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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตาม
กฎหมายแรงงาน
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการ
เปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการกําหนดธุรกิจ
ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและ
ลักษณะของหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้การ
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน และกําหนดลักษณะ
ของหลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจทําให้กับผู้บริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๕ เบญจ
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนด
ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นจะต้องเข้า
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันของผู้บริโภค
(๒) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน
(๓) เป็นธุรกิจที่หากมีการกําหนดรายการในหลักฐานการรับเงินแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
มาตรา ๔ การกําหนดลักษณะของหลักฐานการรับเงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การกําหนดรายการในหลักฐานการรับเงินสามารถกระทําได้โดยสภาพ
(๒) ไม่เป็นการเพิ่มภาระเกินควรแก่การประกอบธุรกิจ
คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
และกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2522
2. วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2522
3. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2522
4. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้นกําหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังข้อใด
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. ถูกทุกข้อ
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
และกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
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1. เฉลยข้อ
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2. เฉลยข้อ
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3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
5
6
7
8

คําตอบ
1
1
4
4

ข้อ
9
10
11
12

คําตอบ
1
3
3
4

ข้อ
13
14
15
16

คําตอบ
1
4
4
1

ข้อ
17
18
19
20

คําตอบ
4
1
4
4

4. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ถูกทุกข้อ
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ…..
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1. นายกรัฐมนตรี
ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ
1. นายกรัฐมนตรี
ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค” ประกอบด้ ว ย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
4. ถูกทุกข้อ
มาตรการเพื่อป้องกันหรือทําให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการหมด
สิ้นไปที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนั้น ได้แก่
(1) สอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลาประกัน
ของสินค้าหรือบริการนั้น พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้น ไว้โ ดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของรั ฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขายตรง” หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขายต่อผู้บริโภค
โดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบ
การค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จําหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อ
เสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบ
กลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จําหน่ายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
1. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545
2. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2545
3. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2545
4. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2545
2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4. ใครมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ข้อ
1
2
3
1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

คําตอบ
1
3
1

ข้อ
4
5
6

คําตอบ
1
4
2

ข้อ
7
8
9

คําตอบ
4
1
2

ข้อ
10
11
12

คําตอบ
2
4
4

ข้อ
13

คําตอบ
2

1. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1. นายกรัฐมนตรี
ดูคําอธิบายข้อ 3. ประกอบ
4. ถูกทุกข้อ
สัญญาระหว่างผู้จําหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ทําเป็นหนังสือซึ่งอย่า งน้ อย
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน
(2) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริม
การขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(3) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ หรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจคืนจากผู้จําหน่ายอิสระ ตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาที่ผู้จําหน่ายอิสระสามารถใช้สิทธิดังกล่าว
2. 15 วันนับแต่วันที่มีการย้าย
ในกรณีที่มีการย้ายสํานักงาน ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการย้าย

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พระราชบัญญั ตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บ างประการเกี่ ยวกับ การจํ า กัด สิทธิ และเสรีภ าพของบุ คคล ซึ่งตาม
มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คดีผู้บริโภค” หมายความว่า
(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น
กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการ
(๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(๓) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความ
รวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้
หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ ไม่
ปลอดภัยด้วย

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
3. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้มีเจ้าพนักงานคดีทําหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีผู้บริโภค ตามที่ศาลมอบหมาย ดังข้อใด
1. ไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค
2. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
3. บันทึกคําพยาน
4. ถูกทุกข้อ
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ประธานศาลฎีกา
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
5. ให้มีอํานาจออกข้อกําหนดเพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเที่ยงธรรม แต่ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้สิทธิในการต่อสู้คดีของคู่ความลดน้อยลง
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คูมือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวน
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