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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 	 โดยท่ีพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีู้บรโิภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดต้ราขึ้นภายใต ้

กรอบแนวความคิดเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้า 
หรอืบรกิาร			โดยกำหนดระบบวธิพีจิารณาคดท่ีีเอื้อตอ่การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของผู้บรโิภค	 
ด้วยการปรับเปลีย่นระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพง่อันเป็นระบบกลา่วหา	ซึ่งผู้ฟอ้งรอ้งดำเนนิคดมีีภาระการพสิจูนข์อ้เท็จจรงิตาม 
คำกล่าวอ้าง	เป็นระบบวธิพีจิารณาคดท่ีีคอ่นไปในระบบไตส่วน	กลา่วคอื	โครงสรา้งของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นระบบกล่าวหา	แต่ได้นำจุดแข็งของวิธีพิจารณาในระบบ 
ไต่สวนมาเสริม	เพื่อลดความเสียเปรียบในการดำเนินคดีของผู้บริโภค	และเอื้อต่อการ 
ใช้สิทธิเรยีกรอ้งของผู้บรโิภคใหไ้ดร้บัการเยียวยาความเสยีหายดว้ยความสะดวก	รวดเรว็	
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	แต่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

		 	 ดังนั้น	 เพื ่อความเข้าใจในกระบวนวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวอันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญ	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 :	 LAW	
REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับหลักการสำคัญและลักษณะพิเศษ 
ของกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ตลอดจนข้อควรพิจารณาทีส่ำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าว	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้

๒. หลักการสำคัญและลักษณะพิเศษของกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
		 	 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑ ได้ผ่านความเห็น 

จากสภานิตบัิญญัตแิหง่ชาตแิละประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	๒๕	กุมภาพนัธ	์
๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช้เมื ่อพ้น	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที	่ ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 และมีลักษณะ 
ทีส่ำคัญคือการกำหนดวิธีพิจารณาสำหรับคดีผู้บริโภคขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก	ประหยัด	รวดเร็ว	 ไม่เป็นทางการ	
และสุจริต๑	กล่าวคือ

  ๑ชาญณรงค์	 ปราณีจิตต์,	 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ,	 (www.jla.coj.go.th/info.
php?cid=4)	สืบค้นเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓.
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   หลักความสะดวกและประหยดั	เปน็หลกัการสำคญัเพื่อใหผู้้บรโิภคมโีอกาส 
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑  
จงึกำหนดใหผู้้บรโิภคหรอืผู้มอีำนาจฟอ้งคดแีทนผู้บรโิภคไดร้บัยกเวน้คา่ฤชาธรรมเนยีม 
ทัง้ปวง	 หรือทีก่ำหนดให้โจทก์และจำเลยสามารถยืน่ฟ้องหรือให้การด้วยวาจาได้	
เป็นต้น

   หลักความรวดเร็ว	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยเร็วและไม่ให้เกิด 
ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบธุรกจิเกนิสมควร	โดยกำหนดใหก้ารนดัพจิารณาครั้งแรกจะตอ้ง 
กระทำโดยเรว็	และการสืบพยานจะตอ้งดำเนินการตดิตอ่กนัไปโดยไมเ่ลื่อนคด	ีเวน้แต ่
มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจกา้วลว่งเสยีได้	หรอืการกำหนดใหก้ารพจิารณาพพิากษาในศาล 
ชั้นอุทธรณ์เป็นศาลชั้นที่สุด	เป็นต้น

   หลักความไม่เป็นทางการ	 การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีผู้บริโภค 
มีลักษณะทีไ่ม่เคร่งครัดเหมือนคดีแพ่งทัว่ไปเพื่อมิให้คู ่ความเอาชนะกันโดยอาศัย 
เทคนิคทางกฎหมาย	โดยกำหนดใหศ้าลมีอำนาจสั่งใหคู้่ความแก้ไขขอ้ผดิระเบยีบหรอื
ผิดหลงภายในระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีศาลกำหนดได	้หรอืการกำหนดใหศ้าลมีอำนาจ
มีคำสัง่ให้ย่นหรือขยายระยะเวลาทีก่ำหนดไว้สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาได ้
ตามความจำเป็นเพื่อประโยชนแ์หง่ความยุตธิรรม	หรอืเนน้การใชก้ระบวนการไกลเ่กลี่ย 
เป็นหลักในการระงับข้อพิพาท	เป็นต้น

   หลกัสจุริต	การใชส้ทิธิภายใตพ้ระราชบญัญตัน้ีิตอ้งกระทำดว้ยความสจุรติ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภค	โดยกำหนดให้การใช้สิทธิหรือการชำระหนี้	 
ผูป้ระกอบธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุจริต	หรือกำหนดสภาพบังคับว่าถ้าผู้บริโภค 
หรือผูม้ีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ให้ศาล
มีอำนาจสัง่ให้บุคคลนัน้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมทีไ่ด้รับยกเว้นได	้หรือกำหนดให้ศาล 
มีอำนาจสัง่ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ผู ้บริโภค	 โดยต้องคำนึงถึง 
ความสุจริตของผู้บริโภคประกอบ	เป็นต้น

		 	 หลักการดังกล่าวมาข้างต้นนี ้เป็นลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการแตกต่างจาก 
หลักการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งทั่วไป	ดังนี้

๓. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
   ๓.๑  บทนิยามที่สำคัญ
       “คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า
		 	 	 	 	 	 (๑)	 คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 

ตามมาตรา	๑๙	หรือตามกฎหมายอืน่	กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ 
หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
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		 	 	 	 	 	 (๒)	 คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

		 	 	 	 	 	 (๓)	 คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม	(๑)	หรือ	(๒)
		 	 	 	 	 	 (๔)	 คดีแพ่งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี	
       “ผู้บรโิภค”	หมายความวา่	ผู้บรโิภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	 และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

       “ผู้ประกอบธุรกิจ”	หมายความว่า	ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผูบ้ริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย	(มาตรา	๓)

   ๓.๒  บททั่วไป
       กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 

และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา	กรณีทีไ่ม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว 
ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 
(มาตรา	 ๗)	 กรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่	 ให้ประธานศาลอุทธรณ์ 
เป็นผู้วนิิจฉัย	และคำวนิิจฉยัของประธานศาลอุทธรณใ์หเ้ปน็ท่ีสดุ	(มาตรา	๘)	ในกรณท่ีี 
ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความ 
ฝา่ยใด	ใหศ้าลส่ังใหคู้่ความฝา่ยน้ันทำการแก้ไขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาและเงื่อนไข 
ทีศ่าลเห็นสมควรกำหนด	 เว้นแต่ข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความ 
ไม่สุจริตของคู่ความฝ่ายนั้น	(มาตรา	๙)	

		 	 	 	 	 	บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีบ่ังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็น 
หนังสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรบัผดิจงึจะฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีดน้ั้น	มิใหน้ำมาใชบ้งัคบัแก่ 
ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระหนี้	 ในกรณีทีก่ฎหมายบังคับให้ 
สัญญาทีท่ำขึ้นจะต้องทำตามแบบ	 ถึงแม้สัญญาดังกล่าวยังมิได้ทำให้ถูกต้องตาม 
แบบนัน้	แต่ผูบ้ริโภคได้วางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนแล้ว	 ให้ผู้บริโภคมีอำนาจฟ้อง 
บังคับให้ผูป้ระกอบธุรกิจจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบทีก่ฎหมายกำหนดหรือ 
ชำระหน้ีเป็นการตอบแทนได	้และมิใหน้ำมาตรา	๙๔	แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความแพง่	มาใช้บังคบัแก่ผู้บรโิภคในการฟอ้งคดแีละการพสิจูน์ถงึนิตกิรรมหรอืสญัญา 
ที่ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ	(มาตรา	๑๐)	

		 	 	 	 	 	ประกาศ	โฆษณา	คำรับรอง	หรือการกระทำด้วยประการใด	ๆ	ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจซึ่งทำให้เข้าใจไดใ้นขณะทำสญัญาวา่ผูป้ระกอบธุรกจิตกลงจะมอบให้	 
หรือจัดหาให้ซึ่งสิง่ของบริการ	หรือสาธารณูปโภคอืน่ใด	หรือจะดำเนินการใดให้เพื่อ 
เป็นการตอบแทนทีผู่บ้ริโภคเข้าทำสัญญา	 หรือข้อตกลงใด ๆ	 ทีผู่ ้ประกอบธุรกิจ 
จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นจากทีไ่ด้ทำสัญญาไว้	 ให้ถือว่าข้อความ	การกระทำ 
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หรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ	
ซึ่งสามารถนำสืบพยานบุคคล	หรอืพยานหลกัฐานเก่ียวกับขอ้ตกลงดงักลา่วได	้ถงึแมว่้า 
การทำสัญญาเช่นว่านัน้กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็น 
หนังสือและไม่ปรากฏข้อตกลงนั้นในหนังสือทีไ่ด้ทำขึ้นก็ตาม	 (มาตรา	๑๑)	ในกรณีที ่
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต	ร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัย	 โดยผลของสารทีส่ะสม 
อยูใ่นร่างกายหรือเป็นกรณีทีต่้องใช้เวลาในการแสดงอาการ	ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจ 
ฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน	๓	 ปีนับแต่วันทีรู่้ถึงความเสียหาย 
และรู้ตัวผูป้ระกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด	แต่ไม่เกิน	๑๐	ปีนับแต่วันทีรู่้ถึงความเสียหาย	 
(มาตรา	๑๓)	ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายทีพ่ึงจ่าย	ให้อายุความสะดุดหยุดอยู ่
ไม่นับในระหว่างนัน้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา	 (มาตรา	 ๑๔)	 
ระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ทีน่ำมาใช้บังคับ	 หรือ 
ระยะเวลาทีศ่าลกำหนดไว้	ศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็น 
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

   ๓.๓  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
       ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

จากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย	การยืน่คำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด	ๆ	 
ในคดีผูบ้ริโภคซึ ่งดำเนินการโดยผู ้บริโภคหรือผู ้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู ้บริโภค 
ใหไ้ดร้บัยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมท้ังปวง	แตไ่มร่วมถงึความรบัผดิในคา่ฤชาธรรมเนียม 
ในชั้นที่สุด	(มาตรา	๑๘)	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการ 
คุ้มครองผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 มีอำนาจฟ้อง 
และดำเนินคดีแทนผูบ้ริโภคได้	 แต่ในกรณีที่สมาคมเป็นผู ้ฟ้องและมีการเรียก 
ค่าเสียหายให้เร ียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู ้บริโภคที ่เป็นสมาชิกของ 
สมาคมนัน้ในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น	 (มาตรา	๑๙)	การฟ้องคดีผู้บริโภคโจทก์จะฟ้อง 
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้	(มาตรา	๒๐)	

   ๓.๔  การพิจารณาคดี
		 	 	 	 	 	ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานทีต่นอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า 

จะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื่อมีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค	หรือถ้าคู่ความฝ่ายใด 
เกรงว่าพยานหลักฐานท่ีตนจำนงจะอ้างอิงจะสูญหายก่อนท่ีจะนำมาสืบหรือเป็นการยาก
ท่ีจะนำมาสืบในภายหลัง	บคุคลน้ันหรอืคู่ความฝา่ยน้ันอาจย่ืนคำขอตอ่ศาลเพื่อมคีำสั่ง 
ใหสื้บพยานหลักฐานน้ันไวทั้นทีกไ็ด	้(มาตรา	๒๒)	เม่ือศาลสั่งรบัคำฟอ้งแลว้ใหก้ำหนด 
วันนัดพิจารณาโดยเร็ว	 และออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาลเพื ่อการไกล่เกลี ่ย 
	ให้การ	และสืบพยานในวันเดยีวกัน	(มาตรา	๒๔)	จำเลยในคดผีู้บรโิภคจะย่ืนคำใหก้าร 
เป็นหนังสือหรอืจะใหก้ารดว้ยวาจาก็ได	้(มาตรา	๒๖)	เมื่อโจทก์ไดท้ราบคำสั่งใหม้าศาล 
แล้วไม่มาในวันนัดพจิารณาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ลื่อนคดี	ไมว่า่จำเลยจะมาศาลหรอืไม่	
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ใหถ้อืวา่โจทกไ์ม่ประสงคจ์ะดำเนินคดตีอ่ไปและใหศ้าลมคีำสั่งจำหน่ายคดอีอกเสยีจาก
สารบบความ	เว้นแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีศาลจะเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาด 
ตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว	(มาตรา	๒๗)	

		 	 	 	 	 	ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจำเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวกับ 
การผลิตการประกอบ	การออกแบบ	หรือส่วนผสมของสินค้า	การให้บริการ	หรือการ 
ดำเนินการใด	 ๆ	 ซึ ่งอยูใ่นความรู ้เห็นโดยเฉพาะของผู ้ประกอบธุรกิจ	 ให้ภาระ 
การพสูิจน์ในประเดน็ดงักลา่วตกอยู่แกผู่้ประกอบธรุกจินั้น	(มาตรา	๒๙)	ถา้ภายหลงัท่ีไดม้ี
คำพพิากษาถงึท่ีสุดในคดผีู้บรโิภคแลว้	ปรากฏวา่มีการฟอ้งผู้ประกอบธรุกจิรายเดยีวกนั 
เป็นคดผู้ีบรโิภคอีกโดยข้อเท็จจรงิท่ีพพิาทเปน็อย่างเดยีวกับคดก่ีอนและศาลในคดก่ีอน 
ได้วินิจฉัยไว้แล้ว	 ศาลในคดหีลังอาจมีคำสั่งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนัน้ 
เป็นอันยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน	 เว้นแต่ข้อเท็จจริงยัง 
ไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี	หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความทีเ่สียเปรียบต่อสู้คดี	 
(มาตรา	 ๓๐)	 ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามทีเ่ห็นสมควรได้	 
(มาตรา	๓๓)	ในการสืบพยานให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน	คู่ความหรือทนายความจะซักถาม 
พยานได้ต่อเม่ือได้รบัอนญุาตจากศาล	(มาตรา	๓๔)	ใหศ้าลน่ังพจิารณาคดตีดิตอ่กันไป 
โดยไม่เล่ือนคดจีนกวา่จะเสรจ็การพจิารณา	เว้นแต่มเีหตจุำเปน็อันมอิาจก้าวลว่งเสยีได้	 
(มาตรา	๓๕)

   ๓.๕  คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
       ในคดีท่ีผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์	ถ้าจำนวน 

ค่าเสียหายทีเ่รียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามคำขอไม่เพียงพอต่อการแก้ไข 
เยียวยาความเสียหาย	ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือกำหนดวิธีการบังคับ 
ให้เหมาะสมได้แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏในคำขอบังคับก็ตาม	 (มาตรา	๓๙)	ในกรณีที ่
ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัยและเป็นการพ้นวิสัยจะหยัง่รู ้
ได้แน่ว่าความเสียหายน้ันมแีท้จรงิเพยีงใด	ศาลอาจสงวนไวซ้ึ่งสทิธท่ีิจะแกไ้ขคำพพิากษา 
หรอืคำส่ังน้ันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด	แตต่อ้งไม่เกิน	๑๐	ปนัีบแตว่นัท่ีมคีำพพิากษา 
หรอืคำส่ัง	(มาตรา	๔๐)	ในคดท่ีีผู้บรโิภคหรอืผู้มอีำนาจฟอ้งคดแีทนผู้บรโิภคเปน็โจทก์ 
ฟ้องขอให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า	หากความชำรุด 
บกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้นและไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ 
ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนำไปใช้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 
ทีใ่ช้สินค้านัน้	 ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ผู ้ประกอบธุรกิจเปลี ่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ 
ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่องได้	(มาตรา	๔๑)

		 	 	 	 	 	ถา้การกระทำท่ีถกูฟอ้งรอ้งเกิดจากการท่ีผู้ประกอบธรุกิจกระทำโดย 
เจตนาเอาเปรียบผูบ้ริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายทีจ่ะเกิดหรือกระทำการ 
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อันเป็นการฝ่าฝืนตอ่ความรบัผดิชอบในฐานะผู้มอีาชพีหรอืธุรกิจอันย่อมเปน็ท่ีไว้วางใจ 
ของประชาชน	 เมือ่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหาย	 ให้ศาล 
มีอำนาจสัง่ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพือ่การลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวน 
คา่เสียหายท่ีแท้จรงิได้	การกำหนดคา่เสยีหายเพื่อการลงโทษน้ีศาลมอีำนาจกำหนดได้ 
ไม่เกิน	๒	เท่าของค่าเสียหายท่ีแท้จริง	แต่ถ้าค่าเสียหายท่ีแท้จริงท่ีศาลกำหนดมีจำนวนเงิน 
ไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกิน	 
๕	เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	(มาตรา	๔๒)

		 	 	 	 	 	 เมือ่ศาลวินิจฉัยชี ้ขาดคดีหรือจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีสินค้าทีไ่ด้จำหน่ายไปแล้วหรือทีเ่หลืออยูใ่นท้องตลาด 
อาจเป็นอันตรายต่อผูบ้ริโภคโดยส่วนรวม	และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอย่างอื่นได้ให้ศาล 
มีอำนาจออกคำสั่งดังนี้

		 	 	 	 	 	 (๑)	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกาศและรับสินค้าซึ่งอาจเป็นอันตราย 
คืนจากผู้บริโภคเพ่ือทำการแก้ไขหรือเปล่ียนให้ใหม่ภายในเวลาท่ีกำหนดโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ประกอบธุรกิจเอง	ถ้าไม่อาจแก้ไขหรือดำเนินการดังกล่าวได้ก็ให้ใช้ราคาตามสมควร

		 	 	 	 	 	 (๒)	 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าทีเ่หลืออยูแ่ละให้เรียกเก็บ 
สินค้าทีย่ ังไม่ได้จำหน่ายกลับคืนจนกว่าจะได้มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสินค้าให้มี 
ความปลอดภัย	ถา้ไม่สามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงไดศ้าลจะมีคำสั่งหา้มผู้ประกอบธรุกจิ 
ผลิตหรือนำเข้าสินค้าน้ันก็ได้และหากเป็นท่ีสงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้าท่ีเหลือ 
ไว้เพื่อจำหน่ายต่อไป	ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย

		 	 	 	 	 	ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู ้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั ่ง	 
ศาลมีอำนาจส่ังจับกุมและกักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจทำการแทนของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าว	หรือส่ังให้ 
เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลใดดำเนินการโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย 
และหากผูป้ระกอบธุรกิจไม่ชำระให้บุคคลนั้นมีอำนาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ 
เสมือนหน่ึงเป็นเจา้หน้ีตามคำพพิากษา	ผู้ประกอบธุรกิจหรอืผู้มอีำนาจทำการแทนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจทีถู่กจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคำสั่ง	จะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกัน	 หรือประกันและหลักประกันตามจำนวนทีศ่าลกำหนดว่าตนยินยอมทีจ่ะ
ปฏิบัติตามคำสัง่ทุกประการ	 แต่ห้ามไม่ให้กักขังบุคคลเหล่านั้นแต่ละครั้งเกินกว่า	 
๖	เดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง	แล้วแต่กรณี	(มาตรา	๔๓)

       ในคดีท่ีผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล	หากปรากฏว่านิติบุคคล 
ดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการโดยไม่สุจริต	หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวง 
ผูบ้ริโภคหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคล	และทรัพย์สินของนิติบุคคล 
มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามฟ้อง	ศาลมีอำนาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคล 
ที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าว 
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เขา้มาเป็นจำเลยรว่ม	และพพิากษาใหบ้คุคลเชน่ว่าน้ันรว่มรบัผดิชอบในหน้ีท่ีนิตบิคุคล 
มีต่อผูบ้ริโภคได้ด้วย	 เว้นแต่ผู ้นั ้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำ 
ดังกล่าว	 หรือผูร้ับมอบทรัพย์สินพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและ 
เสียค่าตอบแทน	(มาตรา	๔๔)

   ๓.๖  อุทธรณ์
		 	 	 	 	 	การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น	 ให้อุทธรณ์ไปยัง 

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู ้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู ้บริโภคภายใน 
กำหนด	๑	เดือนนับแต่วนัท่ีไดอ้า่นคำพพิากษาหรอืคำสั่งนั้น	(มาตรา	๔๖)	ในกรณท่ีีราคา 
ทรพัย์สินหรอืจำนวนทุนทรพัย์ท่ีพพิาทกนัในชั้นอทุธรณไ์ม่เกนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	หรอืไม่เกนิ 
จำนวนท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎกีา	หา้มมิใหอ้ทุธรณใ์นปญัหาขอ้เท็จจรงิ	(มาตรา	๔๗)	 
คดท่ีีตอ้งหา้มอุทธรณ์เพราะเหตดุงักลา่ว	ผู้อุทธรณ์อาจย่ืนคำขอโดยทำเปน็คำรอ้งเพื่อ 
ขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี 
ผู้บริโภคไปพร้อมกับอุทธรณ์ได้	 (มาตรา	๔๘)	คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ 
แผนกคดีผู้บริโภคและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภคให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๔๙)

   ๓.๗  ฎีกา
		 	 	 	 	 	คู ่ความอาจยืน่คำร้องต่อศาลฎีกาเพื ่อขออนุญาตฎีกาในปัญหา 

ข้อเท็จจริงในคดีทีม่ ีทุนทรัพย์ทีพ่ิพาทในชั ้นฎีกาเกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือ 
ในปัญหาข้อกฎหมายภายในกำหนด	๑	เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บรโิภคหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บรโิภค	(มาตรา	๕๑)	
ศาลฎีกาอาจพจิารณาอนุญาตใหฎ้กีาเมื่อเปน็ปญัหาท่ีเก่ียวพนักับประโยชน์สาธารณะ	
หรือเป็นปัญหาสำคัญอื่นที่ควรวินิจฉัย	(มาตรา	๕๒)

   ๓.๘  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
		 	 	 	 	 	ก่อนยืน่ฟ้องคดีผู ้บริโภค	 หากมีเหตุเช่นเดียวกับกรณีทีจ่ะทำให้ 

โจทก์มีสิทธิยืน่คำขอให้ศาลมีคำสั่งจัดให้มีวิธีคุ ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตาม 
มาตรา	๒๕๔	(๒)	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	หรือมีความจำเป็นต้องขอ 
ให้ศาลมีคำสัง่ห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อคุ้มครอง 
ประโยชน์ของผู้บรโิภคเปน็สว่นรวม	ผู้ท่ีจะเปน็โจทกอ์าจขอใชว้ธิกีารชั่วคราวดงักลา่ว 
ก่อนฟ้องได้	โดยคำขอต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงท่ีแสดงว่ามีเหตุท่ีจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นจำเลยและมีเหตเุพยีงพอท่ีจะทำใหเ้ชื่อว่าสมควรท่ีศาลจะมคีำสั่งอนุญาตตามคำขอ 
นั้น	 ทัง้ต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู ้รู ้เห็นเหตุแห่งการขอนั้นเพื ่อ 
สนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว	(มาตรา	๕๖)

       ให้ศาลมีคำส่ังอนุญาตตามคำขอหากพิจารณาแล้วเห็นว่า	 คำขอท่ีย่ืน 
และในโอกาสท่ีย่ืนคำขอน้ันมีเหตุสมควร	และมีเหตุเพียงพอท่ีจะมีคำส่ังอนุญาตตามคำขอ 
นั้นได้	และสภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอไม่สามารถทีจ่ะได้รับชดใช้เป็นเงินหรือ 
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ทดแทนด้วยสิง่อืน่ใดได้	 หรือผู้ทีจ่ะถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะชดใช้หรือ 
ทดแทนความเสียหายหรือเป็นการยากท่ีจะบังคับคดีได้ภายหลัง	หรือจะเกิดความเสียหาย 
ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวมอันยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง	(มาตรา	๕๗)

		 	 	 	 	 	 ผู้ท่ีจะถกูฟอ้งเปน็จำเลยอาจย่ืนคำขอใหศ้าลยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลง 
คำสัง่อนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาได้	 ซึ ่งถ้าศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือ 
เปล่ียนแปลงคำส่ังเดมิดงักลา่ว	คำสั่งเชน่ว่าน้ีใหเ้ปน็ท่ีสดุ	และจำเลยอาจมีคำขอใหศ้าล 
มีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้	(มาตรา	๖๐)

   ๓.๙  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
		 	 	 	 	 	การบังคบัคด	ีหากการออกคำบงัคบัไปยังลกูหนี้ตามคำพพิากษากอ่นมี 

การออกหมายบังคับคดีจะทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหายและหาก 
เนิน่ช้าไปจะไม่อาจบังคับคดีได้	 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจขอต่อศาลเพื่อให้ออก 
หมายบังคบัคดไีปทันทีโดยไมจ่ำตอ้งออกคำบงัคบักอ่นได	้(มาตรา	๖๔)	ภายหลงัท่ีไดมี้ 
คำพพิากษาถงึท่ีสุดในคดผู้ีบรโิภคแลว้	หากมขีอ้ขดัขอ้งทำใหไ้ม่อาจดำเนนิการบงัคบัคด ี
ตามคำพิพากษาได้หรือมีความจำเป็นต้องกำหนดวิธีการเพื่อบังคับให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษา	 ศาลมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวตามความจำเป็น 
และสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	(มาตรา	๖๕)

      	 เม่ือพิจารณาสาระสำคัญโดยสังเขปของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบ้ริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้ว	 เห็นว่ามีประเด็นข้อกฎหมายทีค่วรพิจารณาในหลาย 
ประเด็นด้วยกัน	กล่าวคือ

๔. ข้อสังเกตและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

		 	 เนือ่งด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็น 
หลักกฎหมายใหม่และมีผลบงัคบัใชม้าเปน็ระยะเวลาเพยีง	 ๑	 ปเีศษ	เท่านั้น	กรณีจงึม ี
ประเด็นปญัหาข้อกฎหมายบางประการซึ่งเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
และยังไม่มีแนวคำวินิจฉัยของศาลเพื่อเปน็บรรทัดฐาน	อีกท้ังยังมปีระเดน็ขอ้กฎหมาย 
ทีต่้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการคุ้มครองผู้ริโภคทีม่ีประสิทธิภาพ 
ต่อไป	ดังนี้

   ๔.๑  บทนิยามคำว่า “คดีผู ้บริโภค” ตามมาตรา ๓	 คดีผู ้บริโภค	
หมายความว่า	“(๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคกับ
ผู้ประกอบธุรกจิซึ่งพพิาทกนัเกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการ 
บรโิภคสินคา้หรอืบรกิาร”	ดงัน้ัน	คดผีู้บรโิภคซ่ึงอยู่ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ	 
จึงรวมถึงคดีท ีผ่ ูบ้ริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู ้ประกอบธุรกิจเป็นจำเลย	 และคดีท ี ่
ผู้ประกอบธรุกจิ	เชน่	ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	หรอืผู้ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต	
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ฟ้องผูบ้ริโภคเป็นจำเลยอีกด้วย	และหากพิจารณาความหมายดังกล่าวแล้วจะพบว่า 
คดีผูบ้ริโภคหมายถึงคดีแพ่งเท่านั้นจะนำไปใช้กับคดีอาญาไม่ได้ถึงแม้ว่าคดีอาญานั้น 
จะมีขอ้พพิาทส่วนแพง่ที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารอยู่ดว้ยกต็าม	เวน้แต ่
ได้มีการแยกข้อพิพาทส่วนแพ่งเป็นคดีต่างหาก๒ 

   ๔.๒  การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู ้บริโภคหรือผู ้มีอำนาจฟอ้ง 
คดีแทนผู้บริโภค ตามมาตรา ๑๘ การย่ืนคำฟอ้งตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณา 
ใด	ๆ	ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นย่อมได้รับการ 
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมท้ังปวงตามหลักความสะดวกและประหยัด	ท้ังน้ี	ภายใต้บังคับของ 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย	กรณี 
จงึหมายความว่าหากมีการฟอ้งรอ้งดำเนินคดผีู้บรโิภคตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ 
ต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กฎหมายยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ปวงให้แต่เฉพาะกรณีทีค่ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สมาคม	
และมูลนิธิ	 ดำเนินคดีแทนผู้เสียหายเท่านั ้นหากผู้เสียหายฟ้องร้องดำเนินคดีเอง 
ย่อมไม่ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมแต่อย่างใด

   ๔.๓  การกำหนดคา่สนิไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ ตามมาตรา ๔๒๓	ซึง่ม ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษตาม	 
มาตรา	๑๑	ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าที่ 
ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	ท่ีกำหนดเพดานขั้นสงูไวไ้ม่เกิน	๒	เท่าของคา่สนิไหมทดแทน 
ทีแ่ท้จริงโดยไมม่ีข้อยกเว้น	แต่ตามมาตรา	๔๒	นี้	 กฎหมายกำหนดเพดานขัน้สูงไว้ 
ไม่เกิน	๒	 เท่าของค่าเสียหายทีแ่ท้จริง	 เว้นแต่กรณีค่าเสียหายทีแ่ท้จริงมีจำนวนเงิน 
ไม่เกนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	ใหศ้าลมีอำนาจกำหนดคา่เสยีหายเพื่อการลงโทษไดไ้มเ่กนิ	๕	เทา่ 
ของคา่เสียหายท่ีแท้จรงิ	ซึ่งเปน็คณุตอ่ผู้บรโิภคมากกวา่	ดงันั้น	หากไดค้วามวา่คดผีู้บรโิภค 
ดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าว	ศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อการลงโทษโดยใช้เพดานขั้นสูงตามกฎหมายฉบับใด	 ศาลจะใช้ดุลพินิจกำหนด 
เพดานขั้นสูงตามมาตรา	๔๒	ของพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นคุณกับผู้บริโภคมากกว่า 
ไดห้รอืไม่	เน่ืองจาก	มาตรา	๓	ของพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอ่ความเสยีหายท่ีเกดิขึ้น 
จากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กำหนดว่าในกรณีทีม่ีกฎหมายใดบัญญัติ 
เรื ่องความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ 
ซึ ่งให้ความคุ ้มครองผู ้เสียหายมากกว่าให้บังคับตามกฎหมายนั ้น	 ประกอบกับ 
บทบัญญัติในมาตรา	๔๒	ไมไ่ดม้ขีอ้ความวา่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิ 
ต่อความเสียหายท่ีเกดิขึ้นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภัยดังเช่นกรณกีารยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
ตามมาตรา	๑๘	แต่อย่างใด

   ๒ชาญณรงค์	ปราณีจิตต์,	เพิ่งอ้าง.

   ๓ธานิศ	 เกศวพิทักษ์,	คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑,	 (กรุงเทพฯ	 :	พลสยาม	พริ้นติ้ง,	๒๕๕๑) 

	หน้า	๑๖๙	–	๑๗๑.
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   ๔.๔  จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗๔  
กรณีราคาทรัพย์ส ินหรือจำนวนทุนทรัพย์ท ีพ่ิพาทกันในชั ้นอุทธรณ์ไม่เกิน	 
๕๐,๐๐๐	บาท	ย่อมต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง	จึงอาจเกิดกรณีผู้มีอำนาจ 
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค	ตามมาตรา	๑๙	เป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคหลายรายและ 
ทุนทรัพย์ที่พิพาทของผู้บริโภคบางราย	ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ 
ในปัญหาขอ้เท็จจรงิ	กรณีน้ีจะพจิารณาแยกทุนทรพัย์ของผู้บรโิภคแตล่ะรายหรอืไม่ 
เน่ืองจากถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้บริโภคแต่ละราย	และการแยกพิจารณาทุนทรัพย์ 
ดังกล่าวจะเกดิผลของคำพิพากษาท่ีขดัแย้งกันระหวา่งผู้บรโิภคในแตล่ะรายหรอืไม ่    

๕. บทสรุป
   ดังท่ีได้กล่าวแล้วโดยลำดับข้างต้นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	ฉบับนี้	มีเจตนารมณ์สำคัญในการทีจ่ะเอือ้อำนวยความยุติธรรม 
ให้แก่ผ ูบ้ริโภคโดยนัยก็คือประชาชนทัว่ไปให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ไดโ้ดยสะดวก	ประหยัด	รวดเรว็	ไม่เปน็ทางการ	และเปน็ธรรม	ทัง้นี	้โดยไม่สง่ผลกระทบ 
ต่อผูป้ระกอบธุรกิจทีด่ำเนินกิจการด้วยความสุจริตโดยคำนึงถึงมาตรฐาน 
ทางการค้าทีเ่หมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจทีเ่ป็นธรรมแต่อย่างใด	 อีกทัง้ยังเป็น 
การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอีกทางหน่ึงด้วย	อย่างไรก็ดี	บทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัตินีย้ังคงมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาไม่นานนักและยังมีปัญหา 
ขอ้กฎหมายอยู่หลายประการซึ่งตอ้งรอแนวคำวนิิจฉยัจากศาลเพื่อเปน็บรรทัดฐาน	
ท้ังยังตอ้งมีการดำเนินการเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับสทิธิผู้บรโิภคตามพระราชบญัญติั
ฉบับนี้ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจโดยทั่วถึงให้มากที่สุดต่อไป	

		 	 ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บรโิภค	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....			โดยการกำหนดใหส้มาคมและมูลนิธท่ีิคณะกรรมการ 
คุ ้มครองผูบ้ริโภครับรองมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจาณาใด	 ๆ	 ในคดีทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคโดยส่วนรวมได้ด้วย	 ดังนั้น	 จึงสมควรที ่จะได้มีการ 
ดำเนินการแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อให้สอดคล้องต้องกันด้วย	ทั้งนี้	โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๙	เพื่อกำหนด 
ให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทน 
ผูบ้ริโภค	และกำหนดผลกรณีทีมู่ลนิธิผู้ยืน่ฟ้องถูกเพิกถอนการรับรอง	นอกจากนี ้
ควรจะไดต้ดัหลักการท่ีกำหนดวา่	“กรณสีมาคมเปน็ผู้ฟอ้งและมกีารเรยีกคา่เสยีหาย 
ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่ผู้บริโภคทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะ 
ยื่นฟ้องเท่านั้น”	ออกเสีย	โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้บริโภคที่เป็น 

	 	 ๔ธานิศ		เกศวพิทักษ์,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๘๙	–	๒๐๑.
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สมาชิกของสมาคมเท่านั้น	 ทัง้นี้เพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้รับความคุ้มครอง 
อย่างทัว่ถึงและเป็นไปอย่างกว้างขวาง	 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิง่ว่าการแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการดำเนินกระบวน 
พิจารณาคดีแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

	 เอกสารอ้างอิง
• ชาญณรงค์  ปราณีจิตต์, วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภควิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ, เว็บไซต์สำนักกฎหมาย

และวิชาการศาลยุติธรรม (www.jla.coj.go.th/info.php?cid=4)
• ธานิศ  เกศวพิทักษ์, คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๑, (กรุงเทพฯ : พลสยาม 

พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑)พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑)
• สรวิศ  ลิมปรังษี, สิทธิผู้บริโภคสิทธิผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๒)


