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
  ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทําการโฆษณา 
  มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวาขอความใดที่
ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ใหคณะกรรมการวาดวย
การโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพ่ือแสดงความจริงได 
  ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการโฆษณาไม
สามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควรได
รูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 
  มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี ผูประกอบธุรกิจผูน้ันอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาให
ความเห็นในเรื่องน้ันกอนทําการโฆษณาได ในกรณีน้ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตองให
ความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับ
คําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความ
เห็นชอบแลว 
  การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
  การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตัด
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเม่ือมีเหตุอัน
สมควร 
  การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตามวรรคหนึ่ง 
มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
 
 
 



๑๐ 

สวนที่ ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

   
 
  มาตรา ๓๐๙  ใหสินคาที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาที่สั่ง
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก  
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เน่ืองใน
การใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซ่ึงการกําหนด
ฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคานั้นแตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมี
อํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๑๑๐  ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
  (๑)  ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
  (๒)  ตองระบุขอความดังตอไปน้ี 
   (ก)  ชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี 

(ข)  สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี  
(ค)  ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสินคานําเขา

ใหระบุชื่อประเทศที่ผลิตดวย 
(๓)  ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน วัน 

เดือน ปที่หมดอายุในกรณีเปนสินคาที่หมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภค ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนผูผลิตเพ่ือขายหรือผูสั่งหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือขายซึ่ง
สินคาที่ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมีขอความดังกลาวใน
วรรคหน่ึง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับใหผู
ประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 

                                                 
๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๑ 

  มาตรา ๓๓  เม่ือคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๓๑ 
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไข
ฉลากนั้นใหถูกตอง 
  มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
มาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูน้ันอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาใหความเห็นในฉลาก
น้ันกอนได ในกรณีน้ีใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินคา
ที่ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบธุรกิจในสินคา
ดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
ได 
  วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๒ ทว ิ

การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา๑๑ 
   

 
  มาตรา ๓๕ ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ 
คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปน
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 
   ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมี
ลักษณะดังตอไปน้ี 
   (๑)  ใชขอสัญญาที่จําเปนซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผู
ประกอบธุรกิจเกินสมควร 
   (๒)  หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด และ
เพ่ือประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทํา
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 
  การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๑๑ สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๒ 

   มาตรา ๓๕ ตรี  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใชขอสัญญานั้นดวย
ตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนไป
ตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแต
กรณี 
  มาตรา ๓๕ จัตวา  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว ให
ถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 
  มาตรา ๓๕ เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขาย
สินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได 
  ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะตองมี
ลักษณะ ดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซ่ึงหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความเชนนั้นจะทํา
ใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
  (๒)  หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด 
  การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๓๕ ฉ  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใชขอความใด โดย
มีเง่ือนไขในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แลว ใหนํา
มาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๕ สัตต  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคําม่ันวาจะทํา
สัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูประกอบ
ธุรกิจหรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการ 
  ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย 
  มาตรา ๓๕ อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและ
แบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตาม
มาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบ
ธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 
  มาตรา ๓๕ นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเปนการฝาฝนหรือไม เปนไปตามพระราชบัญญัติ น้ี ผูประกอบธุรกิจผู น้ันอาจขอให



๑๓ 

คณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอนได ใน
กรณีน้ีใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 
   

 
  มาตรา ๓๖  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค คณะกรรมการ
อาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบธุรกิจไมดําเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการ
พิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 
  ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค และกรณีไม
อาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผูประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีที่สินคานั้นไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพ่ือขายตอไป คณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็
ได 
  ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแก
ผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบ
หรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
  การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๗  (ยกเลิก)๑๒ 
  มาตรา ๓๘  (ยกเลิก)๑๓ 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค หรือเม่ือไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดี
น้ันจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดี
แพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการไดแจงไปยัง

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๔ 

กระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได 
  ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
  มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไม
เปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และ
วิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอให
คณะกรรมการรับรองเพ่ือใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา ๔๑ ได 
  การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา  ๔๑  ในการดําเนินคดีที่ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณา
ใดๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได 
ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
  ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเม่ือศาลเห็นวา
การถอนฟองน้ันไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียก
คาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายใหเรียก
คาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 
  มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
กฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
  เม่ือปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไมปฏิบัติตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด หรือเม่ือมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดีโดยไม
สุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 
  การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาลและคดีน้ันยัง
คางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีน้ันเสีย 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

   
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
  มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ผู
อุทธรณไดรับทราบคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  การอุทธรณคําสั่ งตามวรรคหนึ่ ง  ยอมไม เปนการทุ เลาการบังคับตามคําสั่ งของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย
อุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร หรือ
หลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๔๗๑๔  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน 
โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๖ 

  มาตรา ๔๘๑๕  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือขอความตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๕๐๑๖  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปนการกระทํา
ของเจาของสื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหน่ึงของโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
  มาตรา ๕๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
เปนความผิดตอเน่ือง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือไมเกินสองเทาของ
คาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
  มาตรา ๕๒๑๗  ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแต
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวยฉลากสั่งเลิก
ใชตามมาตรา ๓๓  ทั้งน้ี โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไม
ถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
  ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพ่ือขาย หรือผูสั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยฉลากซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๕๔๑๘  ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
  มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕  ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๘ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๗ 

  มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะสินคานั้นอาจ
เปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ถาผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูผลิตเพ่ือขายหรือเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๕๗๑๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตาม
มาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่ผูบริโภคจะตอง
ชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับตั้ง
แตหารอยบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 
  มาตรา ๕๗ ทวิ๒๐  ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู
ประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ใหสันนิษฐานวาผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทํา
ความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล 
กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น 
  มาตรา  ๖๐  ผู ใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอศาล 
เพ่ือกลั่นแกลงผูประกอบธุรกิจน้ันใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปนขอเท็จจริง
ที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเน่ืองจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๘ 

หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชนในการสอบสวน 
หรือการพิจารณาคดี 
  ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเน่ืองในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงน้ันในประการที่นาจะเสียหายแกผูหนึ่งผูใดตอง
ระวางโทษเชนเดียวกัน 
  มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได 
และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะกําหนดหลักเกณฑในการ
เปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 
  ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคล
ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน
สงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



๑๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปจจุบันนี้การเสนอสินคา
และบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพ่ิมมากขึ้นผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่ประกอบธุรกิจ
โฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและ
บริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะ
ที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ไดอยาง
ถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการ
กําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไป
ฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะ
สละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะ
เกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปน
การทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค 
เพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา 
ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยขอสญัญาที่ไมเปนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๐” 
  มาตรา ๒๒๑ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “ขอสัญญา”  หมายความวา ขอตกลง ความตกลง และความยินยอมรวมทั้งประกาศ และคํา
แจงความเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดดวย 
  “ผูบริโภค”  หมายความวา ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูซ้ือ ผูเชา ผูเชาซื้อ ผูกู ผูเอาประกันภัย 
หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใดเพื่อใหไดมา ซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 
ทั้งน้ี การเขาทําสัญญานั้นตองเปนไปโดยมิใชเพ่ือการคา ทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใดนั้น 
และใหหมายความรวมถึงผูเขาทําสัญญาในฐานะผูค้ําประกันของบุคคลดังกลาวซึ่งมิไดกระทําเพื่อ
การคาดวย 
  “ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ”  หมายความวา ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขาย ผูใหเชา 
ผูใหเชาซื้อ ผูใหกู ผูรับประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใดเพื่อจัดใหซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือ
ประโยชนอ่ืนใด ทั้งน้ี การเขาทําสัญญานั้นตองเปนไปเพ่ือการคา ทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืน
ใดนั้นเปนทางคาปกติของตน 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๓๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 



๒๑ 

  “สัญญาสําเร็จรูป”  หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนดขอ
สัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชใน
การประกอบกิจการของตน 
  มาตรา ๔  ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือใน
สัญญาสําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนด
สัญญาสําเร็จรูป หรือผูซ้ือฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 
  ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผู
กําหนดสัญญาสําเร็จรูปน้ัน 
  ขอตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาที่วิญูชนจะ
พึงคาดหมายไดตามปกติ เปนขอตกลงที่อาจถือไดวาทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เชน 
  (๑)  ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
  (๒)  ขอตกลงใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด 
  (๓)  ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดย
อีกฝายหนึ่งมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ 
  (๔)  ขอตกลงใหสิทธิที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ลาชาไดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (๕)  ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหนึ่งเรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งตองรับภาระ
เพ่ิมขึ้นมากกวาภาระที่เปนอยูในเวลาทําสัญญา 
  (๖)  ขอตกลงในสัญญาขายฝากที่ผูซ้ือฝากกําหนดราคาสินไถสูงกวาราคาขายบวกอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกวารอยละสิบหาตอป 
  (๗)  ขอตกลงในสัญญาเชาซื้อที่กําหนดราคาคาเชาซื้อ หรือกําหนดใหผูเชาซื้อตองรับภาระ
สูงเกินกวาที่ควร 
  (๘)  ขอตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดใหผูบริโภคตองชําระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาใชจาย
หรือประโยชนอ่ืนใดสูงเกินกวาที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชําระหนี้ 
  (๙)  ขอตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบตนที่ทําใหผูบริโภคตองรับภาระสูงเกินกวาที่ควร 
  ในการพิจารณาขอตกลงที่ทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามวรรคสาม จะเปนการ
ไดเปรียบเกินสมควรหรือไม ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชโดยอนุโลม 
  มาตรา ๕  ขอตกลงจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทํานิติ
กรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพซ่ึงไมเปนโมฆะ แตเปนขอตกลงที่ทําใหผูถูก
จํากัดสิทธิ หรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายไดตามปกติ ใหมีผลบังคับไดเพียง
เทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 
  ในการวินิจฉัยวาขอตกลงตามวรรคหนึ่งทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระ
มากกวาที่จะพึงคาดหมายไดหรือไม ใหพิเคราะหถึงขอบเขตในดานพื้นที่และระยะเวลาของการจํากัด



๒๒ 

สิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทํานิติกรรม
ในรูปแบบอ่ืนหรือกับบุคคลอื่นของผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางไดเสียทุกอยางอัน
ชอบดวยกฎหมายของคูสัญญาดวย 
  มาตรา ๖  สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพที่มีการชําระหนี้
ดวยการสงมอบทรัพยสินใหแกผูบริโภค จะมีขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบ
ธุรกิจการคาหรือวิชาชีพเพ่ือความชํารุดบกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิไมได เวนแตผูบริโภคไดรูถึง
ความชํารุดบกพรองหรือเหตุแหงการรอนสิทธิอยูแลวในขณะทําสัญญา ในกรณีน้ีใหขอตกลงยกเวน
หรือจํากัดความรับผิดนั้นมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 
  มาตรา ๗  ในสัญญาที่มีการใหสิ่งใดไวเปนมัดจํา หากมีกรณีที่จะตองริบมัดจําถามัดจํานั้นสูง
เกินสวน ศาลจะลดลงใหริบไดเพียงเทาความเสียหายที่แทจริงก็ได 
  มาตรา ๘  ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนา เพ่ือยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของผูอ่ืน อันเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตกลง ผูประกาศ ผูแจงความ หรือของบุคคลอื่นซึ่ง
ผูตกลง ผูประกาศ หรือผูแจงความตองรับผิดดวย จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิด
ไมได 
  ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดใน
กรณีอ่ืนนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ซ่ึงไมเปนโมฆะ ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณีเทานั้น 
  มาตรา ๙  ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายสําหรับการกระทําที่ตองหามชัดแจง
โดยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะนํามาอางเปนเหตุ
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพื่อละเมิดมิได 
  มาตรา ๑๐  ในการวินิจฉัยวาขอสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเปนธรรมและพอสมควร
แกกรณีใหพิเคราะหถึงพฤติการณทั้งปวง รวมทั้ง 
  (๑)  ความสุจริต อํานาจตอรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจ ความสันทัดจัดเจน 
ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอยางอ่ืน และทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญาตาม
สภาพที่เปนจริง 
  (๒)  ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
  (๓)  เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
  (๔)  การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝาย
หน่ึง 
  มาตรา ๑๑  ขอสัญญาใดที่มิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีไปใชบังคับไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ขอสัญญานั้นเปนโมฆะ 
  มาตรา ๑๒  พระราชบัญญัติ น้ีไมใชบังคับแกนิติกรรมหรือสัญญาที่ทําขึ้นกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 



๒๓ 

  มาตรา ๑๓  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติน้ีเม่ือคูความรองขอ หรือ
ศาลเห็นสมควร ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาได 
  มาตรา ๑๔  ใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นไดรับคาปวยการ คา
พาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
  มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี
อํานาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 



๒๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติ
กรรมหรือสัญญาที่ใชบังคับอยูมีพ้ืนฐานมาจากเสรีภาพของบุคคล ตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของ
การแสดงเจตนา รัฐจะไมเขาแทรกแซงแมวาคูสัญญาฝายหน่ึงไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแต
จะเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน แตในปจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูซ่ึงมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ
เหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลักดังกลาวเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงมีอํานาจตอรองทาง
เศรษฐกิจดอยกวาอยางมากซึ่งทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม สมควรที่รัฐจะ
กําหนดกรอบของการใชหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพ่ือแกไข
ความไมเปนธรรมและความไมสงบสุขในสังคมดังกลาว โดยกําหนดแนวทางใหแกศาลเพื่อใชในการ
พิจารณาวาขอสัญญาหรือขอตกลงใดที่ไมเปนธรรม และใหอํานาจแกศาลที่จะสั่งใหขอสัญญาหรือ
ขอตกลงที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย 
  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  มาตรา ๒๒๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเร่ืองความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ ซ่ึงใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัตน้ีิ
ใหบังคับตามกฎหมายนั้น 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผล
เกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  “ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความวา ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมตางๆ เชน การทํานา 
ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนํ้า เลี้ยงไหม เลี้ยงคร่ัง เพาะเห็ด แตไมรวมถึงผลิตผลที่เกิดจาก
ธรรมชาติ 

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



๒๖ 

  “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แตง ประกอบ ประดิษฐ แปรสภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง 
คัดเลือก แบงบรรจุ แชเยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใดๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
  “ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
  “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปนความ
เสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งน้ีไมรวมถึงความเสียหายตอตัว
สินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน 
  “ความเสียหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความหวาดกลัว 
ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน 
  “สินคาที่ไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไดไมวา
จะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใชวิธีเก็บรักษา 
คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งน้ี โดย
คํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอัน
พึงคาดหมายได 
  “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชนทางการคาและให
หมายความรวมถึงใหเชา ใหเชาซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการดังกลาว 
  “นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งสินคาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
  “ผูประกอบการ” หมายความวา 
   (๑) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต 
  (๒) ผูนําเขา 
  (๓) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได 
  (๔) ผูซ่ึงใชชื่อ ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความหรือแสดงดวยวิธีใดๆ 
อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา 
  มาตรา ๕  ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 
  มาตรา ๖  เพ่ือใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทน
ตามมาตรา ๑๐ ตองพิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการและการใช
หรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดา แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการ
กระทําของผูประกอบการผูใด 
  มาตรา ๗  ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยหาก
พิสูจนไดวา 
  (๑) สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย 
  (๒) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือ 



๒๗ 

  (๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บ
รักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตาม
สมควรแลว 
  มาตรา ๘  ผูผลิตตามคําสั่งของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวาความไม
ปลอดภัยของสินคาเกิดจากการออกแบบของผูวาจางใหผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผู
วาจางใหผลิตทั้งผูผลิตไมไดคาดเห็นและไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย 
  ผูผลิตสวนประกอบของสินคาไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา ความไมปลอดภัยของสินคาเกิด
จากการออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาของผูผลิตสินคานั้น 
  มาตรา ๙  ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการที่ไดทําไวลวงหนากอนเกิดความ
เสียหายและประกาศหรือคําแจงความของผูประกอบการเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของ
ผูประกอบการตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดไมได 
  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูบริโภคมีความหมายเชนเดียวกับนิยามคําวา “ผูบริโภค” ตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
  มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียก
คาเสียหายแทนผูเสียหายได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 
  มาตรา ๑๑  นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปน้ีดวย 
  (๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 
  (๒) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยูแลววา
สินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเม่ือรูวา
สินคาไมปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลวไมดําเนินการใดๆ ตามสมควร
เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร แต
ไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงน้ัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความ
รายแรงของความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ การที่ผูประกอบการรูถึงความไมปลอดภัยของสินคา 
ระยะเวลาที่ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา การดําเนินการของผูประกอบการเมื่อ



๒๘ 

ทราบวาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย ผลประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ สถานะทางการเงินของ
ผูประกอบการการที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูเสียหายมีสวน
ในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 
  มาตรา ๑๒  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี
เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่
ตองรับผิด หรือเม่ือพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคานั้น 
  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสม
อยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟอง
คดีแทนตามมาตรา ๑๐ ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัว
ผูประกอบการที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 
  มาตรา ๑๓  ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบการและผูเสียหาย
หรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใด
ฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา 
  มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีไมเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะเรียก
คาเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น 
  มาตรา ๑๕  สินคาใดที่ไดขายแกผูบริโภคกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับไมอยู
ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



๒๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สินคาในปจจุบันไมวาจะผลิต
ภายในประเทศหรือนําเขา มีกระบวนการผลิตที่ใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น
เปนลําดับการที่ผูบริโภคจะตรวจพบวาสินคาไมปลอดภัยกระทําไดยาก เม่ือผูบริโภคนําสินคาที่ไม
ปลอดภัยไปใชอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของ
ผูบริโภคหรือบุคคลอื่นไดแตการฟองคดีในปจจุบันเพ่ือเรียกคาเสียหายมีความยุงยาก เนื่องจากภาระ
ในการพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอในการกระทําผิดของผูผลิตหรือผูนําเขาตกเปนหนาที่
ของผูไดรับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไมมีกฎหมายใหความคุมครองผูบริโภคที่
ไดรับความเสียหายที่เกิดจากสินคาโดยมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของ
ผูผลิตหรือผูเกี่ยวของไวโดยตรง จึงสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช อันจะมีผลใหผูเสียหายไมตอง
พิสูจนถึงความไมปลอดภัยของสินคา ตลอดจนไดรับการชดใชคาเสียหายที่เปนธรรม  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  มาตรา ๒๒๓  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “คดีผูบริโภค” หมายความวา 
  (๑) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตาม
กฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก
การบริโภคสินคาหรือบริการ 
  (๒) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย 
  (๓) คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒) 
  (๔) คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และให
หมายความรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่
ไมปลอดภัยดวย 

                                                 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก หนา ๓๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



๓๑ 

  “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
และใหหมายความรวมถึงผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 
  “ก.ศ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม 
  “เจาพนักงานคดี” หมายความวา บุคคลที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา ๔  ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภค ตามที่ศาล
มอบหมาย ดังตอไปน้ี 
  (๑) ไกลเกลี่ยคดีผูบริโภค 
  (๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
  (๓) บันทึกคําพยาน 
  (๔) ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการพิจารณา 
  (๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกาในการทํา
หนาที่ชวยเหลือน้ัน 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานคดีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล หรือใหจัดสงเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามอํานาจหนาที่ 
  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 
  มาตรา ๕  ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานคดี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปน้ี 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
  (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
และไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ศ. 
กําหนดซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสี่ป 
  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรค
หน่ึงเปนเจาพนักงานคดี ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ ก.ศ. กําหนด 
  มาตรา ๖  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก
ขอกําหนดเพ่ือใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเที่ยง
ธรรมแตขอกําหนดดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีของคูความลดนอยลง 
  ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี เม่ือไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



๓๒ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

  มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภคใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีและ
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาวใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๘  ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีผูบริโภคหรือไม ใหประธานศาลอุทธรณเปนผู
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด แตทั้งน้ีไมกระทบถึงกระบวนพิจารณาใดๆ ที่
ไดกระทําไปกอนที่จะมีคําวินิจฉัยน้ัน 
  การขอใหประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่งไมวาโดยคูความเปนผูขอหรือโดย
ศาลเห็นสมควร ถาเปนการขอในคดีผูบริโภคตองกระทําอยางชาในวันนัดพิจารณา แตถาเปนการขอ
ในคดีอ่ืนตองกระทําอยางชาในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถานหากพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวหามมิใหมีการขอใหวินิจฉัยปญหาดังกลาวอีก และเม่ือไดรับคําขอจากศาล
ชั้นตนแลว ใหประธานศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยและแจงผลไปยังศาลชั้นตนโดยเร็ว 
  เพ่ือใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ระหวางศาลชั้นตนกับศาล
อุทธรณตามมาตรานี้ จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได 
  มาตรา ๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีขอผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของคูความฝายใด ใหศาลสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นทําการ
แกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เวนแตขอผิดระเบียบหรือผิด
หลงดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของคูความฝายนั้น 
  มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดจึงจะฟองรองบังคับคดีไดน้ัน มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟอง
บังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้ 
  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับใหสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ
จะตองทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง ถึงแมสัญญาดังกลาวยังมิไดทําใหถูกตองตามแบบนั้น แตหาก
ผูบริโภคไดวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวนแลว ใหผูบริโภคมีอํานาจฟองบังคับ ใหผูประกอบธุรกิจ
จัดทําสัญญาใหเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือชําระหนี้เปนการตอบแทนได 
  ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนํามาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาใชบังคับแกผูบริโภคในการฟองคดีผูบริโภคและการพิสูจนถึงนิติกรรมหรือ
สัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ 

 



๓๓ 

  มาตรา ๑๑  ประกาศ โฆษณา คํารับรอง หรือการกระทําดวยประการใดๆ ของผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงทําใหผูบริโภคเขาใจไดในขณะทําสัญญาวาผูประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให หรือจัดหาใหซ่ึง
สิ่งของบริการ หรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด หรือจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูบริโภคเพื่อเปน
การตอบแทนที่ผูบริโภคเขาทําสัญญา หรือขอตกลงใดๆ ที่ผูประกอบธุรกิจจะใหสิทธิประโยชนแก
ผูบริโภคเพิ่มเติมขึ้นจากที่ไดทําสัญญาไว ใหถือวาขอความ การกระทําหรือขอตกลงดังกลาวเปนสวน
หน่ึงของสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูบริโภคสามารถนําสืบพยานบุคคล หรือ
พยานหลักฐานเกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได ถึงแมวาการทําสัญญาเชนวานั้นกฎหมายจะกําหนดวา
ตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือและไมปรากฏขอตกลงนั้นในหนังสือที่ไดทําขึ้นก็ตาม 
  มาตรา ๑๒  ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี ผูประกอบธุรกิจตองกระทําดวย
ความสุจริตโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางการคาที่เหมาะสมภายใตระบบธุรกิจที่เปนธรรม 
  มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผล
ของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูบริโภค
หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย
และรูตัวผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 
  มาตรา ๑๔  ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค
หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝาย
หน่ึงไดบอกเลิกการเจรจา 
  มาตรา ๑๕  ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ีใหนํามาใชบังคับ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดไว เม่ือศาลเห็นสมควรหรือ
เม่ือคูความรองขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตามความจําเปนและเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม 
  มาตรา ๑๖  การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใด หรือการแจงวันนัด คําสั่งของศาลหรือ
ขอความอยางอ่ืนไปยังคูความหรือบุคคลอื่นใดในคดีผูบริโภคซ่ึงปกติจะตองดําเนินการโดยทางเจา
พนักงานศาลนั้น ศาลอาจสั่งใหดําเนินการโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน 
ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแหงเน้ือหาของเรื่องที่ทําการติดตอ ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวธิีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 

 
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน 
   

สวนที่ ๑ 
การฟองคดี 

   



๓๔ 

 
  มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนคดีผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจมี
สิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวย ใหผูประกอบธุรกิจ
เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว 
  มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีผูบริโภคซึ่ง
ดําเนินการโดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 
  ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟองโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวนพิจารณา
อันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน หรือมีพฤติการณอ่ืนที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่ง
ใหบุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตอศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีออกจากสา
รบบความ 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสีย
คาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชา
ธรรมเนียมโดยสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งน้ันชําระตอศาลในนามของผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภคซึ่งคาฤชาธรรมเนียมที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนั้นไดรับยกเวน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร 
  มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทน
ผูบริโภคไดโดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
  การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุชื่อและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเปนผู
ฟองและมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคม
น้ันในขณะยื่นฟองเทานั้น 
  การถอนฟองหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูบริโภคที่เกี่ยวของมาแสดงตอศาล และในกรณีขอถอนฟองศาลจะมีคําสั่งอนุญาตได
ตอเม่ือเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม 
  ถาภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองตอศาลแลว สมาคมผูยื่นฟองถูกเพิกถอนการรับรองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ใหผูบริโภคที่เกี่ยวของเขาดําเนินคดีตอไป ถาศาลเห็นวา
ผูบริโภคนั้นอาจไมทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งใหแจงบุคคลดังกลาว
ทราบโดยกําหนดระยะเวลาที่ตองเขามาในคดีไปพรอมดวยก็ได บรรดากระบวนพิจารณาที่ไดทําไป



๓๕ 

กอนเขามาในคดีใหมีผลผูกพันผูบริโภคนั้นดวย และหากบุคคลดังกลาวไมเขามาภายในเวลาที่
กําหนด ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 
  มาตรา ๒๐  การฟองคดีผูบริโภค โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได ในกรณีที่
โจทกประสงคจะฟองดวยวาจา ใหเจาพนักงานคดีจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดแหงคําฟองแลวให
โจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
  คําฟองตองมีขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการฟองคดีรวมทั้งคําขอบังคับชัดเจนพอที่จะทําให
เขาใจได หากศาลเห็นวาคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งใหโจทก
แกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได 
  มาตรา ๒๑  ภายหลังที่ไดมีการฟองคดีผูบริโภคแลว หากมีการเสนอคําฟองเขามาในคดี
ดังกลาวไมวาโดยวิธีฟองเพ่ิมเติม ฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดี หรือหากศาลมีคําสั่งใหรวม
พิจารณาคดีแพงอ่ืนใดเขากับคดีผูบริโภค ใหถือวาคดีในสวนที่เกี่ยวกับคําฟองซึ่งไดยื่นภายหลังและ
คดีที่ศาลสั่งใหรวมพิจารณาเหลานั้นเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 

 
สวนที่ ๒ 

การพิจารณาคดี 
   

 
  มาตรา ๒๒  ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย
หรือยากแกการนํามาเมื่อมีการฟองเปนคดีผูบริโภค หรือถาคูความฝายใดในคดีผูบริโภคเกรงวา
พยานหลักฐานที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการยากที่จะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไว
ทันทีก็ได 
  เ ม่ือศาลได รับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหน่ึงหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเม่ือไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร
ถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอ ก็ใหสืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีสวน
รายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 
  ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่ งหรือบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวของไม มี ภู มิลํา เนาอยู ใน
ราชอาณาจักรและยังมิไดเขามาในคดีน้ัน เม่ือศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอนั้นอยาง
คําขออันอาจทําไดแตฝายเดียว และถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว 
  มาตรา ๒๓  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๒ ผูยื่นคําขอจะยื่นคํารอง
รวมไปดวยเพื่อใหศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปนจะขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมีเง่ือนไขอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 



๓๖ 

  ใหนํามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  มาตรา ๒๔  เม่ือศาลสั่งรับคําฟองแลว ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกลเกลี่ย ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทัง้น้ี 
ใหศาลสงสําเนาคําฟองหรือสําเนาบันทึกคําฟองใหจําเลย และสั่งใหโจทกมาศาลในวันนัดพิจารณานั้น
ดวย 
  จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได 
  มาตรา ๒๕  ในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวใหเจาพนักงานคดีหรือ
บุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกันทําการไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกันกอน ในการไกลเกลี่ย ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือผูไกลเกลี่ยเห็นสมควรผูไกล
เกลี่ยจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งก็ได 
  หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเกลี่ย ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาล
ฎีกา 
  มาตรา ๒๖  ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันได และจําเลย
ยังไมไดยื่นคําใหการ ใหศาลจัดใหมีการสอบถามคําใหการของจําเลยโดยจําเลยจะยื่นคําใหการเปน
หนังสือหรือจะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณีที่ยื่นคําใหการเปนหนังสือ หากศาลเห็นวาคําใหการ
ดังกลาวไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งใหจําเลยแกไขคําใหการในสวนนั้นให
ถูกตองหรือชัดเจนขึ้นก็ได ในกรณีใหการดวยวาจา ใหศาลจัดใหมีการบันทึกคําใหการนั้นและให
จําเลยลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
  ถาจําเลยไมใหการตามวรรคหนึ่ง และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหขยายระยะเวลายื่น
คําใหการใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ 
  มาตรา ๒๗  เม่ือโจทกไดทราบคําสั่งใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวันนัดพิจารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดี ไมวาจําเลยจะมาศาลหรือไม ใหถือวาโจทกไมประสงคจะ
ดําเนินคดีตอไป ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ เวนแตตามพฤติการณแหงคดี
ศาลจะเห็นสมควรใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีน้ันไปฝายเดียว โดยใหถือวาโจทกขาดนัดพิจารณา 
  เม่ือจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา ๒๔ แลวไมมาในวันนัดพิจารณาโดยไมได
รับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดี ถาจําเลยไมไดยื่นคําใหการไว ใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการแต
เพียงอยางเดียว แตถาจําเลยไดยื่นคําใหการไวกอนหรือในวันนัดดังกลาว ใหถือวาจําเลยขาดนัด
พิจารณา 
  มาตรา ๒๘  ถาคูความฝายใดไมมาศาลในวันนัดอ่ืนที่มิใชวันนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔ ให
ถือวาคูความฝายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวน
พิจารณาที่ศาลไดดําเนินไปในนัดนั้นดวยแลว 
   มาตรา ๒๙  ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิตการ
ประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการใดๆ ซ่ึงศาลเห็นวา



๓๗ 

ขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ ใหภาระการ
พิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจน้ัน 
  มาตรา ๓๐  ถาภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว ปรากฏวามีการฟองผู
ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีกโดยขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับคดีกอนและ
ศาลในคดีกอนไดวินิจฉัยไวแลว ศาลในคดีหลังอาจมีคําสั่งใหถือวาขอเท็จจริงในประเด็นน้ันเปนอันยุติ
เชนเดียวกับคดีกอนโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน เวนแตศาลเห็นวาขอเท็จจริงในคดีกอนน้ันยังไม
เพียงพอแกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือเพ่ือใหโอกาสแกคูความที่เสียเปรียบตอสูคดี ศาลมีอํานาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตใหคูความนําพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรก็ได 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายที่จะตองนําพยาน
เขาสืบวาประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานใดแลวบันทึกไวหรือสั่งใหคูความจัดทําบัญชีระบุพยานยื่น
ตอศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได 
  มาตรา ๓๒  กอนการสืบพยาน ใหศาลแจงประเด็นขอพิพาทใหคูความทราบและจะ
กําหนดใหคูความฝายใดนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได 
  มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชนแหงความยุตธิรรมในอันทีจ่ะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหง
คดี ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ใหศาลมีอํานาจสั่งให
เจาพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแลวรายงานใหศาลทราบ รวมทั้งมี
อํานาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนวยงาน หรือบุคคลที่เกีย่วของมาใหขอมูล
หรือใหจัดสงพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  พยานหลักฐานที่ไดมาตามวรรคหนึ่งตองใหคูความทุกฝายทราบและไมตัดสิทธิคูความในอัน
ที่จะโตแยงพยานหลักฐานดังกลาว 
  มาตรา ๓๔  ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลเรียกมาเองให
ศาลเปนผูซักถามพยาน คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากศาล 
  ใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแมจะไมมีคูความ
ฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม 
  มาตรา ๓๕  การนั่งพิจารณาสืบพยาน ใหศาลนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมเลื่อนคดี
จนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียได ศาลจะมีคําสั่งเลื่อนไดครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน 
  มาตรา ๓๖  ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได แตตองใหคูความทุกฝายทราบและใหโอกาสคูความตามสมควรในอันที่จะ
ขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพ่ิมเติมความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว 
  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทางและคาเชาที่พักตามระเบียบที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 



๓๘ 

  มาตรา ๓๗  เม่ือไดสืบพยานหลักฐานตามที่จําเปนและคูความไดแถลงการณ ถาหากมีเสร็จ
แลวใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิ้นสุดและใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว แตตราบใดที่ยัง
มิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากศาลเห็นวาเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไปได ซ่ึงอาจรวมทั้งการเรียก
พยานที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ 

 
สวนที่ ๓ 

คําพิพากษาและคําสั่งชี้ขาดตัดสินคด ี
   

 
  มาตรา ๓๘  คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี อยางนอยตองแสดงขอเท็จจริงที่ฟงได
โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคําวินิจฉัยน้ัน 
  มาตรา ๓๙  ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทก ถาความปรากฏ
แกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตองหรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทกไม
เพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตามฟอง ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยใหถูกตองหรือ
กําหนดวิธีการบังคับใหเหมาะสมไดแมจะเกินกวาที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทกก็ตาม แตขอทีศ่าล
ยกขึ้นวินิจฉัยน้ันจะตองเก่ียวของกับขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลวโดยชอบ 
  มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยและในเวลาที่
พิพากษาคดีเปนการพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นมีแทจริงเพียงใด ศาลอาจกลาวในคํา
พิพากษาหรือคําสั่งวายังสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนด ทั้งน้ี ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง แตกอนการแกไขตองให
โอกาสคูความอีกฝายที่จะคัดคาน 
  มาตรา ๔๑  ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทกฟองขอใหผู
ประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา หากศาลเชื่อวาความชํารุดบกพรองดังกลาวมี
อยูในขณะสงมอบสินคานั้นและไมอาจแกไขใหกลับคืนสภาพที่ใชงานไดตามปกติหรือถึงแมจะแกไข
แลวแตหากนําไปใชบริโภคแลวอาจเกิดอันตรายแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูบริโภคที่ใช
สินคานั้น ใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหมใหแกผูบริโภคแทนการแกไข
ซอมแซมสินคาที่ชํารุดบกพรองน้ันก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของสินคาที่อาจเปลี่ยนทดแทนกัน
ได พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผูบริโภคประกอบดวย และหาก
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชสินคาหรือไดกอใหเกิดความเสียหายแก
สินคานั้น ใหศาลมีคําสั่งใหผูบริโภคชดใชคาใชทรัพยหรือคาเสียหาย แลวแตกรณี ใหแกผูประกอบ
ธุรกิจน้ันไดตามที่เห็นสมควร 
  การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ถาผูถูกฟองมิใชผูผลิตหรือผูนําเขาสินคานั้น ใหศาลมีคําสั่งเรียก
ผูผลิตหรือผูนําเขาดังกลาวเขามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ



๓๙ 

แพงและมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลดังกลาวรวมรับผิดในหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีตอ
ผูบริโภคไดดวย 
  มาตรา ๔๒  ถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอา
เปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความ
รับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหผู
ประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อ
การลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ ผลประโยชนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ 
สถานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 
  การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสอง
เทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกิน
หาหม่ืนบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่
แทจริงที่ศาลกําหนด 
  มาตรา ๔๓  ในคดีผูบริโภค เม่ือศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจําหนายคดีเสียจาก  สารบบความ
หากขอเท็จจริงปรากฏแกศาลวายังมีสินคาที่ไดจําหนายไปแลวหรือที่เหลืออยูในทองตลาดอาจเปน
อันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูบริโภคโดยสวนรวม และไมอาจใชวิธีปองกัน
อยางอ่ืนได ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปน้ี 
  (๑) ใหผูประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินคาดังกลาวซึ่งอาจเปนอันตรายคืนจาก
ผูบริโภคเพื่อทําการแกไขหรือเปลี่ยนใหใหมภายในเวลาที่กําหนดโดยคาใชจายของผูประกอบธุรกิจ
เองแตถาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขหรือดําเนินการตามที่กลาวขางตนได ก็ใหใชราคาตามที่ศาล
เห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินคาขณะรับคืน รวมทั้งความสุจริตของผูประกอบ
ธุรกิจประกอบดวย 
  (๒) หามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่เหลืออยูและใหเรียกเก็บสินคาที่ยังไมไดจําหนายแก
ผูบริโภคกลับคืนจนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสินคาดังกลาวใหมีความปลอดภัย แตถาเปน
กรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได ศาลจะมีคําสั่งหามผูประกอบธุรกิจผลิตหรือนําเขาสินคานั้นก็
ไดและหากเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคาที่เหลือไวเพ่ือจําหนายตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ใหผูประกอบธุรกิจทําลายสินคาที่เหลือน้ันดวย 
  ถาความปรากฏในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหศาลมีอํานาจสั่ง
จับกุมและกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบ
ธุรกิจเปนนิติบุคคลไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว หรือสั่งใหเจาพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดดําเนินการโดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย และหากผูประกอบธุรกิจไม
ชําระใหบุคคลนั้นมีอํานาจบังคับคดีกับผูประกอบธุรกิจเสมือนหน่ึงเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ผู



๔๐ 

ประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติบุคคลที่
ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําสั่ง จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน หรือประกันและหลักประกัน
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งทุกประการ แตทั้งนี้ หาม
ไมใหกักขังผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจ
เปนนิติบุคคลแตละครั้งเกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี 
  มาตรา ๔๔  ในคดีที่ผูประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟองเปนนิติบุคคล หากขอเท็จจริงปรากฏวานิติ
บุคคลดังกลาวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดําเนินการโดยไมสุจริต หรือมีพฤติการณฉอฉลหลอกลวงผูบริโภค
หรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
ทรัพยสินของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง เม่ือคูความรองขอหรือศาลเห็นสมควร 
ใหศาลมีอํานาจเรียกหุนสวน ผูถือหุนหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือ
ผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลดังกลาวเขามาเปนจําเลยรวม และใหมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลเชน
วานั้นรวมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย เวนแตผูน้ันจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรู
เห็นในการกระทําดังกลาว หรือในกรณีของผูรับมอบทรัพยสินนั้นจากนิติบุคคลจะตองพิสูจนไดวาตน
ไดรับทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 
  ผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมรับผิดไมเกินทรัพยสินที่ผูน้ันไดรับจาก
นิติบุคคลนั้น 

 
หมวด ๓ 
อุทธรณ 

   
 

  มาตรา ๔๕  ใหจัดตั้งแผนกคดีผูบริโภคขึ้นในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค โดยใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค 
  มาตรา ๔๖  การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค ใหอุทธรณไป
ยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับ
แตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
  มาตรา ๔๗  ในคดีผูบริโภคที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ
ไมเกินหาหม่ืนบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความอุทธรณใน
ปญหาขอเท็จจริง 
  มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวาคดีตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ผูอุทธรณอาจยื่น
คําขอโดยทําเปนคํารองเพ่ือขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค
แผนกคดีผูบริโภคไปพรอมกับอุทธรณก็ได ในกรณีเชนวานี้ เม่ือศาลชั้นตนตรวจอุทธรณแลวเห็นวา
เปนอุทธรณที่ตองหาม ก็ใหสงอุทธรณและคําขอดังกลาวไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาล



๔๑ 

อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคเพื่อพิจารณา แตถาศาลชั้นตนเห็นวาอุทธรณดังกลาวไมตองหามก็ให
มีคําสั่งรับอุทธรณน้ันไวดําเนินการตอไป 
  ในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณตามมาตรา ๔๗ ผูอุทธรณ
อาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองเพ่ือขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําสั่งก็ได ถาคูความ
ยื่นคําขอดังกลาวแลว จะอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณไมได 
  หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามขอกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา 
  มาตรา ๔๙  การพิจารณาพิพากษาคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งน้ี ตามขอกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา 
  ภายใตบังคับมาตรา ๕๒ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคใหเปนที่สุด 
  มาตรา ๕๐  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ
แกการอุทธรณและการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 
ฎีกา 

   
 

  มาตรา ๕๑  คดีที่ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งแลว คูความอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อขอใหพิจารณาอนุญาตใหฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปญหาขอกฎหมายภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค 
  การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหคูความยื่นฎีกาไปพรอมกับคํารองน้ันดวย โดยยื่นตอศาล
ชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีน้ัน แลวใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองพรอมฎีกาดังกลาวไปยังศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
  มาตรา ๕๒  ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตใหฎีกาตามมาตรา ๕๑ ไดเม่ือเห็นวาปญหาตาม
ฎีกานั้นเปนปญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือเปนปญหาสําคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 



๔๒ 

  มาตรา ๕๓  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคํารองตามมาตรา ๕๑ การพิจารณาคํารองการ
ตรวจรับฎีกา การแกฎีกา ตลอดจนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาตามมาตรา ๕๒ ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 
  มาตรา ๕๔  ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมาย หากศาลฎีกาเห็นวาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไมถูกตองไมวาทั้งหมดหรือบางสวนศาล
ฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแตเฉพาะในปญหาขอกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณหรือ
ศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน แลวมีคําสั่งใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน
แลวแตกรณี ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมภายใตกรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได 
  มาตรา ๕๕  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตนมาใชบังคับ
แกการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 
   

 
  มาตรา ๕๖  กอนยื่นฟองคดีผูบริโภค หากมีเหตุเชนเดียวกับกรณีที่จะทําใหโจทกมีสิทธิยื่น
คําขอใหศาลมีคําสั่งจัดใหมีวิธีคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา ๒๕๔ (๒) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือมีความจําเปนตองขอใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลย
กระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม ผู
ที่จะเปนโจทกอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพ่ือขอใชวิธีการชั่วคราวดังกลาวกอนฟองได 
  คําขอตามวรรคหนึ่งตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะฟองผูประกอบธุรกิจเปน
จําเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทําใหเชื่อวาสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอนั้น รวมทั้งจะตอง
มีบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูรูเห็นเหตุแหงการขอนั้นเพ่ือสนับสนุนขออางดังกลาว 
  มาตรา ๕๗  ในการพิจารณาคําขอตามมาตรา ๕๖ ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอหาก
พิจารณาแลวเห็นวา 
  (๑) คําขอที่ยื่นและในโอกาสที่ยื่นคําขอนั้นมีเหตุสมควร และมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําขอนั้นได และ 
  (๒) สภาพแหงความเสียหายของผูขอไมสามารถที่จะไดรับชดใชเปนเงินหรือทดแทนดวยสิ่ง
อ่ืนใดได หรือผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไมอยูในฐานะที่จะชดใชหรือทดแทนความเสียหายแกผูขอหรือ
กรณีเปนการยากที่จะบังคับคดีเอาแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้นไดภายหลัง หรือจะเกิดความ
เสียหายตอผูบริโภคเปนสวนรวมอันยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง 
  ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเสียหายวาจะเกิดขึ้นแกฝายใดฝายหนึ่งมากกวากันเพียงใดเปน
สาํคัญ 
  ถาศาลมีคําสั่งใหยกคําขอนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด 



๔๓ 

  มาตรา ๕๘  ใหศาลแจงคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยทราบโดย
ไมชักชา 
  คําสั่งศาลตามวรรคหนึ่งน้ันใหมีผลบังคับแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดทันที 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหศาลพิเคราะหถึงความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย และอาจสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖ วางเงินหรือหาประกัน
มาใหตามจํานวนภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรสําหรับความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวก็ได 
  มาตรา ๖๐  ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจยื่นคําขอใหศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
อนุญาตตามมาตรา ๕๗ ได ถาศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมดังกลาว คําสั่งเชนวานี้ให
เปนที่สุด 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจมีคําขอใหศาลมีคําสั่งใหผูขอตามมาตรา 
๕๖ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได โดยขอรวมไปกับคําขอใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน 
หรือยื่นคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม
ดังกลาวและเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําสั่งเดิมที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการสั่ง
โดยความผิดหรือความเลินเลอของผูขอ ทําใหศาลมีความเห็นหลงไปวามีเหตุที่จะฟองผูที่จะถูกฟอง
เปนจําเลยนั้นหรือมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ใหศาลมีคําสั่งใหผูขอชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
  มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา ๕๖ มิไดฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตามมาตรา ๕๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหถือวา
คําสั่งน้ันเปนอันยกเลิกเม่ือครบกําหนดดังกลาว 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจยื่นคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ถือวาคําสั่งน้ันเปนอันยกเลิก ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูขอตามมาตรา ๕๖ ชดใชคาสินไหมทดแทน
แกตนได และใหศาลมีคําสั่งใหผูขอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหน่ึงวา
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
  มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผูขอตามมาตรา ๕๖ ฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตาม
มาตรา ๕๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดใหคําสั่ง
อนุญาตนั้นหรือคําสั่งอนุญาตที่ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มีผลใชบังคับตอไป 
เวนแตศาลจะมีคําสั่งตามคําขอของจําเลยใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน และใหนํามาตรา 
๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม 
  มาตรา ๖๓  ในระหวางการพิจารณา ถามีความจําเปนตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ 
เพ่ือบรรเทาความเสียหายหรือปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกคูความหรือผูบริโภคเปน



๔๔ 

สวนรวมเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือคูความมีคําขอหรือปรากฏ
จากรายงานของเจาพนักงานคดี ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นไดเทาที่จําเปนและ
พอสมควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของ
แจงขอมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาไตสวนเกี่ยวกับความเสียหาย เหตุที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายรวมทั้งกิจการและทรัพยสินของจําเลยไดตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
   

 
  มาตรา ๖๔  ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนมีการ
ออกหมายบังคับคดีจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่นชาไปจะไมอาจ
บังคับคดีได เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดีไปทันที
โดยไมจําตองออกคําบังคับกอนก็ได 
  มาตรา ๖๕  ภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว หากความปรากฏแกศาล
วามีขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาไดหรือมีความจําเปนตองกําหนด
วิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือแกไข
ขอขัดของดังกลาวตามความจําเปนและสมควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๖๖  บรรดาคดีผูบริโภคซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับใหศาลนั้นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตอไป และใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับจนกวาคดีน้ันจะถึงที่สุด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



๔๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคา
และบริการมากขึ้นในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือบริการ
ตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทําสัญญาเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้ เม่ือเกิดขอพิพาท
ขึ้น กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคที่
จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงไมอยูในความรูเห็นของตนเอง อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีการที่รุนแรงและ
กอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมอันสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอ้ือตอการใชสิทธิ
เรียกรองของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผู
ประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา 
วาดวยการดาํเนินกระบวนพิจารณา 

และการปฏบิัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานศาล
ฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาออกขอกําหนดไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑  ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวน
พิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ขอ ๒๒๔  ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีผลใชบังคับเปนตนไป 
  ขอ ๓  ในขอกําหนดนี้ 
  “ศาลอุทธรณ” หมายความวา ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดี
ผูบริโภค แลวแตกรณี 
  ขอ ๔  ใหสํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดแบบพิมพที่จําเปนแกการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภค 
  ขอ ๕  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามขอกําหนดนี้ 
 

หมวด ๑ 
การฟองคดี 

   
 

  ขอ ๖  ในกรณีที่โจทกยื่นคําฟองเปนหนังสือ หากคําฟองนั้นไมถูกตองหรือขาดสาระสําคัญใน
เรื่องใด เจาพนักงานคดีอาจใหคําแนะนําแกโจทกเพ่ือจัดทําคําฟองใหถูกตองครบถวน 
  ในกรณีที่โจทกประสงคจะฟองดวยวาจา ใหเจาพนักงานคดีดําเนินการเพื่อใหมีการจดบันทึก
รายละเอียดแหงคําฟองลงในแบบพิมพคําฟอง แลวใหโจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี ใหโจทกเสนอพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเทาที่จะทําไดมา
พรอมกับคําฟอง 
  ขอ ๗  การใหคําแนะนําและการใหความชวยเหลือตามขอ ๖ ใหเจาพนักงานคดีพิจารณา
ชวยเหลือตามสมควรแกกรณี และใหรวมถึงการตรวจสอบสถานะการเปนนิติบุคคลหรือภูมิลําเนาของ

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๕ ก หนา ๒๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



๔๗ 

คูความเพื่อประโยชนในการจัดทําคําฟอง แตทั้งน้ีตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดรูปคดีทํานอง
เดียวกับการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ 
  ขอ ๘  ในคําฟอง นอกจากภูมิลําเนาของคูความแลว ใหระบุสถานที่ที่สามารถติดตอได
โดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพทของคูความเทาที่ทราบไวดวย 

 
หมวด ๒ 

การนัดพิจารณา 
   

 
   ขอ ๙  ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
รับคําฟอง 
  ขอ ๑๐  การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหแกจําเลย ศาลอาจมีคําสั่งใหสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยทางเจาพนักงานศาลก็ได ในกรณีที่สงโดยทางเจาพนักงานศาล
ศาลจะมีคําสั่งใหปดหมายเรียกและสําเนาคําฟอง ทั้งนี้ ศาลอาจยนหรือขยายระยะเวลาใหมีผลใชได
กอนหรือหลังครบกําหนดสิบหาวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๗๙ ดวยก็ได 
  ในกรณีที่สงไมไดและตองมีการสงใหม ศาลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนวันนัดพิจารณาออกไปไดแต
ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว 
  ขอ ๑๑  การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองนั้น ใหสงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและผลแหง
การที่ไมมาศาลในวันนัดพิจารณาใหจําเลยทราบดวย ตามแบบที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด 
  ขอ ๑๒  การสงคําคูความหรือเอกสารอยางอ่ืนที่มิใชหมายเรียกและสําเนาคําฟอง หรือการ
แจงวันนัด คําสั่งศาล หรือขอความอยางอ่ืนไปยังคูความหรือบุคคลอื่นใด ใหดําเนินการโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนและเปนการแจงไปเพื่อทราบ จะแจงขอความ
ทางโทรศัพทก็ไดโดยเจาหนาที่ผูดําเนินการตองบันทึกเรื่องที่ไดแจง วันเวลาที่ดําเนินการ รวมทั้งชื่อ
ผูรับไวใหปรากฏในรายงานเจาหนาที่ 
  การสงหรือแจงโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
อ่ืน หากศาลใดมีความพรอมก็ใหดําเนินการได ทั้งน้ี ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมวา
ดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการสงคําคูความหรือเอกสารทางไปรษณีย โทรสาร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

หมวด ๓ 
การดําเนินคดีในวันนัดพจิารณา 

   
 

  ขอ ๑๓  ในกรณีที่คูความฝายใดไมมาศาลในวันนัดพิจารณา ใหเจาหนาที่ศาลรายงานใหศาล
ทราบเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปตามมาตรา ๒๗ 
  ขอ ๑๔  ในวันนัดพิจารณาเมื่อคูความมาพรอมกัน ใหเจาพนักงานคดีเปนผูไกลเกลี่ยให
คูความไดเจรจาตกลงกัน เวนแตศาลเห็นสมควรจะแตงตั้งใหผูประนีประนอมประจําศาลทําหนาที่ไกล
เกลี่ยแทนก็ได 
  ถาคูความมีความประสงครวมกันที่จะใหบุคคลใดเปนผูไกลเกลี่ย ใหแจงตอเจาพนักงานคดี
พรอมสถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีติดตอ
ไปยังบุคคลดังกลาวเพื่อใหมาทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย หากไมสามารถดําเนินการไดหรือบุคคลนั้นไม
ยอมรับเปนผูไกลเกลี่ยหรือการกระทําเชนนั้นจะทําใหคดีเน่ินชาเสียหาย ใหเจาพนักงานคดีหรือผู
ประนีประนอมประจําศาลดําเนินการไกลเกลี่ยตอไป 
  ขอ ๑๕  ในการไกลเกลี่ย ใหผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยพยายามชวยเหลือใหคูความบรรลุถึง
ขอตกลงรวมกัน และใหนําระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชบังคับโดย
อนุโลม 
  ขอ ๑๖  ในกรณีที่คูความตกลงกันได ซ่ึงจะตองมีการถอนฟองหรือทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน ใหผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยแนะนําและชวยเหลือคูความในการจัดทําคํารอง คําแถลง หรือ
สัญญาประนีประนอมยอมความที่จําเปนแลวทํารายงานเสนอตอศาลเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
โดยเร็ว แตถายังไมสามารถตกลงกันไดและผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยเห็นควรเลื่อนการนัดพิจารณา ก็ให
ทํารายงานเสนอตอศาลเพื่อขออนุญาตเลื่อนการนัดพิจารณาออกไป กรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่ง
เลื่อนการนัดพิจารณาไดไมเกินสามครั้งครั้งละไมเกินเจ็ดวัน เวนแตในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษ ศาล
อาจมีคําสั่งเลื่อนการนัดพิจารณาออกไปไดตามที่เห็นสมควร โดยตองระบุพฤติการณพิเศษดังกลาว
ไว 
  ขอ ๑๗  หากคูความไมสามารถตกลงกันไดและคูความฝายใดประสงคจะยื่นคําใหการหรือ
บัญชีระบุพยาน ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีชวยเหลือคูความในการจัดทําคําใหการหรือ
บัญชีระบุพยานดังกลาวใหเรียบรอยแลวรีบทํารายงานเสนอตอศาลเพื่อออกนั่งพิจารณาในวันนั้นหรือ
วันนัดพิจารณาอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร 
  การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๘  เพ่ือประโยชนในการกําหนดประเด็นขอพิพาทและสืบพยาน ศาลอาจมอบหมายให
เจาพนักงานคดีอ่ืนที่มิใชผูไกลเกลี่ยสอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนจากคูความ แลวจัดทํารายงานสรุป
ขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทเสนอตอศาลโดยเร็ว 
  ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งตองมิใชขอเท็จจริงที่ไดมาจากการไกลเกลี่ย 



๔๙ 

หมวด ๔ 
การสืบพยานหลักฐาน 

   
 

  ขอ ๑๙  กอนการสืบพยานใหศาลแจงประเด็นขอพิพาท ภาระการพิสูจนในแตละประเด็นและ
ลําดับกอนหลังในการนําพยานหลักฐานของคูความแตละฝายเขาสืบ ใหคูความทุกฝายทราบ 
  ขอ ๒๐  ในกรณีที่ศาลเห็นวามีความจําเปนเพ่ือใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ศาล
อาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีดําเนินการเพื่อใหมีการตรวจสอบพยานหลักฐานอันเปนประเด็น
แหงคดี การตรวจสอบกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการ การตรวจพิสูจนสินคาหรือความเสียหายอัน
เกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน หน้ีสิน ทุนจด
ทะเบียน รายได รายชื่อหุนสวน ผูถือหุน หรือกรรมการของผูประกอบธุรกิจ หรือเรียกใหหนวยงาน
หรือบุคคลใดมาใหขอมูลหรือจัดสงพยานหลักฐาน หรือตรวจสอบขอเท็จจริงอ่ืนใดเพื่อประโยชนแก
การพิจารณาพิพากษาคดี 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานคดีอาจประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใหตรวจพิสูจนหรือขอขอมูลที่จําเปน หรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให
ขอมูลหรือจัดสงเอกสารมาเพื่อประกอบการดําเนินการ แลวจัดทํารายงานเสนอตอศาล โดยอาจระบุ
ถึงพยานหลักฐานที่ศาลสมควรเรียกมาสืบเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๓ หรือผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
ที่ศาลสมควรรับฟงความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๓๖ 
  ขอ ๒๑  พยานหลักฐานหรือความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญตามรายงานของเจา
พนักงานคดีตามขอ ๒๐ ใหศาลแจงใหคูความทราบกอนการสืบพยานนั้นตามสมควร เพ่ือใหคูความมี
โอกาสโตแยงพยานหลักฐานดังกลาวหรือเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็น
โตแยงหรือเพ่ิมเติมได 
  ขอ ๒๒  ศาลอาจใชขอมูลที่ไดจากรายงานของเจาพนักงานคดีเปนแนวทางในการซักถาม
พยานก็ได 
  ขอ ๒๓  ในกรณีที่มีการบันทึกคําพยานโดยใชวิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซ่ึงสามารถถายทอด
เปนภาพหรือเสียงหรือโดยใชวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงคูความและพยานสามารถตรวจสอบถึงความถูกตอง
ของบันทึกการเบิกความนั้นได ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
๑๒๑ วรรคสอง ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอความที่
บันทึกตลอดจนการจัดทําสําเนาขอความดังกลาวเปนลายลักษณอักษรหรือสิ่งบันทึกอยางอ่ืน 
  ขอ ๒๔  ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีชวยตรวจสอบและดูแลใหคูความดําเนินคดีไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบวามีขอบกพรองใหรายงานตอศาลพรอมดวยแนวทางแกไขโดยเร็ว 
เพ่ือใหศาลพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

 
 



๕๐ 

หมวด ๕ 
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 

   
 

  ขอ ๒๕  กอนที่ศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนยื่นฟองคดี ศาลอาจมอบหมายให
เจาพนักงานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือประโยชนแกการวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ และทําความเห็น
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวที่เหมาะสม รวมทั้งเง่ือนไขและระยะเวลาของการใชวิธีการดังกลาว 
  ความเห็นของเจาพนักงานคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจที่จะฟงผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยถึง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกอนมีคําสั่งในเรื่องนั้นก็ได 
  ขอ ๒๖  ในการใชวิธีการชั่วคราวตามมาตรา ๖๓ นอกจากมาตรการหรือวิธีการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ศาลอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจกระทําการหรือหามกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใด เชน 
  (๑) ใหประกาศหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหผูบริโภคทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการโดยถูกตองครบถวน 
  (๒) หามกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่อาจทําใหผูบริโภคหลงผิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
  (๓) ใหจําหนายสินคาหรือบริการภายใตเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
  (๔) หามหรือใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) 
  การกําหนดมาตรการหรือวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาสั่งเทาที่จําเปนและไมเกิน
สมควรแกกรณี โดยคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและประโยชนในการคุมครองผูบริโภคโดยรวม
ประกอบกัน 
  ขอ ๒๗  ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งศาลเกี่ยวกับวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาการ
ดําเนินการใด ๆ ระหวางศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ศาลอาจดําเนินการทางโทรสารหรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนและความเหมาะสมตามสภาพแหง
เน้ือหาของเรื่อง ทั้งน้ี ตามวิธีการที่ประธานศาลอุทธรณกําหนด 

 
หมวด ๖ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคด ี
   

 
  ขอ ๒๘  เพ่ือประโยชนในการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีตามมาตรา ๓๙ ถึง
มาตรา ๔๔ หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงและทํา
ความเห็นเพ่ือประกอบการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งตามบทบัญญัติดังกลาวก็ได 
  ขอเท็จจริงหรือความเห็นของเจาพนักงานคดีตามวรรคหนึ่งตองใหคูความทุกฝายทราบและ
ไมตัดสิทธิคูวามในอันที่จะโตแยงคัดคาน 



๕๑ 

  ขอ ๒๙  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๔๓ ศาลอาจกําหนดเวลาใหผูประกอบธุรกิจยื่นคํา
แถลงถึงผลการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวใหศาลทราบ เม่ือไดรับแจงผลแลวศาลอาจมอบหมายใหเจา
พนักงานคดีประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล
หรือสงเอกสาร เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งศาลดังกลาวแลวรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว 
  หากปรากฏวาผูประกอบธุรกิจไมแจงผลตามวรรคหนึ่งหรือไมไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดย
ถูกตองครบถวน และศาลไดมีคําสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดนอกจากเจาพนักงานคดีดําเนินการแทน
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ใหเจาพนักงานคดีมีหนาที่ประสานงานเพื่อใหบุคคลนั้นสามารถดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําสั่งศาล ในกรณีที่มีคาใชจายอันเกิดจากการนั้น ใหบุคคลดังกลาวแถลงตอศาลพรอม
ดวยพยานหลักฐานเพื่อใหศาลกําหนดจํานวนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองรับผิด กรณีเชนวานี้ศาล
อาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานคดีดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับคาใชจายดังกลาว และหากศาลมีคําสั่ง
ประการใดแลวใหบังคับคดีไปตามนั้น และใหเจาพนักงานคดีใหความชวยเหลือแกผูน้ันตามสมควร 
ในการบังคับคดีแกผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหรับผิดในคาใชจายตามคําสั่งศาลดังกลาว 
  ในการกําหนดจํานวนเงินตามวรรคสอง ศาลตองใหโอกาสผูประกอบธุรกิจมีโอกาสในการ
โตแยงคัดคาน 

 
หมวด ๗ 
อุทธรณ 

   
 

  ขอ ๓๐  ในกรณีที่ มีการยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองเพ่ือขออนุญาตอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๘ ใหศาลชั้นตนมีอํานาจตรวจคําขอและอุทธรณ และมีคําสั่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘ หากผูรองไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหศาลชั้นตนรีบสงคําขอ
และอุทธรณไปยังศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วตอไป 
  ในกรณีมีการขออนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณหรือระยะเวลายื่นคําขออนุญาตอุทธรณหาก
ศาลชั้นตนเห็นสมควรอนุญาตใหขยาย ใหศาลชั้นตนสั่งตามที่เห็นสมควร หากจะไมอนุญาตใหศาล
ชั้นตนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๓๑  เม่ือศาลชั้นตนไดรับคําขอตามขอ ๓๐ แลวใหรีบสงสําเนาคําขอพรอมอุทธรณให
คูความอีกฝายทราบและสงคําขอดังกลาวพรอมอุทธรณและสํานวนคดีไปยังศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณา
สั่งโดยเร็ว โดยไมจําตองรอคําคัดคานของคูความฝายอ่ืน 
  ขอ ๓๒  การพิจารณาคําขอเพื่อขออนุญาตอุทธรณตามขอ ๓๑ ศาลอุทธรณมีดุลพินิจที่จะ
พิจารณาอนุญาตใหอุทธรณไดเม่ือเห็นวาเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอความยุติธรรมหรือ
ประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม 
  ขอ ๓๓  เม่ือศาลอุทธรณเห็นสมควรอนุญาตใหอุทธรณ ใหมีคําสั่งรับอุทธรณไวพิจารณาและ
ใหศาลชั้นตนอานคําสั่งดังกลาวใหคูความฟง 



๕๒ 

  จําเลยอุทธรณอาจยื่นคําแกอุทธรณตอศาลชั้นตนไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟง
คําสั่งและภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่จําเลยอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณ หรือนับแตระยะเวลาที่
กําหนดไวสําหรับการยื่นคําแกอุทธรณไดสิ้นสุดลง ใหศาลชั้นตนสงคําแกอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ
หรือแจงใหทราบวาไมมีคําแกอุทธรณ เม่ือศาลอุทธรณไดรับคําแกอุทธรณหรือแจงความเชนวาแลว 
ใหนําคดีลงสารบบความโดยพลัน 
  ในกรณีที่ศาลอุทธรณไมอนุญาตใหอุทธรณ ใหมีคําสั่งยกคําขอและสั่งไมรับอุทธรณแลวสง
สํานวนความคืนศาลชั้นตนเพ่ือแจงใหคูความทราบโดยเร็ว 
  ขอ ๓๔  กรณีที่ศาลอุทธรณพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตามขอ ๓๓ หากคดีมีการอุทธรณปญหาขอ
อ่ืนนอกจากขอที่ผูรองไดยื่นคําขออนุญาตอุทธรณรวมอยูดวย ไมวาศาลชั้นตนจะไดมีคําสั่งรับอุทธรณ
เชนวานี้ไวพิจารณาแลวหรือไมก็ตาม ใหศาลอุทธรณพิจารณาสั่งดวยวาจะรับอุทธรณขออ่ืนดังกลาว
ไวพิจารณาหรือไม 
  กรณีที่ศาลอุทธรณมีคําสั่งใหรับอุทธรณปญหาขออ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๓๓ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลมแกอุทธรณขออ่ืนที่ศาลอุทธรณสั่งรับไวพิจารณาดวย 
  ขอ ๓๕  คดีที่ศาลชั้นตนสั่งรับอุทธรณไวพิจารณา หากศาลอุทธรณเห็นวาเปนอุทธรณที่
ตองหามตามมาตรา ๔๗ ใหศาลอุทธรณพิจารณาวามีเหตุสมควรอนุญาตใหอุทธรณหรือไม หาก
อนุญาตก็รับวินิจฉัยให หากไมอนุญาตก็ใหยกอุทธรณน้ันเสียโดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหง
อุทธรณ 
  ขอ ๓๖  หากคูความประสงคจะขอแถลงการณดวยวาจาตอศาลอุทธรณ ใหขอมาในตอนทาย
คําฟองอุทธรณหรือคําแกอุทธรณ โดยระบุประเด็นและเหตุผลความจําเปนของการแถลงการณดวย
วาจานั้น 
  เม่ือศาลอุทธรณอนุญาตใหมีการแถลงการณดวยวาจา ใหกําหนดจํานวนระยะเวลาที่จะ
อนุญาตใหแตละฝายแถลงการณดวยวาจากับแจงวันเวลานัดใหคูความทุกฝายทราบ 
  ในการแถลงการณดวยวาจา คูความไมอาจเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบคํา
แถลงการณดวยวาจาได 
  ขอ ๓๗  ใหศาลอุทธรณพิจารณาพิพากษาคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว หากพนกําหนดหนึ่งปนับ
แตวันที่นําคดีลงสารบบความ ก็ใหบันทึกเหตุแหงพฤติการณพิเศษที่ลาชาไวในสํานวน 

 
หมวด ๘ 
ฎีกา 

   
 

  ขอ ๓๘  การขอใหศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตใหฎีกาตามมาตรา ๕๑ ใหทําเปนคํารองยื่นตอ
ศาลชั้นตนโดยแสดงถึง 
  (๑) ปญหาที่ขออนุญาตฎีกาโดยชัดแจงและกะทัดรัด 



๕๓ 

  (๒) ความเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะหรือความสําคัญของปญหาที่ทําใหศาลฎีกาควร
อนุญาตใหฎีกา 
  ใหศาลชั้นตนตรวจคํารองและฎีกาของผูรอง โดยนําความในขอ ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๓๙  เม่ือศาลชั้นตนไดรับคํารองตามขอ ๓๘ แลว ใหรีบสงสําเนาคํารองใหคูความอีกฝาย
ทราบและสงคํารองดังกลาวพรอมฎีกาและสํานวนความไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วโดยไม
จําตองรอคําคัดคานของคูความฝายอ่ืน 
  ขอ ๔๐  การพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาอนุญาตฎีกาตามขอ ๓๘ ศาลฎีกามีดุลพินิจที่จะ
พิจารณาอนุญาตใหฎีกา เม่ือเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาซ่ึงเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ
หรือเปนปญหาสําคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัย 
  ปญหาสําคัญตามวรรคหนึ่ง เชน 
  (๑) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของ
ศาลอ่ืน 
  (๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกัน หรือขัด
กับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
  (๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญซ่ึงยังไมมีแนวคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามากอน 
  ขอ ๔๑  เม่ือศาลฎีกาเห็นสมควรอนุญาตใหฎีกา ใหมีคําสั่งรับฎีกาไวพิจารณาและใหศาล
ชั้นตนอานคําสั่งดังกลาวใหคูความฟง 
  จําเลยฎีกาอาจยื่นคําแกฎีกาตอศาลชั้นตนไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําสั่งและ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่จําเลยฎีกายื่นคําแกฎีกา หรือนับแตระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับ
การยื่นคําแกฎีกาไดสิ้นสุดลง ใหศาลชั้นตนสงคําแกฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจงใหทราบวาไมมีคําแก
ฎีกา เม่ือศาลฎีกาไดรับคําแกฎีกาหรือแจงความเชนวาแลว ใหนําคดีลงสารบบความโดยพลัน 
  ในกรณีที่ศาลฎีกาไมอนุญาตใหฎีกา ใหมีคําสั่งยกคํารองและสั่งไมรับฎีกาแลวสงสํานวนความ
คืนศาลชั้นตนเพ่ือแจงใหคูความทราบโดยเร็ว 

 
หมวด ๙ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
   

 
  ขอ ๔๒  ในการใชอํานาจตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ หรือปรากฏวามีขอขัดของในการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบและรายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวรวมทั้งแนวทางแกไขหรือความจําเปนที่จะตองกําหนดวิธีการใดเพื่อ
บังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา 



๕๔ 

  รายงานขอเท็จจริงของเจาพนักงานคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจที่จะฟงคูความอีกฝายหนึ่ง
หรือคูความอื่นๆ กอนที่จะออกคําสั่งในเรื่องนั้นก็ได 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วิรัช  ลิ้มวชิัย 

ประธานศาลฎีกา 
 
 
 



 

ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม 
วาดวยการแตงตัง้เจาพนักงานคดี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๑ (๑) (๖) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวาดวยการแตงตั้ง
เจาพนักงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ขอ ๒๒๕  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งเจาพนักงานคดี ซ่ึงตองมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
  (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
  (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
และไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
  (๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ศ. 
กําหนดซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดประกอบวิชาชีพอ่ืนตามที่ ก.ศ. กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสี่
ป 
  ขอ ๔  การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตามขอ ๓ (๒) ไดแก เปนเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี พนักงานอัยการ นายทหารเหลาพระธรรมนูญ ทนายความหรือเปนผู
ประกอบวิชาชีพอยางอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ไดแก 
  (๑) เปนขาราชการศาลยุติธรรมตําแหนงเจาพนักงานศาลยุติธรรม (วุฒิทางกฎหมาย) ซ่ึง
ผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาวตามมาตรฐานในสาย
งานนิติการที่ ก.ศ. กําหนด 
  (๒) เปนขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริง 
  (๓) เปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตรใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตร ซ่ึงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทารับรองวาไดสอนวิชากฎหมาย
ตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร หรือภาควิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร 

                                                 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๐ ก หนา ๑๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



๕๖ 

  (๔) เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซ่ึงทําหนาที่พนักงานสอบสวนและผูบังคับบัญชา
รับรองวาไดปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานสอบสวน 
  (๕) เปนนายทหารซึ่งทําหนาที่นายทหารสืบสวนสอบสวน หรือนายทหารสารวัตรสืบสวน
สอบสวน กระทรวงกลาโหม ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยูใน
อํานาจของศาลทหาร 
  (๖) เปนขาราชการตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานสอบสวนคดียาเสพติด 
  (๗) เปนขาราชการตําแหนงเจาพนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริง 
  (๘) เปนขาราชการตําแหนงนักวิชาการตรวจเงินแผนดิน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือนักวิชาการที่ดิน (วุฒิทางกฎหมาย) กรมที่ดิน ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาว ตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. 
กําหนด 
  (๙) เปนเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานนิติการ) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง
ผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาว ตามมาตรฐานใน
สายงานนิติการที่ ก.พ. กําหนด หรือเจาพนักงานการเลือกตั้ง (งานวินิจฉัยหรืองานสืบสวนสอบสวน) 
หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยหรือสอบสวน 
  (๑๐) เปนขาราชการหรือลูกจางในกระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่พนักงานคุมประพฤติซ่ึง
ผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาว ตามมาตรฐานในสายงานคุมประพฤติ ที่ ก.พ. 
กําหนด 
  (๑๑) เปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกรตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคล
อ่ืนกําหนด แลวแตกรณี 
  (๑๒) เปนพนักงานของสถาบันการเงินที่ ก.ศ. รับรอง ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร 
  (๑๓) เปนเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญซ่ึง
ผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาว ตามมาตรฐานที่
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนด 
  (๑๔) เปนนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย (วุฒิทางกฎหมาย) ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริง 
  (๑๕) เปนตํารวจซึ่งทําหนาที่นิติกร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาได
ปฏิบัติงานในหนาที่นิติกร ตามมาตรฐานในสายงานนิติการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนด 



๕๗ 

  (๑๖) เปนพนักงานคดีปกครอง (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานศาลปกครอง ซ่ึงผูบังคับบัญชา
รับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่ดังกลาว ตามมาตรฐานที่สํานักงานศาล
ปกครองกําหนด 
  (๑๗) เปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษ (วุฒิทางกฎหมาย) กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางแทจริงในหนาที่
ดังกลาว ตามมาตรฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
  (๑๘) เปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน (วุฒิทางกฎหมาย) สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ซ่ึงผูบังคับบัญชารับรองวาไดปฏิบตัิงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
  (๑๙) เปนผูประกอบวิชาชีพอยางอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่ไดปฏิบัติงานดานกฎหมายใน
ลักษณะทํานองเดียวกันหรือเทียบไดกับวิชาชีพตาม (๑) - (๑๘) ซ่ึง ก.ศ. รับรองเปนรายกรณี 
  ขอ ๕  ปริญญาในสาขาวิชาอ่ืน ตามขอ ๓ (๓) ไดแก ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตรทันต
แพทยศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรม
ศาสตร หรือการบัญชี 
  ขอ ๖  การประกอบวิชาชีพตามขอ ๓ (๓) ไดแก วิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม 
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว การพยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวแตกรณี ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยจะตองมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชามาแสดงวา
ไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริง ในกรณีที่มิไดประกอบวิชาชีพดังกลาวในหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน จะตองมีหนังสือรับรองตนเองมาแสดงวาไดประกอบวิชาชีพดังกลาวอยางแทจริง และมี
หลักฐานแสดงผลงานในการทํางาน 
  ขอ ๗  ให ก.ศ. มีอํานาจประกาศกําหนดปริญญาและการประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
ตามที่เห็นสมควร 
  ขอ ๘  หนังสือรับรองตามขอ ๔ และขอ ๖ ใหเปนไปตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด 
  ขอ ๙  ใหเจาพนักงานคดีมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑที่ ก.ศ. กําหนด 
  ขอ ๑๐  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๑  ให ก.ศ. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พิชิต  คําแฝง 

รองประธานศาลฎีกา 
ประธานกรรมการขาราชการศาลยตุิธรรม 


