
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๓๑

	 จากการขยายตัวของจำนวนประชากรสภาพสังคมและเศรษฐกิจนั้นได้ส่งผล 
ให้การบริโภคของประชาชนภายในประเทศขยายตัวตามไปด้วย	ผู้ประกอบการ 
มีการลงทุนผลิตสินค้าและการบริการออกมาสนองความต้องการอย่างมากมาย	 
มีการใช้วิธีทางการตลาด	 เช่น	การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ 
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการบริการของตนและมักพบอยู่ เสมอว่ามี 
ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจนกลายเป็น 
ปัญหาความเดือดร้อนตามที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ	ในขณะเดียวกันประชาชนเอง 
ก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง 
เพียงพอ	ดังนั้น	การมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคสินค้าบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัย 
และความปลอดภัยของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสำคัญ	
		 หากจะกล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยแล้ว	 
อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็น 
ระยะเวลานานพอสมควร	แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 
เท่านั้น	จนกระทั่งใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	รัฐบาลสมัย	หม่อมราชวงศ์	คึกฤทธิ์	ปราโมช	
เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้มีการเริ่มดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมา 
เป็นครั้งแรก	โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	พลตรีประมาณ	อดิเรกสาร	เป็นประธานกรรมการ	

๖ เดือน 
กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

ประชาชนได้อะไร*

โดย นายบรรหาร กำลา  
     นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 *จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค	ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	วุฒิสภา	ร่วมกับ	สภาทนายความ	แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)	และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	เมื่อวันอังคาร 
ที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	เวลา	๐๙.๐๐	–	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๓๐๖	–	๓๐๘	ชั้น	๓	 
อาคารรัฐสภา	๒.
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

นอกจากนี้ในสมัยของรัฐบาลชุดที่มี	พลเอก	เกรียงศักดิ์	ชมะนันท์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้มีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี	นายสมภพ	โหตระกิตย์	
เป็นประธานกรรมการ	โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการศึกษาเพื่อหามาตรการถาวรในการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	ทั้งในหลักการด้านสาระบัญญัติและการจัดองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 
ดังน้ัน	จึงได้ดำเนินการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน 
และมีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๒๒	เป็นต้นมา
		 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ถือได้ว่า 
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค	 
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ	รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้ง 
องคก์รของรฐัเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค	อนัไดแ้ก	่การจดัตัง้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	โดยในส่วนของ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้มีการกำหนด 
ใหม้คีณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา	และคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก	และตอ่มาไดม้กีารพบขอ้เทจ็จรงิ 
ว่าประชาชนผู้บริโภคเป็นจำนวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านการทำนิติกรรมหรือสัญญากับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ	จึงได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา	โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๔๑	นัน้ไดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาเพือ่มาทำหนา้ทีใ่นการพจิารณา 
และกำหนดว่าการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการประเภทใดบ้างที่จะต้องมีการควบคุม 
ด้านสัญญา
	 ภายหลังต่อมาก็ได้มีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะเรื่อง	 เช่น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขายตรง 
และตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด 
แบบตรงที่ใช้วิธีการทางตลาดในลักษณะที่เข้าถึงหรือจู่โจมผู้บริโภคโดยตรง	ซึ่งการเสนอขายสินค้า 
หรือบริการในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้า 
หรือรับบริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ	ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะ 

ที่เสียเปรียบ	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ที่ผ่านมาก็ได้มีการ 
ประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุม้ครอง 
ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะเรื่องอีกจำนวน	๒	ฉบับ	 ได้แก่	 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ	พระราชบัญญัติวิธี 
พิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	
		 โดยพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ.	๒๕๕๑	มีเหตุผล 
ในการประกาศใชเ้นือ่งจากวา่สนิคา้ในปจัจบุนัมกีระบวนการ 
ผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง 

๓๓๓๒
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 การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นจะกระทำได้ยากมาก	รวมทั้งการฟ้องคดีในปัจจุบัน 
เพือ่เรยีกคา่เสยีหายมคีวามยุง่ยากซบัซอ้น	อกีทัง้ภาระในการพสิจูนถ์งึความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 
ในการกระทำผดิของผูผ้ลติหรอืผูน้ำเขา้สนิคา้กต็กเปน็หนา้ทีข่องผูไ้ดร้บัความเสยีหายตามหลกักฎหมาย 
ทั่วไป	ดังนั้น	พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้นำหลักความรับผิดโดย 
เคร่งครัดมาใช้กับกรณีดังกล่าว	อันจะมีผลทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องมี 
ภาระการพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	ตลอดจนได้รับการ 
ชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรมอีกด้วย
	 ในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	นั้นได้มีการกำหนดให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อ 
การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค	ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจได้มีช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมและได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว	ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 แต่ผลปรากฏว่าภายหลังจากที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้มี 
การใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีกลุ่มบุคคลจากหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้	 โดยเฉพาะความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว 
โดยตรง	ซึ่งกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	จะทำให้การฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์และพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	อันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล 
กับผู้ป่วย๑	หรือความคิดเห็นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความกังวลว่าพระราชบัญญัติ  
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้	เป็นต้น
	 ด้วยเหตุดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค	ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	ร่วมกับ	สภาทนายความ	แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสุขภาพ	(คคส.)	และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	จึงได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวขึ้น	ทั้งนี้	 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้มีความเข้าใจ	ตลอดจนได้ทราบถึงสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	รวมทั้ง	เพื่อให้การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้เป็น 
เวทีที่จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	โดยมีตัวแทนจากหลายฝ่าย 
เขา้รว่มเสวนาแสดงความคดิเหน็	เชน่	ตวัแทนจากศาลยตุธิรรม	นกัวชิาการ	สภาทนายความ	แพทยสภา	
องค์กรผู้บริโภค	และเครือข่ายผู้บริโภค	เป็นต้น

๓๓๓๒

	 ๑โปรดดูสรุปสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ” 
โดยผู้เขียน	ในวารสารจุลนิติ	ปีที่	๕	ฉบับที่	๖	พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	หน้า	๕๙	–	๖๖	จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม	
เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๑	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม	ครั้งที่	๖	ระหว่างวันที่	๘-๑๑	กันยายน	๒๕๕๑.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

	 ในการเสวนาดังกล่าว	ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ในฐานะตัวแทนจากศาลยุติธรรม	ได้กล่าวถึงที่มาหรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	มีที่มาสืบเนื่องจากการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการรวบรวมข้อมูล 
และความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน 
ในการต่อสู้คดีของคู่ความในคดีแพ่งสามัญทั่วไป	 โดยเฉพาะในคดีที่ เกี่ยวกับผู้บริโภค	ดังนั้น	 
จึงได้ดำเนินการเสนอให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นมาใช้บังคับกับคดีในลักษณะ 
ดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ
	 นอกจากนี้ 	 ศาสตราจารย์พิ เ ศษ 	 จรัญ 	 ภั กดี ธนากุ ล 	 ยั ง ได้ มี ข้ อสั ง เกต เกี่ ย วกับ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคที่อาจมี 
ความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวในบางประเด็น	เช่น	 
ในประเด็นเกี่ยวกับบทนิยามคำว่า“ผู้ประกอบธุรกิจ”	และคำว่า	“ผู้บริโภค”	ซึ่งตามพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวมีการอนุโลมใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น	มีความเห็นว่าเป็นการให้นิยาม 
ความหมายที่กว้างเกินไปจนส่งผลทำให้การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันอาจจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญตัดิงักลา่วทีม่คีวามตอ้งการในการใหค้วามคุม้ครองหรอืความเปน็ธรรมในการดำเนนิ
หรือต่อสู้คดีของผู้บริโภคอย่างแท้จริง	

		 	 ทั้งนี้	โดยเหตุที่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นจำนวนมากใช้สิทธิฟ้องคดีในฐานะผู้บริโภค	ทั้งที่ 
ในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะถือว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 
เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับนี้และไม่น่าจะถือว่าคดี 
ประเภทนี้เป็นคดีผู้บริโภค	เช่น	คดีที่ธนาคารใช้สิทธิฟ้องคดี 
ในฐานะผู้บริโภคฟ้องผู้ขายสินค้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ 
ในกรณีที่ธนาคารไปทำสัญญาซื้อขายสินค้า	หรือคดีที่ 
หน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผิดสัญญาการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการกู้ยืมในระบบ 
สวสัดกิารของหนว่ยงานนัน้	ซึง่โดยผลของบทนยิามดงักลา่ว 
ทำให้หน่วยงานของรัฐกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการ 
ให้กู้ยืมเงิน	และเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในฐานะผู้บริโภค	ซึ่งมี 
ความเหน็วา่กรณดีงักลา่วนา่จะไมเ่ปน็ไปตามเจตนารมณข์อง 
กฎหมาย

 นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริกำชัย ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา	ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 
โดยเหตุที่การประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นเป็นการกระทำต่อชีวิตและร่างกายของมนุษย์เป็นหลัก 
ซึง่มคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิภาวะอนัไมพ่งึประสงคแ์ละโดยไมค่าดคดิขึน้ไดเ้สมอ	ดงันัน้	จงึมคีวามเหน็วา่ 
ไม่น่าจะนำมาใช้บังคับกับการให้บริการของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	เพราะจะนำมา 
สู่ปัญหาการฟ้องร้องที่มากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการสาธารณสุขหรือต่อการพัฒนาทางด้าน 

๓๕๓๔



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ	โดยเฉพาะในปัจจุบันมีแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
บางสว่นตอ้งเปลีย่นอาชพีหรอืลาออกจากราชการไปประกอบวชิาชพีอืน่แทนหรอืมแีนวโนม้วา่ในอนาคต 
อาจจะมีผลทำให้คนเรียนแพทย์ลดน้อยลง๒ 
		 ในประเด็นดังกล่าวนี้	ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล	มีความคิดเห็นว่าขอบเขตหรือ 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	นี้ได้มีความหมายครอบคลุม 
การให้บริการของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย	แต่อย่างไรก็ตาม	ในการพิจารณาถึง 
ความรับผิดของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นควรที่จะมีการแยกพิจารณาโดยแบ่งเป็น 
ความรับผิดในทางอาญา	และความรับผิดในทางแพ่ง	ดังนี้
 ๑) ความรับผิดในทางอาญา	การพิจารณาถึงความรับผิดทางอาญาของแพทย์หรือผู้ประกอบ 
วิชาชีพด้านสุขภาพนั้นไม่ควรที่จะมีการกำหนดมาตรฐานความรับผิดของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับหรือมาตรฐานเดียวกันกับการกระทำความผิดฐานอื่น	เช่น	ความผิดฐาน 
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือความผิดฐานเจตนาทำร้ายร่างกาย	 เป็นต้น	 และมีความเห็นว่าน่าจะมีกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วกบัการกำหนดมาตรฐานของความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของแพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพี 
ด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะ	นอกจากนี้	ยังมีความเห็นว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ 
รับบริการทางสาธารณสุขนั้นไม่ควรที่จะเลือกใช้มาตรการในการฟ้องแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพเป็นคดีอาญาเพียงเพื่อต้องการข่มขู่	 เพราะกรณีดังกล่าวจะเป็นการบั่นทอนขวัญและ 
กำลังใจของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 ๒) ความรับผิดในทางแพ่ง	โดยปกติเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น	ผู้ที่กระทำหรือเป็นต้นเหตุ 
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือต้องมีการแก้ไขและเยียวยา	แต่ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
จากการรับบริการทางสาธารณสุขนั้น	มีความเห็นว่าน่าจะต้องมีมาตรการหรือกลไกที่จะคอยช่วย 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	ซึ่งในส่วนของแพทย์ 

๓๕๓๔

 ๒จากกรณีดังกล่าวนี้	ในปัจจุบัน	นายประสิทธิ์	ชัยวิรัตนะ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคพลังประชาชน	กับคณะได้มีการ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ต่อสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๑	และได้บรรจุ 
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๑	ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๑	 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการสำคัญเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม	คำว่า	“คดีผู้บริโภค”	ใน	(๑)	 
ของมาตรา	๓	และเพิ่มบทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	ดังนี้	
		 ๑.	กำหนดให้ยกเลิกความบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”	ใน	(๑)	ของมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	
พ.ศ.	๒๕๕๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 ““คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า	 (๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	๑๙	
หรือตามกฎหมายอื่น	กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือ 
บริการ	แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงบริการทางสาธารณสุข”
 ๒.	ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	ของมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ““บริการทางสาธารณสุข”	หมายความว่า	บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	อันได้แก่	การประกอบโรคศิลปะ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม	 การประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม	 การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด	 การประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
เภสัชกรรม	หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่ประธานศาลฎีกาประกาศกำหนด”.
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐนั้น	ปัจจุบันจะได้รับความคุ้มครอง 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	อยู่แล้ว
	 สำหรบัในสว่นของแพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพทีส่งักดัโรงพยาบาลของเอกชนนัน้ 
จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 	พ.ศ.	๒๕๓๙	 
มีความเห็นว่าน่าจะมีระบบการให้หลักประกันในการทำงานเข้ามาช่วยเหลือ	โดยให้ทางหน่วยงาน 
หรือโรงพยาบาลเป็นผู้วางหลักประกันให	้หรือหน่วยงานของรัฐหรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย ์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ป่วย 
ที่ได้รับผลกระทบอันไม่อาจคาดคิดจากการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	ทั้งนี้	กองทุนดังกล่าว 
จะต้องไม่ไปใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นอีก	เว้นแต่ในกรณี 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 นางสาวสจุนิดา สนุทรธาราวงศ ์ ตวัแทนจากเครอืขา่ยผูบ้รโิภคและในฐานะเปน็ผูท้ีเ่คยฟอ้งคด ี
หรือใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้บริโภคมีความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะกระบวนพิจารณาของศาลนั้นจะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	 
การฟ้องคดีเพียงแต่นำหลักฐานหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ได้รับความเสียหายไปพบ 
เจ้าพนักงานคดีก็สามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ทันที	ซึ่งเจ้าพนักงานคดีก็จะดำเนินการยกร่างคำฟ้องให้	 
นอกจากนี้	การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด	ๆ 	ในคดีผู้บริโภคก็จะได้รับยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง	ๆ 	อีกด้วย
 ศาสตราภิชาน ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา	ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการ 
ใช้สิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๕๑	โดยเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
สายการบินนกแอร์เป็นคดีผู้บริโภค	ในกรณีที่สายการบินนกแอร์ไม่มีการตรวจค้นตัวผู้โดยสารก่อนขึ้น 
เครือ่งบนิวา่มกีารพกพาอาวธุหรอืวตัถรุะเบดิหรอืไม	่ซึง่ในกรณดีงักลา่วมคีวามเหน็วา่เปน็การใหบ้รกิาร 
ทีล่ะเวน้หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีใ่นทางวชิาชพีอยา่งเครง่ครดัและเปน็การประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	
	 ศาสตราภิชาน	ดร.	เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	ได้แสดงความคิดเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผูบ้รโิภค	พ.ศ.๒๕๕๑	มปีระโยชนก์บัผูบ้รโิภคเปน็อยา่งมาก	ทัง้นีเ้พราะการฟอ้งคดผีูบ้รโิภคไมต่อ้งเสยี 
ค่าฤชาธรรมเนียม	ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้	โดยจะมีนิติกรหรือเจ้าพนักงานคดีของศาล 

คอยให้ความสะดวกโดยมารับฟังข้อ 
เท็จจริงพร้อมทั้งดำเนินการร่างคำฟ้อง 
และเรียบเรียงคำฟ้องให้	

๓๗๓๖
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  และในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้นสามารถยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งจัดให้มีวิธีคุ้มครอง 
ชัว่คราวกอ่นพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่หรอืขอใหศ้าลมคีำสัง่หา้มชัว่คราวมใิห ้
จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น 
ส่วนรวมได้	 ซึ่ งในการฟ้องคดีดังกล่าวได้ยื่นคำขอ 
ฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลย 
(สายการบินนกแอร์ ) 	 นำเครื่องบินขึ้นบินจนกว่า 
จะได้ดำเนินการจัดให้มี เครื่องมือในการตรวจค้น 
ตัวผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน	และศาลก็ได้มีคำสั่ง 
ห้ ามชั่ วคราวมิ ให้ จ ำ เลย 	 (สายการบินนกแอร์ )	 
นำเครือ่งบนิขึน้บนิจนกวา่จะไดด้ำเนนิการตามคำขอดว้ย 
	 นอกจากนี้ 	 ในการพิ จารณาคดีผู้ บริ โภค 
ภาระในการพิสูจน์ความผิดก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบ 
ธุรกิจ	 การพิจารณาของศาลก็จะใช้ระบบไต่สวน 
โดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีทนายความมาช่วยเหลือ 
แต่อย่างใด	และมีความเห็นว่ากระบวนพิจารณาคดี
ผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเอื้ออำนวย 
ความสะดวกต่อการใช้สิทธิของผู้บริโภค	และเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 นายชยัรตัน ์จมุวงศ ์กรรมการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท สภาทนายความ	ไดม้คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 
ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	ปัจจุบัน 
ศาลยุติธรรมได้มีการตีความขยายขอบเขตของบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”๓	ในลักษณะที่กว้างขวาง 
เกินไป	จนทำให้ปัจจุบันนี้คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องบังคับผู้บริโภคหรือลูกหนี้ให้ชำระหนี้กลายเป็น	

“คดีผู้บริโภค”	เช่น	คดีที่ธนาคารฟ้องบังคับลูกหนี้
ให้ชำระหนี้ก็ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค	เป็นต้น	
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	จึงทำให้มีจำนวนคดี
ผู้บริโภคที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลถึง 
ประมาณ	๘๐,๐๐๐	คดี	และพบว่าจำนวนคดีที่ 
ผู้บริโภคเป็นฝ่ายฟ้องผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีจำนวน 
หรือสัดส่วนที่น้อยมาก	กล่าวคือ	มีจำนวนคดีที่ 
ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำเลย 

๓๗๓๖

 ๓พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๓	
		 “คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า
		 (๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	๑๙	หรือตามกฎหมายอื่น	กับผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
		 (๒)	คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
		 (๓)	คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม	(๑)	หรือ	(๒)
		 (๔)	คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

ในสัดส่วนประมาณร้อยละ	๔	 เท่านั้น	 ในขณะที่มีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์  
ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลยในสัดส่วนประมาณร้อยละ	๙๖	ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายโดยการที่ขยาย 
ขอบเขตบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”ในลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มีความต้องการที่จะคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคเป็นหลัก
	 นอกจากนี	้แมก้ฎหมายดงักลา่วจะกำหนดใหก้ารพจิารณาของศาลในคดผีูบ้รโิภคใชร้ะบบไตส่วน	 
แตใ่นปจัจบุนัพบวา่ในแตล่ะศาลมกีารดำเนนิกระบวนพจิารณาในคดผีูบ้รโิภคทีแ่ตกตา่งกนั	เชน่	ในศาล 
บางแห่งได้กำหนดให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานที่จะใช้อ้างอิงในคดีเอง	 
แต่ในศาลบางแห่งทางศาลก็จะเป็นฝ่ายเรียกพยานหลักฐานมาสืบเอง	เป็นต้น
 รศ. ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)	ในฐานะ 
ตวัแทนจากองคก์รดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ไดม้คีวามคดิเหน็ในกรณทีีม่จีำนวนคดหีรอืสถติใินการฟอ้ง 
คดีผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลยจำนวนมากนั้นว่า 
สมควรทีจ่ะไดม้กีารพจิารณาทบทวนหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบทนยิามคำวา่	“คดผีูบ้รโิภค”	ใหม้คีวามรดักมุ
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	ได้แสดงความคิดเห็นว่า	ปัจจุบัน 
เจ้าพนักงานคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ 
และเจ้าพนักงานคดีเองก็ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	นอกจากนี้ในชั้นพิจารณาของศาล 
ในบางแห่งนั้น	ศาลได้มีการสั่งให้ผู้บริโภคแต่งตั้งทนายความให้เข้ามาช่วยเหลือในการสืบพยาน	ทั้งที่ 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าไม่จำเป็นต้องมีทนายความ
  นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย ์ได้อภิปรายเพื่อ 
ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่าในปัจจุบันเจ้าพนักงานคดียังขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ	และถึงแม้ตามพระราชบัญญั
ติฉบับนี้จะได้บัญญัติว่าการดำเนินคดีไม่จำเป็นต้อง 
แต่งตั้งหรือมีทนายความช่วยเหลือก็ตาม	แต่ในทาง 
ปฏิบัติแล้วการแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คด	ี 
ในศาลบางแห่งก็จะมีการส่ังให้ผู้บริโภคหาหรือนำพยาน 
หลักฐานมาสืบยังศาลเอง	 ซ่ึงกรณีดังกล่าวทำให้มี 
ความจำเป็นท่ีจะต้องให้ทนายความช่วยรวบรวมพยาน 
หลักฐานหรือช่วยเขียนคำร้องย่ืนต่อศาลเพ่ือขอให้เรียก 
เอกสารหรือพยานหลักฐานจากบุคคลภายนอก	

		 นอกจากนี้	 ในการดำเนินคดีผู้บริโภคนั้นทางผู้ประกอบธุรกิจหรือฝ่ายจำเลยมักจะมีการ 
ประวิงคดีโดยยกข้อต่อสู้ในประเด็นที่ว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่คดีผู้บริโภค	ทำให้จะต้องมีการส่งเรื่องไปให้

๓๙๓๘
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ประธานศาลอทุธรณเ์พือ่พจิารณาวนิจิฉยัวา่กรณดีงักลา่วเปน็คดผีูบ้รโิภคหรอืไม่๔	รวมทัง้	กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภคนั้น	ศาลในแต่ละแห่งก็จะมีกระบวนการหรือแนวทางในการดำเนินการที่มี 
ความแตกต่างกัน	บางครั้งผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเองก็ไม่มีประสบการณ	์และในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายผู้บริโภคมักจะถูกข่มขู่หรือบีบบังคับให้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 
เพื่อที่จะให้เรื่องได้จบหรือยุติไป
	 ในชว่งสดุทา้ยของการเสวนา	นายชาญณรงค ์ปราณจีติต ์ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ ์ไดอ้ภปิราย 
โดยชีแ้จงและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญัหาและอปุสรรคในการใชบ้งัคบักฎหมายในประเดน็ 
ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะสถิติการฟ้องคดีผู้บริโภคซึ่งปรากฏมีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้อง 
ผู้บริโภคเป็นจำเลยจำนวนมากนั้น	ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือน่าตกใจกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าว 
ส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่ธนาคารฟ้องลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี	้ดังนั้น	การนำเอาคดีลักษณะหรือประเภทนี้ 
เข้ามารวมเป็นคดีผู้บริโภคแล้วจะทำให้ลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่แท้จริงได้รับการคุ้มครอง 
มากยิ่งขึ้นเพราะในการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีผู้บริโภคจะมีกระบวนพิจารณาที่ให้ความเป็นธรรมแก ่
ผู้บริโภคได้ดีมากกว่าที่จะให้ผู้บริโภคไปต่อสู้คดีในคดีแพ่งสามัญทั่วไป	เช่น	การฟ้องคดีในคดี 
ผู้บริโภคนั้น	ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้น๕	ซึ่งจะ 
ทำใหผู้บ้รโิภคมคีวามสะดวกในการเดนิทางไปศาลเพือ่ตอ่สูค้ดี	หรอืภาระการพสิจูนใ์นประเดน็แหง่คดี
ซึง่เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิซึง่อยูใ่นความรูเ้หน็โดยเฉพาะของผูป้ระกอบธรุกจินัน้กจ็ะตกอยูแ่กคู่ค่วามฝา่ยที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก	เป็นต้น
	 นอกจากนี	้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาของศาลในคดผีูบ้รโิภค	โดยเฉพาะในสว่นของขัน้ตอน 
การรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานว่าในการพิจารณาคดีแพ่งสามัญหรือแม้แต่คดีผู้บริโภคนั้น	 
หากจะให้ศาลเป็นฝ่ายแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานเองทั้งหมดนั้นมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี 
ความยากลำบาก	เนื่องจากกระบวนการ 
พิจารณาคดีแพ่งนั้นจะมีความแตกต่างจาก 
คดีอาญาซึ่งจะมีพนักงานสอบสวนหรือ 
พนักงานอัยการคอยช่วยรวบรวมพยาน 
หลักฐานให้ศาลเกือบทั้งหมด	
	 ดังนั้น	ในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้น	 
ทางผู้บริโภคเองควรที่จะมีการจัดเตรียม 
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นและนำมาย่ืนต่อศาล 
ทั้งนี้	 เพราะว่าผู้บริโภคจะมีความใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพยานหลักฐานหรือเรื่อง 
ดังกล่าวอยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว	เว้นแต่จะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่สามารถนำมาศาลได้ด้วยตนเองหรือ 

๓๙๓๘

 ๔พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๘	บัญญัติว่า	ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่	 
ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย	คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด	แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด	ๆ 	 
ที่ได้กระทำไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยนั้น.
 ๕พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๑๗	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค 
เป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วย	ให้ผู้ประกอบ 
ธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว.
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก	ซึ่งในกรณีนี้หากมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเรียก 
เอกสารหรือพยานหลักฐานมาให้	ศาลก็จะพิจารณาและมีคำสั่งเรียกให้	ทั้งนี้	ต้องพิจารณาตามความ 
เหมาะสมแห่งคดีเป็นกรณี	ๆ 	ไปด้วย

 สรุป	หากพิจารณาหลักการโดยภาพรวมของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้ว	อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการยกระดับในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 
อกีระดบัหนึง่	โดยเฉพาะในดา้นการอำนวยความสะดวกแกผู่บ้รโิภคในการใชส้ทิธทิางศาลเพือ่เรยีกรอ้ง 
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่ให้ความสำคัญเฉพาะ 
ในด้านของตัวเลขกำไรขาดทุน	โดยมองข้ามในเรื่องของคุณภาพหรือการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือ
การให้การบริการ	ฯลฯ
	 จากการเสวนาในครั้งนี้พบว่ายังมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้บังคับกฎหมายอยู่หลาย 
ประการ	เชน่	ปญัหาเกีย่วกบับทนยิามคำวา่	“คดผีูบ้รโิภค”	ทีม่กีารใหน้ยิามทีอ่าจจะครอบคลมุความหมาย 
ที่กว้างเกินไป	ปัญหาในส่วนของเจ้าพนักงานคดีที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอหรือยังไม่มีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่	ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาคดีผู้บริโภคของศาลในแต่ละแห่งยังมีความ 
แตกตา่งกนั	หรอืปญัหาเกีย่วกบัการขาดบคุลากรทีม่คีวามเปน็กลางและมปีระสบการณเ์พือ่มาทำหนา้ที ่
ในการไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค	เป็นต้น	
	 โดยสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอาจมีผลสืบเนื่องจากเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับ 
ประเทศไทย	ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหากเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง	เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับตัว	
มคีวามคุน้เคยกบัหลกักฎหมาย	มคีวามจรงิใจและการใหค้วามสำคญัของภาครฐัแลว้	สภาพปญัหาและ 
อุปสรรคดังกล่าวก็น่าจะได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปในที่สุด
	 ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคนั้นใช่ว่าการมีเพียงกฎหมายสาระบัญญัติหรือวิธีสบัญญัติแล้ว 
จะทำให้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคหมดสิ้นไปเสียทีเดียว	แต่ก้าวต่อไปของการพัฒนา 
ทางด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคนั้น	ภาครัฐควรให้ความสำคัญโดยจะต้องมีการผลักดันให้มี	 
“องค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ”	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๖๑	
วรรคสอง	ซึ่งตามบทเฉพาะกาล	มาตรา	๓๐๓	(๑)	ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร 
ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ตามมาตรา	๑๗๖	ซึง่ขณะนีก้ำหนดระยะเวลาดงักลา่วไดค้รบกำหนดแลว้เมือ่วนัที่	๑๗	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๒	
ที่ผ่านมา	แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแต่ประการใด	  

๑๑๔๐




