๑
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคซึง่ เปนผูดอยกวาในการตอรองทางธุรกิจมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อยางเพียงพอในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ และ
สอดคลองกับหลักกฎหมายคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law) ของตางประเทศ ซึ่งเปน
กฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองประโยชนของผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับผูประกอบ
ธุรกิจ และตราขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดที่วา ผูบริโภคมีความรูไมเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจ
กฎหมายจึงตองมีการปรับตัวเพื่อชวยเหลือผูบริโภคฝายที่ออนแอ (Weaker Party) ใหไดรับความเปนธรรม
ทํานองเดียวกับปญหากรณีผูใชแรงงานกับเจาของกิจการอุตสาหกรรมในชวงปลายศตวรรษที่ ๑๙ ที่ตอง
จัดใหมีสหภาพแรงงานเขามาชวยเหลือและมีการปรับหลักกฎหมายแรงงานหลายประการเพื่อคุมครอง
ลูกจาง ดังปรากฏอยูในเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
คือ โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและบริการมากขึ้นในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่อง
ของคุณภาพสินคาหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจตอรอง
ในการเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้
เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหแก
ผูบริโภคที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งไมอยูในความรูเห็นของตนเอง อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิด
การเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมอันสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธพี ิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค
เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
อันเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคโดยภาพรวม ผูขอรับการประเมินจึงขอสรุปสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาไวในหัวขอนี้พอสังเขป สวนบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการวินิจฉัยการขออนุญาตอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงโดยตรง ผูขอรับการประเมินขอแยก
ออกไปอธิบายเปนอีกหัวขอหนึ่งตางหาก
๑. วัตถุประสงคของกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระบบ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคเสียใหม โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๔ ประการ คือ
๑) ใหผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงความยุติธรรมไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๒) จัดกระบวนการคนหาความจริงใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
๓) ปรับปรุงระบบวิธีพิจารณาคดีใหรวดเร็ว และเพิ่มเติมหลักเกณฑที่เอื้อตอการ
เยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภค

๒
ธุรกิจที่ไมสุจริต

๔) เสริมสรางมาตรฐานทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และปองปรามผูประกอบ
๒. ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

เพื่อใหการพิจารณาคดีผูบริโภคดําเนิน ไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ลักษณะของคดี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดออกแบบวิธีพิจารณาขึ้นมา
เปนพิเศษใหมีลักษณะแตกตางจากวิธีพิจารณาความแพงทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ดังนี้
๑) สะดวก ความสะดวกที่จะไดรบั จากวิธพี ิจารณาคดีผูบริโภคยอมเกิดทั้งแกคูความ
และศาล โดยโจทกสามารถเสนอคําฟองดวยวาจาไดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ สวนจําเลยเองก็สามารถใหการดวยวาจาไดตามมาตรา ๒๖
สําหรับการฟองคดีดวยวาจาหรือการใหการดวยวาจานั้น เจาพนักงานคดีจะเปน
ผูจดบันทึกรายละเอียดแหงคําฟองหรือคําใหการลงในแบบพิมพเสนอศาล นับวาเปนการชวยอํานวยความ
สะดวกแกคูความอยางมาก เพราะจะชวยใหผูที่ไมมีความรูทางกฎหมายสามารถฟองคดีหรือใหการดวย
วาจาได โดยเจาพนักงานคดีจะเปนผูใหความชวยเหลือ คูความไมจําเปนตองจางทนายความมาดําเนินการ
ใหก็ได
นอกจากนี้ การอางอิงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ คูความก็สามารถทําไดโดยเพียง
แถลงใหศาลบันทึกไววาตองการอางอิงพยานหลักฐานอะไรบางตามมาตรา ๓๑ โดยไมตองยื่นบัญชีระบุ
พยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๘๘
เมื่อพยานเขาเบิกความ ศาลจะใหความชวยเหลือโดยเปนผูซักถามพยานกอน
ตามมาตรา ๓๔ และศาลมีอํานาจซักถามพยานถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีไดแมไมมีคูความฝายใด
ยกขึ้นอางตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
๒) รวดเร็ว ความรวดเร็วเปนขอเดนของวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ทั้งนี้เนื่องจาก
(๑) เมื่อโจทกยื่นฟองแลว ศาลตองนัดพิจารณาเพื่อไกลเกลี่ยใหคูความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกันเปนอันดับแรกตามมาตรา ๒๔
(๒) กระบวนพิจารณาคดีผูบริโภครวบรัดกวาคดีแพงทั่วไป เชน กําหนดใหมีวัน
นัดพิจารณาเพื่อทําการไกลเกลี่ย ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกันโดยไมมีการชี้สองสถานตามมาตรา ๒๔
(๓) ศาลตองกําหนดวันนัดพิจารณาคดีไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
รับคําฟอง ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๙
(๔) ศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตอง
พิพากษาคดีใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันที่นําคดีลงสารบบความตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
วาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓๗
(๕) เจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหศาลออกหมายบังคับคดีไดทันทีโดยไมจําตอง
ออกคําบังคับกอนตามมาตรา ๖๕
(๖) ศาลมอบหมายใหเจาพนักงานคดีดาํ เนินกระบวนพิจารณาบางเรื่องแทนได

๓
๓) ประหยัด วิธีพิ จารณาคดีผู บ ริโภคชว ยให คูค วามเสีย คาใช จายในการดํ าเนิ น
กระบวนพิจารณาเพียงเล็กนอยจึงเปนการประหยัด เนื่องจากเหตุผลดังนี้
(๑) ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคไมตองเสียคาฤชาธรรมเนียม
ในการยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ตามมาตรา ๑๘
(๒) การพิจารณาคดีผูบริโภครวบรัดกวาคดีแพงสามัญ ทําใหคดีเสร็จไปโดย
รวดเร็ว คูความจึงไมตองเสียคาใชจายในการมาศาลหลายครั้ง
(๓) โจทกสามารถยื่นฟองผูบริโภคดวยวาจาได สวนจําเลยก็สามารถใหการดวย
วาจาได โดยเจาพนักงานคดีจะเปนผูจดบันทึกให จึงสามารถฟองคดีหรือใหการตอสูคดีไดดวยตนเอง แม
ไมมีความรูทางกฎหมายก็ตาม และไมจําเปนตองเสียคาใชจายเปนคาจางทนายความใหดําเนินคดีแทน
๓. ความหมายของคดีผูบริโภค
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถ
แบงคดีผูบริโภคออกไดเปน ๔ ประเภท คือ
๑) คดีแ พงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแ ทนผูบริโภคตามมาตรา ๑๙
หรือตามกฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
๓) คดีที่เกี่ยวพันกับคดีทั้งสองประเภทขางตน
๔) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
๔. การวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีผูบริโภค
เนื่องจากวิธีพิ จารณาคดีผูบ ริโภคตามพระราชบัญ ญั ติวิธีพิ จารณาคดีผูบ ริโภคมี
หลักเกณฑที่แตกตางจากหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหลายประการ จึงอาจเกิดปญหาหรือขอโตแยง
ขึ้นวาคดีทีมีการฟองรองตอศาลเปนคดีผูบริโภคหรือไม มาตรา ๘ จึงบัญญัติใหอํานาจแกประธานศาล
อุทธรณในการวินิจฉัยวา คดีใดเปนคดีผูบริโภคและคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากคดีผูบริโภคถึงที่สุดในชั้นอุทธรณและเพื่อความเปนเอกภาพของคําวินิจฉัย จึงกําหนดใหประธาน
ศาลอุทธรณเพียงผูเดียวเปนผูวินิจฉัยปญหาดังกลาว สวนผูมีสิทธิขอใหวินิจฉัยอาจเปนคูความหรือศาล
เห็นสมควรเอง ซึ่งหากขอในคดีผูบริโภคก็ตองขออยางชาในวันนัดพิจารณา แตถาขอในคดีแพงทั่วไปก็ตอง
ขออยางชาในวันชี้สองสถาน หรือกอนวันสืบพยาน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน
๕. อํานาจของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภคตามที่ศาล
มอบหมาย ดังตอไปนี้
(๑) ไกลเกลี่ยคดีผูบริโภค
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) บันทึกคําพยาน
(๔) ดําเนินการใหมีการคุมครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการพิจารณา

๔
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
ในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานคดีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล หรือใหจัดสงเอกสาร
เพือ่ ประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา”
ประเภท คือ

จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถแยกอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานคดีออกไดเปน ๒

๑) อํานาจหนาที่ที่เกิดจากการมอบหมาย เปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ (๑) ถึง (๔) ประกอบขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวย
การดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเกิด
จากการมอบหมายของศาลใหเจาพนักงานคดีดําเนินการ อันเปนการชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี ถาศาล
ไมไดมอบหมาย ศาลตองดําเนินคดีดวยตนเอง เจาพนักงานคดีไมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการนัน้ ไดแก
(๑) ประสานงานกับบุคคลที่คูความตกลงกันเพื่อใหมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยตาม
ขอกําหนดฯ ขอ ๑๔ วรรคสอง
(๒) ชวยเหลือคูความในการจัดทําคําใหการหรือบัญชีระบุพยานตามขอกําหนดฯ
ขอ ๑๗
(๓) สอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนจากคูความแลวจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริง
และประเด็นขอพิพาทเสนอศาล ตามขอกําหนดฯ ขอ ๑๘
(๔) ดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงอื่นใดเพื่อประโยชนแก
การพิจารณาพิพากษาคดี ตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๐
(๕) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ของขอความที่บันทึกตามที่บัญ ญั ติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๓
(๖) ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อประโยชนแกการวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ และทํา
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวที่เหมาะสมตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๕
(๗) ตรวจสอบขอเท็จจริงและทําความเห็นเพื่อประกอบการทําคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๘
(๘) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือสงเอกสารเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามมาตรา ๔๓ ตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๙
(๙) ตรวจสอบและทํารายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอขัดของในการบังคับตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามขอกําหนดฯ ขอ ๔๒
๒) อํานาจหนาที่ที่ไมไดเกิดจากการมอบหมาย เปนอํานาจหนาที่ที่เจาพนักงานคดี
มีอยูตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ (๕) ซึ่งเปนกรณีที่พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการดําเนินกระบวน
พิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหเจาพนักงานคดี
ทําหนาที่ชวยเหลือศาล ไดแก

๕
ขอ ๖ วรรคหนึ่ง

(๑) ใหคําแนะนําแกโจทกเพื่อจัดทําคําฟองใหถูกตองครบถวน ตามขอกําหนดฯ

(๒) ใหความชวยเหลือแกโจทกในการฟองดวยวาจาและบันทึกรายละเอียดแหง
คําฟอง ตามมาตรา ๒๐ และขอกําหนดฯ ขอ ๖ วรรคสอง
(๓) ทําการไกลเกลี่ยใหคูความไดเจรจาตกลงกันในวันนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๔
และขอกําหนดฯ ขอ ๑๔
(๔) รายงานใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหาย
หรือปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกคูความหรือผูบริโภคเปนสวนรวมเปนการชั่วคราวกอน
พิพากษาคดี ตามมาตรา ๖๓
๖. เขตอํานาจศาล
ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีผูบริโภค โดยหลักเปนไปตามที่บัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แตเพื่อใหผูบริโภคที่ตกเปน
จําเลยมีโอกาสใชสิทธิในการตอสูคดีไดโดยสะดวก พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๗ จึงไดบัญญัติใหคดีผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจเปนโจทกฟอง ซึ่งโดยปกติผูประกอบธุรกิจอาจ
เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาหรือตอศาลอื่นก็ได ในกรณีดังกลาวนี้ ผูประกอบธุรกิจตอง
เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว
๗. การยกเวนคาฤชาธรรมเนียมในคดีผูบริโภค
เนื่องจากคดีผูบริโภคโดยสวนใหญมักมีทุนทรัพยพิพาทไมมากนัก หากผูบริโภคตอง
เสียคาฤชาธรรมเนียมตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ อาจจะทําใหผูบริโภคสวนหนึ่งตัดสินใจ
ไมฟองรองหรือตอสูคดี เพราะคาเสียหายหรือประโยชนที่ไดรับอาจจะไดไมคุมเสีย พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ จึงบัญญัติยกเวนคาฤชาธรรมเนียมใหแกผูบริโภค ไมวา
ผูบริโภคจะอยูในฐานะที่เปนโจทก จําเลย หรือผูรองสอดก็ตาม แตการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมดังกลาว
ไมไดรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด ซึ่งหมายความวา กฎหมายยกเวนใหเฉพาะคาฤชา
ธรรมเนียมที่ผูบริโภคจะตองเสียสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนเอง แตเมื่อมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดี ศาลอาจสั่งใหผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภครับผิดในคาฤชาธรรมเนียมที่
คูความอีกฝายหนึ่งไดเสียไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๖๑ ก็ได นอกจากนี้
หากมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ วรรคสอง เชน นําคดีมาฟองโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวนพิจารณาอันมี
ลักษณะเปนการประวิงคดีหรือที่ไมจําเปน หรือมีพฤติการณอยางอื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่ง
ใหผูบริโภคชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได
๘. การฟองคดี การยื่นคําใหการ และการนัดพิจารณา
เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ ในคดีผูบริโภคมีลักษณะไมเครงครัดตอระเบียบและพิธีการเหมือนคดีแพง
ทั่วไป และตองการใหคดีผูบริโภคสามารถยุติโดยรวดเร็ว กฎหมายจึงกําหนดใหการฟองคดีและการยื่น

๖
คําใหการสามารถกระทําดวยวาจาได โดยมีเจาพนักงานคดีเปนผูใหความชวยเหลือในการบันทึกรายละเอียด
แหงคําฟองหรือคําใหการนั้น หรือถาเปนการฟองหรือใหการเปนหนังสือและปรากฏวามีความไมถูกตอง
หรือขาดสาระสําคัญอยางหนึ่งอยางใด ศาลก็อาจมีคําสั่งใหแกไขใหถูกตองหรือใหชัดเจนยิ่งขึ้นได และ
กําหนดใหมีการนัดพิจารณาโดยเร็วและบังคับใหคูความเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยทุกกรณีโดยไมตอง
คํานึงวาจําเลยจะไดยื่นคําใหการไวกอนแลวหรือไม ในวันนัดพิจารณาจึงตองเริ่มคดีดวยการไกลเกลี่ยกอน
ซึ่งอาจกระทํ าโดยเจาพนั กงานคดี ห รือ บุ คคลอื่ น ที่ ศ าลกําหนดหรือ ที่ คูค วามตกลงกั น ถาคดีไมอ าจ
ประนีประนอมยอมความกัน จึงจะมีการสอบถามคําใหการ กําหนดประเด็นขอพิพาท ภาระการพิสูจน
รวมทั้งหนาที่นําพยานเขาสืบกอนหลัง และดําเนินการสืบพยานตอไป ดังนั้น คูความที่ไมมาศาลในวันนัด
พิจารณากฎหมายถือวาคูความนั้นขาดนัดพิจารณา ซึ่งถาเปนฝายโจทกขาดนัดพิจารณา ศาลจะมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ แตถาเปนฝายจําเลยขาดนัดพิจารณาก็จะถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
หรือขาดนัดพิจารณา แลวแตกรณี
๙. การสืบพยาน
ในคดีผูบริโภคซึ่งใชวิธีพิจารณาที่คอนไปในระบบกลาวหา การสืบพยานหลักฐานจึง
ไดเพิ่มบทบาทของศาลในเชิงรุกมากขึ้น พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
ถึงมาตรา ๓๘ จึงไดบัญญัติใหอํานาจแกศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงเองไดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพิจารณาคดี กอนเริ่มการพิจารณาศาลมีอาํ นาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดี
อื่นที่มิใชผูไกลเกลี่ยสอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนจากคูความแลวจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริงและประเด็น
ขอพิพาทตอศาลได เพื่อที่ศาลจะไดนําไปใชในการกําหนดประเด็นขอพิพาทและสืบพยานในศาลตอไป
และคูความอาจขอใหศาลสืบพยานหลักฐานที่ตนเกรงวาจะสูญหายหรือยากแกการนํามาสืบภายหลังได
ตั้งแตกอนยื่นฟองคดี ทั้งอาจยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยาน
หลักฐานที่ขอสืบไวกอนไดดวย นอกจากนี้ ในระหวางสืบพยานเพื่อใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริง ศาล
มีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานคดีชวยตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานและเรียกพยานหลักฐานเหลานั้น
มาสืบไดเอง แมคูความไมไดอางอิงเปนพยานหลักฐานของตนก็ตาม เนื่องจากคดีผูบริโภคสวนใหญเปน
คดี เล็ ก น อ ย ทุ น ทรั พ ย ไม สู ง คู ค วามบางฝ ายโดยเฉพาะผู บ ริโภคอาจไม มี ท นายความมาช ว ยเหลื อ
กฎหมายจึงกําหนดใหศาลเปนผูซักถามพยานเอง แตหากคดีใดมีขอเท็จจริงที่สลับซับซอนและคูความ
แตงตั้งทนายความเขามาในคดี ศาลก็อาจอนุญาตใหคูความหรือทนายความซักถามพยานเหลานั้นเองได
สวนภาระการพิสูจน (Burden of proof) ในคดีผูบริโภค โดยหลักเปนไปตามหลักกฎหมายวาดวยพยาน
หลักฐาน เวน แตการพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่อยูในความรูเห็น ของผูประกอบธุรกิจ พระราชบัญ ญั ติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหเปนหนาที่ของผูประกอบธุรกิจ
ทั้ งนี้ ตามหลั ก กฎหมายวาดว ยการสื บ พยานหลั ก ฐาน ภาระการพิ สูจ น ถื อว ามี
ความสําคัญอยางมาก เพราะเปนหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหคูความฝายใดฝายหนึ่งตองนําพยานมาสืบ
พิสูจนใหไดวาขอเท็จจริงเปนดังที่ตนกลาวอาง หากคูความฝายใดมีภาระการพิสูจนในประเด็นขอใดแลว
ไมนําพยานหลักฐานมาสืบหรือสืบไมสมดังมาตรฐานการพิสูจนก็ตอ งเปนผูแพในประเด็นนั้น ดังนัน้ หาก
จะใหผูบริโภคเปนผูนําสืบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ เชน กระบวนการผลิต การประกอบ
การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา หรือการดําเนินการใดๆ ที่อยูในความรูเห็นของผูประกอบธุรกิจ
แตเพียงฝายเดียว ยอมเปนการยากและไมเปนธรรมสําหรับผูบริโภค พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

๗
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ จึงบัญญัตใิ หผูประกอบธุรกิจเปนผูมีภาระการพิสูจนถึงขอเท็จจริงดังกลาว แต
หากเปนขอเท็จจริงในเรื่องอื่นๆ ภาระการพิสูจนยังคงเปนไปตามหลักทั่วไป เชน
- ผูใดกลาวอางขอเท็จจริงใด ผูนั้นมีภาระการพิสูจนถึงขอเท็จจริงนั้น
- เมื่อมีขอสันนิษฐานของกฎหมายเปนคุณแกฝายใดแลว ภาระการพิสูจนตกแกอีก
ฝายหนึ่งที่ตองสืบหักลางขอสันนิษฐาน เปนตน
๑๐. การพิพากษาและมีคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหอํานาจพิเศษแกศาลในการ
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมากกวาคดีแพงทั่วไป เชน พิพากษาเกินคําขอในคดีที่ผูบริโภคเปนโจทก
(มาตรา ๓๙) สงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในเวลาไมเกิน ๑๐ ป ในกรณีที่ยังไมอาจหยั่งรู
ถึงความเสียหายที่แทจริงได (มาตรา ๔๐) พิพากษาใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหใหม (มาตรา ๔๑)
กําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษ (มาตรา ๔๒) สั่งใหผูประกอบธุรกิจประกาศเรียกสินคาคืน (มาตรา ๔๓)
และพิพากษาใหหุนสวน ผูถือหุน หรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือผูรับมอบ
ทรัพยสินของนิติบุคคลรวมรับผิดในหนี้ของนิติบุคคล หากปรากฏวานิติบุคคลนั้นดําเนินการโดยไมสุจริต
มีพฤติการณฉอฉล หลอกลวงผูบริโภค หรือมีการยักยายถายเททรัพยสินออกไปจากนิติบุคคลดังกลาว
จนทําใหนิติบุคคลนั้นไมสามารถชําระหนี้แกผูบริโภคได (มาตรา ๔๔) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภค
ไดรับความเปนธรรมและปองปรามผูประกอบธุรกิจที่ไมสุจริต
๑๑. การอุทธรณฎีกา
หลักเกณฑและขอจํากัดในการยื่นอุทธรณคดีผูบริโภคเหมือนกับคดีแพงทั่วไป คง
แตกตางเพียงวิธีการขออนุญาตอุทธรณในคดีที่ตองหามอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง เพราะพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการดําเนินกระบวน
พิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหเปนอํานาจของ
ศาลชั้นอุทธรณโดยเฉพาะ โดยบัญญัติใหคูความที่ประสงคจะอุทธรณตองขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณ
แผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค ซึ่งกรณี ดังกลาวศาลชั้นตน ตองสงอุทธรณ
พรอมคําขออนุญาตอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค
และไมวาศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม
ก็ตาม ศาลนั้นจะเปนผูสั่งรับหรือไมรับอุทธรณไปในคราวเดียวกัน นอกจากนั้น ในคดีที่ศาลอุทธรณแผนก
คดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคมีคําพิพากษาแลว กฎหมายยังบัญญัติใหคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณดังกลาวเปนที่สดุ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) การยื่นฎีกาไมวาจะเปนการฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในชั้นฎีกาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือขอกฎหมาย คูความ
จะตองยื่นคํารองขออนุญาตตอศาลฎีกาทุกคดี โดยยื่นไปพรอมกับฎีกา และศาลฎีกาจะพิจารณาอนุญาต
ก็ตอเมื่อเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะหรือเปนปญหาสําคัญอื่น
ที่ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัย (มาตรา ๕๒)

๘
๑๒. วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๓
ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาในคดีผูบริโภคไวแตกตางจากคดีแพง
ทั่วไป เนื่องจากเห็นวาการใชวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๕๓ ถึงมาตรา ๒๗๐ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการยื่นฟองคดีแลว และใชเพื่อคุมครองประโยชน
ของคูความในคดีเทานั้น แตในคดีผูบริโภคหากตองรอใหยื่นฟองกอนอาจทําใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
จนยากจะแกไขได ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคจึงบัญญัติใหใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครอง
ประโยชน ข องผู บ ริโภคได ตั้ งแต ยั งไม มี ก ารยื่น ฟ อ งคดี และสามารถใชวิ ธีก ารดั งกล าวเพื่ อ คุม ครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวมไดอีกดวย
๑๓. การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่ง
ในทางปฏิบัติที่ผานมาคดีที่ผูบริโภคเปน ฝายชนะคดีมักจะประสบปญ หาในชั้น
บังคับคดี เนื่องจากผูประกอบธุรกิจบางรายที่ไมสุจริตไดยักยายถายเททรัพยสินของตนเองไปยังบุคคลอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดี หรือในทางกลับกันกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนฝายชนะคดี บางครั้งก็ไม
สามารถบังคับคดีเอากับผูบริโภคที่เปนลูกหนี้ได เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีมีหลายขั้นตอนและตอง
ใชเวลานาน ทําใหลูกหนี้ที่ไมสุจริตไดมีโอกาสจําหนายจายโอนทรัพยสินไปกอนที่จะถูกบังคับคดี กฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคจึงไดผอนคลายความเขมงวดในเรื่องการออกคําบังคับและใหอํานาจศาลแกไข
ขอขัดของในการบังคับคดีเพื่อใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับชําระหนี้รวดเร็วยิ่งขึ้น กลาวคือ การบังคับคดี
ในคดีผูบริโภคโดยหลักยังคงเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
แตมีขอยกเวนสําคัญ ๒ ประการ คือ ศาลอาจออกหมายบังคับคดีไดทันทีโดยไมตองออกคําบังคับกอน
หากเห็นวาการออกคําบังคับจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและไมอาจบังคับคดีได
และในกรณีที่ปรากฏขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาได ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง
ใดๆ เพื่อแกไขขอขัดของดังกลาวตามความจําเปนและสมควรแกกรณี เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
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