ฟองดวยวาจา
สมมุ ติว ามี คนไปซื้อขนมปงมากิ นแลวปรากฏวาขนมปงขี้นรา เขาจะขอเปลี่ ยน ขอเงิน คืน ไดหรื อไม แลวถา
คนขายไมยอมรับผิดชอบ แลวเขาจะทํายังไง ในกรณีนี้อาจเห็นวาราคาของขนมปงมีเพียงเล็กนอยอาจไมคุมกับการ
เสียเวลาไปเจราจากับคนขาย แตถาสมมุตวาเป.นกรณีมีคนไปซื้อรถยนต/มาใหมและปรากฏวารถมีสภาพไมดี ตองซอมทั้งๆ
ที่เป.นรถป2ายแดง แลวจะทําอยางไร ถาคนซื้อขอใหซอม หรือขอใหเปลี่ยนคันใหมไดหรือไม แลวถาคนขายไมยอมจะทํา
อยางไร
คําตอบก็คือตองฟ2องคดีตอศาลแพง เพราะกรณีนี้เป.นเรื่องผิดสัญญาที่มีการสงมอบสินคามีความชํารุดบกพรอง
หากจะไปแจงความกับตํารวจใหดําเนินคดีทางอาญา ตํารวจก็คงไมสามารถดําเนินการใหได หากจะฟ2องคดีตอศาล ก็ใช
เวลานาน ตองเสียเงินเสียทองจางทนาย เสียคาธรรมเนียมศาล
อยางไรก็ตามในขณะนี้มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2551 ซึ่งมีสาระสําคัญวา
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการซื้อสินคา ซื้อบาน ใชบัตรเครดิต ซื้อประกัน หรือในกรณีอื่นๆ แลวไมได
รับความเป.นธรรม ไมอยากฟ2องรองผูประกอบการเพราะตองฟ2องคดีตอศาล ตองเสียคาใชจาย และไมมีอํานาจตอรอง
ซึ่งในกรณีนี้ถือเป.นคดีคุมครองผูบริโภค ซึ่งเดิมผูเสียหายตองดําเนินการฟ2องโดยวาจางทนายดําเนินการเอง แตเมื่อมี
กฎหมายฉบั บนี้ ใชบังคับ แลว ประชาชนที่เ ดือดรอนจากผู ประกอบการสามารถไปศาลชั้น ตนทั่ว ประเทศเพื่ อพบเจา
พนักงานคดีคุมครองผูบริโภค แลวเลาเรื่องใหฟง ซึ่งเรียกวา “การฟ2องดวยวาจา” พนักงานจะเขียนคําฟ2องสงใหศาล
แลวศาลจะนัดมาไกลเกลี่ยภายใน 15 วัน โดยศาลจะดําเนินการตางๆใหโดยไมมีคาใชจาย เชนการสงหมายเรียกให
ผูประกอบการมาศาล โดยประชาชนไมตองชําระคาขึ้นศาลรอยละ 2.5 ของทุนทรัพย/ ถาผูประกอบการตอสูคดี ศาลจะ
รีบพิจารณาอยางรวดเร็ว ผลคดีออกมาคูความไมพอใจอุทธรณ/ และฎีกาได แตกฎหมายใหศาลอุทธรณ/ชี้ขาดวาคดีใดจะ
เขาสูการพิจารณาของศาลสูงไดตองเป.นคดีสําคัญ
ซึ่งเห็นไดวาเป.นการอํานวยความสะดวกแกประชาชน เป.นการฟ2องดวยวาจา ดวยการเลาเรื่องใหเจาหนาที่ฟง
แลวเจาหนาที่จะเขียนคําฟ2องให โดยไมตองจางทนายความ คาธรรมเนียม คาขึ้นศาลก็ไมตองเสีย มีการไกลเกลี่ยตกลง
กันได มีการพิจารณาคดีอยางรวดเร็ว
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผูบริโภคสวน
ใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจ
ตอรองในการเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้
เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้นกระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคที่จะตอง
พิสูจน/ถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งไมอยูในความรูเห็นของตนเอง อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยู
ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุม
ผูบริโภคที่ไมไดรับความเป.นธรรม สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรใหมีระบบวิธีพิจารณาคดี
ที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป.นการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกัน เป.นการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจ
หันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น จึงจําเป.นตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา

“คดีผูบริโภค” หมายความวา
(1) คดีแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ ซึ่งก็คือคดีระหวาง
พอคากับลูกคา ระหวางรานขายแอร/ รานขายรถยนต/ รถมอเตอร/ไซค/กับผูซื้อ แตเป.นเฉพาะคดีแพง คือ ฟ2องเรียก
คาเสียหาย ไมรวมการฟ2องคดีอาญา คือไมรวมขอใหผูขายติดคุก
(2) คดีแพงเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย เชนคดีเรียกคาเสียหายจาก
ของเลนเด็ก มีสารพิษ เด็กเอาไปอมแลว พลาสติกละลาย ไมไดมาตรฐาน
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและใหหมายความ
รวมถึงผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
โดยสรุปผูบริโภคก็คือประชาชนซึ่งเป.นผูซื้อ ผูใชบัตรเครดิต แลวผูประกอบการก็คือผูขายที่ทําธุรกิจทั่วๆไป
เชน รานขายรถ รานขายขาว บริษัทบัตรเครดิต เจาของโครงการหมูบานจัดสรร เพราะฉะนั้นถาเป.นกรณีนาย ก. มี
นาฬิกา 1 เรือน แลวก็ขายใหนาย ข. แลวนาย ก. รับเงินมาแลวแตไมยอมมอบนาฬิกาใหกับนาย ข. กรณีนี้เป.นการซื้อ
ขายระหวางนาย ก. ซึ่งเป.นบุคคลธรรมดาไมไดเป.นเจาของธุรกิจอะไร นาย ข. ก็นาจะไมสามารถใชกฎหมายนี้บังคับได
ก็ตองใชกฎหมายปกติบังคับ ซึ่งอาจใชเวลา เสียคาใชจายพอสมควร
กรณีกฎหมายบังคับใหตองทํานิติกรรมใดตองมีหลักฐานเป.นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝIายที่ตองรับผิดจึงจะฟ2องรอง
บังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค สรุปคือวา แมการซื้อสินคาระหวางผูซื้อ - ผูขายปกติกฎหมายบอกวาตองมี
หลักฐานเป.นหนังสือ เชนการซื้อขายสังหาริมทรัพย/มีราคาตั้งแต 2000 บาทขั้นไป การเชาอสังหาริมทรัพย/ตามปกติตอง
มีหลักฐานเป.นหนังสือลงชื่อผูรับผิด มิฉะนั้นจะฟ2องรองไมไดแตการซื้อสินคาครั้งนี้แมไมไดทําเป.นหนังสือ หรือไมมีใบเสร็จ
อะไรทั้งสิ้นก็สามารถฟ2องได
หรือกรณีกฎหมายบังคับใหสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูซื้อบาน - ผูขายบาน ซึ่งจะตองทําตามแบบ เชนตองทําเป.น
หนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่ ถึงแมสัญญาดังกลาวยังมิไดทําใหถูกตองตามแบบนั้น แตหากผูซื้อไดวางมัดจําหรือ
ชําระหนี้บางสวนแลว ใหผูซื้อมีอํานาจฟ2องบังคับใหผูขายโอนบานได
กรณีผูขายไดโฆษณา รับรอง หรือการกระทําการใดๆ ทําใหผูซื้อเขาใจไดในขณะทําสัญญาวา ผูขายตกลงจะ
มอบให หรือจัดหาใหซึ่งสิ่งของ บริการ หรือสาธารณูปโภค หรือจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูซื้อ เพื่อเป.นการ
ตอบแทน ที่ผูซื้อทําสัญญา ใหถือวาขอความการกระทําหรือขอตกลงดังกลาวเป.นสวนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผูขายสามารถนํา
สืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐาน เกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวได ถึงแมวาการทําสัญญาเชนวานั้นกฎหมายจะกําหนดวา
ตองทําเป.นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป.นหนังสือและขอตกลงนั้นในหนังสือที่ไดทําขึ้นก็ตาม เชนเจาของหมูบานจัดสรร
บอกวาถาซื้อบานตอนนี้แถมทอง 1 บาท แอร/ ตูเย็น โดยทําเป.นใบปลิว หรือบอกกับผูซื้อเฉยๆ วาจะให ก็ถือวาใบปลิว
หรือการบอกของผูขายเป.นสวนหนึ่งของสัญญา หากตอมาผูขายไมยอมใหทองตามที่บอก ผูซื้อก็สามารถนําพยานบุคคล
คือจะอาง เพื่อน พี่ นอง ที่ไดยินวาผูขายจะแถมทอง มาสืบพยานได
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของ
ผูบริโภคหรือเป.นกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูบริโภค ผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปMนับแตวันที่รูถึง
ความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปMนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย เชนกรณีกินกNวยเตี๋ยวที่
รานขายอาหาร แลวที่รานมีหมอน้ําซุปที่มีสารปรอทตกคางละลายกับน้ํา ลูกคาที่ไปกินบอยๆพบวา กินมา1ปMก็มีอาการ
ตาเหลือง ขาชา และก็ไปหาหมอแลวพบวามีสารปรอทในรางกายมาก ก็ยอมฟ2อง รานกNวยเตี๋ยวได เชนกัน

นอกจานี้ตามกฎหมายกําหนดใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี คือ (1) ไกลเกลี่ยคดี
(2) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน (3) บันทึกคําพยาน และก็เจาพนักงานคดี มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลให
ขอมูล หรือใหจัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได เป.นคดีเหมือนกับระบบไตสวน ซึ่งปกติตามคดีแพงทั่วๆไป
โจทก/- จําเลย ตองเอาขอมูลไปใหศาล สวนศาลมีหนาที่รับฟงขอมูลเฉยๆ แตคดีนี้ ศาลมีอํานาจใหเจาพนักงานคดี
หาขอมูลมาใหศาลได
ความทันสมัยของกฎหมายบอกวา จะสงเอกสาร การแจงวันนัด คําสั่งของศาลหรือขอความ อาจสงหรือแจงให
ทราบ ทาง โทรศัพท/ สงทาง แฟกซ/ อีเมล/ ก็ได โดยคํานึงถึงความจําเป.นเรงดวนความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสม
กรณีเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย การยื่นฟ2อง การดําเนินการพิจารณา ก็ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียม แตถาในทางกลับกัน ผูบริโภค เกิดกลั่นแกลง ผูประกอบธุรกิจ คือ ผูประกอบธุรกิจ ขายสินคาดีมีคุณภาพ
แตผูบริโภคแกลงไปฟ2องรอน แลว ศาลเห็นวาผูบริโภค นําคดีมาฟ2องโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกิน
สมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวนพิจารณา เป.นการประวิงคดีหรือที่ไมจําเป.น อาจสั่งใหบุคคลนั้นชําระคา
ธรรมเนียม ถาไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดี ซึ่งจะเห็นไดวากฎหมายใหความยุติธรรมแกทั้งสองฝIาย
กันทร กฤตรัชตนันต/
นิติกร

