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แผ่นพบัขอ้มูลกองทุนการฟ้องคดผูีบ้รโิภค 

กองทุนการฟ้องคดผีูบ้รโิภค (ต่อจากนีจ้ะขอเรยีกว่า"กองทุน") 
คอืกองทุนทีเ่ช ือ่ถือไดซ้ ึง่ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยรฐับาลในปี 1994 
เพือ่ใหค้วามสนับสนุนทางการเงนิและความชว่ยเหลอืดา้นกฏหมายแก่ผูบ้รโิภค 
ดว้ยขอ้เรยีกรอ้งทีส่มควรไดร้บัส าหรบัค่าสนิไหมทดแทนและต่อตา้นความผ่อนปรนต่อผูค้า้ทีไ่รซ้ ึง่ศลีธรรมในขอ้พิ
พาททีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณะประโยชนท์ีส่ าคญัและความอยุตธิรรม 
 
สภาผูบ้รโิภคคอื 
เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและเป็นผูร้บัผิดชอบส าหรบัการด าเนินงานของกองทุนในแต่ละวนั 
“บอรด์ผูบ้รหิาร” และ "คณะกรรมการบรหิาร" 
เป็นผูร้บัผิดชอบส าหรบัการตดัสนิใจในการบรหิารและการอนุมตัคิ ารอ้ง 
สมาชกิบอรด์และคณะกรรมการบรหิารเป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้โดยรฐับาลประกอบไปดว้ยผูเ้ช ีย่วชาญวชิาชพีจากดา้
นกฎหมายเป็นส่วนใหญ่และจากภาคส่วนต่างๆของชมุชน 

ลกัษณะความช่วยเหลอืดา้นกฏหมาย  

ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายทีไ่ดใ้หบ้รกิารโดยกองทุนซึง่อาจรวมถงึค าแนะน าในดา้นกฎหมายเพือ่ชว่ยเหลอืผูบ้รโิ
ภคและ/หรอืการตดิตามขอ้เรยีกรอ้งทางแพ่ง กองทุนอาจว่าจา้งนักกฎหมาย 
(ถา้ผูดู้แลผลประโยชนต์ดัสนิใจแลว้ว่าจ าเป็น) เพือ่เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูบ้รโิภค. 

คุณสมบตัใินการสมคัร 

ผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มผูบ้รโิภคผูซ้ ึง่ลม้เหลวในการแกปั้ญหา"ขอ้พพิาทของผูบ้รโิภค"กบัผูค้า้ผ่านวธิกีารไม่ด าเนินคด ี 
(เชน่ การไกล่เกลีย่, การประนีประนอม, 
อืน่ๆ)และมีความประสงคจ์ะฟ้องคดแีพ่งสามารถสามารถยืน่ค ารอ้งต่อกองทุนได ้"ขอ้พิพาทของผูบ้รโิภค" 
หมายถงึขอ้พิพาทระหว่างผูบ้รโิภคและผูค้า้จากสนิคา้, การบรกิาร 
หรอือสงัหารมิทรพัทท์ีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดใ้นคร ัง้ล่าสุด อย่างเชน่: 

▪ สนิคา้ทีไ่ม่สามารถซือ้ขายไดร้วมถงึอาหาร
และยา 

▪ แนวทางปฏบิตัทิางการคา้ทีช่ดัเจนหรอืไรศ้ี
ลธรรม 

▪ เง่ือนไขสญัญาทีไ่ม่เป็นธรรมและไรเ้หตุผล ▪ ขอ้ยกเวน้ในสญัญาผูบ้รโิภค 

▪ การกล่าวอา้งโฆษณาทีเ่ป็นเท็จหรอืชวนใหเ้
ขา้ใจผดิ 

▪ ค าอธบิายการคา้ทีเ่ป็นเท็จ 

▪ ค าอธบิายหรอืการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ
ของสนิคา้, การใหบ้รกิาร หรอื 
อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถเคลือ่นยา้ยได ้

▪ กรณีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูบ้
รโิภคหรอืความอยุตธิรรมอย่างมนัียส าคญั 

ซึง่ไม่ไดม้ีการทดสอบคุณสมบตั ิแต่อย่างไรก็ตาม 
สถาณะทางการเงนิของผูส้มคัรจะเป็นหน่ึงในการตดัสนิใจในการประเมินการรบัสมคัร 
กองทุนอาจสอบถามผูส้มคัรใหแ้จง้รายละเอยีดสถาณะทางการเงนิของพวกเขา 

ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

ผูส้มคัรตอ้งกรอกและส่งแบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่ าหนดไว ้ พรอ้มกบัเชค็ ส าหรบัการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการสมคัร 
หรอืส าเนาใบยนืยนัการช าระเงนิ และเนือ้หากบัขอ้มูลของคดแีก่สภาผูบ้รโิภค (22/F., K. Wah Centre, 191 
Java Road, North Point) ทางไปรษณีย.์ ควรจ่าหนา้ซองว่า"Application for Consumer Legal Action 
Fund". 
 
ค่าธรรมเนียมการสมคัรมีดงันี:้ 
▪ คดทีีต่กอยู่ในอ านาจศาลของการพิจารณาค่าสนิไหมขนาดเล็ก 

(เชน่การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมไม่เกนิHK$75,000): HK$100 
▪ เคสอืน่ๆ: HK$1,000 

 
สามารถช าระเงนิไดท้าง: 
▪ เชค็ทีส่ามารถจ่ายใหก้บั “Consumer Council – CLAF Trust Account”; หรอื 
▪ โอนเงนิไปทีบ่ญัช ี808-695282-001 (HSBC) (“Consumer Council – CLAF Trust Account”). 
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กรุณาไปที ่https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/consumer-legal-action-fund 
เพือ่ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การรบัสมคัร 
โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการสมคัรไม่สามารถเรยีกคนืไดไ้ม่ว่าการรบัสมคัรไดร้บัการอนุมตัหิรอืถูกปฏเิสธ 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิและการอนุมตั ิ

ผูส้มคัรจะตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดและขอ้มูลของคดคีวามใหค้รบถว้น 
ถูกตอ้งและแม่นย าเพือ่เป็นการรว่มมือกบักองทุนอย่างเต็มที ่
รวมถงึการจดัหาเอกสารและขอ้มลูทีถู่กรอ้งขอเพิม่เตมิจากผูดู้แลผลประโยชน ์
พนักงานจะท าการตดิต่อผูส้มคัรตามความจ าเป็นเพือ่ท าการตรวจสอบขอ้มูลและ/หรอืนัดท าการสมัภาษณเ์พือ่ท า

ความเขา้ใจในคดคีวามอย่างถีถ่ว้นและหาขอ้มูล 

บอรด์และคณะกรรมการบรหิารของกองทุนจะประเมินและก าหนดการรบัสมคัรโดยพิจารณาขอ้มูลบญัชซี ึง่จดัท าโด

ยผูส้มคัรในการรบัสมคัรและ(ถา้ผูส้มคัรไดท้ าการรอ้งเรยีน)ขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากสภาผูบ้รโิภคในการรบัมือการรอ้งเรยี

น 
ปัจจยัหลายประการจะถูกน ามาพิจารณาในการประเมินใบรบัรบัสมคัรและการใชดุ้ลยพินิจว่าจะใหค้วามชว่ยเหลอืห

รอืไม่ รวมไปถงึ: 
 

ขอ้ด ี ความน่าจะเป็นของการประสบผลส าเรจ็ในคดคีวาม 

ความสนใจของผู้

บรโิภค 

ถา้การยืน่เร ือ่งประสบผลส าเรจ็ไม่ว่าจะเป็นการใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภคในการยกระดบัสทิธขิ

องพวกเขาและ/หรอืขดัขวางผูค้า้ทีไ่ม่เป็นธรรม 

โอกาสส าเรจ็ในกา

รบงัคบัคด ี

▪ ความคุม้ทุนของการด าเนินคด ีเชน่ 
ความน่าจะเป็นของการบงัคบัตามค าพิพากษาอย่างมีประสทิธภิาพหรอืเป็นผลส าเรจ็ 

▪ ไม่ว่าฝั่งตรงขา้มจะมีฐานะทางการเงนิทีด่หีรอืไม่ 

กลุ่มผูบ้รโิภค 

▪ ไม่ว่าเหตุการณด์งักล่าวมีผลกระทบหรอือาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผูบ้รโิภคในทางลบห

รอืไม่ 
▪ ขอ้เท็จจรงิทั่วไปหรอืประเด็นทางกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัผูบ้รโิภคแต่ละราย 
▪ จ านวนผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ปัจจยัอืน่ๆ 

▪ อ านาจการต่อรองของผูส้มคัร 
▪ ไม่ว่าการด าเนินคดเีป็นวิธแีกไ้ขปัญหาทีม่ีประสทิธภิาพทีสุ่ดหรอืไม่ 
▪ ไม่ว่าคดคีวามจะสรา้งภาระใหแ้ก่กองทุนเกนิควรหรอืไม่ 
▪ ความจรงิจรงัของกองทุนในการใหค้วามชว่ยเหลอือย่างทนัท่วงที 

 

 

 

ค ำแนะน ำ 
ความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากกองทุนไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มกีารด าเนินคดเีป็นเวลานานและน ามาซึ่งความเสีย่ง ดงันัน้ 
ผูบ้รโิภคอาจต้องการยืน่ค าร้องต่อสภาก่อนและพยายามยตุขิอ้พพิาทอย่างฉันมติรกบัผูค้้าผ่านการไกล่เกลี่ยของสภา 
กรุณาไปที่ https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-

channels เพื่อศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบับรกิารรบัมอืกบัค าร้องและการไกล่เกลี่ยของทางสภา 

https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/consumer-legal-action-fund
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channels
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channels
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ผลการรบัสมคัรและการตดิตาม 

หากสมคัรไดร้บัการอนุมตั ิผูส้มคัรจะไดร้บัขอ้ตกลงในการก าหนดขอบเขต 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดดา้นความชว่ยเหลอืทางกฎหมายซึง่ใหบ้รกิารโดยกองทุนเหมือนกนั 
เชน่เดยีวกบัความรบัผิดชอบและหนา้ทีใ่นฐานะผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืของพวกเขา 
ผูส้มคัรควรตรวจสอบขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดก่อนทีจ่ะยนืยนัการยอมรบัวามชว่ยเหลอืจากกองทุน 

หลงัจากการด าเนอนการตามขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่าย 
ผูร้บัผิดชอบอาจว่าจ่างนักกฎหมายเพือ่ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืเพือ่ประเมินและรบัมือคดคีวามซึง่อาจรวมถึ

งการใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายแก่ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื 
ท าการเรยีกรอ้งต่อผูค้า้และเร ิม่การด าเนินคดทีางแพ่ง 

หากการสมคัรถูกปฏเิสธผูส้มคัรจะไดร้บัแจง้ทางจดหมายผูส้มคัรยงัคงสามารถพิจารณาด าเนินคดหีรอืขอค าปรกึษ

าดา้นกฎหมายได ้

ผลลพัธข์องเร ือ่งทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืและเงินสมทบ 

ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจะตอ้งจ่ายเงนิสมทบแก่กองทุนถา้เร ือ่งทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืประสบผลส าเรจ็ 
(เชน่. มีการตดัสนิเพือ่สนับสนุนและ/หรอืใหผ้ลประโยชนก์บัผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื 

การเรยีกรอ้งของผูค้า้ถูกยกเลกิหรอืเพิกถอน หรอืมีการบรรลขุอ้ตกลงระหว่างคู่สญัญา) 

จ านวนเงนิสมทบทีต่อ้งช าระคอื 10% ของ "มูลค่าผลประโยชน"์ ทีผู่ร้บัความชว่ยเหลอืไดร้บัตามค าพิพากษา ค าสั่ง 

หรอืการระงบัขอ้พิพาท ตลอดจนค่าด าเนินคด ีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 
และค่าใชจ่้ายจากกองทุนในคดแีต่ไม่ไดเ้รยีกเก็บจากคู่สญัญา อย่างไรก็ตาม เงนิสมทบทีต่อ้งช าระจะถูกจ ากดัไวท้ี ่
25% (ส าหรบัคดใีนศาลทีเ่รยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเล็กนอ้ย) หรอื 50% (ส าหรบักรณีอืน่ๆ) ของ 

"มลูค่าผลประโยชน"์)  

“มูลค่าผลประโยชน”์ หมายถงึผลรวมของ: 

▪ จ านวนเงนิทัง้หมดทีไ่ดร้บัส าหรบับญัชขีองผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื(นอกจากค่าธรรมเนียมทางกฎหม

ายและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกคนืจากบุคคลอืน่); 

▪ มูลค่าของทรพัยส์นิและ/หรอืบรกิารทีกู่ค้นืหรอืเก็บรกัษาไว;้ 

▪ จ านวนเงนิทีค่วามรบัผิดทีถู่กกล่าวหาของผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืลดลงหรอืปลดออก; และ 

▪ มูลค่าของผลประโยชนท์ัง้หมดทีไ่ดร้บัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื 

ผูดู้แลผลประโยชนอ์าจอาจลดหรอืยกเวน้เงนิสมทบทีต่อ้งช าระตามความเหมาะสม 
เงนิทัง้หมดทีไ่ดร้บัจะจ่ายใหก้บัผูดู้แลผลประโยชนก่์อน และหลงัจากหกัเงนิสมทบทีต่อ้งช าระแลว้ 
ยอดคงเหลอืจะถูกปล่อยไปยงัผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื 
หากเงนิทีไ่ดร้บัไม่เพียงพอกบัจ านวนเงนิสมทบทีต่อ้งช าระทัง้หมด(หรอืการบรรเทาทุกขท์ีไ่ดร้บัไม่เกีย่วขอ้งกบัควา

มเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ)ผูร้บัจะตอ้งจ่ายเงนิสมทบตามทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์อ้งขอ 

หากเร ือ่งทีช่ว่ยเหลอืไม่ส าเรจ็ (เชน่ การเรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคถูกยกเลกิหรอืคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได)้ 

กองทุนจะรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดแีละค่าใชจ่้ายต่างๆ 
เวน้แต่ผลทีต่ามมาเกดิจากหรอืเกดิจากความผิดของผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื การละเลย 
การปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมการละเมิดขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืหรอืเหตุผลอืน่ ๆ เชน่ 
การไม่ใหข้อ้มูลทีค่รบถว้น 
เป็นจรงิและถูกตอ้งแก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์มือ่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายหรอืในระหว่างการรบัความช่

วยเหลอื ในกรณีดงักล่าว ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความสูญเสยี 
การฟ้องรอ้งและค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย ค่าใชจ่้าย การเรยีกรอ้ง ความเสยีหาย 
และความรบัผิดทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากเร ือ่งทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและการใหค้วามชว่ยเหลอื 
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แผ่นพบัขอ้มูลกองทุนการฟ้องคดผูีบ้รโิภค 

การยกเลกิความช่วยเหลอื 

ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะประเมินเร ือ่งทีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืเป็นคร ัง้คราวและอาจยุตขิอ้ตกลงทีไ่ดแ้จง้ไวล้่วงหนา้และคว

ามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายไดต้ลอดเวลา 

โดยทั่วไป 
ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฏหมายและค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จนถงึยุตคิวามชว่ยเหลอื 
แต่อย่างไรก็ตาม  
หากการยกเลกิมีทีม่าหรอืสาเหตุการชว่ยเหลอืการกระท าความผิดของผูบ้รโิภคการปล่อยปะละเลย, 

การกระท าทีไ่ม่เหมาะสม, การละเมิดเงือ่นไขในขอ้ตกลงความชว่ยเหหลอืผูบ้รโิภคหรอืสาเหตุ เชน่ 

ความลม้เหลวในการใหบ้รกิารอย่างครบถว้น, 

ความถูกตอ้งและความแม่นย าของขอ้มูลทีแ่จง้แก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์มือ่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นกฏหมายห

รอือยู่ระหว่างการขอรบัความชว่ยเหลอื การชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความสูญเสยีทัง้หมด, 

การด าเนินคดแีละค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมาย, ค่าใชจ่้าย, ขอ้เรยีกรอ้ง, 

ความเสยีหายและความผิดทีเ่กดิขึน้จากเร ือ่งทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื, การจดัหาความชว่ยเหลอืจะถูกยุต.ิ 

การสอบถามขอ้มูล 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อสภาผูบ้รโิภคทีห่มายเลข 2856 3113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้มูลในแผ่นพบัน้ีมีไวส้ ำหรับอำ้งอิงเท่ำน้ัน 
 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบขอ้ก ำหนดทีก่  ำหนดไวใ้นแบบฟอร์มใบสมคัรอย่ำงละเอียด หำกไดรั้บควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำย 
สิทธ์ิและหน้ำที่ระหวำ่งผูบ้ริโภคที่ไดรั้บควำมช่วยเหลือและทรัสตีจะอยู่ภำยใตข้อ้ตกลงที่ลงนำมโดยคู่สัญญำ 


