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บทคัดยอ 
 

  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือผูบริโภคเพื่อรักษาสิทธิของตน 

(Access to Justice ) ถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหวางประเทศ วาดวย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 

Rights,1966)  ซึ่งนับวาเปนตราสารที่สําคัญที่สุดและมีสถานะเปนสนธิสัญญาที่ประมวลสิทธิ

ตางๆ ที่เปนสากลไว ดังนั้น หลักการตางๆ ในกติกาฯ จึงเปนพันธกรณีที่รัฐภาคีทั้งหลาย รวมทั้ง

ประเทศไทยที่เขาเปนภาคีแลวนั้น จะตองปฏิบัติตามหลัก Pacta Sunt Servanda คือ สนธิสัญญา

ที่มีผลใชบังคับแลวยอมผูกพันภาคีของสนธิสัญญานั้น ใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไวใน

สนธิสัญญาโดยหลักสุจริต ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายภายในของไทยเพื่อใหสอดคลองกับ

หลักการดังกลาว จะตองกระทําต้ังแตกฎหมายสูงสุด คือ “รัฐธรรมนูญ” และกฎหมายระดับ

รองลงมา อันไดแก กฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ คือ “พระราชบัญญัติ” 

  วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงที่จะศึกษาวิจัยระบบการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค              

ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งจะเปนการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือผูบริโภคเพื่อรักษาสิทธิของตนไดอยางแทจริงแลวหรือไม  

โดยศึกษาวิจัยต้ังแตกระบวนการกอนนําคดีผูบริโภคข้ึนสูศาลยุติธรรม โดยเฉพาะหนวยงานที่

เกี่ยวของในการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค สมาคม หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  อีกทั้งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  

โดยเฉพาะระบบการฟองและการพิจารณาคดีผูบริโภค การอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอน

พิพากษา  การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล และการไดรับชดใชเยียวยาในคดีผูบริโภค  



 II 

 

  จากการวิจัยพบวา ระบบองคกรที่จะดําเนินคดีแทนผูบริโภคซ่ึงเปนกระบวนการ

กอนนําคดีข้ึนสูศาลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือผูบริโภคนั้น ไดแก 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนสวนราชการ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มิใชองคกรอิสระ 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะมอบหมาย

ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อีกทั้ง 

กระบวนการไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิเพื่อมาเปนกรรมการคุมครองผูบริโภคจํานวน 8 คน มาจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนฝายบริหารแตงต้ังก็ดวยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนฝาย

การเมือง  และไมมีกฎหมายกําหนดกระบวนการไดมาผูทรงคุณวุฒิไวแตอยางใด จึงสามารถ

แตงต้ังและเปล่ียนแปลงไดตลอดทุกชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นั่นหมายความวา 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ฝายการเมืองสามารถแทรกแซงไดตลอดเวลา ยังผลใหคดีที่

ผูบริโภครองเรียนดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจไมไดรับความเปนธรรม เพราะเหตุแหงการมีสวนไดเสีย

หรือการมีผลประโยชนทับซอน กรณีดังกลาวจึงขัดตอรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ที่กําหนดใหมี

องคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ และขัดตอสิทธิข้ันพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนหรือกติการะหวางประเทศ ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนหรือผูบริโภค  

  สําหรับสมาคมที่จะดําเนินคดีแทนผูบริโภค ตามกฎหมายกําหนดใหเฉพาะแต

สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนจดทะเบียน

รับรองที่ยุงยาก ทําใหนับแตกฎหมายคุมครองผูบริโภคมีผลใชบังคับจนถึงปจจุบัน มีสมาคมที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองเพียง  4 สมาคมเทานั้น นอกจากนี้ สมาคมดังกลาว

ยังขาดซ่ึงเงินทุนในการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองใหรัฐ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย   

  ในกรณีการพิจารณาเร่ืองราวรองทุกข  การไกลเกล่ียของเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมักจะไมประสบผลสําเร็จเปนเหตุใหการดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจ

ตองลาชาออกไป และจากสถิติ ผูประกอบธุรกิจมักจะไมเช่ือฟงหรือขัดคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาที่มากข้ึนเร่ือยๆ  นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหดําเนินคดี               

ผูประกอบธุรกิจรายใดแลว เมื่อคดีนั้นจะเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยรวม มักจะใหมตินั้น มีผลตอ

ผูบ ริโภครายอ่ืนที่ ได รอง เ รียนลักษณะเดียวกัน  หรือที่จะมารองเ รียนในภายหนาดวย                        

ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไมไดกําหนดใหอํานาจเร่ืองนี้ไว 
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  สําหรับกระบวนการพิจารณาคดีผูบริโภค พบวา องคกรที่จะฟองรองดําเนินคดี

แทนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายวิธี 

สบัญญัติ กับ พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 

2551 ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ ยังเกิดความ ลักล่ันกันอยู กลาวคือ  องคกรที่ดําเนินคดีแทน

ผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 นั้น มีไดเฉพาะคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค และสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น แตพระราชบัญญัติ

ความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 องคกรที่ดําเนินคดีแทน

ผูบริโภค ไดแก  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค แสดงใหเห็นวา กฎหมายทั้งสอง

ฉบับดังกลาวมีปญหาขัดหรือแยงทางขอกฎหมายอยางชัดเจน ในกรณีที่มูลนิธิซึ่งคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคใหการรับรองจะมีสิทธิดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือไม เพราะกฎหมายวิธีสบัญญัติ

ไมไดรองรับไวแตอยางใด  

  นอกจากนี้ การไกลเกล่ียคดีและการระงับขอพิพาทคดีผูบริโภคในบางคดีที่เปน

คดีเล็กๆ นอยๆ  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคยังไมมีกระบวนการหรือวิธีการไกลเกล่ียโดย

คูความหรือการดําเนินคดีโดยประชาชน (Citizen Suit) ที่คูความเขามาในคดีนี้จะตองสละสิทธิการ

มีทนายความในการดําเนินคดี ดังเชน ประเทศสิงคโปร ที่มี Small Claims Tribunal หรือประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน ที่มี Small Claims Courts เปนตน ซึ่งประเทศไทยสามารถ

กระทําไดในคดีผูบริโภค แตตองไมนํามาใชในคดีอาญาเพราะจะขัดตอสิทธิของจําเลยในคดีอาญา

ตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  กระบวนการนําสืบตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคนั้น เปนดุลพินิจของศาล

ที่จะกําหนดภาระการพิสูจนวาใคร มีหนาที่สืบกอนก็ได เพียงแตวาถาศาลเห็นวา ขอเท็จจริงดังกลาว 

อยู ในความรู เห็นโดยเฉพาะของคู ความฝ ายที่เป นผู ประกอบธุรกิจ ให ภาระการพิสูจน ในประเด็น            

ดังกล าวตกอยู แก คู ความฝ ายที่เป นผู ประกอบธุรกิจเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงความเสียหายใน

กรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑ ซึ่งมีความสลับซับซอนในกระบวนการผลิต  เห็นวา 

ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไมอาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด

ได กฎหมายดังกลาวจึงมิไดมีการนําหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) มาใชในคดี

ผูบริโภคของไทย ที่กฎหมายสันนิษฐานวา ผูประกอบธุรกิจมีความผิดแมมิไดมีการจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอ  แตผูผลิตหรือผูที่กฎหมายกําหนดใหตองรับผิดนี้ อาจพิสูจนเพื่อพนความรับผิดได  
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  ในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหายจํานวนมาก การฟองคดีผูบริโภคของไทยยัง

อยูในลักษณะคดีที่ผูเสียหายตางคนตางฟอง แมไดรับความเสียหายจากเหตุเดียวกันก็ตาม               

ซึ่งไมสอดคลองแนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีจํานวนจํากัด ที่คําพิพากษาของศาลในแตละคดี

อาจจะทําใหผลประโยชนของสมาชิกกลุมที่ยังไมไดฟองคดีลดลงหรืออาจทําใหทรัพยสินของ

จําเลยลดลงเร่ือยๆ และไมเพียงพอตอการชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายที่ฟองคดีในภายหลัง หรือ

ผูบริโภคที่ฟองมาภายหลังไมไดรับการชดใชเยียวยาเพราะ เหตุแหงการที่ผูประกอบธุรกิจไมมี

ทรัพยสินใหบังคับคดีหรือลมละลายไปแลว ดังนั้น จึงพบวา การฟองคดีผูบริโภคของไทยมิไดนํา

หลักการดําเนินคดีกลุม (Class Action) มาใชนั่นเอง กลาวคือ เม่ือมีการดําเนินคดีเพื่อประโยชน

ของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น ที่มีขอเรียกรองหรือสวนไดเสียรวมกัน (Common 

Interest) และมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการที่ตนถูกโตแยงสิทธิใน

ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําเดียวกันของจําเลย ก็ควรที่จะฟองคดีเขามาดวยกันเพื่อใหศาล

มีคําพิพากษาและตัดสินเสียไปในคราวเดียวกัน  

  กรณีการฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณที่ถือเปนที่สุดนั้น กฎหมายกําหนดจะ

ฎีกาไดเฉพาะเปนปญหาซ่ึงเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือเปนปญหาสําคัญอ่ืนที่ศาลฎีกา

ควรวินิจฉัย  ซึ่งเปนขอกฎหมายที่ตองตีความและเปนดุลพินิจของศาล บทบัญญัติดังกลาว ยังไม

ถือวาเปนการลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลสูงที่มีจํานวนผูพิพากษาอยูอยางจํากัด  ซึ่งในระบบการฎีกา

ในคดีแพงของตางประเทศนั้น  จะฎีกาไดเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น และปญหาขอกฎหมาย

ที่ยื่นมานั้น ศาลฎีกาอาจปฏิเสธได หากเปนการฎีกาในขอกฎหมายที่ไมเปนสาระสําคัญและเปน

ฎีกาที่ไมมีโอกาสที่จะชนะคดี   

  ในสวนของการบังคับคดีตามคําพิพากษา จะพบวา ผูบริโภคจะตองดําเนินการ

บังคับคดีดวยตนเองซ่ึงมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยาก จากบทบัญญัติของกฎหมายทําใหผูบริโภค

ไมไดรับการชดใชเยียวยาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งไมสอดคลองตามเจตนารมณของกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค ทั้งที่ ในกระบวนการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค กฎหมายกลับ

กําหนดใหมีองคกรดําเนินคดีแทนผูบริโภคได  จึงเห็นควรกําหนดใหมีระบบองคกรที่จะบังคับคดีให

ผูบริโภคดวย 
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ABSTRACT 
 
 People or consumers’ access to judicial process to secure their own right 

is a fundamental right under Constitution of Royal Kingdom of Thailand and International 

Covenant on Civil and Political Rights 1966 which is one of the most important 

international instruments and treaties compiling universal fundamental rights.  Thailand, 

a signatory of the international covenant, has legally been binding to observe obligations 

contained therein in accordance with a principle that contracting state of an effective 

treaty must be bound to act in good faith in conformity with obligations provided in the 

treaty or so called “Pacta Sunt Servanda”.  Accordingly, legislation of domestic law of 

Thailand to comply with such international principle must be carried out of the supreme 

law or “Constitution” to following subordinate laws such as laws legislated by the 

legislature or “Act”. 

 This thesis aims to research whether the system of consumer protection 

trial in Thailand pursuant to Consumer Case Procedural Act B.E. 2551 has provided to 

people and consumers an actual access to judicial process to secure their own right or 

not.  The research begins from pre-litigation of consumer cases to court of justice, 

agencies authorized to undertake litigation on behalf of consumers such as Office of the 

Consumer Protection Board, association or other related agencies, system of litigation 
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and trial of consumer cases, appeal and dika appeal, interlocutory relief, execution of 

court’s judgment and order, remedy and indemnification in consumer cases. 

 The researcher discovered that, in respect of pre-litigation of consumer 

cases to court of justice and ensuring people or consumers’ access to judicial process, 

Consumer Protection Board authorized to undertake litigation on behalf of consumers is 

not an independent agency since the Board is a government agency under Office of 

Prime Minister and chaired by Prime Minister who practically delegates this 

chairmanship to Minister to Office of Prime Minister.  In addition, the recruitment of 

qualified persons to be eight members of the Board is made by cabinet under approval 

of Prime Minister.  This is viewed as the recruitment is done by political faction and there 

is no specific law stipulating recruitment process of those qualified persons.  Therefore 

the appointment and the change are possibly occurred throughout episode of 

reshuffling the government.  This means Consumer Protection Board can be intervened 

at all times by political faction, resulting unfair treatment on cases that consumers 

making complaint against entrepreneur due to a cause of interest or conflict of interest.  

Such circumstance is contradictory with the current constitution stipulating the existence 

of an organization with regard to consumer protection, being independent apart from 

government agency and also contradictory with fundamental rights under Constitution 

and human rights or International Covenant recognizing people or consumers’ access to 

judicial process. 

 As for association to undertake litigation on behalf of consumers, under 

the law, it is allowed only for association certified by Consumer Protection Board and 

such association is subject to a complicated recognition registration procedure.  

Accordingly, ever since the Consumer Protection Law has taken its effect till now, there 

are only 4 associations certified by Consumer Protection Board.  Those associations are 

short of fund supported by the government, although current constitution requires the 

government to arrange budget for operation of such independent agency. 
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 In taking consideration of complaint, officials of Office of the Consumer 

Protection Board do not frequently succeed in mediation and this causes delay in taking 

legal action against entrepreneur.  According to statistics, the entrepreneurs do not 

frequently abide by or disobey the officials’ order more and more.  In addition, in case 

where Consumer Protection Board makes a resolution to take legal action against any 

particular entrepreneur and such case is beneficial to overall consumers, the resolution 

has been extended to include the enforcement over cases of other consumers 

complaining in the same manner or in the future.   However, Consumer Protection Act 

B.E. 2522 does not empower the Board to do so. 

 In respect of proceedings of consumer cases, the researcher discovers 

that there is some discrepancy between the agency authorized to undertake litigation on 

behalf of consumers under Consumer Case Procedural Act B.E. 2551 which is a 

procedural law and under Product Liability Act B.E. 2551 which is a substantive law.  

This is to say that the agency to undertake litigation on behalf of consumers under 

Consumer Case Procedural Act B.E. 2551 will be appointed only by Consumer 

Protection Board which normally will be association certified by Consumer Protection 

Board.  However, under Product Liability Act B.E. 2551, the agency to undertake 

litigation on behalf of consumers will be Consumer Protection Board, association and 

foundation certified by Consumer Protection Board under law on consumer protection.  

Both laws have obviously contradiction one another in case where it is questionable 

whether foundation certified by Consumer Protection Board is authorized to undertake 

litigation on behalf of consumer or not.  This is because such procedural law does not 

authorize the foundation to do so. 

 Moreover, in case of mediation and dispute resolution in some petty 

consumer case, Consumer Case Procedural Law does not stipulate procedure or means 

of mediation and dispute resolution done by litigants or citizen suit that litigants must 

waive involvement of lawyer in carrying out court case, for instance, existence of Small 

Claims Tribunal in Singapore, existence of Small Claims Courts in United States and 

Japan.   Such means may be included in consumer case in Thailand but must not be 
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applied in criminal case since it is in violation of defendant’s rights under Constitution 

and Criminal Procedural Code 

 On the process of bringing witness and evidence into proof under 

Consumer Case Procedural Law, the court has discretion to determine which litigant has 

burden of proof.  If it is appeared to the court that any fact is under knowledge of 

particular entrepreneur, burden of proof will be at the entrepreneur only.   In fact, in case 

consumers are damaged due to the products of the entrepreneur consisting of 

complication of production process, consumers are not entitled to prove cause of 

damage and who being wrongdoer.  Accordingly, Consumer Case Procedural Law does 

not recognize the principle of strict liability, which assumes the entrepreneur is guilty 

regardless of doing willfully or negligently, to apply to Thai consumer cases.  

Nevertheless, the manufacturer or the responsible person may be able to prove 

otherwise so as to eliminate its responsibilities.  

 In case consumers are substantially damaged, under litigation of Thai 

consumer cases the damaged consumers normally separate to litigate, though damage 

is caused by the same cause.  This practice is not in compliance with limitation of 

property concept that illustrates where judgment of each case would be enforced to 

defendant’s property, then diminishing such defendant’s property and interest of those 

damaged consumers who have not yet litigated.  Accordingly, the remaining property 

may be insufficient to indemnify the damaged consumers litigating the case later on 

because the entrepreneur may become insolvent or bankrupted.  The researcher 

discovers that litigation of Thai consumer cases does not use the principle of class 

action.  Under this principle, those who have common interest and same purpose which 

is the claim for compensation in relation to damage incurred by the same defendant are 

entitled to collectively litigate in the same consumer case in order that the court decides 

the case and provides judgment in sole occasion. 

 Concerning dike appeal against the court of appeal’s judgment, the dika 

appeal is allowed by law only for the issue in connection with public interest or other 

significant issues deserving the supreme court’s consideration which requires 
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interpretation and are under the court’s discretion.   The statute mentioned above does 

not bring about decline in number of court cases brought to the supreme court 

comprised of limited number of judges.  In comparison with foreign country’s appeal 

system of civil case,  The law provides appeal to supreme court could be made only for 

matters of law and the supreme court may deny the matters of law filed when the court 

realizes the appeal includes immaterial issue and the appealer does not have chance to 

overcome the case. 

 In respect of execution of judgment, the researcher discovered that the 

consumers have to carry out execution by his or her own with complicated procedure.  

The statutes do not provide rapid indemnification made to consumers and are not in 

accordance with the intent of Consumer Case Procedural Law.  Although the law 

stipulates agencies authorized to undertake litigation on behalf of consumers, in the 

same way the law should provide organizational system for execution of judgment in 

consumer cases. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

  วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนผลมาจากความเมตตากรุณาของ

บุคคลหลายๆ ทานที่ไดใหขอคิดเห็นเสนอแนะประเด็นปญหาอันเปนส่ิงที่มีคายิ่งในการทํา

วิทยานิพนธเลมนี้ โดยเฉพาะผูเขียนตองกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารยอาภัสสร จันทวิมล 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเลมนี้ และรองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ อาจารยที่ปรึกษา

รวมวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละอันมีคายิ่งและใหขอเสนอแนะช้ีนําแนวทางตางๆ  มาต้ังแตตน             

จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ ทาน ดร.วิสูตร ตุวยานนท เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความกรุณา 

เสียสละเวลาอันมีคา และรับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธเลมนี้ อีกทั้งยังใหขอมูลและ 

เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธเลมนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนอยางมาก 

  ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารยสมทรง สีตลายัน  

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดใหโอกาสผูเขียนเขาศึกษาสถาบันอันภาคภูมิใจแหงนี้ และ           

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชาญวิทย สุวรรณะบุณย ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

และรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการทํา

วิทยานิพนธและแกไขปญหาตางๆ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนคณาจารยและเจาหนาที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทุกทาน ที่อํานวยความสะดวกในระหวางการศึกษาอยาง

ดียิ่งตลอดมา 

  ขอกราบขอบพระคุณ ทานพงษเดช วานิชกิตติกูล  หัวหนาคณะผูพิพากษา

หัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา สํานักงานศาลยุติธรรม ที่ไดโปรดกรุณาใหสัมภาษณ 

และเสนอแนะประเด็นปญหาแนวทางการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ และคุณพัสกร ทัพมงคล นิติกร

สํานักกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ไดใหขอมูลตางๆ และเอกสาร

ที่เปนประโยชนแกผูเขียนอยางมาก ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน พรอมทั้งเพื่อนๆ 

พี่ๆ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจกันมาตลอด 

  ขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา ที่คอยเตือนใจ สรางพลังกําลังใจและใหมุง

มานะเพื่อใหมีในวันนี้  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  บัญญัติใหหนวยงานที่จะ

ฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิหรือ                  

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใชสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ คือ  สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนสวนราชการ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  1 และสมาคมผูบริโภคที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง2   ในการฟองรองดําเนินคดีใหแกผูบริโภคหรือประชาชนที่

ไดรับความเสียหายจากการใชสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ ซึ่งการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพและไมมีผลทางปฏิบัติ 

มากนัก จากผลการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค  ประจําป 2548 (ตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 

2548) ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พบวา  มีเร่ืองรองเรียนจากผูบริโภค จํานวน

ทั้งส้ิน 6,902 ราย แตการดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค                    

ผูประกอบธุรกิจที่ถูกดําเนินคดี จํานวนทั้งส้ิน 468 ราย คาเสียหายที่เรียกรอง จํานวนทั้งส้ิน 

244,643,841.71 บาท3  และประจําป 2549  (ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549)  พบวา มีเร่ือง

รองเรียนจากผูบริโภค จํานวน 6,894 ราย แตรับดําเนินคดีแทนผูบริโภค 603 ราย  คาชดเชยความ

เสียหายตามสิทธิที่เรียกรองใหผู บริโภค จํานวนทั้งส้ิน 202,776,245.12 บาท4 สําหรับในสวนของ

สมาคมตางๆ แมกฎหมายใหอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภคไดนั้น ก็เพียงเฉพาะแตที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น  ซึ่งปจจุบันสมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง                      

นับแตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคใชบังคับเมื่อ พ.ศ. 2522 มีเพียงแค 4 สมาคม และยังขาด

                                                 
1 มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  2522  ประกอบมาตรา 7 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญติัปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545 
2 มาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  2522  
3 ขอมูลทางเว็บไซตจาก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก : http://www.ocpb.go.th/images_news/ 

{FF92FBA8-1B4A-4055-B816- F458D9CF5ECB}_ result48.pdf.  [2008, February 14]. 
4 ขอมูลทางเว็บไซตจาก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก : http://www.ocpb.go.th/images_news/ 

{9B7D2F62-7013-43F0-A52F-4B660272B3F4}_annual%20 report%2049.pdf”.  [2008, February 14]. 
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    1.  สมาคมพลังผูบริโภคแหงประเทศไทย โดยนายวิโรจน  ณ  บางชาง  นายกสมาคม 

รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คร้ังที่  3/2543  วันที่  7  เมษายน  2543 

    2.  สมาคมพิทักษประโยชนผูบริโภค  โดยเภสัชกรหญิง  รศ.เทวี  โพธิผละ นายกสมาคม 

รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คร้ังที่  2/2545  วันที่  18  มิถุนายน 2545 

    3.  สมาคมสงเสริมและคุมครองสิทธิผูบริโภค  โดยนายพาณิช  เจริญเผา นายกสมาคม 

รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คร้ังที่  4/2545  วันที่  9  กันยายน 2545  และ 

    4.  สมาคมคุมครองสิทธิประโยชนประชาชน โดยนายขวัญชัย ไทยาภิรมย นายกสมาคม 

รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  คร้ังที่  3/2547  วันที่  29 กรกฎาคม 25475 

  นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและสมาคม หนวยงานทั้งสอง

ดังกลาว  ยังไมอาจถือไดวาเปนองคกรอิสระอยางแทจริง เพราะเปนหนวยงานรัฐและหรือเปน

หนวยงานที่อาจถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไดตลอดเวลา และการมี

สวนไดเสียกับผูประกอบธุรกิจหรือเหตุอ่ืนใด อาจทําใหการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือ

ประชาชนไมเกิดประสิทธิผล  ไมไดรับความเปนธรรม  และอาจทําใหผูบริโภคหรือประชาชน           

ถูกเอารัดเอาเปรียบได  อีกทั้ง เมื่อเกิดขอพิพาทกระบวนการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานาน

และสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคหรือประชาชนที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ  ในความ

บกพรองของสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจที่มีความสลับซับซอนในกระบวนการผลิต                  

ซึ่งฝายผูประกอบธุรกิจกลับเปนฝายที่รูหรือทราบเปนอยางดี และผูบริโภคหรือประชาชนยังตอง

เสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง แตฝายผูประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่มีฐานะการ

ลงทุนสูง จะมีฝายกฎหมายพรอมที่จะตอสูคดี  ซึ่งเปนฝายมีอํานาจตอรองสูงและไดเปรียบอยู

เสมอไป บางคร้ังผูบริโภคหรือประชาชนที่ไดรับความเสียหายไมมีทางออกจนนําไปสูการใชวิธีการ

ที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคหรือประชาชน                  

ที่ไมไดรับความเปนธรรม อันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ6    

  จากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวา  เกิดความไมเทาเทียมกันในการฟองรอง

ดําเนินคดีระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ อันขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน  ที่กําหนดใหบุคคลมี

                                                 
5 ขอมูลจากสํานักงานกฎหมายและคดี  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ทําเนียบรัฐบาล 2550. 
6 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. .... (ฉบับศาลฎีกาเปนผูเสนอ)  เอกสาร

ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ 

69/2550 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.  2550. 
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 ปจจุบัน ศาลยุติธรรมไดมีการแกไขปญหาดังกลาว โดยลาสุดไดมีการจัดต้ังศาล

แผนกคดีผูบริโภคข้ึนในศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคและศาลฎีกา เร่ิมเปดทําการ ต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป9 สวนกฎหมายวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับคดีผูบริโภค ศาลยุติธรรม 

โดยศาลฎีกา ไดเสนอรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. .... เสนอตอประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  เพื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 142 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และไดบรรจุในระเบียบวาระการประชุม               

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังที่ 69/2550 วันศุกรที่                     

                                                 
7 กติการะหวางประเทศ  วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 

Rights,1966)  ขอ  14 
8 สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สถิติจํานวนคดีคางมา รับใหม เสร็จไป ของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําเดือน มกราคม - 

สิงหาคม พ.ศ.  2550.ใไป 
9 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 3) 

ประกาศ ณ วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550. 
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  ปจจุบัน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดประกาศใน             

ราชกิจจานุเบกษา เล มที่ 125 ตอนที่ 38 ก เม่ือวันที่  25 กุมภาพันธุ  2551 โดยพระราชบัญญัตินี้              

ให ใชบังคับเมื่อพ นหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป นต นไป12 ดังนั้น 

เมื่อพิจารณาประกอบกับคดีขอพิพาทที่เกี่ยวกับผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจทวีเพิ่มมากข้ึน                

เม่ือพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปนกฎหมายแลว นาจะทําใหคดีระหวางผูประกอบธุรกิจกับ

ผูบริโภคเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงายข้ึน จึงตองศึกษาวิจัยปญหาในการใชกฎหมายวาดวย

วิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบ ริโภคฉบับดังกลาว  และกฎหมายที่ เกี่ ยวของไมว าจะเปน

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่

เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งเร่ิมต้ังแตกระบวนการกอนนําคดีเขาสูศาลยุติธรรม

แผนกคดีผูบริโภค โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีแทนผูบริโภคไมวาจะเปน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้ง

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  โดยเฉพาะระบบในการแยกคดีผูบริโภคและ                  

การพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาในการพิจารณาคดีดังกลาว   
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

  2.1 เพื่อศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดทฤษฎี และสิทธิข้ันพื้นฐาน

ที่เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

  2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคใน

ประเทศไทย และในตางประเทศ 

                                                 
10 เอกสารประกอบการพิจารณาสภานิติบัญญัติแหงชาติ การประชุมคร้ังที่ 69/2550 วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550 . ราง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เปนผูเสนอ) จัดทําโดยสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  หนา 1. 
11 สํานักรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแหงชาติ.บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังที่ 74/2550 วันศุกรที่ 21 

ธันวาคม 2550 ณ ตึกรัฐสภา ในวาระเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ  ลําดับที่ 4  รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. .... หรือขอมูลทางเว็บไซตสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก : http://www.senate.go.th .               

[2008, February 1]. 
12 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 2 

http://www.senate.go.th/
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  2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค

ของศาลยุติธรรม ความเสมอภาคในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค และแนวทางในการ

พิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 

 2.4 เพื่อศึกษาและคนหาแนวทางที่เหมาะสมมาบัญญัติเปนกฎหมายในการพิจารณา

คดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 
  เนื่องดวยปจจุบันยังไมมีหนวยงานหรือองคกรอิสระที่จะฟองรองดําเนินคดีแทน

ผูบริโภคหรือประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช

สินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ เพื่อปองกันการถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง หรือ

หนวยงานของรัฐ  ที่จะทําใหผูบริโภคหรือประชาชนไดรับความเปนธรรม  และไมถูกเอารัดเอา

เปรียบ  อีกทั้ง กระบวนการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางศาลที่ตองใชเวลานาน สรางความ

ยุงยากใหแกผูบริโภค และผูบริโภคยากในการที่จะเขาถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของตนในกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อรักษาสิทธิของตน (Access to Justice) จึงเห็นวา การฟองรองดําเนินคดีผูบริโภคเปน

การขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญที่ไดรองรับสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวไว และยังไม

สอดคลองตามเจตนารมณของกฎหมาย ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 

2522 ซึ่งเปนกฎหมายกลางที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ ในการคุมครองผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไมไดรับ

ความคุมครองตามสิทธิของตนเทาที่ควร  และการดําเนินคดีผูบริโภคไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร   

 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
 
    ศึกษาวิจัยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 และที่แกไขเพิ่มเติม              

ซึ่งเปนกฎหมายมาตรฐานกลาง และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค หนวยงานท่ีจะดําเนินคดีแทนผูบริโภค และ              

การพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของศาลยุติธรรมในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ แผนกคดีผูบริโภค 

ศาลฎีกา แผนกคดีผูบริโภค  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ระบบการแยกคดีและการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในศาลช้ันตน 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) ดวยการศึกษาคนควา และ

รวบรวมขอมูลทางดานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดคนควาจากหนังสือ  ตําราทางวิชาการ  

บทความ  วารสาร  รวมถึงรายงานการวิจัย  คําพิพากษาของศาล ขอมูลคดีคุมครองผูบริโภคใน

ศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้  ไดคนควาขอมูลทางดาน

เอกสารจากหองสมุดตางๆ  เชน  หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  และหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม  หองสมุดคณะนิติศาสตร  หองสมุดสถาบันวิทยบริการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หองสมุดปรีดีย พนมยงค หองสมุดคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานอัยการ

สูงสุด แผนกคดีผูบริโภค ศาลอุทธรณและศาลฎีกา แผนกคดีผูบริโภค หองสมุดสํานักงานศาล

ยุติธรรม ศาลอาญา รัชดา และสํานักกฎหมายและคดีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

ตลอดจนคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  

ขณะเดียวกันไดดําเนินการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth 

Interview) บุคคลซึ่งเกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการวิจัยตอไป 

 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

  6.1 ทําใหทราบถึงความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดทฤษฎี และสิทธิข้ัน

พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

 6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคใน

ประเทศไทย และในตางประเทศ 

  6.3 ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของ          

ศาลยุติธรรม ความเสมอภาคในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค และแนวทางในการพิจารณาคดี

คุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
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  6.4 ทําใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย และในอนาคต  



บทที่  2 
ประวัติความเปนมา ความหมาย และทฤษฎี 

ที่เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
                      
 ในบทนี้มุงที่จะศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค              

ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคท่ีจะตองเปล่ียนแปลงใหทันตามสภาพของสังคม เพื่อทําใหเกิดความเทาเทียมกันในการ

นําคดีเขาสูศาลระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ เพราะกฎหมายจะมุงแตคุมครองฝายหนึ่ง 

ฝายใดมากจนเกินไปก็ไมได เนื่องจากจะขัดตอสิทธิข้ันพื้นฐานของคูความในการนําคดีเขาสู

กระบวนการยุติธรรมท่ีจะตองไดรับการพิจารณาคดีจากศาลโดยเทาเทียมกัน ตามหลักสากลและ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดกําหนดไว ดังนั้น จึงตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย

คุมครองผูบริโภค เพื่อที่จะนําไปใชในการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพ

ของสังคมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

2.1  ประวัติความเปนมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
  

 การพัฒนากฎหมายคุมครองของแตละประเทศมีความแตกตางกันตามสภาพสังคม 

ซึ่งในอดีตสังคมอยูกันอยางลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การคาขายยังมีลักษณะที่

แลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน (Barter) ทุกคนสามารถซ้ือขายกันไดอยางเสรี อุปกรณและข้ันตอน

ในการผลิตสินคาเปนไปอยางเรียบงาย สรางดวยฝมือและแรงงานของคน และใชทรัพยากรที่มีอยู

ตามธรรมชาติ จึงอยูในลักษณะที่เรียกไดวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” แตเมื่อเปรียบเทียบในยุคปจจุบัน

จะตางกันโดยส้ินเชิง เพราะสังคมอยูกันอยางลักษณะแกงแยงแขงขัน ทุกคนพยายามผลิตและ

ปรับปรุงสินคาใหเทียบเทาหรือเหนือกวาคูแขงเพื่อที่จะครอบงําตลาด จึงพยายามผลิตและวิจัย

สินคา (R&D) ไมวาดวยการนําเทคโนโลยีมาใชผลิตสินคาและบริการของตน ซึ่งมีกระบวนการท่ี

สลับซับซอนมากข้ึนเร่ือยๆ ทําใหผูประกอบธุรกิจดวยกันก็ไมสามารถตามไดทัน และผูบริโภค          

มักถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ เชนนี้ ทําใหภาครัฐจึงจําเปนตองเขามาแทรกแซงตลาด  เนื่องจาก 

เกิดภาวะความลมเหลวทางตลาด  (Market  Failure) ข้ึน ดังนั้น เม่ือไดศึกษาประวัติความเปนมา

ของกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่จะกลาวตอไปนี้นั้น ก็จะพบวา แตละประเทศก็ประสบปญหาใน
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 2.1.1  ประวติัความเปนมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในตางประเทศ 
 

  กอนยุคสังคมอุตสาหกรรมสินคาตางๆ  ผลิตข้ึนโดยวิธีการทางธรรมชาติ  ตอมา

สังคมพัฒนามีการแบงงานกันทํา  (Division of  Labor)  ผูมีฝมือดีกลายเปนผูผลิตเพื่อขายแกผูอ่ืน  

แตทุกคนรูวาส่ิงใดทําข้ึนโดยกรรมวิธีใด  ในขณะน้ันความรูของผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคมี

ความเทาเทียมกัน  จะแตกตางแตฝมือเทานั้น  แตตอมาการที่สภาพสังคมและวิทยาการ

เปล่ียนแปลงไปเปนผลใหหลักทางรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  และกฎหมาย

เปล่ียนแปลงตามไปดวย 

  การพาณิชยของโลกตะวันตกในระหวางศตวรรษที่  16  ถึง  17  ทําใหประเทศทาง

ยุโรปมีความรํ่ารวยและคิดหาวิทยาการใหมๆ  แตเนื่องจากกษัตริยใชอิทธิพลในการสนับสนุน

บุคคลเพียงบางกลุมในการทําการคา  ทําใหบุคคลหลายฝายไมพอใจระบบปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย   

  แนวคิดทางปรัชญาการปกครองแบบปจเจกชนนิยม  (Individualism)  เร่ิมปรากฏชัด

ในศตวรรษที่  17  เนนความเปนอิสระของบุคคลและใหประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการ

ปกครอง  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  (ค.ศ.  2760)  ทําใหมีเคร่ืองจักรไอน้ํามาใชในการทํางานทําให

การผลิตตางๆ  สามารถทําไดมากข้ึนหลายเทาตัว  ผูประกอบธุรกิจมีพลังเพิ่มข้ึนและมีการแขงขัน

มากย่ิงข้ึนเพื่อความมั่นคงของตน  การตลาดไดขยายตัวโตกวาเดิมเปนอันมาก  ความสําเร็จนี้         

เปนผลมาจากการใหแตละคนมีสวนในการแขงขันทางการคา  ทําใหระบบเศรษฐกิจเสรี (Laissez-Faire)  

ไดรับความนิยม อดัม สมิทธ (Adam Smith ค.ศ.1723-1790) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ               

ไดเสนอทฤษฎีการแขงขันเสรีอยางชัดเจนในหนังสือ  The  Wealth  of  Nation  (ค.ศ. 1776)           

ขอชี้นําทางปรัชญาปจเจกชนนิยม  และสภาพเศรษฐกิจและสังคมเชนนี้  ไดผลักดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงระบบการปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบบประชาธิปไตย  การประกาศ

อิสรภาพในสหรัฐอเมริกา  (ค.ศ.1776)  ทําใหหลายประเทศมุงมั่นจะเปนสาธารณรัฐจนเกิดการ

ปฏิวัติในฝร่ังเศส  (ค.ศ. 1789)  และเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศตางๆ  ทางโลกเกา

ตอเนื่องกันไป  ในชวงนั้นแนวคิดปจเจกชนนิยมและระบบเศรษฐกิจเสรีจึงเปนหลักสําคัญที่ยึดถือ

ปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและการปกครองที่สงผลดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 

ในขณะนั้น  ส่ิงเหลานี้สงผลตอมายังหลักกฎหมายที่พัฒนาในระหวางศตวรรษที่ 19  ถึง  20          



10 

  ในระหวางศตวรรษที่ 19 ถึง 20  หลักกฎหมายในสังคมพัฒนาแลวยอมรับใหบุคคล

มีเสรีภาพในการทําสัญญา  (Freedom  of  Contract)  อันเปนไปตามหลักปจเจกชนนิยมที่เห็นวา  

ทุกคนมีอิสระที่จะทําการใดเพ่ือตนเองและทุกคนความเสมอภาคกันในฐานะและความรู  ดังนั้น 

ทุกคนจึงมีหนาที่ตองปกปองประโยชนของตนเอง  ในกฎหมายซ้ือขายจึงมีหลักวา  “ผูซือ้ตองระวงั”  

(Caveat Emptor หรือ  Let  The  Buyer  Beware)13 กลาวคือ  ผูซื้อตองระวังตรวจดูสินคา           

ขณะรับมอบใหดีกอน  หากภายหลังสินคานั้นเสียหายชํารุดบกพรอง  ผูซื้อจะเรียกรองจากผูขาย

ไมได  เหตุที่เปนเชนนี้  เพราะในขณะนั้นสภาพเศรษฐกิจในยุโรปและไทยในการจัดทําประมวล

กฎหมายความแตกตางทางเศรษฐกิจและความรูยังไมเดนชัดนัก จึงเทากับวาผูบริโภคและ                

ผูประกอบธุรกิจในขณะนั้นมีฐานะและความรูความสามารถเทากัน 

  ในระยะตอมาสภาพทางเศรษฐกิจและวิทยาการไดพัฒนาไปอีกระดับ                  

ระบบเศรษฐกิจด้ังเดิม (Classic  Capitalism)  เร่ิมปรากฏขอบกพรอง  การปลอยใหแขงขันกัน

โดยไมมีการควบคุมนั้นกอใหเกิดการแขงขันเกินควรกิจการเล็กๆ  ถูกบีบบังคับใหแพและเลิกไป 

จนมีแนวโนมที่ใหเกิดกิจการที่ผูกขาด (Monopoly)  และอาจมีการต้ังราคาเอาเปรียบผูบริโภคได

ในที่สุดแนวคิดดานสวัสดิการสังคม (Social  Welfare)  จึงเร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน  และเห็นวา

รัฐสมควรเขามามีบทบาทมากข้ึนในการดูแลคุมครองประชาชน  ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1            

จึงเร่ิมมีการออกกฎหมายมาควบคุมใหการแขงขันเปนไปอยางเปนธรรม (Fair Competition)          

ตามกรอบแนวคิดเสรีเศรษฐกิจแบบใหม (Modern  Capitalism)  ในชวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางตลาดอยางเห็นไดชัด  การประกอบธุรกิจเร่ิมเนนการรวมตัวเปนหางหุนสวนและบริษัท            

ทําใหผูประกอบธุรกิจมีความรูทางดานวิทยาการเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ  มีการวิจัยและพัฒนา

สินคา  (R&D)  มีการใชวัสดุสังเคราะหแทนวัสดุธรรมชาติมากข้ึน  จนปจจุบันพบวาสินคาตางๆ  มี

ความสลับซับซอนตามวิทยาการสมัยใหม  หลายส่ิงเปนความลับทางการคา  แมแตผูประกอบธุรกิจ          

รายใหญก็มีความรูไมเทาทัน  สวนผูประกอบธุรกิจประเภทขายสงและขายปลีกก็มีความรูลดหล่ัน           

                                                 
13 Gordon  Borie  and  Aubrey  L.Diamond.  (1996).  The Consumer, Society and  the  Law.  London: Mac Gibbon & 

KU.  p. 16-17  อางในหนังสือของชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2543).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  กรุงเทพฯ :  วิญูชน.  หนา  14. 
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               ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law)  การพัฒนากฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคในประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law )  และประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายลายลักษณะอักษร (Civil Law)  อาจกลาวไดวา ความเปนมาหรือวิวัฒนาการในดาน

กฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในตางประเทศ  (โดยเฉพาะประเทศท่ีมีระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี)นั้น เร่ิมตนจากคดีที่เรียกรองในทางละเมิดใหมีการชดใชคาสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการใชสินคาหรือผลิตภัณฑซึ่งมีความชํารุดบกพรอง และ

จําเลย (ผูผลิต)  มีหนาที่ปองกันความเสียหายเพราะอยูในฐานะที่จะควบคุมตรวจสอบไดดีที่สุด  

เพื่อมิใหสินคานั้นกออันตรายแกผูใชได  

  แตเดิมหลักความรับผิดในกฎหมายลักษณะละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณี

จําเลยตองมีหนาที่ตอโจทก หนาที่อาจเกิดจากความผูกพันโดยชอบดวยกฎหมาย เชน มีหนาที่

ตามสัญญาในขณะที่ความรับผิดตามสัญญาในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โจทกตองมีฐานะ

เปนคูสัญญา จึงจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได ศตวรรษที่ 19 ในคดีระหวาง Winterbottom กับ 

Wright (1842) ศาลพิพากษาวา ความเสียหายที่เกิดจากรถลากของกรมไปรษณียหักลงในขณะที่

โจทกบังคับรถอยู โจทกไมมีสิทธิเรียกรองจากจําเลยซ่ึงเปนคูสัญญาตามสัญญาซ้ือขายและซอม

บํารุงกับกรมไปรษณียได แมจําเลยจะมิไดทําตามสัญญาซอมบํารุง แตโจทกหาใชคูสัญญากับ

จําเลย จึงไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเรียกใหจําเลยรับผิดเพราะจําเลยประมาทเลินเลอ15  

 คดีนี้ศาล ถือเปนแนวทางมาโดยตลอดวา ผูเสียหายจากการใชผลิตภัณฑ ตองมี

ความสัมพันธทางสัญญา (Privity of  Contract) จึงจะเปนโจทกฟองผูผลิตหรือผูขายใหรับผิด               

ในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑได จนในปลายศตวรรษท่ี 19 เร่ิมมีแนวคําพิพากษาไป

ในทางคุมครองผูเสียหายมากข้ึน ในคดีระหวาง Thomas กับ Winchester (1852) เม่ือจําเลยซ่ึง

เปนผูขายกล่ินสังเคราะห ปดฉลากผิดโดยปดฉลากขวดสารพิษวาเปนกล่ินสังเคราะห เมื่อจําเลย

ขายขวดที่ปดฉลากผิดใหแกผูขายยา โจทกซื้อจากผูขายยาไปใชเกิดอาการแพอยางรุนแรง              

โจทกฟองใหจําเลยรับผิด ศาลพิพากษาวา จําเลยตองรับผิดในความเสียหายที่ตนประมาทเลินเลอ

กอใหเกิดภยันตรายรายแรงตอชีวิตมนุษยแมจําเลยจะไมมี Privity of  Contract กับโจทกก็ตาม16 

                                                 
14 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  14-16. 
15 Henderson and Twerski.  ( 1992).  Products liability Problems and Process (2nd Edit). p. 8. อางใน สุษม  ศุภนิตย.  

(2549).  คําอธิบายกฎหมายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ.  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ : วิญูชน.  หนา 23. 
16 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 24. 
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   ในที่สุด คดีที่เปนที่ยอมรับกันวาหลัก Privity Rule ไมมีความสําคัญอีกตอไป หรือ    

สินคาในคดีระหวาง  Macpherson กับ  Buick Motor Co. (1916) ศาลอุทธรณแหงนครนิวยอรก

วินิจฉัยวา  จําเลยตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองเปนเหตุใหโจทกไดรับ

อันตราย แมวาโจทกมิไดมีความสัมพันธตามสัญญากับจําเลยก็ตาม ไมเฉพาะแตกรณีทรัพย

อันตรายโดยสภาพเทานั้น  แตความรับผิดเชนนี้  หมายรวมถึงทรัพยซึ่งสามารถทําใหชีวิตและ

รางกายอาจเปนอันตรายได ถาหากมีการประมาทเลินเลอในการผลิตของผูผลิต และทรัพยนั้น          

เปนที่คาดหมายไดวายอมมีการบริโภคไดกวางขาง ไมวาจะโดยผูซื้อเองหรือผูอ่ืนนอกจากผูซื้อ             

ศาลเห็นวา ผูผลิตมีหนาที่ตองผลิตข้ึนดวยความระมัดระวัง แตหลักในคดี Thomas กับ 

Winchester จํากัดอยูแคเฉพาะสินคาหรือผลิตภัณฑที่เปนพิษหรือวัตถุระเบิดเทานั้น ซึ่งหลักในคดี 

Macpherson กับ  Buick Motor Co. ขยายใหครอบคลุมถึงผลิตภัณฑหรือสินคาที่จําหนาย                

โดยอาจคาดหมายไดวาอาจเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายของผูใดก็ไดนอกเหนือจากผูซื้อหากมี

ความประมาทเกิดข้ึน เปนหนาที่ของผูผลิตตองผลิตดวยความระมัดระวัง หนาที่ ดังกลาว                 

ไมจําเปนตองอาศัยความผูกพันตามสัญญา หากแตเกิดจากกฎหมาย17  

   ต้ังแต ค.ศ. 1916  เปนตนมา ในแงความรับผิดชอบเหนือจากหนาที่ตามสัญญา  

นับเปนจุดเร่ิมตนแหงการต่ืนตัวในเร่ืองความรับผิดของผูผลิตหรือผูขาย ซึ่งแตกตางจาก                    

หลักกฎหมายเดิมที่ใหผูซื้อรับผิดชอบในการระมัดระวัง (Caveat Emptor) ในการซ้ือสินคา 

นอกจากนั้น ยังกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายลายลักษณอักษรอีกหลายฉบับ        

เปนตนวา บัญญัติใหผูขายรับผิดตอผูเสียหายที่มิใชผูซื้อโดยไมตองอาศัยหลักนิติสัมพันธ (Privity 

Rule)  เชน Uniform Commercial Code  วาดวยซ้ือขาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนตน 

  หรือ ในป ค.ศ. 1932  ในคดีของประเทศอังกฤษ  คดีระหวาง  Donoghue กับ 

Stevenson  ซึ่งคําพิพากษาในคดีนี้ถือเปนบรรทัดฐานแหงการพัฒนาแนวคิดในเร่ืองการคุมครอง

ผูบริโภคในตลาด โดยโจทกฟองใหจําเลยซ่ึงเปนบริษัทผลิตน้ําขิง (Ginger-Beer)  รับผิดในกรณีที่

มีซากหอย (Snail) เนาเปอยอยูในขวดน้ําขิงที่โจทกซื้อจากรานคาเพื่อบริโภค  เปนเหตุใหโจทกเกิด

อาการคล่ืนเหียนอาเจียนและปวย 

  ศาลสูงของอังกฤษ  ตัดสินโดยเสียงสวนใหญวา  จําเลยตองรับผิดแมไมมี              

นิติสัมพันธใดๆ กับโจทกก็ตาม  เพราะเปนหนาที่โดยทั่วไปของจําเลยในอันที่จะตองดูแล

รับผิดชอบตอผูบริโภคสินคา (Ultimate Consumer)  ซึ่งไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาที่

จําเลยเปนผูผลิต 

                                                 
17 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 10. 
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  Lord Arkin  ผูพิพากษาศาลอังกฤษอธิบายวา 

  “ผูผลิตสินคาประเภทซึ่งจําหนายในลักษณะที่ผูบริโภคไมอาจจะตรวจตราดูความ

บกพรองไดหรือไม (อาจคาดหมายไดวาสินคานั้นจะมีความบกพรองอยูในขณะบริโภค) ยอมตองมี

หนาที่ที่จะตองรับผิดชอบในการะมัดระวังกระบวนการผลิตสินคาชนิดนั้น หากบกพรองในหนาที่

ระมัดระวังดังกลาวเปนเหตุใหมีความบกพรองจนเกิดความเสียหายแกชีวิตทรัพยสินของผูบริโภค  

ผูผลิตตองรับผิด”  

  ในคดีขางตนนี้  ศาลวินิจฉัยโดยวางหลักวาจําเลยบกพรองในหนาที่จึงถือวาเปน

ประมาทเลินเลอ หนาที่ของจําเลยในฐานะผูผลิตนั้นศาลขยายหรือกําหนดข้ึนโดยมีเหตุผลเฉพาะ

เร่ืองเปนคดี ๆ  ไป  ทั้งนี้เพราะเหตุวากฎหมายในระบบ Common Law  นั้นมิไดบัญญัติวา              

การกระทําอยางไรเปนละเมิด  เชนเดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา  420  ของไทย  ดังนั้น อยางไรจะเปนละเมิดนั้นสุดแทแตขอเท็จจริงในคดีเปนคดี ๆ  ไป 

  Professor W. Friedmann  ไดใหขอคิดเห็นไวในแงความเปล่ียนแปลงหรือการปรับ

กฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพสังคม  โดยเขียนไวในหนังสือ  Law in a Changing Society วา             

”หลักกฎหมาย  Common Law  (หรือกฎหมายที่เกิดจากการพิพากษาคดีกอนๆ)  ไมอาจจะยืนยง

อยูไดตลอดไป  เมื่อสังคมมีลักษณะหรือสภาพแตกตางไปจากเดิม” 

  ในบรรดาประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี  สหรัฐอเมริกาคอนขางจะ

พัฒนากฎหมายดานนี้ไปไกลที่สุด  กลาวคือ  มีทั้งการบัญญัติกฎหมายของสหพันธรัฐเพื่อใชบงัคับ

ทั่วประเทศ  และการบัญญัติเพิ่มเติมแกไขกฎหมายของมลรัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑและมาตรการใน

การคุมครองผูบริโภค  ยกตัวอยาง กฎมายสหพันธรัฐ เชน The Consumer Product Safety Act 

1972 หรือ The Uniform Commercial Code ในสวนที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย (Sale)  หรือกฎหมาย

ลักษณะละเมิด  The Restatement of Torts Section 402 (A)  The Maguson Moss Warranty 

FTC Improvement Act 1975  หรือ กฎหมายของมลรัฐ Kansas  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เชน 

The Kansas Consumer Protection Act 1975   เหลานี้  เปนตน หรือ ในประเทศอังกฤษก็มีการ

ปรับปรุงกฎหมาย The Supply of Goods (Implied Terms)  Act 1973  แกไขกฎหมายลักษณะ

ซื้อขาย The Sale of Goods Act 1893  หรือ การคุมครองผูบริโภคในดานการตกลงทําสัญญา 

Unfair Contract Terms Act. 1977  เปนตน  สวนในประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย  (Civil 

Law)  วิวัฒนาการในดานนี้ก็มีอยูเชนกัน  ในประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส เปนตน    

  แนวคิดและทฤษฎีที่เปนที่มาของการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภค  

ประกอบดวย  การขยายหลักความรับผิดในทางสัญญาใหกวางออกไป  ไมถือหลักคูกรณี                 
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 2.1.2 ประวัติความเปนมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 

   ตามประวัติศาสตรของกฎหมายไทยแบงออกเปน 2 ยุค คือ ยุคกอนสมัยใหม         

(Pre - Modern Law) และยุคสมัยใหม (Modern Law) โดยถือเอาชวงรัชกาลที่ 4 แหงกรุง                

รัตนโกสินทรเปนจุดแบง เพราะเปนชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกฎหมาย

ตะวันตก  ซึ่งเปนกฎหมายสมัยใหม  เขามาในประเทศจนมีการจัดทําประมวลกฎหมาย 

(Codification) ในเวลาตอมา 

   สําหรับการแบงยุคประวัติศาสตรกฎหมายไทยตามแนวของศาสตราจารย                   

ร.แลงกาต นั้นไดแบงเปน 4 สมัย คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสามรัชกาลแรกแหงกรุงรัตนโกสินทร 

สมัยรัชกาลที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 5 และสมัยประมวลกฎหมาย19 

   สําหรับการพิจารณาคดีและการลงโทษผูกระทําผิด จากหลักฐานในศิลาจารึก             

พอขุนรามคําแหงปรากฏชัดวา ในสมัยสุโขทัยมีระบบการพิจารณาคดีหรืออาจกลาวไดวา                    

มีกฎหมายลักษณะตระลาการแลว ดังขอความที่วา “ลูกเจาลูกขุนผิแล ผิดแผกแสกวางกัน               

สวนดูแทแลว จึงแลงความแกขาดวย ซื่อ บขาผูลัก มักผูซอน” คือ เม่ือมีขอพิพาท ใหพิจารณาและ

ตัดสินไปโดยซื่อสัตยสุจริต นอกจากน้ี ยังมีขอความที่กลาวเตือนไววา “เห็นขาวทานบใครพิน           

เห็นสินทานบใครเดือด” หมายความวา เห็นของเขาอยายินดีอยากได อยาโลภเห็นแกลาภสักการ 

ใหพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดวยความซื่อสัตยยุติธรรมไมวาคูความฝายใดจะเปนเจาขุนมูลนาย

หรือเปนเพียงราษฎรสามัญ ก็ตองไมลําเอียงเขาขางฝายใด 

   นอกจากนี้  ยังมีขอความที่จารึกไวทํานองการรับเร่ืองราวรองทุกข ดังขอความที่วา 

“ในปากประตู มีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมีความเจ็บ

                                                 
18 สุษม  ศุภนิตย.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.               

หนา 13-18. 
19 แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2548).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (The Thai Legal History).  (พิมพคร้ังที่ 5).กรุงเทพฯ :             

วิญูชน.  หนา  52. 
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   จะเห็นไดวา แมจะมีตระลาการทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีอยูแลว แตเปนเร่ืองที่

ไมอาจพึ่งขุนศาลตระลาการได เชน เกิดโรคระบาดวัวควายตายหมดหรือเจาหนาที่ลําเอียงในการ

พิจารณาคดี ก็จะตองมารองเรียนตอพอเมืองโดยตรง20 

    การปกครองในสมัยสุโขทัยมีลักษณะแบบพอปกครองลูก ผูปกครองมีลักษณะ

เหมือนพอบานกับลูกบาน (Patriarchal Ruler) อยูในหลักศิลาจารึกที่ 1 จารึกไววา “พอขุน

รามคําแหงหาเปนทาวเปนพระยาแกไทยทั้งหลาย หรือเปนครูอาจารยส่ังสอนไทยทั้งหลายใหรูบุญ

รูธรรมแท” 21 

  หลักฐานทางประวัติศาสตรอีกเร่ือง ที่สะทอนใหเห็นแนวคิดการปกครองในสมัย

สุโขทัย คือ วรรณกรรม เร่ือง ไตรภูมิพระรวง ซึ่งพระยาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ 1 ไดทรง

นิพนธข้ึนขณะอยูในฐานะของอุปราช ไตรภูมิพระรวง หรือชื่อตามตนฉบับเดิมวา “เตภูมิกถา” เปน

ตัวอยางแหงความยุติธรรมไวหลายแหง เชน ผูปกครองตองใหความรัก ความเมตตาตอประชาชน

ทุกกลุมเหลาในสังคมอยางเสมอภาคกัน พิจารณาตัดสินคดีอยางเที่ยงธรรมและประสาทความ

ยุติธรรมโดยเร็ว ตัดสินคดีความดวยความละเอียดรอบคอบโดยใจเปนธรรม22 

   สําหรับระบบการศาลของไทยในอดีตไดใชกฎหมายตราสามดวงเปนหลักในการ

พิจารณาคดีมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในชวง

ระยะเวลาดังกลาวนั้นประเทศไทยและภูมิภาคในแถบเอเชียกําลังถูกคุกคามอยูดวยนโยบาย             

ลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ความลาชาของระบบกฎหมายไทย อาทิเชน กระบวนการทางศาล

ที่ลาชาอยางมาก เนื่องจากความสลับซับซอนของวิธีพิจารณา และระบบคาตอบแทนท่ีให                     

ผูพิพากษาและขุนนางทางการศาลไดรับเงินคาตอบแทนดวยวิธีการชักสวนคาธรรมเนียมจากการ

ปฏิบัติงานของตนและจากเงินปรับไหมตามกฎหมายลักษณะพระไอยการกรมศักด์ิ  ทําใหเกิดการ

ฉอราษฎรบังหลวงอยางกวางขวาง เพราะขุนนางและเจาหนาที่ทางการศาลตางพยายามเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมตางๆ ใหไดมากที่สุดทุกวิถีทาง  

   การพิจารณาคดีจะเปนไปตาม พระไอยการลักษณะพิสูจนดําน้ําลุยเพลิง ซึ่งเปน

วิธีการอันจําเปนสําหรับคนควาหาความจริงของระบบศาลไทยในขณะนั้น แมจะดูยุติธรรมกวา

                                                 
20 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 68-69. 
21 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 70. 
22 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 71-75. 
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   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมองการณเห็นผลที่จะติดตามมา          

ในปญหาดังกลาว พระองคจึงทรงมีพระราชดําริใหปฏิรูประบบกฎหมายและระบบศาลของไทย

กอนเปนอันดับแรก23 พระองคทรงไดโปรดเกลาใหผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายจากตางประเทศเขามา

รับราชการหลายทานดวยกัน คือ นายโรแลง ยัคแมงส นายริชารด เกิรกแปตริก ซึ่งเปนชาวเบลเยี่ยม 

ทั้งสองทาน และนายโตกิจิ เมาเซา ชาวญ่ีปุน เพื่อดําเนินการปฏิรูประบบกฎหมาย ขณะนั้น

ประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอร (COMMON LAW 

SYSTEM) ของประเทศอังกฤษ และระบบประมวลกฎหมาย (CIVIL LAW SYSTEM) ที่ใชกัน

ภาคพื้นยุโรป พระองคทรงมองวาระบบกฎหมายของไทยมีแนวโนมไปในทางระบบประมวลกฎหมาย

มากกวา  จึงทรงตัดสินพระทัยเลือกระบบประมวลกฎหมายในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย            

ตอมาในป พ.ศ.2447 รัฐบาลไทยไดแตงต้ังใหนายยอรช ปาดู (GEORGES PADOUX)                

นักกฎหมายชาวฝร่ังเศสเปนที่ปรึกษาในการรางกฎหมาย จึงเกิดประมวลกฎหมายฉบับแรก             

ของไทย คือ ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 เมษายน 245124 
 

  สําหรับการคํานึงถึงสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทยเปนคร้ังแรก เร่ิมมีข้ึนโดยการใช

มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคหางน้ํานม  โดยการออก

กฎหมายฉบับหนึ่งชื่อ พระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา           

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2470  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  7  แหงกรุงรัตนโกสินทร 

  ในระยะตอมามีการพัฒนาประเทศมากข้ึน  สภาพความเปนอยูของประชาชนชาวไทย

เร่ิมเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองมากข้ึน แมวาไทยจะเร่ิมใชประมวลกฎหมายที่มี

แบบอยางจากอารยประเทศ เชน ประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                                                 
23 ภูริชญา วัฒนรุง.  (2544).  หลักกฎหมายมหาชน (Principles of Public Law).  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  หนา 86. 
24 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 87. 
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  การพยายามใหมีกฎหมายรับรองคุมครองสิทธิของผูบริโภค เ ร่ิมเดนชัดข้ึน              

เมื่อสภาสตรีแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความจําเปนการแกปญหาเกี่ยวกับการบริโภคเพ่ือให

เกิดความเปนธรรม  ปลอดภัย  และประหยัด  ในชั้นตนมีการจัดต้ังกรรมการศึกษาและสงเสริม

ผูบริโภคข้ึนศึกษาปญหาตาง ๆ  ของผูบริโภค 

  ในระยะตอมา  รัฐบาลสมัย  ม.ร.ว.  คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  ไดจัดต้ังคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคข้ึนคณะหนึ่ง  แตก็ยังไมแสดงผลในรูปธรรมก็สลายตัวไปตามวิถีทางการเมือง  

เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลมาสูสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร  ไดมอบไดใหกระทรวงพาณิชยรับเร่ืองนี้          

ไปดําเนินการแตก็ยังอยูในระหวางดําเนินการ 

  ตอมา  มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลมาเปนรัฐบาลสมัยพลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันท   

ไดเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองการคุมครองผูบริโภคถึงขนาดดําริใหมีการรางกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคเพื่อใหมีคณะกรรมการซึ่งจัดต้ัง ข้ึนภายใตความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี                 

ไดปฏิบัติการตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  คณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายคุมครองผูบริโภคไดดําเนินการยกรางเสนอ

รัฐบาลนําเสนอตอรัฐสภา  ผานการพิจารณาจนกระทั่งตราข้ึนเปนพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2522  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 96   

ตอนที่  72  วันที่  4  พฤษภาคม 2522 มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย วันที่  5  พฤษภาคม  2522  
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  ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 โดยพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541  และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115  ตอนที่  

15 ก  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2541  มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย วันที่  25  มีนาคม  2541 

สาระสําคัญโดยรวม คือ  มีการเพิ่มบทนิยามคําวา  “สัญญา”   ระหวางบทนิยามคําวา 'ฉลาก' 

และคําวา'คณะกรรมการ' ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ดังตอไปนี้  
 

  “สัญญา” หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อ 

ซื้อและขายสินคาหรือใหและรับบริการ 

  มาตรา 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (3 ทวิ) ของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  “(3 ทวิ) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา” 

  มาตรา 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (3) ในวรรคหน่ึงของมาตรา 14 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพ.ศ. 2522  “(3) คณะกรรมการวาดวยสัญญา” และมีการเพิ่ม  

สวนที่ 2 ทวิ  “การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา” 
 

   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล และ

ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไม

เหมาะสม  และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ

ตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปน

จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากข้ึน  

สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค  ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  และปรับปรุง

อํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในการเสนอเร่ืองให

นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ังเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณี

                                                 
25 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  (พิมพคร้ังที่ 11).  กรุงเทพมหานคร :     

หางหุนสวนจํากัดอรุณการพิมพ.  หนา 2. 
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2.2  ความหมายของกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 

  การทําความเขาใจของคําวา “ผูบริโภค” และ “กฎหมายคุมครองผูบริโภค” ถือเปน

สวนสําคัญ ที่ทําใหทราบวากฎหมายไทยนั้นมีขอบเขตเพียงใด เพราะจะนําไปสูการวิเคราะหไดวา                

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับผูบริโภคน้ัน ไดแก คดีประเภทใดบางและมีปญหาหรือไม ก็ตองพิจารณา

ดูกฎหมายสารบัญญัติที่ไดใหคําจํากัดความไว คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

วามีขอบเขตที่กวางเพียงใด มีปญหาอยางไร และโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ            

ไดกําหนดความหมายของผูบริโภคไวชัดเจนหรือไม ซึ่งจะกลาวดังตอไปนี้ 

 
  2.2.1 ความหมายของผูบริโภค 
 

  ในตางประเทศคําวา “ผูบริโภค (Consumer)”  กฎหมายแตละประเทศใหคําจํากัด

ความ (Definition) ที่แตกตางกันตามความมุงหมายวาจะใหไปไกลแคไหน  

 ในประเทศอังกฤษ เดิม  “ผูบริโภค”  หมายถึง  บุคคลที่มีนิติสัมพันธกับองคกรทาง

ธุรกิจและรวมไปถึงผูใชบริการจากหนวยงานของรัฐ  เชน  การรถไฟ  ประปา  ไฟฟา  แกส  และ

การทําธุรกรรมในฐานะผูบริโภคมีองคประกอบ 3 สวน  คือ   

 1. ผูบริโภคตองเปนเอกชนหรือบุคคลที่ไดรับความคุมครองอ่ืนซ่ึงไมไดกระทําติดตอ

ในฐานะมีความสามารถทําธุรกิจ   

 2. ผูขายตองมีการติดตอในฐานะที่ทําธุรกิจ  และ  

 3. สินคาหรือบริการที่ซื้อมานั้นมีเจตนาที่จะใชเพื่อประโยชนสวนตัวไมใชเพื่อใช

ในทางธุรกิจ 

 Ralph Nader  ซึ่งเปนพวกลัทธิผูบริโภคนิยม (Consumerism) กลาววา  ผูบริโภค

ควรเทากับคําวาพลเมือง (Citizen)  และกฎหมายคุมครองผูบริโภคควรถือวาเปนการคุมครองสิทธิ

ของพลเมือง 

                                                 
26 ดู หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2541   
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 นอกจากนี้ ยังเห็นวา ผูบริโภค หมายถึง  ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ไมมีลักษณะเปน

ธุรกิจแตความยากอยูที่การตัดสินวาเมื่อใดผูซื้อไดกระทําภายใตความสามารถทางธุรกิจ  ซึ่งใน

มุมมองอยางกวาง  ทุกคร้ังที่บริษัทเขาทําสัญญาบริษัทจะทําสัญญาตามปกติทางการคาของตน  

หากไมเปนเชนนั้นแลวธุรกรรมที่ทําข้ึนจะเปนธุรกรรมที่อยูนอกเหนืออํานาจของบริษัท  ดังนั้น   

การที่บริษัทที่ทําธุรกิจรานขายของชําซื้อรถตูเพื่อขนสง  เปนการทําสัญญาตามปกติธุรกิจของตน

จึงไมถือวาเปนผูบริโภค 

 ศาลเห็นวา บริษัทอาจเปนผูบริโภคในการซ้ือสินคาได  เมื่อการซ้ือขายนั้นไมไดทํา

เพื่อวัตถุประสงคบางประการในการประกอบธุรกิจ  และไมไดกระทําอยางสม่ําเสมอในการ

ประกอบธุรกิจนั้น  ในคดี  R & B Customs Brokers Co. Ltd v United Cominions Trust Ltd.27                  

โจทกประกอบธุรกิจตัวแทนขนสงไดซื้อรถมาเพื่อใชประโยชนทั้งในทางธุรกิจและใชเพื่อประโยชน

สวนตัวของประธานบริษัท  โจทกฟองวา  หลังคารถมีรอยร่ัว  จําเลยผิดสัญญาโดยละเมิดขอตกลง

โดยปริยายตาม  The  Sale  of   Goods  Act. 1979  s.14(3)  เนื่องจากรถตองมีความเหมาะสม

กับวัตถุประสงคในการใชงานตามสภาพอากาศในอังกฤษจําเลยอางขอยกเวนตามขอสัญญาที่

คุมครองเฉพาะผูซื้อที่เปนผูบริโภคเทานั้น  เนื่องจากความรับผิดจากการละเมิดขอตกลงโดยปริยาย

ตาม Section 14 ไมสามารถนํามาใชแกกรณีที่ไมใชผูบริโภคได  ศาลอุทธรณตัดสินวา เมื่อการ

ซื้อรถคันดังกลาวเปนปกติในการประกอบธุรกิจตัวแทนขนสงโดยเฉพาะธุรกรรมนี้ไมอาจกลาว         

ไดวาเปนการซ้ือโดยแบงแยกไมไดจากธุรกิจของโจทกและไมมีเร่ืองของความสมํ่าเสมอในชนิดของ

การซื้อเขามาเกี่ยวของ  ดังนั้น  การที่บริษัทซ้ือรถดังกลาวจึงเปนการซ้ือในฐานะผูบริโภคและไดรับ

ความคุมครองตาม  The Unfair  Contract Term Act 1977  Section 6(2)  และขอสัญญายกเวน

ดังกลาว 

 
  กฎหมาย The Consumer Protection Act 1987  ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อ

ชวยเหลือปองกันผูบริโภคจากสินคาที่ไมมีความปลอดภัยเพียงพอไดนิยามความหมายของ

ผูบริโภควาหมายถึง28   

                                                 
27 David Oughton, John lowry.  (2000).  Textbook on Consumer Law 2nd  ed.  London : Blackstone Press.  p. 3. 
28 Section 20(6) of the Consumer Protection Act 1987 

“CONSUMER” 

(a)  in relation to any goods, means any person who might wish to be supplied with the goods for 

his own private use or consumption; 

(b)  in relation to any services or facilities, means any person who might wish to be provided with 

the services or facilities otherwise than for the purposes of any business of his; and 
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ก. กรณีเกี่ยวของกับสินคาใด ๆ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่อาจไดรับสินคาเพื่อการใช

สวนตัวหรือการบริโภค 

ข. กรณีเกี่ยวของกับบริการหรือการอํานวยความสะดวกใด ๆ หมายถึง  บุคคล           

ใด ๆ ที่อาจไดรับการบริการหรือการอํานวยความสะดวกน้ันนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคในการ

ประกอบเพื่อธุรกิจของเขา  และ 

ค. กรณีเกี่ยวของกับที่พักอาศัยใด ๆ  หมายถึง  บุคคลใด ๆ ที่ครอบครองที่พัก

อาศัยใด ๆ  นอกเหนือจากวัตถุประสงคในทางธุรกิจใด ๆ  ของเขา 

 ดังที่ไดกลาวในตอนตนวาผูบริโภคในมุมมองด้ังเดิมนั้นจะตองเปนผูบริโภคที่มี                

นิติสัมพันธกับผูประกอบการ แตอยางไรก็ตามตอมาผูบริโภคที่ไมใชคูสัญญาเร่ิมเปนที่ยอมรับใน

อังกฤษ  บทบัญญัติใน Consumer Protection Act 1987 Part I  ใหสิทธิในการเยียวยาความ

เสียหายของผูบริโภคที่ไมใชคูสัญญาจากผูผลิต  บทบัญญัติในการใหคํานิยามแกผูบริโภคของ

ประเทศอังกฤษนี้มิไดใชการกําหนดราคาของสินคาหรือบริการเปนเกณฑ  แตใหคําจํากัดความใน

ความหมายที่วา  ผูบริโภคตองเปนผูที่ไดรับสินคาหรือบริการมาเพื่อใชในประโยชนสวนตัวแมวา

การไดรับสินคาหรือบริการนั้นจะเปนการไดมาโดยมิไดมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจโดยตรง          

ก็ตาม 

 สําหรับความหมายของ ”ผูบริโภค” ในประเทศออสเตรเลีย “ผูบริโภค”  ตาม

กฎหมายออสเตรเลีย  Trade Practices Act. 1974 Section 4(3) เดิม  ซึ่งมีคํานิยามผูบริโภคไววา 

 ผูบริโภค  หมายความถึง  บุคคลซึ่งไดมาซ่ึงสินคา  ถาสินคานั้นเปนสินคาที่ใชเพื่อ

การบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้นจะตองมิใชผูไดมาซ่ึงสินคาหรือครอบครองสินคา

นั้นไวเพื่อวัตถุประสงคในการขายตอ (Re – Supply)  และหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงไดรับ

บริการหากบริการดังกลาวเปนบริการที่มีไวเพื่อการบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้น
จะตองมิใชผูไดรับหรือมีบริการไวเพื่อวัตถุประสงคของการประกอบวิชาชีพประกอบ
ธุรกิจการคาหรือเพื่อประโยชนจากสาธารณชน 
 ป 1977  ไดมีการแกไขคําวา  “ผูบริโภค”  ใหมเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบผล

ของ The Trade Practices Act ของประเทศออสเตรเลียไดเล็งเห็นถึงปญหาในการนิยามคําวา 

“ผูบริโภค” โดยมีขอเสนอแนะวาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการนิยามอยูใน  The Hire-Purchase 

Act (1960) (NSW) และ The Consumer Transactions Act ที่มิไดผูกติดกับลักษณะของสัญญา

                                                                                                                                            
 (c)  in relation to any accommodation, means any person who might wish to occupy the 

accommodation other wish than for the purposes of any business of his. 
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 ดังนั้น  ในกฎหมายที่แกไขใหม คือ Section 4B ใน The Trade Practices Act, 

1977 “ผูบริโภค” จึงมีความหมายรวมถึง  ผูที่ไดมาซ่ึงสินคาในราคาไมเกินกวาราคาที่กําหนดไว

ในกฎหมายนี้ ($ 15,000 เหรียญ)  หรือมากกวานั้น  ถาหากวาเปนการไดมาเพื่อวัตถุประสงคใน

การใชบริโภคตามปกติในครัวเรือนมิไดเพื่อการคาขายตอ (Re-Supply)30 
 

 จะเห็นไดวา บทนิยามคําวา “ผูบริโภค” ที่แกไขเพ่ิมเติมของประเทศออสเตรเลีย              

ไมครอบคลุมถึงการซื้อเพื่อขายตอ (Re-Supply)31  หมายความวา ถาซ้ือหรือไดมาโดยมุงหมาย

                                                 
29 John Goldring Laurence W Maher and Jill Mckeough.  (1993). Consumer Protection Law in Australia.  Sydney : 

Butterworths.  p. 27. 
30 Trade Practices Act 1977 Section 4B 

(1) For the Purposes of this Act, Unless the contrary intention appears.- 

 (a) a person shall be taken to have acquired particular goods as a consumer if, and only if.- 

 (i) the price of the goods did not exceed the prescribed amount; or 

 (ii) where that price exceeded the prescribed amount- the goods were of a kind ordinarily acquired 

for personal, domestic or household use or consumption, and the person did not acquire the goods, or hole himself 

out as acquiring the good for the purpose for re-supply or for the purpose fo using them up or transforming them, in 

trade or commerce, in the course of a process of production or manufacture or of repairing or treation other goods or 

fixtures on land; and 

(b) a person shall be taken of have acquired particular services as a consumer if, and only if.- 

 (i) the price of the services did not exceed the prescribed amount; or 

 (ii) where that price exceeded the prescribed amount-the services were of a kind ordinarily acquired 

for personal, domestic or household use or consumption  

(2) For the purposed for sub-section (1) – 

 (a) the prescribed amount is $ 15,000 or, if a greater amount is prescribed for the purposes of this 

paragraph, that greater amount; 

 (b) subject to paragraph (c), the price of goods or services purchased by a person shall be taken to 

have been the amount paid or payable by the person for the goods or service; 
31 Trade Practices Act 1974 Section 4  ใหคํานิยามคําวา Supply ไวดังนี้ ..... (a) in relation to goods-supply (including re-

supply) by way of sale, exchange, lease, hire of hire purchase,... 
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 ป  1977 ถึง 1986  มีการแกไขตัวเงินเปน 40,000 เหรียญ  กลาวคือ  “หากสินคา

หรือบริการนั้นมีราคาต้ังแต 40,000 เหรียญ  หรือในกรณีที่สินคาหรือบริการนั้นมีราคาสูงกวา 

40,000 เหรียญ  ก็ตองเปนสินคาประเภทที่เปนเคร่ืองใชในบานเรือนเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือนใชหรือบริโภคหรือสินคาที่เปนยานพาหนะ  และบุคคลน้ันจะตองมิใชเปนผูไดมาซ่ึง
สินคาหรือครอบครองสินคานั้นไวเพื่อวัตถุประสงคในการขายตอ หรือเพื่อจะแปลงรูป
สินคาเปนไปเพื่อการคาหรือพาณิชย  หรือใชในการผลิตเพื่อการขาย หรือการสรางหรือ
ซอมแซมสินคาอ่ืน  และเปนบุคคลที่ไดรับบริการซ่ึงเปนการบริการในฐานะเปนผูบริโภค  
และราคาของการบริการจะตองไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด และถาเกินกวาท่ีกฎหมาย
กําหนดการบริการนั้นจะตองเปนการบริการสําหรับบุคคลธรรมดา  หรือเปนการบริการ
ภายในครัวเรือนหรือสมาชิกภายในครัวเรือน 33   และขยายความใหคุมครองผูซื้อที่เปน

ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กดวยโดยเฉพาะเกษตรกร  ซึ่งเปนเหตุมาจากในคดี Atkinson V 

Hastiongs Deering34  ที่ศาลไดตัดสินวา  “รถแทรกเตอรขนาดใหญไมใชสินคาที่ใชเพื่อประโยชน

                                                 
32 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 18,  หนา 146-149. 
33  Trade Practices Act, 1986 Section 4B 

 (1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention appears: 

 (a) a person shall be taken to have acquired particular goods as a consumer if and only if: 

 (i) the price of the goods did not exceed the prescribed amount; or  

 (ii) where that price exceeded the prescribed amount-the goods were of a kind ordinarily acquired for 

personal, domestic or household use or consumption, and the person did not acquire the goods, or hold himself out 

as acquiring the goods, for the purpose of re-supply or for the purpose of using them up or transforming them, in 

trade or commerce, in the course of a process of production or manufacture or of repairing of treating other goods or 

fixtures on land; and 

 (b) a person shall be taken to have acquired particular services as a consumer if, and only if: 

 (i) the price of the services did not exceed the prescribed amount; or 

 (ii) where the price exceeded the prescribed amount-the services were of a kind ordinarily acquired 

for personal, domestic or household use or consumption. 

(2) For the purposes of subsection (1): 

 (a) the prescribed amount is $40,000 or, if a greater amount is prescribed for the purposes of this 

paragraph, that greater amount; 

 (b) subject to paragraph (c), the price of goods or service purchased by a person shall be taken to 

have been the amount paid or payable by the person for the goods or services. 
34 Russell V Miller.  (1993).  .Annotated Trade Practices Act, 4th  ed.  Sydney: The Law Book Company Limited.  p. 44.   
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 เม่ือพิจารณาจาก Trade Practices Act 1974 Section 4B แลว  คํานิยามของ

ผูบริโภคไดบัญญัติไววา  หากผูที่ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการนั้นมีราคาสูงกวา 40,000 เหรียญ                

ก็ตองเปนสินคาประเภทที่เปนเคร่ืองใชในบานเรือนเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหรือสินคา

ที่เปนยานพาหนะ  และมิใชไดมาเพื่อวัตถุประสงคเพื่อการขายตอ  บทบัญญัติการใหคํานิยามแก

ผูบริโภคนี้  ออสเตรเลียใชการกําหนดราคาและการกําหนดประเภทสินคาเปนเกณฑ  กลาวคือ  

หากผูที่ไดมาซึ่งสินคามูลคาไมเกิน 40,000 เหรียญ  ถือวาเปนการซื้อสินคามาเพื่อการบริโภค             

จึงเปนผูบริโภคตามกฎหมาย  แตหากสินคานั้นเกินกวา 40,000 เหรียญ  จะตองเปนสินคา

ประเภทที่บริโภคตามปกติในครัวเรือนมิใชเพื่อการขายตอจึงจะถือวาเปนผูบริโภคตามกฎหมาย  

และยังขยายความรวมถึงผูซื้อซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กดวย  ดังนั้น  ผูบริโภคคนสุดทาย 

(Ultimate Consumer) จึงอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ดวย 

 มีปญหาวา ผูบริโภคที่กฎหมายประสงคจะคุมครองนั้นรวมถึงผูประกอบธุรกิจ             

ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดวยหรือไม  การพิเคราะหวาเปนการบริโภคหรือไมควร

แยกวาเสียหายเกิดในลักษณะใด  ถาเปนความเสียหายเนื่องมาจากสินคาหรือบริการนั้นเปนเหตุ

เพราะเกิดในขณะประกอบกิจการ  เชน  ใชชิ้นสวนที่ผิดมาตรฐานประกอบการผลิตเปนสินคาใหม

แลวเกิดอันตรายแกคนงาน  ดังนี้  ผูประกอบธุรกิจนาจะมีสิทธิไดรับความคุมครองในฐานะเปน

ผูบริโภคดวย 

  สําหรับในประเทศไทยตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กอนแกไขฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2541 คําจํากัดความ (Definition) ของคําวา “ผูบริโภค (Consumer)”  คือ  ผูซื้อสินคาหรือ

ไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อให

ซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งหมายถึงเฉพาะผูที่ตองเสียคาตอบแทนเทานั้นหรือเปนคูกรณีทีผู่กพนักนั

ตามหลักนิติกรรมสัญญาเทานั้น (Privity Rule) บุคคลที่มิใชคูสัญญาหรือเสียคาตอบแทนจากการ

ใชสินคาหรือบริการ ยอมไมอยูในคําวา ผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค 

                                                 
35 John Goldring Laurence W Maher and Jill Mckeough.  Supra note 29,  p. 27. 
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  แตในระยะตอมา เมื่อ ป พ.ศ. 2541 ไดมีการแกไขคํานิยามคําวา ผูบริโภค             

ใหรวมถึง “ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมจะมิไดเสียคาตอบแทน               

ก็ตาม” 36  ผูบริโภคจึงไดแก บุคคลซ่ึงมิใชเปนผูประกอบธุรกิจในสินคาหรือบริการของกรณีนั้นๆ  

เทานั้น  บุคคลทั่วไปจึงเปนผูบริโภคไดหากไดเขาใชสินคาหรือบริการ  เพราะประโยชนของผูนั้น

อาจถูกกระทบไมทางใดก็ทางหนึ่งได  อนึ่ง ผูประกอบธุรกิจสินคาชนิดหนึ่งที่ซื้อสินคาอีกชนิดมาใช

สวนตัว  ก็เปนผูบริโภคในสินคาที่ตนซ้ือมาได ซึ่งมีการแกไขใหเปนไปตามสภาพความเปนจริง                

(De facto Consumer) ที่ไมมีนิติสัมพันธตามกฎหมาย หรือมิใชคูสัญญา ที่เปนผูซื้อหรือมิได               

เสียคาตอบแทนหรือเปนบุคคลที่สาม แตไดใชสินคาหรือบริการนั้นโดยชอบ ก็ยอมไดรับความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   

 
  2.2.2 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 

  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  (Consumer  Protection  Law)  คือ  กฎหมายที่ให

ความคุมครองแกประโยชนของผูบริโภค  กฎหมายใดๆ  ที่มีสวนคุมครองประโยชนของผูบริโภคใน

สวนที่เกี่ยวเนื่องกับผูประกอบธุรกิจถือเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภคทั้งส้ิน  กฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคจึงมีหลายเร่ืองหลายฉบับมิใชกฎหมายฉบับเดียว37
 

   

2.3  ทฤษฎีทางกฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค จะศึกษาต้ังแตหลักทฤษฎีเดิมที่เกิดข้ึนมา         

ในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก ทฤษฎีความศักด์ิสิทธแหงการแสดงเจตจํานง (Autonomy of will) 

ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางละเมิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค  เพื่อจะนําไปสูการวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป วาในระบบเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน       

ควรนําหลักทฤษฎีใดมาปรับใชจึงจะเหมาะสมที่สุดและทําใหการพิจารณาคดีระหวางผูบริโภค กับ

ผูประกอบธุรกิจเกิดความเทาเทียมกัน  

 

 

 

                                                 
36 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2541  มาตรา  3   
37 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2543).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  กรุงเทพฯ : วิญูชน.  หนา 11-12. 
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  2.3.1 ทฤษฎีความศักด์ิสิทธแหงการแสดงเจตจํานง (Autonomy of will) 
 

  ทฤษฎีความศักด์ิสิทธแหงการแสดงเจตจํานง (Autonomy of will) เปนหลัก

กฎหมายที่อาศัยความเปนเหตุเปนผลทางนิติปรัชญา วาดวยนิติสัมพันธทางหนี้ซึ่งอยูบนรากฐาน

ของเจตนาของบุคคล  เจตนาเปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของเจตนาของบุคคล  เจตนาเปน

แหงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิ การที่กลาววา เจตนามีความศักด์ิสิทธิ์นี้ไมไดหมายความ

เพียงวา เจตนามีความเปนอิสระท่ีจะกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตาง ๆ  ตามที่เจตนาตองการเทานั้น  

แตเปนหลักที่ใหความสําคัญแกเจตนาถึงขนาดกลาวไววา  “ที่ไหน ไมมีเจตนา ที่นั่นก็ไมมีสิทธิ

ดวย” 

  เกิดจากหลักปรัชญากฎหมายเร่ือง ปจเจกชนนิยม (Individualism)  และหลัก

เศรษฐศาสตรเสรีนิยม เร่ือง เสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract)  ซึ่งจะสามารถ

อธิบายเปนเหตุผลของทฤษฎีกฎหมายดังกลาวได คือ 

 
  2.3.1.1.  หลักปจเจกชนนิยม (Individualism) 
 

  ปรัชญากฎหมายดังกลาวถือวา  เจตนามีความศักด์ิสิทธิ์เปนหลักพื้นฐานของ

เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย หรือวิธีความสัมพันธใกลชิดกับปรัชญาในคริสตศวรรษท่ี  18          

ซึ่งเปนผลจากความคิดทางการเมืองที่ตองการยืนยันหลักปจเจกชนนิยมตอสูกับรัฐ  โดยยืนยัน

หลักที่วา รัฐจะตองรับรูสิทธิสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได รัฐจะตองรับรองเสรีภาพ           

สวนบุคคลซ่ึงมนุษยทุกคนมีอยูตามธรรมชาติ  รัฐจะตองไมทําลายสิทธิพื้นฐานของบุคคล บุคคล

ทุกคนมีเสรีภาพ  เวนแตในบางเรื่องที่เปนกรณีอันสมควรจึงจะมีขอจํากัดเสรีภาพได 

นอกจากนั้นแลว เสรีภาพของบุคคลจะถูกจํากัดลงไดก็ดวยความสมัครใจของบุคคลเองเทานั้น 

ดังนั้น เจตนาของบุคคลจึงมีความศักด์ิสิทธิและเปนอิสระ  

 
  2.3.1.2  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) 
 

  ทฤษฎีนี้วางหลักไววา เสรีภาพของเอชนเปนส่ิงที่มีความสําคัญยิ่ง ฉะนั้น ความเปน

อิสระของเอกชนจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของตนเองเทานั้น เสรีภาพของเอกชนในการทํา

สัญญาจึงเปนบอเกิดแหงความยุติธรรม แนวความคิดของทฤษฎีนี้ ปรากฏอยูในมาตรา 1134  

แหงประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส หรือที่นิยมเรียกกันวา ประมวลกฎหมายนโปเลียนของฝร่ังเศส 
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  หลักเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ  ในคริสศตวรรษที่ 18  มีระบบเศรษฐกิจการคา

แบบเสรี  (Laissez-Faire)  คือ หลักที่วาบุคคลทุกคนจะตองมีเสรีภาพ เวนแตในบางกรณีที่เปน

การสมควรที่จะวางขอจํากัดเสรีภาพลง  กฎเกณฑที่ดีที่สุดที่สังคมควรที่จะวางขอจํากัดเสรีภาพ          

กฎเกณฑที่ดีที่สุดที่สังคมควรจะมีนั้น คือ กฎเกณฑที่คูสัญญามีความเทาเทียมกัน เปนผูตกลง

กันเอง  โดยถือวากฎเกณฑที่ตกลงกันไดนั้น  เปนกฎหมายอันหนึ่งที่เกิดจากเจตนาท่ีใหใชบังคับ

แกกรณีของตนโดยเฉพาะ  

 หลักทฤษฎีทั้ง 2 เร่ืองดังกลาว เห็นวา เหมาะสําหรับการทํานิติกรรมทางแพงของ

เอกชนโดยทั่วไป ที่มีสังคมที่ไมสลับซับซอนมากนัก แตถาหากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่กาวหนา

ในปจจุบันแลว โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวของระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจแลว หากจะนําหลัก

ทฤษฎีขางตนมาปรับใชคงจะไมเหมาะสมอีกตอไป เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือ

สัญญาที่ใชบังคับอยูมีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคล ตามหลักของความศักด์ิสิทธิ์ของการ

แสดงเจตนา รัฐจะไมเขาแทรกแซงแมวาคูสัญญาฝายหนึ่งไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแต

จะเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน แตในปจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูซึ่งมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ

เหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลักดังกลาวเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจตอรองทาง

เศรษฐกิจดอยกวาอยางมาก ซึ่งทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม สมควรที่รัฐจะ

กําหนดกรอบของการใชหลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแกไข

ความไมเปนธรรมและความไมสงบสุขในสังคมดังกลาว แนวคิดนี้ไมนําหลักเสรีภาพในการทํา

สัญญา (Freedom of Contract) มาใช โดยอาศัยขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 50 วรรคสอง ความวา “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน

สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ              

การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมใน
การแขงขัน 
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 ดังหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้เองก็ทําใหเกิดพระราชบัญญัติวาดวย           

ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ข้ึน38 

 ดังนั้น แนวคิดของการคุมครองผูบริโภคจึงกอใหเกิดการปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพ             

ในการทําสัญญา และหลักความรับผิดเฉพาะคูสัญญาโดยส้ินเชิง การกําหนดกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคจึงออกมาในรูปของการขยายความรับผิดของผูขายไปสูบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใชผูซื้อ39 อาจเปน

บุคคลในครอบครัวซ่ึงมิใชผูซื้อหรือคูสัญญาแตถาไดบริโภคสินคานั้นแลวเกิดความเสียหาย ก็ควร

ไดรับความคุมครองตามขอยกเวนหลักทฤษฎีนี้ไดดวย 

 
  2.3.2  ทฤษฎวีาดวยความรับผิดในทางละเมิด   
 

  เกิดข้ึนจากประสบการณตามธรรมชาติของมนุษยที่รวมตัวกันเปนสังคมมนุษย         

มีรัฐ และมีผูปกครองรัฐ ซึ่งเห็นวา กรณีที่บุคคลในสังคมฝาผืนระเบียบ หรือขอกําหนดความ

ประพฤติของสังคมที่รัฐกําหนดข้ึนแลว  รัฐมีหนาที่เขาไปดูแลดวยการลงโทษผูกระทําผิดนั้น  

ในทางอาญา สวนผูเสียหายที่ตองเสียหายจากการกระทําอันเปนการฝาฝนขอกําหนดดังกลาว 

ควรมีสิทธิที่จะไดรับการชดใชเพื่อความเสียหายที่ตนไดรับ จึงเกิดหลักการในเร่ืองของสิทธิ

เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการกระทําละเมิด 

  แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบ Common Law  มีสอง

แนวทาง คือ แนวคิดกอนคริสตศตวรรษที่  19  ถือวาเมื่อมีความเสียหายตองมีการชดใชเยียวยา  

แนวความคิดดังกลาวมีพื้นฐานมาจากหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไมถูกทําให

เสียหาย  จะเห็นไดวา แนวความคิดดังกลาวมุงตรงตอการชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ

กระทําของบุคคล  ไมวาบุคคลนั้นจะจงใจกระทําหรือมิไดใชความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะ

                                                 
38  เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  คือ  “ เนื่องจากจากหลักกฎหมายเก่ียวกับ

นิติกรรมและสัญญาที่ใชบังคับอยูมีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคล ตามหลักของความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนารัฐจะไมเขา

ไปแทรกแซง  แมวาคูสัญญาฝายหน่ึงไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแตจะเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แตในปจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูซ่ึงมีอํานาจตอรองทาง

เศรษฐกิจเหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลักดังกลาว  เอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ซ่ึงมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจดอยกวา            

อยางมาก ซ่ึงทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม สมควรที่รัฐจะกําหนดกรอบของการใชหลักความศักด์ิสิทธิ์ของการ

แสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแกไขความไมเปนธรรมและความไมสงบสุขในสังคมดังกลาว โดยกําหนดแนวทางใหแก

ศาลเพื่อใชในการพิจารณาวาขอสัญญาหรือขอตกลงใดที่ไมเปนธรรม และใหอํานาจแกศาลที่จะสั่งใหขอสัญญาหรือขอตกลงที่            

ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ “ 
39 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 18,  หนา 11. 
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  อีกดานหนึ่งถือวา  ความเสียหายนี้จะมีผูรับผิดชดใชเยียวยาใหไดนั้น ตองเกิดจาก

การกระทําของบุคคลซ่ึงจงใจกระทํา  หรือกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทานั้น ทั้งนี้ เพราะ

แนวความคิดนี้มีพื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวามุงคุมครองสิทธิ

ของผูเสียหาย   จึงตองพิเคราะหดวยวา ผูกอใหเกิดความเสียหายหรือผูกระทํานั้นไดจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนหรือไม  หากมิไดจงใจหรือประมาท

เลินเลอแลว ก็ไมจําตองชดใชเยียวยาใหแกผูเสียหาย  แนวความคิดดังกลาวกอใหเกิดทฤษฏี

กฎหมายที่ถือวาตองมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได (No Liability Without Fault หรือ Fault 

Theory)   

  ดังนั้น หลักความรับผิดในทางละเมิดนั้น มีทฤษฎีความรับผิดที่เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไป 2 หลัก คือ  

  1. หลักมีความรับผิดเมื่อมีความผิด กลาวคือ ผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาท

เลินเลอกอใหเกิดความเสียหาย และ 

  2. หลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดมีการจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอ แยกออกเปน 

  - กรณีเปนการสันนิษฐานเด็ดขาดไมมีขอยกเวนในการนําสืบหักลาง เรียกวา 

“Absolute Liability” หรือ “No Fault Liability”  

  - กรณีมีขอยกเวนใหมีการนําสืบหักลางบทสันนิษฐานที่กฎหมายบัญญัติไวได 

เรียกวา “Strict Liability” หลักนี้ไดรับความยอมรับมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความ

เสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซึ่งมีความสลับซับซอนในการผลิต ผูใชไดรับความเสียหายไมอาจพสูิจน

ถึงเหตุแหงความเสียไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด  
 

  ทั้งนี้ หลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดมีการจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอ ผูผลิตหรือผูที่กฎหมายกําหนดใหตองรับผิดนี้อาจพิสูจนเพื่อพนความรับผิดได 

เชน 
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  ก. พิสูจนวา ผูบริโภคใชสินคานั้นโดยไมถูกวิธีในกรณีที่มีคําอธิบายวิธีใช หรือ             

คําเตือนไวแลว 

  ข. พิสูจนวา ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง 

  ค. ความชํารุดบกพรองมิไดมีอยูในขณะที่ผูบริโภคซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น 

หากแตเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลอ่ืนซึ่งผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม40 

  ปจจุบัน กฎหมายของไทยที่เปนไปตามหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) 

ที่มีขอยกเวนใหมีการนําสืบหักลางบทสันนิษฐานที่กฎหมายบัญญัติไว เชน ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 43741 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 6342 ,มาตรา 6443 

เปนตน 
 
 2.3.3 ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค   
 

  ตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแลว  ภาครัฐไมควรแทรกแซงตลาด  ยกเวนกรณี

ที่มีความลมเหลวทางตลาด  (Market  Failure)  บางประการ  ซึ่งทําใหการแขงขันทางตลาด           

ไมเปนผลดีตอผูบริโภคหรือสังคมโดยรวม  ความลมเหลวทางตลาดที่ทําใหรัฐมีความจําเปนที่ตอง

คุมครองผูบริโภคมี  3  ประการ  ดังตอไปนี้44 

 

 

 

 

                                                 
40 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 12. 
41 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437บัญญัติวา “บุคคลใด ครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล ยานพาหนะ อยางใดๆ อัน

เดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล บุคคลน้ัน จะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา             

การเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง...” 
42 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 63 บัญญัติวา “ผู ผลิต ผู นําเข า ผู ขนส ง หรือผู มี ไว ในครอบครองซ่ึงวัตถุ

อันตรายต องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต วัตถุอันตรายที่อยู ในความครอบครองของตน เว นแต จะพิสูจน ได ว าความ

เสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง” 
43 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 64  บัญญัติวา “ผู ขายหรือผู ส งมอบวัตถุอันตรายให กับบุคคลใดต องรับผิดชอบ

เพื่อการเสียหายของบุคคลดังกล าวอันเกิดแต วัตถุอันตรายนั้น เว นแต จะพิสูจน ได ว าความเสียหายนั้นเกิดแต เหตุสุดวิสัยหรือเกิด

เพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง” 
44เดือนเดน  นิคมบริรักษ  และสุธีร  ศุภนิตย.  (2541).  การคุมครองผูบริโภค.  ฝายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาแหงประเทศไทย  กระทรวงพาณิชย. โครงการแผนแมบทกระทรวงพาณิชย  พ.ศ.  2540-2549.  หนา 1-2. 

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section8.htm
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   2.3.3.1  การผูกขาดในตลาด   
 

   ถาตลาดมกีารผูกขาดโดยผูประกอบการรายหนึง่รายใด  ผูประกอบการดังกลาว

อาจคากาํไรเกินควร  ซึ่งจะเปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค   

   รัฐจึงตองเขามาควบคุมราคาหรือกําหนดอัตรากําไรสูงสุดของผูขาย  เพื่อที่จะให

ราคาของสินคาหรือบริการเปนธรรมตอผูซื้อ 
 
   2.3.3.2  ความเหลื่อมล้ําทางดานขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย (Asymmetric  
Information)   
 

   ในการซื้อสินคาหลายประเภทผูบริโภคไมสามารถหยั่งรูถึงคุณภาพหรือปริมาณ

ของสินคานั้นๆ  เพียงจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ  การที่ผูบริโภคไมมีขอมูลเก่ียวกบัสินคา

ที่เพียงพอ  ทําใหผูขายอาจเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคได  โดยการขายสินคาที่มีคุณภาพไมได

มาตรฐาน  หรือสินคาที่มีปริมาณบรรจุนอยกวาที่ระบุไว   

   รัฐจึงมีหนาที่ในการควบคุมใหผูขายกําหนดรายละเอียดขอมูลที่ตองระบุไว           

บนฉลาก  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ใชในการโฆษณาสินคา 

 
   2.3.3.3  การควบคุมดูแลดานความปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค 
 

     คุณภาพและมาตรฐานของสินคาบางประเภท  โดยเฉพาะสินคาอาหารและยา      

มีนัยสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค  เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถทราบไดวา  

การบริโภคสินคาเหลานี้มีความปลอดภัยหรือไม   

  รัฐจึงตองกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานขัน้ตํ่าของสินคา  และควบคุมดูแลใหสินคา

ที่ผลิตและวางขายมีคุณภาพมาตรฐานที่กาํหนดไว 

 

2.4  สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค 
 

   สิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภค ไดบัญญัติไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ 

รัฐธรรมนูญ ที่กฎหมายสามารถใหรัฐออกกฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิในการประกอบกิจการของ             

ผูประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคและปองกันหรือขจัดความไมเปนธรรม           

โดยรัฐไดออกกฎหมายที่ เปนบทจํากัดสิทธิตามที่ รัฐธรรมนูญให อํานาจไวที่ สําคัญ  คือ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.
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  2.4.1  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเปนกฎหมายสูงสุดที่กําหนด

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภคและใหความคุมครองเต็มรูปแบบ และสรางหลักประกันความเปน

ธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนี้  
 

    2.4.1.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให

ความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวดังนี้ 

 (1) กําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ

การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม45 โดยการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของ

รัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครอง

ผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน 

หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน ดังนั้น รัฐจึงสามารถออก

กฎหมายจํากัดสิทธิผูประกอบธุรกิจหรือการแขงขันที่จะทําใหผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรม และ

สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมจะไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมี

กฎหมายฉบับแรกที่คุมครองผูบริโภคออกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติขอสัญญาที่

ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 เหตุที่ออกกฎหมายฉบับนี้เพราะเนื่องจากสภาพความเปนจริงทาง

เศรษฐกิจและสังคมมิไดเปดโอกาสใหมีทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับคนสวนใหญ              

ซึ่งเปนผูบริโภค บรรดาผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ ที่มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจที่

เหนือกวาคนท่ัวไป จึงอยูในฐานะที่ไดเปรียบในการทําสัญญาอยางยิ่ง และส่ิงที่ปรากฏใหเห็นใน

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็คือประชาชนไมมีความเสมอภาคการที่คูสัญญาฝายหนึ่งซึ่งมีอํานาจ

ตอรองเหนือกวาหรือไดเปรียบกวาไดอาศัยขอไดเปรียบนี้กําหนดเงื่อนไขในรางสัญญาใหเปน
                                                 
45 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 50  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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 (2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีองคการอิสระเพื่อ

คุมครองผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย            

กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค              

อีกดวย46            
 

   2.4.1.2  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สองที่           

ใหความสําคัญของการคุมครองผูบริโภคมากข้ึนกวาเดิม โดยบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวดังนี้ 

 (1) กฎหมายกําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ

อาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและอาจถูกจํากัดสิทธิดังกลาวไดโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการ

ผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน47 ซึ่งมีลักษณะจํากัดสิทธิเชนเดียวกับ รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

                                                 
46 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 57 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
47 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา 43 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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 (2) กําหนดใหสิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับ

ขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมี

สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค โดยใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระ

จากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นใน

การกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือ

ละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ

ขององคการอิสระดังกลาวดวย48 จะเห็นไดชัดเจนเลยวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550  กําหนดสิทธิการไดรับชดใชเยียวยาของผูบริโภค การจัดต้ังองคกรอิสระ และมีสิทธิไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากรัฐ ชัดเจนกวาที่ผานมา เนื่องจากเห็นปญหาการขาดบทบาทภาคประชาชน           

ที่จะเขามามีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงใหความสําคัญ

เร่ืองเหลานี้เปนพิเศษ 
 

  2.4.2  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
 

  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2541 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ49 ดังนี้  

           1. สิทธิที่จะไดรับขาวสาร (Right  to  be Informed)  รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่

ถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดง

ฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูล

เกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิด ในการซ้ือสินคาหรือรับบริการ

โดยไมเปนธรรม  

           2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (Right  to Choose) ไดแก  

สิทธิที่จะเลือกซ้ือสินคาหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจ 

อันไมเปนธรรม  

             3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ  (Right  to Safety) 

ไดแก สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแก

                                                 
48 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน มาตรา 61 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 
49 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2541  มาตรา  4 
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  ปจจุบันอาจเรียกอีกช่ือหนึ่งวาสิทธิในสินคาหรือบริการที่ไดมาตรฐาน (Right  to 

Standard  Goods  or  Services)50 

  4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  (Right  to Fair  Contract) 

ไดแก สิทธิที่จะไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ  

  5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (Right  to  be Leaded) 

ไดแก สิทธิที่จะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม            

ขอ 1, 2, 3 และ 4 ดังกลาว  

  สําหรับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายขางตน หากพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  แลว จะเห็นวา ในพระราชบัญญัติจะกําหนด

แตเพียงหลักเกณฑและวิธีการลงโทษผูประกอบธุรกิจหรือคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา            

ดานฉลาก ดานสัญญา และโดยประการอ่ืน ซึ่งกําหนดคณะกรรมการเฉพาะดานดังกลาวมา

ควบคุมดูแลผูบริโภคที่ถูกผูประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบ51 และกําหนดเพียงแตบทลงโทษหรือ

บทแซงชั่น (Sanction) แกผูประกอบธุรกิจเทานั้น52 ไมปรากฏหลักเกณฑการเยียวยาคาเสียหาย

ใหแกผูบริโภคไวแตประการใด เพียงแตกําหนดใหสิทธิไวขางตน ทั้งที่เร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองที่

สําคัญยิ่ง และผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากกรณีดังกลาวตองไดรับการชดใชเยียวยาโดยเร็ว 

โดยเฉพาะกรณีความเสียหายที่เปนคนหมูมากหรือจํานวนมากในกรณีเดียวกัน หลักการในเรื่องนี้

เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 ไมไดกําหนดไว ก็ตองเปนไปตามหลักความ          

รับผิดทางละเมิดทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีกระบวนการชดใชเยียวยาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ลาชาอยูเชนเดิม เนื่องจากจํานวนคดีที่มีอยูในศาลยุติธรรม

จํานวนมากทั้งคดีที่มีการฟองรองข้ึนใหมและคดีคางในแตละป  

 

                                                 
50 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  อางแลว เชิงอรรถที่ 37,  หนา  20. 
51 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 มาตรา  14  วรรคแรก  บัญญัติวา “ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 

 (2) คณะกรรมการวาดวยฉลาก 

 (3) คณะกรรมการวาดวยสัญญา…” 
52 ดู พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 มาตรา 45 ถึง มาตรา 62 



36 

  2.4.3  ตามกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง 
ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights,1966) 

  
  ประเทศไทยไดใชเวลาถึง 4 ปในการศึกษากติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 

Rights,1966) นับแตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 เห็นชอบในหลักการให

ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติกาฯ  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 จึงไดยื่นภาคยานุวัติสารตอ

เลขาธิการสหประชาชาติในการเขาเปนภาคีกติกาฯ ดังกลาว53 

  หลักการทั่วไปของกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights,1966) นับวาเปนตราสารที่

สําคัญที่สุดและมีสถานะเปนสนธิสัญญาที่ประมวลสิทธิตางๆ ที่เปนสากลไว ดังนั้น หลักการตางๆ 

ในกติกาฯ จึงเปนพันธกรณีที่รัฐภาคีทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยที่เขาเปนภาคีแลวนั้น จะตอง

ปฏิบัติตามหลัก Pacta Sunt Servanda คือ สนธิสัญญาที่มีผลใชบังคับแลวยอมผูกพันภาคีของ

สนธิสัญญานั้นใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไวในสนธิสัญญาโดยหลักสุจริต 
 

  สิทธิที่ระบุไวในกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights,1966) ไดแก 

1.  สิทธิที่จะมีชีวิต (The Right to Life)54 

 2.  สิทธิของบุคคลที่จะไมถูกทรมาน (Torture) หรือการปฏิบัติหรือการถูกลงโทษที่

โหดรายไรมนุษยธรรมหรือตํ่าชา (Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)55 

 3.  สิทธิที่จะมีความคิดเห็นและแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซง (Freedom 

of Expression)56 

                                                 
53 Journal of the United Nations. No. 1996/2 dated 1 November 1996 อางใน พรชัย ดานวิวัฒน.  (2542).  ประเทศไทยกับ

การเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509.  วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปที่ 29 (ฉบับเดือนธันวาคม), หนา 618-619. 
54 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 6 “1. Every human being has the inherent right to 

life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life..” 
55 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 7 “No one shall be subjected to torture or to cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to 

medical or scientific experimentation.” 
56 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 19  

“1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.  
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 4.   สิทธิที่จะดํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของชนกลุมนอย (Fundamental Right)57 

 5.   สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย (Right to Liberty and 

Security)58 

 6.   สิทธิที่จะเปนเจาของทรัพยสิน (Property Right)59  

                                                                                                                                            
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the 

form of art, or through any other media of his choice.  

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties 

and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by 

law and are necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations of others; 

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 

morals.” 
57 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 27 “In those States in which ethnic, religious or 

linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the 

other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own 

language.” 
58 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 9  

“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary 

arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such 

procedure as are established by law. 

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and 

shall be promptly informed of any charges against him. 

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or 

other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to 

release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be 

subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for 

execution of the judgment. 

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings 

before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his 

release if the detention is not lawful. 

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to 

compensation.” 
59 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 2 “1. Each State Party to the present Covenant 

undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights 

recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, co lour, sex, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status….” 
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 7.   สิทธิที่จะมีสวนรวมทางการเมือง (Opportunity Right)60 
 

 ดังนั้น สิทธิที่ระบุไวในกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง ค.ศ. 1966 ทั้ง 7 ประการ ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค                      

จะเปนไปตามสิทธิในประการที่ 5 คือ สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย (Right to 

Liberty and Security) ตามขอ 9 ของกติกาฯ ซึ่งสิทธิดังกลาวรวมไปถึงสิทธิที่จะไดรับการ

พิจารณาคดีโดยเปดเผยและเปนธรรม (Fair Trial) และการไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคกันในการ

พิจารณาของศาลตามขอ  14 ของกติกาฯ  ดวย 61 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย               

ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2550 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีและชดเชยความเสียหายที่เปนธรรม และ

ไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคกันในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว

ยังไมไดบัญญัติไวชัดเจนแตอยางใด เพียงแตบัญญัติสิทธิเพียงแคการตองรองเรียนเพื่อขอใหมีการ

ชดใชเยียวยา ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 61 ความวา “...ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไข

เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค…” สวน

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความ

เสียหาย (Right  to  be  Leaded) ไวในมาตรา 4 (5) แตเม่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติดังกลาว 

ไมไดกําหนดวิธีพิจารณาที่จะใหผูบริโภคได รับชดใชเยียวยาไวแตอยางใด คงมีแตเพียง

กระบวนการเพื่อลงโทษผูประกอบธุรกิจเทานั้น ผูบริโภคจึงตองอาศัยกฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                 
60 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 25 “Every citizen shall have the right and the 

opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: 

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; 

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal 

suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; 

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.” 
61 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 14 “1. All persons shall be equal before the courts 

and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, 

everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established 

by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (order 

public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, 

or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice 

the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except 

where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the 

guardianship of children….” 
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 นอกจากนี้  การใชสิทธิทางศาลตามหลักโดยทั่วไปมีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการ 

คือ ลักษณะเปนสิทธิหรือเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจที่จะเลือกดําเนินการ 

และลักษณะที่เปนอิสระ ทั้งนี้ สิทธิในการดําเนินคดีไปสูศาลไดยอมรับโดยทั่วไปวาเปนสิทธิ              

ข้ันพื้นฐาน ทั้งนี้ โดยปฎิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 10 

ธันวาคม ค.ศ. 1948 ในขอ 8 ไดกําหนดวา “บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะนําคดีไปสูศาลของ

ประเทศตนที่มีเขตอํานาจในกรณีที่มีการกระทําที่เปนการฝาฝนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ไดกําหนดโดย

รัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมาย62 (Universal Declaration of Human Rights,1948 Article 8 

“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for 

acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”)63 ดังนี้ 

                                                 
62 วรรณชัย บุญบํารุง.  (2546).  แนวความคิดเก่ียวกับการใชสิทธิทางศาลหรือการฟองในคดีแพง.  วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปที่ 33 (ฉบับที่ 2), หนา 230.  
63 ขอมูลทางเว็บไซตจากองคการสหประชาชาติ.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก : http://www.un.org/Overview/rights.html.  [2008,  July  20] . 

http://www.un.org/Overview/rights.html.%20%20%5B2008,%20%20July
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 ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดใหความเห็นวา เมื่อประเทศไทยเขารวม

รับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติแลว ซึ่งกติการะหวางประเทศ            

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 เปนสวนหนึ่งของปฎิญญาดังกลาว                  

ที่ประเทศไทยเปนภาคีแลวนั้น ทางดานกฎหมายที่ประเทศไทยควรปฏิบัติ ดังนี้65  
 

 1. ยกเลิกกฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในที่ขัดหรือแยงกับปฏิญญาฯ หรือ

กติกาฯ เสีย 

 2. ในโอกาสตอๆ ไป การรางกฎหมายและระเบียบขอบังคับก็ใหสอดคลอง

กับปฎิญญาฯ หรือ กติกาฯ ใหมากที่สุด 
 

 ดังนั้น  การบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อใหสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาฯ 

หรือ กติกาฯ นั้น จะตองกระทําต้ังแตกฎหมายสูงสุด คือ “รัฐธรรมนูญ” และกฎหมายระดับ

รองลงมา อันไดแก กฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ คือ “พระราชบัญญัติ” และ

กฎหมายที่อยูในอํานาจของฝายบริหาร เชน พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง  ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคจึงจําตอง

ดําเนินการเรงปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหลักการของกติกาฯ ดังกลาวตอไป 

 
64 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติวา “มาตรา 62 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมี

อํานาจเปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการ

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข

ประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามท่ีเห็นสมควรดวยก็ได” 
65 กุลพล  พลวัน.  (2538).  พัฒนาการแหงสทิธิมนุษยชน.  (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ : วิญูชน.  หนา 125. 



บทที่  3 
การพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยและในตางประเทศ 

 

    การพิจารณาคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการ

พัฒนาข้ึนมาเร่ือยๆ  เนื่องจากการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตางๆ  แตเดิมมี

หลักการแนวคิดทฤษฎีที่มาจากพื้นฐานความคิดวา ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจมีความเทาเทียมกัน        

ในฐานะของคูสัญญาเพราะในขณะน้ัน  ยังไมเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เดนชัดมากนัก       

แตเมื่อมีการพัฒนาสินคาและบริการโดยใชวัสดุสังเคราะหแทนวัสดุธรรมชาติมากข้ึน  ทําใหพบวา     

ผูประกอบธุรกิจรายใหญก็มีความรูไมเทาทัน  และผูบริโภคไมมีความรูในรายละเอียดของสินคา

สมัยใหม  จึงพัฒนามาสูแนวคิดและทฤษฎีที่วา  ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจไมมีความเทาเทียม

กันอีกตอไป  และนํามาสูการพัฒนากฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของ

ประเทศตางๆ  มากยิ่งข้ึน  รวมทั้งประเทศไทยดวย  ดังที่จะกลาวรายละเอียดในบทนี้ 

  

3.1  มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในตางประเทศ 
  

 ระบบการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในตางประเทศจะมีการจัดต้ังศาลข้ึนเพื่อ

พิจารณาคดีเปนพิเศษ ดังเชน Subordinate Court ของประเทศสิงคโปร  มีการดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางศาลที่สะดวก รวดเร็ว ค าใช จ ายที่ถูก และไมเป นทางการ โดยมีลักษณะดําเนินคดี  

โดยตัวความเอง และหามทนายความเขามาในกระบวนการ จึงนําใชกับคดีแพงโดยเฉพาะเทานั้น 

เพื่อให ประชาชนสามารถฟ องร องเพื่อรักษาสิทธิของตนได ในทางปฏิบัติ หรือสามารถเข าถึงกลไก

ทางศาลในการรักษาสิทธิของตน (Access to Justice) ไดตามหลักสากล โดยองค กรที่ชี้ขาดคดี 

Small Claims  นี้ว า “Small Claims Tribunals” ทั้งนี้ เป นไปตามกฎหมาย “The Small Claims 

Tribunals Act” 

 
3.1.1 ประเทศสิงคโปร 66 
 

 มีศาลพิเศษที่พิจารณาคดีระหวางผูบริโภค และผูจําหนายมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหา

ความรวดเร็ว  และราคาถูกในการหาขอยุติของเร่ืองที่ขัดแยงกัน   

                                                 
66 ปุณณะ จงนิมิตสถาพร.  (2550).  ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีเล็กนอย.  งานเอกสารวิชาการสวนบุคคล.  การอบรม

หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 10  วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม.  หนา 18-26. 
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 ศาลพิเศษที่พิจารณาเกี่ยวของกับคดีผูบริโภคต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 1985 

โดยเปนไปตามกฎหมายช่ือ “The Small Claims Tribunal Act” ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง                         

ใน “Subordinate Court”  ของประเทศสิงคโปร เพื่อให เปนกลไกการระงับข อพิพาท Small Claims 

ที่รวดเร็วและถูกสําหรับคดีแพ งเล็กๆ  นอยๆ  ทุนทรัพย ที่ถือเป น Small Claims คือ ไม เกิน 

$10,00067 โดยโจทก จะแยกฟ องเป นหลายคดีไม ได  เช น จะแยกใบเสร็จรับเงินฟ องเพื่อให เป น 

Small Claims ไม ได  เปนตน แต หากโจทก ประสงค จะเรียกร องไม เกินทุนทรัพย สูงสุดเพื่อที่จะ

ดําเนินคดีใน Small Claims Tribunal หรือ ลดทุนทรัพย ที่เรียกร องลง เช นนี้สามารถทําได  Small 

Claims Tribunal ของสิงคโปรจะเน นหน าที่ไกลเกล่ียมากโดยจะถือว ามีหน าที่หลักสองประการ คือ 

หน าที่ไกล เกล่ีย (Mediatory Role) ซึ่งหากทําไม สําเร็จศาล หรือ Tribunal จึงจะกลับมาทําหน าที่

การพิจารณาพิพากษาคดี (Adjudicatory Role) ดังนั้น องค ประกอบสําคัญที่เด นชัดของ Small 

Claims Tribunal คือ การใช การไกล เกล่ียก อนกระบวนการดําเนินคดีในศาล นอกจากนี้ ยังมีส วน

ประกอบอ่ืนที่ช วยองค ประกอบหลักดังกล าว เช น การห ามทนายดําเนินคดีแทนตัวความใน 

Tribunal ทั้งนี้ เพื่อให ตัวความต องเจรจาหรือหารือข อขัดแย งกันโดยตรงโดยที่จะมีศาลหรือ           

เจ าพนักงานศาลคอยช วยเหลือให คําแนะนํา โดยในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับผูบริโภคมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดหาความรวดเร็ว  และราคาถูกในการหาขอยุติของเร่ืองที่ขัดแยงกันระหวาง

ผูบริโภค และผูจําหนาย  โดยแรกเร่ิมแลวศาลพิเศษนี้มีอํานาจในการตัดสินใจในวงเงินไมเกิน             

$ 2,000 ตอมาในป 1995 ไดเพิ่มวงเงินเปนไมเกิน $ 5,000  (แตสามารถเพิ่มข้ึนไดถึง $ 10,000 

ถาคูความทั้งสองฝายลงนามยินยอม) 

 ในป 1985 มีคดีความหรือเร่ืองรองเรียนถึง 3,788 คดี และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึง           

ในป 2004 มีคดีความหรือเร่ืองรองเรียนถึง 29,725 คดี  เนื่องจากประชาชนมีความเช่ือมั่นตอ

ระบบการพิจารณาคดีลักษณะนี้ที่ใหความยุติธรรม รวดเร็วและมีราคาถูก 
 

                                                 
67 General information of Small Claims.  (Online).  Available: http://www.smallclaims.gov.sg/SCTGeneral Info.html.  

[2008, February 14]. 

    The Tribunals have jurisdiction to hear claims not exceeding $10,000, where the claims relate to disputes 

arising from: 

1. a contract for the sale of goods; or 

2. a contract for the provision of services; or 

3. tortuous damage to property (but not including damage arising in connection with motor 

vehicle accidents) 

4. Claims arising any contract relating to a lease of residential premises not exceeding 2 years 

http://www.smallclaims.gov.sg/SCTGeneral%20Info.html
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 3.1.1.1 อํานาจในการพิจารณาคดีของศาลพิเศษท่ีพิจารณาเกี่ยวกับคดี
ผูบริโภค68 
  การพิจารณาคดีเกี่ยวกับขอพิพาทในคดีประเภทนี้ จะกําหนดวงเงินไมเกิน                

$ 10,000  และจะตองเกิดจากขอพิพาทกันในเร่ืองดังตอไปนี้ 

  1. สัญญาสําหรับการซื้อสินคา หรือ 

  2. สัญญาสําหรับการจัดหาบริการ หรือ 

  3. ความเสียหายในทรัพยสินที่เกิดจากการการกระทําละเมิด (แตไมรวมถงึความ

เสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุทางรถยนต) 

  แตถาผูเรียกรองและผูรับผิดชอบทําความตกลงกันโดยลงนามทั้งสองฝาย  

อํานาจในการพิจารณาคดีอาจเพิ่มไดเปน $ 20,000  นอกจากนี้ สิทธิเรียกรองทั้งหลายจะตองถูก

ยื่นหรือเขาสูศาลพิเศษนี้ ภายใน 1 ป นับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกรองนั้น 

  สําหรับคาธรรมเนียมในการยื่นคํารองเพื่อเสนอตอศาลพิเศษที่พิจารณาเกี่ยวกับ

คดีผูบริโภค คูกรณีตองจายคาธรรมเนียมในอัตราดังตอไปนี้ 
 

ประเภท วงเงินไมเกิน $ 5,000 เกินกวา $ 5,000  

แตไมเกิน $ 10,000 

เกินกวา $ 10,000  

แตไมเกิน $ 20,000 

การซ้ือเพื่อบริโภค $ 10 $ 20 1% ของสิทธิเรียกรอง 

การซ้ือเพื่อธรุกิจ $ 50 $ 100 3% ของสิทธิเรียกรอง 

 
3 .1 .1 .2  กระบวนการกอนการพิจารณาคดีการปรึกษาและการ

ประนีประนอม69
 

 

  กระบวนการกอนการพิจารณาคดีการปรึกษาและการประนีประนอม กฎหมายจะ

กําหนดใหปรึกษาหรือประนีประนอมกันตอหนา Registrar โดยจะใชเวลาในการปรึกษาหรือ

ประนีประนอมประมาณ 10 ถึง 14 วัน  นับจากวันที่ไดยื่นสิทธิเรียกรองหรือคํารอง  และถาไมได

ตกลงกันตอหนา Registrar กฎหมายกําหนดใหมีการพิจารณาภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ไดมีการ

กระทําการตกลงกันดังกลาว   

                                                 
68 ปุณณะ  จงนิมิตสถาพร.  อางแลว เชิงอรรถที่ 66,  หนา 19. 
69 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 19. 
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สําหรับสิทธิเรียกรองของนักทองเที่ยว  หรือสิทธิในการเรียกรองที่เรงดวนนั้น

กฎหมายกําหนดใหมีการประนีประนอมกันและไดรับการพิจารณาคดีภายใน 24 ชั่วโมง  หลังจาก

ยื่นสิทธิเรียกรองหรือคํารอง   
 

3.1.1.3 การพิจารณาคดี70
 

 

  ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับผูบริโภคผูที่เรียกรองสิทธินั้น เรียกวา  “Claimant”  

และผูที่ถูกเรียกรองสิทธิ เรียกวา  “Respondent” โดยที่ผูที่ถูกเรียกรองสิทธิจะสามารถเรียกรองตอ  

“Claimant”  ได ในการเรียกรองเดียวกันส่ิงนี้จะเรียกวา  “Counterclaim” 

  การเรียกรองจะสามารถกระทําไดโดยยื่นคํารองดวยตนเองตอศาล  หรือสง

โทรสาร  ซึ่งในปจจุบันนี้กฎหมายของประเทศสิงคโปร อนุญาตใหผูเรียกรองสามารถยื่นสิทธิ

เรียกรองโดยผานทางอินเตอรเน็ตได 

  สําหรับวิธีการจายเงินคายื่นคํารองผานทางโทรสารสามารถชําระไดดวยตนเอง

หรือโดยทางไปรษณีย  ถามาชําระดวยตนเองสามารถชําระไดดวยเงินสด  เช็คขีดครอม  หรือระบบ  

NETS  ถาชําระทางไปรษณียจะชําระไดเพียงเช็คเทานั้น  และตองเปนเช็คที่ใชในทองถิ่นเทานั้น  

สําหรับเช็คขีดครอมตองระบุส่ังจาย  “Registrar, Subordinate Courts”  และจะตองชําระเงิน

ทั้งหมดภายใน  7  วัน  นับแตวันที่ยื่นคํารองนั้น  มิฉะนั้นจะยกคํารองดังกลาว  โดยแบบคํารองนั้น

จะตองทําสําเนาออกมา 4 ชุด  เมื่อยื่นคํารองนั้น  และเอกสารตาง ๆ  ที่คูกรณีใชอางในการ

พิจารณาคดีจะตองทําสําเนาอีก 1 ชุดดวย 

  ในกรณีที่คูกรณีที่เรียกรองตอบริษัทหรือธุรกิจตองนําขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทหรือ

ธุรกิจนั้นมาแสดง  ซึ่งสามารถขอใชบริการของ  “Registry  of Companies and Business”  ซึ่ง

รูจักในนาม  “Accounting and Corporate Regulatory Authority”  โดยเสียคาธรรมเนียม $ 5.00 

  แมการเรียกรองนั้นจะถูกยื่นไปแลว  คูกรณีก็ยังสามารถยุติปญหากันไดกอนวันที่

จะทําการปรึกษาหรือประนีประนอม  โดยถาตกลงกันไดคูกรณีทั้งสองฝายลงนามในใบถอนการ

เรียกรอง 

  กอนที่คดีจะเขาสูการพิจารณาคดีของศาลนั้น คูกรณีจะตองมีการปรึกษาหรือ

ประนีประนอมตอหนา  Registrar กอน ซึ่งถาปญหาดังกลาวสามารถแกไขหรือตกลงกันได  

Registrar  จะออก  Consent  Order ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูเกี่ยวของทั้งหมด  แตถาตกลงกันไมไดแลว 

                                                 
70 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 20. 
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3.1.1.4 การอุทธรณตอ Referee71 
 

  โดยหลักแลว Registrar  จะมีอํานาจยุติคํารองถาคํารองนั้นอยูนอกเหนืออํานาจ

ของศาลพิเศษนี้  แตคูกรณียื่นอุทธรณคัดคานคําส่ังในการยุติคํารองตาม Section 17 (4)  

พระราชบัญญัติศาลพิเศษท่ีพิจารณาคดีเล็กนอย Chapter 308 ซึ่งในการอุทธรณคําส่ังของ 

Registrar จะตองยื่นคํารองภายใน 1 เดือน หลังจากที่มีคําส่ังดังกลาว โดยเสียคาธรรมเนียม            

ในการอุทธรณคําส่ัง $ 20 

สําหรับการพิจารณาตอหนา Referee นั้น คูกรณีทั้งสองฝายจะตองทราบ

ขอเท็จจริงทั้งหมด โดยคูกรณีทั้งสองฝายจะตองนําพยานหลักฐานที่นาเช่ือถือเขามาสนับสนุน          

คํากลาวอางของตน ซึ่งพยานหลักฐานนั้นอาจเปนพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลก็ได

ในกรณีที่พยานไมเต็มใจจะแสดงหลักฐานตอศาล ก็สามารถขอใหศาลเรียกได  สําหรับเอกสารที่

คูกรณีนํามาแสดงตอศาลนั้น คูกรณีดังกลาวจะตองทําสําเนาเพ่ือใหแกคูกรณีฝายตรงขามดวย  

โดยที่เอกสารตนฉบับควรจะตองนําสงศาลเพื่อพิสูจน ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับการพิจารณาคดีแพง

ของไทย  

ในกรณีการพิจารณาตอหนา Referee นั้น ผูที่เปน  Referee  ที่จะทําการตัดสินได 

จะตองผานการคัดเลือกตามกฎหมาย และจะเปนผูพิพากษา  Magistrate, District จาก 

Subordinate Courts และเนื่องจากคดีประเภทนี้ จะมีระยะเวลาการพิจารณาท่ีจํากัด จึงมีการ

กําหนดเปนตารางเวลาสําหรับการพิจารณา ภายใน 1 สัปดาห และหลังจากผานการปรึกษาหรือ

ประนีประนอมแลว  ผูถูกฟองสามารถยื่นคํารองเพื่อทําการ Counterclaim ตอผูฟองได  ซึ่งคลาย

กับการใชสิทธิเรียกรองนั่นเอง แตถาคูกรณีมีความขัดแยงกับบริษัทหรือหางหุนสวน  ผูแทนของ

บริษัทหรือหางหุนสวนดังกลาวจะตองมีจดหมายมอบอํานาจ  ซึ่งจะตองออกโดยผูมีอํานาจใน

บริษัทหรือหางหุนสวนนั้น  และจดหมายนั้นจะตองระบุถึงการเรียกรองดังกลาว  

อนึ่ง  ถาผูใชสิทธิเรียกรอง หรือ  Counterclaim  ไมมาปรากฏตัวในวันพิจารณา  

Referee  ก็จะทําการยกฟองในเร่ืองดังกลาว  และ  Referee  จะพิจารณาจากคํารองเดิม               

โดย Referee จะออกคําส่ังที่เหมาะสมแกผูถูกรอง  ซึ่งผูถูกรองสามารถรองขอใหยกเลิกคําส่ังนั้น

ไดภายใน 1 เดือน  นับแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว  และถามีการยกคํารองตามคํารองของผูถูกรองแลว
                                                 
71 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 21. 
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3.1.1.5 การบังคับตามคําสั่งของศาล72 
 

  คําส่ังของศาลที่กําหนดใหคูกรณีจายเงินนั้น ออกโดย  Magistrates  Court  ซึ่งมี

จุดประสงคเพื่อใชบังคับคดี  ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือฝายที่แพคดีไมสามารถจายเงินตาม

คําส่ังใหจายเงินนั้นได  เจาหนี้ตามคําพิพากษาก็จะตองใชหมาย  Writ  of  Seizure and Sale  

เพื่อทําการยึดและขายอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ สําหรับหมายยึดและขาย  (Wirt of Seizure and 

Sale: WSS) หมายยึดและขายนี้จะถูกออกโดยศาล  ซึ่งเจาพนักงาน  (Bailiff)  ก็จะทําการยึด

ทรัพยที่เคลื่อนยายไดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและตระเตรียมการขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดมา

ได  เงินที่ไดจากการกระบวนการนี้จะถูกนํามาใชเพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษา  หลังจาก               

หักคาบริการและคาใชจายในการยึดแลว มีเจาพนักงาน  (Bailiff) เปนเจาหนาที่ที่ไดรับอํานาจจาก

ศาลใหยึดทรัพย โดยกระทําการอยูภายใตหมายยึดและขาย  (WSS) ซึ่งในกระบวนการบังคับคดี

ของประเทศสิงคโปรนี้ก็มีลักษณะที่คลายๆ กับของไทยนั่นเอง แตมีข้ันตอนการบังคับคดีใหเจาหนี้

ตามคําพิพากษาสามารถไดรับชดใชเยียวยาที่รวดเร็วกวา  

สําหรับข้ันตอนกอนที่จะบังคับคดีตามหมาย โจทกตองตรวจสอบและยืนยันส่ิง

ดังตอไปนี้ 

  1.  จํานวนหนี้ที่ยังไมไดชําระตามคําพิพากษา โดยเฉพาะถามีหนี้บางสวนที่

ลูกหนี้ไดชําระไปบางแลว 

  2.  ลูกหนี้ถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาดวยคดีอ่ืนอยูกอนหรือไม 

  3.  สถานะทางการเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาวาอยูในสถานะลมละลาย

หรือไม 

  4.  ทรัพยสินที่มีคาอื่น ๆ  ของลูกหนี้ที่เขาคายการถูกยึดทรัพย 

  5.  หลักฐานที่ ระบุว าท รัพยที่ ยึดมานั้น เปนของลูกหนี้ จ ริง  ๆ   มิ ใชของ

บุคคลภายนอก 
                                                 
72 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 22. 
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สวนข้ันตอนในการดําเนินการตามหมายยึดและขาย (WSS) โจทกสามารถ

ดําเนินการตามหมายยึดและขาย  (WSS)  ไดเอง โดยไมตองผานทนาย ณ ศาลที่เกี่ยวของ ซึ่งมี

ข้ันตอน คือ 

  1.  โจทกจะไดรับเอกสารจากเจาพนักงาน (Bailiff) อันไดแก 

        -  บัญชีรายการทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

        -  สําเนาหมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย  (WSS) 3 ชุด 

         -  คําส่ังศาลที่ใหบังคับคดี  (ติดอากรเสียคาธรรมเนียม) 

  แตถาคดีดังกลาวผานการพิจารณาและตัดสินโดยศาลแลว โจทกจะไดรับคําส่ัง

ศาลจากศาลดังกลาว 

  2.  โจทกกรอกขอความลงในเอกสารดังกลาวขางตน  พรอมทั้งแนบสําเนา           

คําพิพากษาหรือคําส่ังศาลที่ใชบังคับ  ถาคดีดังกลาวผานการพิจารณาและตัดสินโดยศาลที่

พิจารณาคดีเล็กนอย  (The  Small Claims Tribunals: SCT)  จะตองแนบสําเนาคําส่ังที่ออก           

โดยศาลนั้นแทน 

  3.  นําเอกสารตาง ๆ  ไปติดตอที่ฝายการเงินของศาล  เพื่อรอประทับตราและ

ชําระคาธรรมเนียม 

         -  คาธรรมเนียมหมายยึดและขายประมาณ 90 $ 

         -  คาธรรมเนียมสําหรับหมายศาลสําหรับบังคับคดีประมาณ 15 $ 

  4.  ยื่นเอกสารทั้งหมดไปยังเจาพนักงาน  (Bailiff) ซึ่งประกอบดวย 

         -  บัญชีรายการทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  2  ชุด 

         -  คําส่ังศาลที่ใหบังคับคดี  (ติดอากรเสียคาธรรมเนียม) 

         -  หมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย  (WSS) 3 ชุด (ตนฉบับติดอากร

เสียคาธรรมเนียม) 

         -  สําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 

  บัญชีรายการทรัพยสิน  2  ชุดนั้น จะถูกสงคืนหลังจากผานการตรวจสอบความ

เรียบรอยทางเอกสารแลว   

สําหรับในข้ันตอนหลังจากออกเลขหมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย                      

เจาพนักงาน  (Bailiff)  จะกําหนดวันที่จะบังคับคดีตามหมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย  (WSS)  

ซึ่งโจทกจะไดรับกําหนดการดังกลาวทางไปรษณียหรือทางวันยึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

โดยปกติแลวโจทกตองมาในวันยึดทรัพยของลูกหนี้  หรืออาจสงตัวแทนมาเพื่อรักษาผลประโยชน
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3.1.1.6 การอุทธรณคําตัดสินของ  Referee ไปยัง High Court73 
 

  กรณีที่จะอุทธรณคําส่ังของ  Referee  ไปยัง  High  Court  ได กฎหมาย

กําหนดใหอุทธรณไดเพียงในปญหาขอกฎหมาย หรือสิทธิเรียกรองนั้นอยูนอกเหนืออํานาจของ

ศาลพิเศษ ซึ่งคูกรณีจะไมสามารถอุทธรณเร่ืองการคนหาความจริงของ  Referee  ได  เชน              

ไมสามารถอุทธรณการตัดสินใจของ  Referee ได  ถาเขาเลือกที่จะเช่ือพยานบุคคลของฝายใด

ฝายหน่ึงมากกวาอีกฝายหนึ่ง  อยางไรก็ตาม ถา  Referee  ใชขอกฎหมายที่ผิดพลาด  หรือคดีนั้น

อยูนอกเหนือขอบเขตอํานาจ  สามารถอุทธรณไดภายใน 1 เดือนหลังจากมีคําตัดสินจาก  Referee   

ซึ่งการพิจารณาในช้ันนี้  ทนายความสามารถเขามารับฟงในการพิจารณาคดีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 25. 
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สรุปขัน้ตอนในกระบวนการของ Small Claim Tribunal ประเทศสิงคโปร74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 26. 

โจทกขอย่ืนคํารองในสิทธิเรียกรอง 

ใชเวลาประมาณ 10-14 วัน  
เวนแตเปนกรณีเรงดวนหรือ
นักทองเที่ยวจะใชเวลา 24 ชั่วโมง

คูกรณีทําการปรึกษา/ประนีประนอม ตอหนา 

ใชเวลาประมาณ 7 วัน นับแตวันท่ีมีการ
ปรึกษา/ประนีประนอมระหวางคูกรณี 
ตอหนา Registrar ซึ่งผูถูกฟองสามารถ
ยื่น Counterclaim ตอผฟองในชวงน้ีได 

คดียุติ Registrar ออกคําส่ังเพื่อใช
บังคับแกคูกรณี 

คดีไมยุติ เขาสูการพิจารณาโดย Referee 

Referee จะทําการไกลเกล่ียขอพิพาทในเบื้องตนกอน 

Referee จะทําการตัดสินโดยรับฟงพยานหลักฐานจากคูกรณีท้ังสอง

Referee จะทําการออกคําส่ังตาม
คําตัดสิน โดยใหถือวาคําส่ังน้ันได
ออกโดย Magistrates Court 

การอุทธรณจะตองทําภายใน 1 
เดือน หลังจาก Referee มีคําส่ัง 

คูกรณีสามารถอุทธรณคําส่ังของ Referee ไปยัง High Court เฉพาะใน
กรณีท่ีเห็นวา Referee ใชขอกฎหมายผิดพลาด หรือสิทธิเรียกรองขอพิพาท

อยูนอกเหนืออาํนาจของศาลท่ีพิจารณาคดีเล็กนอย 
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 3.1.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   

  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ  มีรัฐบาลแหงมลรัฐเปนผูทํา

หนาที่ปกครองในระดับรัฐ  และมีรัฐบาลกลางทําหนาที่ปกครองประเทศ  แนวคิดและนโยบาย

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจึงมีทั้งระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐ 

  มีพัฒนาการเกี่ยวกับ “สิทธิ” ของประชาชนเปนพื้นฐาน กลาวคือ ประชาชนใน

ประเทศนี้มีความเขาใจใน “สิทธิ” ของตนแตกตางจากประเทศในภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ เพราะการ

ไดมาซึ่งเอกราชและเสรีภาพของชาวอเมริกันยากลําบากสงผลใหมีการจัดระบบการเมืองและการ

ปกครองที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทั้งในระดับมลรับและสหพันธรัฐ เพื่อจรรโลงหลัก

ความเสมอภาคและความมีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวอเมริกันไว เปนปจจัยที่สําคัญ 

อยางยิ่งในการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง กลายเปนประเทศมหาอํานาจ 

  สําหรับสิทธิของผูบริโภคแสดงออกทางรูปธรรมโดยการรวมตัวกันเพื่อเรียกรอง 

(Active) ใหผูมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาการบริโภคแกปญหา 
 

  3.1.2.1 ระบบการคุมครองผูบริโภค 

 

  ระบบการคุมครองผูบริโภคโดยใชมาตรการทางกฎหมายจึงมีทั้งในระดับสหพันธ

และระดับมลรัฐหรือการปกครองทองถิ่น 

  กฎหมายคุมครองผูบริโภคระดับมลรัฐยอมมีรายละเอียดในเร่ืองที่เกี่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภคในมลรัฐนั้น ๆ  เปนการเฉพาะ  กฎหมายระดับสหพันธรัฐ พบวามีกฎหมายที่

กํากับดูแลกิจการพาณิชยของประเทศเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  ชื่อ The Federal Trade 

Commission Act  พบวา มีกฎหมายที่กํากับดูแลกิจการพาณิชยของประเทศเพื่อใหเกิดความเปน

ธรรม ชื่อ The Federal Trade Commission Act  และกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยใน

ผลิตภัณฑ ชื่อ The Consumer Product Safety Act รวมทั้ง The Federal Food, Drug and 

Cosmetic Act  เปนตน 

  กฎหมายซ่ึงประกาศบังคับใชในระดับสหพันธรัฐสวนใหญเปนกฎหมายที่

คณะกรรมาธิการวาดวยการคาแหงสหพันธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC)  เปนผู

บังคับใชโดยมี Bureau of Consumer Protection  ซึ่งเปนหนวยงานภายใต  FTC ดูแลรับผิดชอบ

เร่ืองการโฆษณาและการกระทําทางการคาที่ไมเปนธรรม  ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะคือ The Consumer 

product Safety Act ซึ่งมี Consumer  Product Safety Commission (SPSC)  เปนผูกํากับดูแล  

และเร่ืองอาหารและอยูภายใตการกับของ FDA 
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  สวนในระดับมลรัฐตองพิจารณากฎหมายท่ีใชภายในรัฐนั้นๆ  วากําหนด

รายละเอียดในเร่ืองการคุมครองผูบริโภคไวอยางใด  เชน  อาจมีหนวยงานของรัฐดูแลรับเร่ืองราว

รองทุกขหรือฟองคดีให  อาจเปนอัยการของมลรัฐ  State  Attorney  General  เปนตน 

  กรณีความปลอดภัยเกี่ยวกับสินคามีกฎหมายเฉพาะซ่ึงครอบคลุมสินคาทุกชนิด

ทุกประเภทเพ่ือความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมาธิการ  วาดวยความปลอดภัยในผลิตภัณฑ  คือ  

The  Consumer  Product  Safety  Commission  (CPSC)  เปนผูกําหนดนโยบายมาตรฐาน  

และตรวจติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย  กฎหมายกําหนดอํานาจ

ในการสั่งหามจําหนายส่ังใหเรียกเก็บจากตลาด  และมีโทษทางอาญาเปนบทบังคับผูบริโภคมีสิทธิ

ฟองคดีเรียกคาเสียหายไดตามมาตรา  23  แหงกฎหมายนี้ 

  แตระบบการฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายนั้นเปนเร่ืองของผูบริโภคจะใชสิทธิ

ของตนโดยผานหนวยงานภาครัฐโดยอาศัยหลักกฎหมายลักษณะละเมิดตามแนว  Common  

Law  หรือระบบกฎหมายที่พัฒนามากข้ึน  เชน  Product  Liability  และการฟองคดีเปนกลุมเพื่อ

ประหยัดเวลาคาใชจายเมื่อความเสียหายเปนอยางเดียวกันและเกิดเหตุเดียวกันที่เรียกวา  Class  

Action ซึ่งมีอยูในระบบสหรัฐอเมริกา75 

  สวนองคคุมครองผูบริโภคที่มีลักษณะเปนสามาคมหรือสมาพันธระดับชาติตางมี

สวนในการคุมครองผูบริโภค  และมีอยูทั่วประเทศในทุกมลรัฐ  แตไมมีวัตถุประสงคฟองคดีเพื่อ

ผูบริโภค  เพราะคดีเหลาหากไมฟองโดยผูเสียหายก็อาจให  Attorney  General หรืออัยการของรัฐ

หรือสหพันธรัฐฟองรองใหได76 

  ในระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ผู เสียหายกรณีบริโภคสินคาหรือ

ผลิตภัณฑ จึงมีทางเลือกที่จะฟองเรียกคาเสียหายเปนคดีแพงทั้งทางสัญญาและเปนคดีละเมิด 

ความแตกตางคงอยูที่สิทธิเรียกคาเสียหายอายุความ และความสามารถในการเปนโจทก ซึ่ง

ผูเสียหายตองพิจารณาดูวา ตนมีฐานะเปนโจทกไดหรือไม เพราะการรับรองสิทธิมีอยูแตกตางกัน

ใน U.C.C. อาจรับรองสิทธิของผูเสียหายไวตาง ๆ กัน เชน กรณีเปนสมาชิกของครอบครัว ผูซือ้อาจ

มีสิทธิเรียกรองโดยอาศัยสัญญาซ้ือขายได หากเปนกรณีที่ถือวามีคํารับประกันโดยปริยาย  เชน         

ใน Section 2 – 318 (A) ในขณะที่หากตองการเรียกคาสินไหมทดแทนในทางละเมิดซ่ึงไมตอง          

                                                 
75 สุษม  ศุภนิตย.  (2545).  รางพระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. .... : กรณีศึกษากฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคกรณีศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน  สหรัฐอเมริกา  และสหราชอาณาจักรอังกฤษ.  สถาบัน

พระปกเลา  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา  เลมที่  7.  สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา.  หนา  70-72. 
76 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  72. 
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  การฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายในทางละเมิดที่เกิดจากการบริโภค ภายใต

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โจทกตองนําสืบใหชัดเจนวา ผลิตภัณฑที่เปนเหตุแหงความ

เสียหายนั้นมีความชํารุดบกพรองเมื่อจําเลยนําออกสูตลาด และความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเกินกวา

การใชตามปกติ กับทั้งมีความสัมพันธระหวางความเสียหายกับความผิดปกติหรือชํารุดบกพรอง

ของผลิตภัณฑ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งความผิดปกติในผลิตภัณฑเปนผลใหเกิดความเสียหาย แก

โจทกคือมีความสัมพันธระหวางความเสียหายและส่ิงผิดปกติที่จําเลยตองรับผิดชอบและทายสุด

โจทกตองพิสูจนวาจําเลยเปนผูผลิต ผูขายหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ในขณะท่ีโจทก

บริโภคผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นหากโจทกไมอาจสืบใหไดความชัดเจนทุกประเด็น คดีที่โจทกฟองเรียก

คาสินไหมทดแทนในทางละเมิดก็ตองถูกยกฟอง หลักความรับผิดเด็ดขาดหรือ Strict liability เปน

เพียงหลักที่ชวยทําใหโจทกไมมีภาระการพิสูจนในประเด็นประมาทเลินเลอเทานั้น 

  ยิ่งไปกวานั้นหากผูขายหรือผูผลิตมีหลายราย ผูขายหรือผูผลิตฝายใดควรเปน

จําเลยในความเสียหายที่เกิดจากสินคาหรือผลิตภัณฑ  

  มีตัวอยางในคดีระหวาง Collins กับบริษัท Eli Lilly (1984)  ซึ่งเปนคดีทีเ่กดิข้ึน

เนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนยา DES ที่ใชแกอาการแทงกอนครบกําหนดคลอดอันเปนยาที่

ไมมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร โจทกเปนบุตรของผูที่บริโภคยา DES ตามคําแนะนําของแพทย เม่ือ

เวลาผานไป 17 ป ปรากฏวาโจทกเปนมะเร็งในชองคลอด โจทกจึงนําคดีมาฟองศาล แตปญหา

เกิดข้ึนวา โจทกไมสามารถระบุไดวาบริษัทผูผลิตรายใดเปนผูที่ตองรับผิดชอบในผลขางเคียงที่เกิด

จากการบริโภคยา โจทกขอใหศาลใชเกณฑพิจารณาความรับผิดจากสวนแบงการตลาดของจําเลย 

ศาลพิพากษาวาผูผลิตทุกรายตางมีสวนจําหนายผลิตภัณฑยา DES อันอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สาธารณชนได ในระหวางผูเสียหายและผูผลิต ผูผลิตอยูในฐานะที่จะรับเอาความเสียหายไดดีกวา 

นอกจากนั้น บริษัทผูผลิตยายังอาจเอาประกันความเสียหายจากการผลิตหรือการจําหนายได และ

อาจผลักภาระไปยังผูบริโภคโดยระบบราคาได ดังนั้นโจทกในคดีนี้สามารถพิสูจนไดวาจําเลยในคดี

นี้เปนหนึ่งในผูผลิต จําเลยตองรับผิดตามสัดสวนของสวนแบงการตลาดในตลาดยา DES และ
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  หลังจากการนําเอาหลัก Market Share มาเปนเกณฑพิจารณาในคดียา DES 

แลวมีการวิพากษวิจารณแนวคิดนี้อยางกวางขวางในแงที่อาจทําใหผูผลิตประสบปญหาในทาง

ธุรกิจคอนขางมาก เพราะตองรับผิดชอบโดยปราศจากการกระทําตอโจทกผูเสียหายทั้งในแงเปน

คูกรณีโดยตรงหรือในแงของการมีสวนรวมกระทําหรือมีความสัมพันธระหวางการกระทําและผลที่

เรียกวา causation อันเปนองคประกอบสําคัญในคดีละเมิด 

  ในประเทศออสเตรเลีย การกําหนดความรับผิดในผลิตภัณฑควรมีข้ึนเพื่อผลักดัน

ใหผูผลิตและผูจัดจําหนาย ผลิตสินคาที่ปลอดภัยเพราะเขาเหลานั้นอยูในฐานะที่ดีที่สุดที่จะรับเอา

ความเสี่ยงจากผลของความเสียหายที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ กฎหมายควรมีไวเพื่อกระจายภาระ

ตนทุนและกระจายความเส่ียงของความเสียหาย ดังนั้นทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูบริโภคควร

จะตองแบกรับภาระความสูญเสียจากผลิตภัณฑ ภาระตนทุนในความเสียหาย ควรจัดไววาเปน

สวนหนึ่งของตนทุนในการผลิตเชนเดียวกับวัตถุดิบหรือแรงงาน78 

  กรรมการปรับปรุงกฎหมายจึงเสนอวา ผูเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑมีสิทธิ

ไดรับการชดใชเยียวยาหากสามารถพิสูจนแตเพียงวา 

1. มีความเสียหายเกิดข้ึน 

2. ความเสียหายเกิดจากสินคาหรือผลิตภัณฑ 
3. สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นผลิตข้ึนเพื่อจําหนาย 

  ผูเสียหายไมตองพิสูจนอยางใดอีก ซึ่งแตกตางจากหลักกฎหมายเดิมที่ใชอยูที่

กําหนดใหผูเสียหายตองพิสูจนวา สินคานั้นไมปลอดภัยหรือชํารุดบกพรอง 

  มีขอยกเวนบางประการท่ีเสนอไวโดยคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย เชน การ

ยอมรับรูถึงความเส่ียงในการบริโภค การขาดขอมูลทดสอบพิสูจนความเปนอันตรายในขณะมีการ

ผลิต การผลิตตามมาตรฐานตามกฎหมาย เปนตน 

  ขอแกตัวมาตรา 75 AK ในกฎหมายป 1992 กําหนดขอแกตัวอันเปนเหตุใหผูผลิต

พนจากความรับผิด หากพิสูจนไดวา 

                                                 
77 Henderson Twerski.  supra note 15,  p 32. 
78 Ibid,  p.  35. 
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  1.ความชํารุดบกพรองที่กลาวอางมิไดมีอยูในขณะที่สินคาพนจากความควบคุม

ของผูผลิต 

  2. เหตุแหงความชํารุดบกพรองเกิดจากการผลิตตามมาตรฐานการผลิต 

  3. ไมมีผูใดสามารถตรวจสอบไดถึงความชํารุดบกพรองโดยใชความรูหรือ

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรในขณะมีการผลิต 

  4. ผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑไมตองรับผิดชอบในการผลิตที่ผิดพลาดของผูผลิต

คนสุดทายที่ประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จ 

  ขอนาสังเกตดังนี้ ในกรณีที่ ผู เสียหายไมอาจสืบทราบไดวาใครเปนผูผลิต 

ผูเสียหายอาจรองขอใหผูจัดจําหนายแจงช่ือผูผลิตภายใน 30 วัน หากยังไมอาจทราบไดวาผูผลิต

เปนใคร  ผูเสียหายอาจถือวา ผูจัดจําหนายที่ตนขอใหแจงช่ือผูผลิตนั้นอยูในฐานะเปนผูผลิตได 

การฟองคดีภายใตกฎหมายใหมตองทําภายใน 3 ป นับแตโจทกรูหรือควรรูถึงความเสียหายและ

รูตัวผูผลิต สิทธิดังกลาวอาจหมดไปเมื่อพนเวลา 10 ป นับแตวันที่ผูผลิตสงสินคาออกสูตลาด79 
   
  3.1.2.2 การพิจารณาคดี 
 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการดําเนินคดี Small Claims รวมทั้งหลักเกณฑ             

ตางๆ จะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปในแตละศาลแตละรัฐ แต มีหลักการทั่วไปเดียวกันในการ

จะกําหนดหลักเกณฑ พิเศษสําหรับคดีแพ งเล็กๆ น อยๆ ให แตกต างจากคดีธรรมดาเพื่อให  

ประชาชนที่ได รับความเสียหายสามารถเข ามารักษาสิทธิในทางศาลได อย างกว างขวาง เช น        

ใน State of Michigan 12th Judicial District Court (Michigan) กําหนดทุนทรัพย คดี Small 

Claims ไว  $1,750.00 โดยจะกําหนดค าข้ึนศาลไว เพียงสองอัตราและเป นอัตราที่ถูกกว าคดี         

แพ งอ่ืน คือ $17.00 และ $32.00 ลักษณะเด นประการหนึ่งของศาลนี้คือ การกําหนดระยะเวลา

การดําเนินคดี Small Claims ไว ชัดเจนว าไม เกิน 45 วัน และถือว าคู ความสละสิทธิ์ในการมี

ทนายความในการดําเนินคดีกลาวคือ คู ความจะตองดําเนินคดีเองโดยไมมีทนายความ แตอาจขอ

คําแนะนําจาก Court Clerks ที่ศาลจัดไว ให ใน Berkeley – Albany Municipal Court (California) 

จะจัดแบ งส วนของ Small Claims Courts เอาไว โดยจะดําเนินคดีทุนทรัพย ไม เกิน $5,00080 

                                                 
79 สุษม ศุภนิตย.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ.  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญูชน.                

หนา 37. 
80 CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE Section 116.220. (a) The small claims court shall have jurisdiction in 

the following actions: for recovery of money, if the amount of the demand does not exceed five thousand dollars 

($5,000). 
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3.1.2.3 การบังคับคดี 
 

การบังคับคดีในหนี้ตามคําพิพากษาที่เปนหนี้เงินของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น

จะตองอยูภายใตขอบังคับแหงสหรัฐ วาดวยวิธีพิจารณาความแพง ป 2006 (Federal Rules of 

Civil Procedure 2006) ขอ 69 (a) ซึ่งบัญญัติวา “กระบวนการบังคับตามคําพิพากษาสําหรับหนี้

เงินจะตองออกหมายบังคับคดี เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน81 

กระบวนการทีเปนการสงเสริมหรือชวยเหลือในการบังคับตามคําพิพากษา และ

กระบวนการในการบังคับคดีจะตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติและกระบวนการของมลรัฐที่ศาล

นั้นๆ ต้ังอยูในขณะดําเนินการ เวนแตจะมีบทบัญญัติของกฎหมายขยายเขตอํานาจออกไป 

ในการดําเนินการตามคําพิพากษาหรือการบังคับคดีนั้นเจาหนี้ตามคําพิพากษา

หรือผูมีสวนไดเสียที่ปรากฏหลักฐานอาจเรียกใหบุคคลอ่ืน รวมถึงลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปดเผย

รายละเอียดดวยวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้หรือตามแนวทางปฏิบัติของมลรัฐที่ศาลนั้นต้ังอยู”82 

                                                 
81 สมเกียรติ วรปญญาอนันต และคณะ.  (2550).  การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับคดีทางแพง(Participation 

of private sector in civil legal execution).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.  หนา 34. 
82 Rule 69. Execution (a) In General. Process to enforce a judgment for the payment of money shall be a writ of 

execution, unless the court directs otherwise. The procedure on execution, in proceedings supplementary to and in 

aid of a judgment, and in proceedings on and in aid of execution shall be in accordance with the practice and 

procedure of the state in which the district court is held, existing at the time the remedy is sought, except that any 

statute of the United States governs to the extent that it is applicable. In aid of the judgment or execution, the 
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จะเห็นไดวา ในการบังคับคดีในหนี้เงินนั้นศาลสหรัฐจะตองบังคับคดีโดยการออก

หมายบังคับคดี เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน ซึ่งในกรณีที่ศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืนนั้นมักจะเปน

กรณีที่การเยียวยาดวยเงินนั้นไมเพียงพอ การออกหมายบังคับคดีนั้นจะตองออกโดยศาลที่ออกคํา

พิพากษาหรือศาลที่รับคําพิพากษานั้นไว ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกทองที่ โดยปกติหมายบังคับ

คดีจะออกโดยเสมียนศาลโดยคําแนะนําของเจาหนี้ตามคําพิพากษา และลูกหนี้ตามคําพิพากษามี

สิทธิตามกฎหมายที่จะต้ังขอสังเกตและเขาฟงการพิจารณากอนการออกหมายบังคับคดี ทั้งนี้หาก

ไมมีการดําเนินการตามบทบัญญัติเหลานั้นอาจสงผลใหกระบวนการหลังจากนั้นตกเปนโมฆียะ

หรือโมฆะได นอกจากนั้น บุคคลซ่ึงสามารถดําเนินการยึดทรัพยไดนั้นจะตองเปนเจาหนาที่ผูที่

อํานาจตามกฎหมายซ่ึงไดรับหมายบังคับคดีเทานั้น อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ดังกลาวไมมีอํานาจ

ในการยึดหรือขายทรัพยสินนอกทองที่ของตนเอง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

นอกจากนั้นยังมีหลักวาเอกชนไมสามารถดําเนินการดังกลาวได รวมทั้งเจาหนี้ตามคํา

พิพากษาหรือทนายก็ไมมีอํานาจในการดําเนินการบังคับคดีดวยตนเองแตอยางใด83 

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไมไดมีการแยกหนวยงานทางแพงออกจากหนวยงาน

ทางอาญาออกจากกันอยางเด็ดขาด ดังนั้นหนวยงานทั้งในระดับสหรัฐ (Federal) และในระดับมล

รัฐตางก็มีอํานาจหนาที่ในกระบวนการทั้งทางแพงและทางอาญา เชน มีทั้งอํานาจสืบสวน

สอบสวน จับกุม ซึ่งเปนอํานาจในทางอาญา และในขณะเดียวกันก็มีอํานาจยึดทรัพยหรือขาย

ทอดตลาดทรัพยซึ่งเปนอํานาจทางแพงอีกดวย โดยเจาหนาที่ของหนวยงานทั้งระดับสหรัฐและ

ระดับมลรัฐดังกลาวก็ลวนมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ (Public Officer) ทั้งส้ิน ไมไดมีสถานะ

เปนลูกจางของทองถิ่นที่ประจําอยูแตอยางใด นอกจากนั้นสถานะความเปนเจาหนาที่ของรัฐนั้นยัง

ขยายไปถึงผูชวย (Deputies of US Marshal หรือ Deputies of Sheriff) ซึ่งเปนเพียงลูกจางของ 

US Marshal หรือ Sheriff อีกดวย 

  ในการปฏิบัติหนาที่นั้น Sheriff สามารถใชดุลพินิจเลือกหนทางและวิธีการเพื่อให

การปฏิบัติหนาที่บรรลุเปาหมายได โดยอาจจะเปนการเพ่ิมจํานวนเจาหนาที่ทองถิ่น การแตงต้ัง

ผูแทนเฉพาะใหมีอํานาจพิเศษข้ึนตรงตอตัว Sheriff เอง หรือแมแตการจัดสรรงบประมาณให

เหมาะสม แตอยางไรก็ตาม การใชดุลพินิจดังกลาวนั้นตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติของ

กฎหมายดวย โดยทั่วไป Sheriff จะเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามหมายของศาล เวนแตจะมีบุคคลอ่ืน

                                                                                                                                            
judgment creditor or a successor in interest when that interest appears of record, may obtain discovery from any 

person, including the judgment debtor, in the manner provided in these rules or in the manner provided by the 

practice of the state in which the district court is held. 
83 สมเกียรติ วรปญญาอนันต และคณะ.  อางแลว เชิงอรรถที่ 81,  หนา 35. 
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ในมลรัฐ Illinois หาก Sheriff ไมจายเงินที่ไดมาจากการบังคับคดีแกบุคคลผูมี

สิทธิ Sheriff ผูนั้นจะตองถูกปรับเปนจํานวน 5 เทาของความเสียหายที่เกิดข้ึนต้ังแตวันที่ถูกทวง

ถามจนกวาจะชําระเสร็จส้ิน84 

 

3.1.2.4 การเขาสูตําแหนง85  
  

การเขาสูตําแหนงในระดับ Federal United States Marshals นั้น จะมาจากการ

แตงต้ังของประธานาธิบดี ดังนั้น จึงมิไดมีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของ Marshal ไวเปนพิเศษ        

แตก็มี USMS (United States Marshals Service) ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม             

ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยแกศาลสหรัฐและทําใหการดําเนินการในศาลเปนไปดวยความ

เรียบรอย โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีประสบการณอยางนอย 4 ป เกี่ยวกบัการดําเนินคดีในสถานีตํารวจหรือ

สํานักงาน Sheriff หรือหนวยงานทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

(2) มีประสบการณในการทํางานรวมกบัหนวยงานทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ในระดับสหรัฐ และระดับมลรัฐ 

(3) จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

                                                 
84 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 44. 
85 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 37-38. 
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(4) มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการในทางศาล หรือการคุมครองผูเกี่ยวของ

ตางๆ ภายในศาล 

สําหรับในระดับมลรัฐ การเขาสูตําแหนงของ Sheriff ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

จะตองมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปเหมือนกับเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญ หากไมไดมีการ

กําหนดคุณสมบัติเอาไว ฝายนิติบัญญัติจะเปนผูมีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติ เชน  อายุ           

วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกในความผิดอาญา

รายแรง เปนตน 

 

3.1.2.5 วธิีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม86 
 

เดิมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการบังคับคดีของเอกชนนั้น จะอิงจากอัตรา

คาธรรมเนียมของบริการ ที่ Sheriff ในเขตอํานาจศาลนั้นๆ เปนผูกําหนด แตตอมาในป 1853 ไดมี

การบัญญัติกฎหมายกําหนดคาธรรมเนียมกลางข้ึน วาในบริการนั้นๆ จะสามารถเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมและคาพาหนะในการเดินทางไดเปนจํานวนเทาไร และรัฐบาลจะจายใหเจาพนักงาน

บังคับคดีเอกชน ไมเกินปละ 6,000 เหรียญ  

ตอมาในป 1896 เจาพนักงานบังคับคดีเอกชน ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน     

ซึ่งในเวลานั้น คาตอบแทนที่ไดรับจะไมข้ึนอยูกับจํานวนคาธรรมเนียมที่เขาเรียกเก็บมาได และ

ตอมาในป 1962 ไดมีการกําหนดอัตรากลางข้ึนเปนสัดสวนโดยเฉพาะคาธรรมเนียมในการขาย

ทรัพยสิน และยังไดมีการเพิ่มฐานในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนอีกดวย ตามมาตรา 

1921(a) ของ U.S.C.A (United States Code Annotated) โดยกําหนดให Attorney General 

ออกขอกําหนดในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสงหมาย คําส่ัง หรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่

คลายคลึงกัน โดย Attorney General ไดมีการออกขอกําหนด คือ สําหรับการสงหมาย หมายให

เขาครอบครองหมายบังคับคดี หรือการออกหมายอยางอ่ืนหรือคําส่ังอยางอ่ืน หรือกระบวนการ

อยางใดๆ เชน คาธรรมเนียมในการสงหมาย habeas corpus56 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมได              

3 เหรียญ เวนแตจะมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนเปนพิเศษ  

ตัวอยางของคาธรรมเนียมสําหรับคําส่ัง อ่ืนๆ เชน ในคดี Griffin vs. McMann 

ศาลตัดสินวา คาธรรมเนียมในการสงหมาย Habeas Corpus ใหแกสถานดัดสันดาน เปน

คาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืนตามมาตรา 1921 สวนคาธรรมเนียมในการสงหมายเรียกพยานนั้น 

                                                 
86 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 46-47. 
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  สําหรับคาธรรมเนียมในการยึด หรือขายทรัพยสินนั้น มาตรา 1921(c) (1) ได

บัญญัติวา “สําหรับการยึดทรัพยสิน (รวมถึงการกักเรือ) การจัดการที่มีลักษณะเปนการขาย        

หักกลบลบหนี้ หรือการจัดการอยางอ่ืน และการรับและการจายเงิน ใหคิดคาธรรมเนียมเปน

จํานวน 3 เปอรเซ็นตของเงินจํานวน 1,000 เหรียญแรกที่เก็บได และ 1.5 เปอรเซ็นตของเงินสวนที่

เกินกวา 1,000 เหรียญนั้น...” นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพยที่

ยึดมานอกเหนือคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาจัดเก็บ คาเคลื่อนยาย คาขนสงที่จําเปน หรือการ

ประกันภัยเปนตน โดยกําหนดใหสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดเปนจํานวน 3 เหรียญตอชั่วโมง

ตอ 1 คน นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดคาใชจายในการเดินทางสงหมาย หรือคําส่ัง เปนเงิน 12 

เซนตตอไมล สวนคาใชจายอ่ืนๆ ศาลสามารถกําหนดใหไดตามที่เห็นสมควรและเปนกรณีที่จําเปน 
 
  3.1.3 ประเทศอังกฤษ 
 

 การคุมครองผูบริโภคในประเทศอังกฤษรัฐบาลมองเห็นความจําเปนในการคุมครอง

ผูบริโภค  เนื่องจากปจจัยสองประการ ไดแก   

  1)   สภาพการผลิตและการจําหนายเปล่ียนแปลงไป   มีการใชวิธีโฆษณามากข้ึน   

  2) สินคาในตลาดมีวิธีการผลิตที่สลับซับซอน  ใชเทคโนโลยีสูงข้ึน  ผูบริโภคไม

สามารถหย่ังรูไดถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาไดดวยตนเอง 

  การพิพากษาคดีของศาล  ซึ่งวางแนวคําพิพากษาที่ชวยใหเกิดความเปนธรรมใน

การบริโภคโดยเปล่ียนแปลงหลักที่เคยยึดถือมาแตเดิม เชนหลักคุมครองผูบริโภคที่มิใชคูสัญญา 

ซึ่งไมยึดถือหลัก Privity of Contract  เปนตน 

 
  3.1.3.1 ระบบการคุมครองผูบริโภค 
 

  ระบบการคุมครองผูบริโภคของประเทศอังกฤษนั้น มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 

ศึกษาปญหาข้ึน เพื่อเสนอแนวทางแกไข เรียกวา “The Melony Committee on Consumer 

Protection” ในป ค.ศ. 1961  มีการจัดต้ัง Consumer Council ซึ่งตอมาเปล่ียนเปน The National 

Consumer Council  ซึ่งหากเปรียบเทียบแลวเห็นวาคลายกับการทํางานของคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน แต NCC ของประเทศอังกฤษเปนหนวยงานอิสระ          

ซึ่งไดงบประมาณจากรัฐบาล มีบทบาทดานการเฝาระวังประโยชนของผูบริโภคและเปนสภาที่
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  มีผูอํานวยการของสํานักงานทางการคาที่เปนธรรม (Director General of Fair 

Trading)  ซึ่งแตงต้ังโดย Secretary of State ตามกฎหมาย  Fair Trading Act 1973  Director 

General 

  Department of Trade and Industry ยังมีบทบาทในการสนับสนุนใหทุนแก 

British Standards Institute (BST) ซึ่งเปนองคกรอิสระท่ีเกิดข้ึนมานานถึง  75  ป  ในการ

ดําเนินการใหมีมาตรฐานในสินคาหลายประเภท 

  นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยเฉพาะ เชน Home 

Office ดูแลในเร่ืองการควบคุมวัตถุระเบิดสินคาอันตราย ใบอนุญาตจําหนายสุรา  กระทรวง

เกษตรการประมงและอาหาร  มีอํานาจภายใตกฎหมาย Food Safety Act 1990 

  กลาวโดยสรุป  ในระดับรัฐบาลกลางนั้นเร่ิมมีกลไกที่เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภคที่ชัดเจนต้ังแต ป ค.ศ. 1973 เปนตนมา 

 
  3.1.3.2 องคการภาครัฐในระดับรัฐบาลกลาง 
 

  หนวยงานที่มีหนาที่หลักและสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในภาครัฐ ไดแก  

Office of Fair Trading  ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล ของ  Director General of Fair Trading   ซึ่ง

แตงต้ังโดย Secretary of State ตาม fair Trading Act 1973 Part I (1) มีระยะเวลาดํารงตําแหนง 

5 ป มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาเพื่อบริโภคทุกประเภทใน

สหราชอาณาจักร 

  ภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ กําหนดใหมีกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภคที่เรียกวา The Consumer Protection  Advisory Committee  ประกอบดวย

บุคคลไมนอยกวา  10  คน  ไมเกินกวา 15  คน  ซึ่งแตงต้ังโดย Secretary  of State  ซึ่งตองมี
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  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภคดังกลาว

ปรากฏอยูใน Part II ขอ 14 ของกฎหมาย Fair Trading Act 1973  กลาวคือ  เปนที่ปรึกษาให

รัฐมนตรี  และ Secretary of State รวมทั้งกรณีที่ Director General ขอคําปรึกษาในเร่ืองใดๆ ที่

เกี่ยวกับหรือที่อาจมีผลกระทบตอผูบริโภคในประเทศหรือประโยชนสาธารณชนในแงเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการตองจัดทํารายงานเสนอตอผูขอคําปรึกษา และในการนี้คณะกรรมการอาจขอให 

Director  General ส่ังมีการสํารวจหรือสืบคนขอมูลตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมการได 

 
  3.1.3.3 องคการหรือหนวยงานดานคุมครองผูบริโภคในทองถ่ิน 
 

  สภาทองถิ่นที่เรียกวา Country Councils และเขตปกครองใน London มีบทบาท

ในดานการคุมครองผูบริโภค 2 ประการดวยกัน กลาวคือ 

  1) ในแงที่จัดใหมีพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่นในการตรวจสอบปริมาณและ

น้ําหนักของสินคาตามที่ The Trade Descriptions Act 1968   ใหอํานาจไว และมีอํานาจติดตาม

พฤติกรรมผิดปกติทางการคาเพื่อนายงานตอ Director General of Fair Trading ตามกฎหมาย 

Fair Trading Act 1973 

  2)  จัดใหมี Consumer Advice Canters ภายใตกฎหมาย Local Government 

Act 1972  การใหคําแนะนํากระทําทั้งกอนและหลังการบริโภค  รวมทั้งรับเร่ืองราวรองทุกข ตลอด

ถึงการเจรจายุติปญหาพิพาทระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคดวย แตไมมีการฟองคดีแทน

ผูบริโภค 

 
  3.1.3.4 องคการภาคเอกชน 
 

  สมาคมคุมครองผูบริโภคที่ เปนของเอกชนมีบทบาทในดานการใหขอมูล

เปรียบเทียบของสินคาหรือบริการแกผูบริโภค  Consumer Association  มีเอกสารเผยแพรชื่อ 

Which ?  ซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายในหมูผูบริโภค 
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   ทําเปนระบบเครือขายระหวางองคกรเอกชนดวยกัน โดยมี National Federation 

of Consumer Groups  ซึ่งเปนหนวยรวมสมาชิกองคกรเอกชนประมาณ 2,000 องคกรเขาดวยกัน  

เปนศูนยกลางของเครือขาย87 
 
    3.1.3.5 การพิจารณาคดี 
 

  ประเทศอังกฤษกําหนดทุนทรัพย ของ small claims ไว  5,000 ปอนด  แต การ

เรียกค าสินไหมทดแทนในกรณีทําร ายร างกายกําหนดไว  ไม เกิน 1,000 ปอนด  ส วนในคดีที่                   

ผูเช าเรียกคาเสียหายในการซ อมแซมทรัพย ที่ให เช ากําหนดไว ไม เกิน 1,000 ปอนด 88 small claims 

ของอังกฤษจะอยู ใน County Courts และจากสถิติของ County Courts ในป  1994 ปรากฏว า 

small claims มากกว าคดีที่ตองพิจารณาเต็มรูปแบบถึง ประมาณเกือบ 4 เท า สําหรับประเด็นของ

การดําเนินคดีนั้น ตัวความที่เปนประชาชนจะดําเนินการเองหรือที่เรียกว า “Do–It–Yourselfbasic” 

โดยจะดําเนินการตามเอกสารที่จัดพิมพ เผยแพร โดย The Lord chancellor’ s Department             

ตัวความบางส วนอาจขอคําแนะนําจากหน วยงานท องถิ่นของรัฐหรือองค กรเอกชนท องถิ่นที่ให 

ความช วยเหลือในเร่ืองนี้ รวมทั้งสมาคมคุ มครองผู บริโภคต างๆ ดังนั้น โดยหลักการจะมุ งให ข้ัน

ตอนต างๆ ง ายและสะดวกจนประชาชนสามารถดําเนินการได เอง แต หากตัวความยังประสงค จะ      

ว าจ างทนายความ ก็สามารถกระทําได แต จะเรียกค าทนายความคืนจากคู ความอีกฝ ายหนึ่งไม ได               

อย างไรก็ตามปรากฏจากการสุ มข อมูลว าสัดส วนของโจทก ที่เป นเอกชนมีเพียงประมาณ 38% 

ในขณะที่โจทก ที่เป นนิติบุคคลมี ถึง 61% ซึ่งตรงข ามกับจําเลยที่เป นประชาชนถึง 58% ในขณะที่

จําเลยเป นนิติบุคคลมีเพียง 41% ซึ่งก อให เกิดข อถกเถียงว าควรจะแยกการดําเนินคดีในทางธุรกิจ

ของนิติบุคคลออกจากการดําเนินคดี Small Claims หรือไม  ทั้งนี้ เพื่อปล อยให  Small Claims 

Scheme เป นเร่ืองของประชาชนกับประชาชน นอกจากนี้ จากการที่อังกฤษเป นประเทศในระบบ 

Common Law ซึ่งผู พิพากษาจะไม ได เน นบทบาทของการไต สวนเพื่อค นหาข อเท็จจริงงานวิจัยใน

                                                 
87 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 75,  หนา  51-56. 
88 Civil Procedure Rules, Part 27 THE SMALL CLAIMS TRACK, Rule 26.6 provides that any claim which has a financial 

value of not more than £5,000 subject to the special provisions about claims for personal injuries and housing 

disrepair claims ; any claim for personal injuries which has a financial value of not more than £5,000 where the claim 

for damages for personal injuries is not more than £1,000; and any claim which includes a claim by a tenant of 

residential premises against his landlord for repairs or other work to the premises where the estimated cost of the 

repairs or other work is not more than £1,000 and the financial value of any other claim for damages is not more than 

£1,000) 
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  3.1.3.6 การบังคับคดี89 
 

เจาพนักงานบังคับคดีแพงในประเทศอังกฤษนั้นมีทั้งที่เปนเจาพนักงานของศาล 

ขาราชการ และพนักงานบังคับคดีในภาคเอกชน โดยระบบการบังคับคดีแพงของประเทศอังกฤษ

จะมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนในระหวางพนักงานบังคับคดีแตละประเภทวา พนักงานบังคับ

คดีประเภทใดสามารถทําการบังคับคดีในกรณีใดไดบาง เชน พนักงานประเภท Sheriffs Officers 

ซึ่งเปนเจาพนักงานของศาล ทําหนาที่บังคับคดีตามหมายของศาลสูง พนักงานประเภท County 

Court Bailiffs ซึ่งเปนขาราชการ ทําหนาที่บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลเขต เปนตน สวน

พนักงานบังคับคดีที่มีสถานะเปนเอกชนจะมี 2 ประเภท คือ Certificated Bailiffs และ Private 

Bailiffs โดย Certificated Bailiffs ทําหนาที่บังคับคดีในหนี้บางประเภทซ่ึงกฎหมายกําหนดไว เชน 

หนี้ภาษีของรัฐ  หนี้คาปรับจราจร เปนตน สวน Private Bailiffs ทําหนาที่บังคับคดีหนี้ซึ่งไมอยูใน

อํานาจการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีประเภทอ่ืน คือ Certificated Bailiffs และพนักงาน

บังคับคดีอ่ืนที่เปนเจาพนักงานของศาล ขาราชการ โดยสรุปแลวสถานะของเจาพนักงานบังคับคดี

ในประเทศอังกฤษ จึงมีทั้งที่เปนพนักงานของศาล ขาราชการ และเอกชน หากแต กฎหมายได

กําหนดไวชัดเจนวา พนักงานบังคับคดีในแตละประเภทสามารถทําการบังคับคดีอยางไรไดบาง ซึ่ง

การแบงสถานะของพนักงานบังคับคดีเชนนี้ มีขอดี คือ ทําใหมีความชัดเจนในระบบของการบังคับ

คดีวา พนักงานบังคับคดีสถานะใด สามารถทําการบังคับคดีประเภทใดไดบาง ไมมีการกาวกาย

หรือลวงลาหนาที่กัน สําหรับประเด็นเร่ืองสถานะของเจาพนักงานบังคับคดีนั้น หากประเทศไทย

ตองการนําระบบการบังคับคดีโดยเอกชนมาใช รูปแบบการบังคับคดีของประเทศอังกฤษซึ่งอาจจะ

นํามาใชเปนแนวทางไดก็ คือ รูปแบบของพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภท Certificated Bailiffs 

คือ เปนพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภทที่ตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะทําการบังคับคดีได 

เนื่องจากการกําหนดใหพนักงานบังคับคดีตองไดรับใบอนุญาต รัฐจะสามารถคัดเลือกพนักงาน

บังคับคดีที่มีความรูความสามารถในการบังคับคดีตามเงื่อนไขที่กฎหมาย  กําหนดไวได นอกจากนี้ 

                                                 
89 สมเกียรติ วรปญญาอนันต และคณะ.  อางแลว เชิงอรรถที่ 81,  หนา 20. 
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3.1.3.7 การเขาสูตําแหนง90
 

 

การเขาสูตําแหนงของพนักงานบังคับคดีเอกชนในประเทศอังกฤษ จะแยก

ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีของ Certificated Bailiffs และ Private Bailiffs โดย Certificated 

Bailiffs นั่นเปนพนักงานบังคับคดีเอกชนซ่ึงตองไดรับใบอนุญาตจึงจะสามารถบังคับคดีได ดังนั้น

ในการเขาสูตําแหนงจึงคอนขางยุงยากมากกวา Private Bailiff กลาวคือ ตองมีการอบรมและ

ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับการบังคับคดีเสียกอน โดยองคกรที่ทําการพิจารณาในการ

อนุญาต ก็คือ ผูพิพากษาศาลเขต (County Court) ตางจากพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภท 

Private Bailiffs ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดหลักเกณฑในการเขาสูตําแหนงไวแตอยางใด ทั้งในเร่ือง

วุฒการศึกษาหรือสาขาที่สําเร็จการศึกษาการเขาสูตําแหนงจึงข้ึนอยูกับบริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งเปน

นายจางวาตองการจางบุคคลใดใหมาเปนพนักงานบังคับคดีประเภท Private Bailiffs ดังนั้น

บางคร้ัง Private Bailiffs จึงอาจมิใชผูสําเร็จการศึกษาดานนิติศาสตรบัณฑิต ก็ได จึงอาจกลาวได

วา ประเทศอังกฤษกําหนดหลักเกณฑในการเขาสูตําแหนงไวเฉพาะ Certificated Bailiffs ซึ่งเปน

พนักงานบังคับคดีเอกชนที่ตองไดรับใบอนุญาตกอนทําหนาที่บังคับคดีเทานั้น  
 
3.1.3.8 ระบบการควบคุมดูแลการบังคับคดี91  
 

ระบบการบังคับคดีเอกชนในประเทศอังกฤษ มีหนวยงานหรือองคกรซึ่งทําหนาที่

ควบคุมดูแลการบังคับคดีคอนขางหลากหลาย โดยพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐก็จะ

มีหนวยงานควบคุมดูแลโดยตรง เชนมี Association of Under Sheriff และ Sheriff Officers 

Association ทําหนาที่ควบคุมดูแลพนักงานบังคับคดีประเภท Sheriffs Officers เปนตน สวน

                                                 
90 เร่ืองเดียวกัน, หนา 20-22. 
91 เร่ืองเดียวกัน, หนา 23-28. 
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 ในประเด็นเร่ืองระบบการควบคุมดูแลการบังคับคดีของประเทศอังกฤษ จึงอาจ

กลาวไดวา  มีระบบการควบคุมดูแลที่คอนขางครอบคลุมในหลายประเด็น และเนื่องจากประเทศ

อังกฤษมีพนักงานบังคับคดีหลายประเภท จึงมีหลายองคกรในการควบคุมดูแลพนักงานบังคับคดี

แตละประเภท ซึ่งแตละองคกรก็แยกหนาที่ในการควบคุมดูแลกันอยางชัดเจน ซึ่งหากประเทศไทย

จะนําระบบพนักงานบังคับคดีเอกชนมาให ก็ควรมีองคกรหรือหนวยงานซึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแล

พนักงานบังคับคดีประเภทนี้ดวย  

 
3.1.3.9 วธิีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบังคับคดี92  
 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการบังคับคดีของประเทศอังกฤษนั้น แยกเปน 2 

กรณี คือ การเก็บคาธรรมเนียม (Fees) และการเก็บคาบริการ (Charges) โดยมีกฎหมายกําหนด

เกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียม (Fees) และคาบริการ (Charges) อยางชัดเจน โดยคาธรรมเนียม 

(Fees) จะมีอัตรากําหนดที่ตายตัว แยกตามหน้ีแตละประเภท  สวนคาบริการ (Charges) นั้น           

บางกรณีกฎหมายกําหนดคาบริการไวอยางแนนอนตายตัว เชน คาบริการในกรณี Walking 

Possession ของหนี้ภาษีของรัฐคือ10 เหรียญ ในหนี้ขององคการสนับสนุนเด็กคือ100 เพนนี ตอ

วัน เปนตน แตโดยมากแลว คาบริการ (Charges) กฎหมายจะไมไดกําหนดอัตราที่แนนอนตายตัว

ไว แตจะกําหนดเปนชวงอัตราที่พนักงานบังคับคดีสามารถกําหนดไดเอง โดยใชคําวา “ราคาที่

เหมาะสม” หรือ “คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง” เปนตน ซึ่งกรณีเหลานี้เจาหนี้ที่จะทําการบังคับคดี

ตองไปตกลงกบพนักงานบังคับคดีเอกชนเอาเอง วาตองจายคาบริการจํานวนเทาใด 

                                                 
92 เร่ืองเดียวกัน, หนา 28. 
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กลาวโดยสรุปแลว แมประเทศอังกฤษจะมีระบบใหภาคเอกชนทําการบังคับคดีได 

แตก็ไดมีการกําหนดรายละเอียดที่คอนขางชัดเจนแนนอนในหลายๆ ประเด็นทั้งประเด็นสถานะ

ของเจาพนักงานบังคับคดี การเขาสูตําแหนง ระบบการควบคุมดูแลพนักงานบังคับคดีและการ

บังคับคดี รวมถึงประเด็นของวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการ ซึ่งแมจะยังมีขอบกพรอง

ในบางประเด็นแตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวก็เห็นวาประเทศอังกฤษมีระบบการควบคุมดูแล

การบังคับคดี โดยเอกชนซึ่งคอนขางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากประเทศไทยจะนําระบบการ

บังคับคดี   โดยภาคเอกชนมาใชในประเทศไทย ก็ควรจะไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น

ตางๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิดปญหาในการดําเนินการและใหกระบวนการ

บังคับคดีโดยเอกชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
  3.1.4  ประเทศเยอรมนั 
    
  กฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศเยอรมัน ในป ค.ศ. 1890  ประเทศเยอรมัน

ไดเคยนําเอาการคุมครองผูบริโภคทางดานการโฆษณาและมาตรการแกไขเยียวยาความเสียหาย

อันเกิดจากการโฆษณาที่ไมเปนธรรมของสหรัฐอเมริกามาใช แตไมประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้ เพราะ

ระบบกฎหมายที่แตกตางกัน โดยสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมายจารีตประเพณีสวนประเทศ

เยอรมันใชระบบประมวลกฎหมาย  ศาลของประเทศเยอรมันมีความเห็นวา  บุคคลทุกคนมีสิทธิ

เสรีภาพในการที่จะพูด เขียน คิด นอกจากสิทธิข้ันมูลฐานแลวยังมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบ

ธุรกิจการคาดวย  ซึ่งการประกอบธุรกิจการคาดังกลาวยังหมายความถึง  การโฆษณาที่จําเปนตอง

เขามามีบทบาทสําคัญในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้น  ศาลของประเทศเยอรมันจึงเห็นวา  ไมควรเขา

ไปแทรกแซงเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการคาของเอกชน  อยางไรก็ดี  แนวความคิดในการ

คุมครองผูบริโภคยังคงปรากฏอยูในประเทศเยอรมัน   ดังจะเห็นไดจากการตรากฎหมายปองกัน

การแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาเรียกวา Law Againts Unfair Competition of 1906  หรือ  

Gestez Gegen Den Unlanterm Wettbewerb  เรียกโดยยอวา  UWG  ซึ่งมีหลักการทั่วไปดังนี้93 

  1. ควบคุมการแขงขันทางการคาอันไมเปนธรรมในลักษณะทั่ว ๆ  ไป 

  2.  ควบคุมการกระทําที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  เชน การโฆษณา อันเปนเท็จ

หรือเกินความจริง 

                                                 
93 วิชช  จีระแพทย.  (2533).  กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขากฎหมาย

ธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา  91-93. 
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  3.  ควบคุมการเปดเผยความลับในทางธุรกิจอันเกี่ยวกับการผลิต  หรืออาจกลาวอีก

นัยหนึ่งวา กฎหมาย  UWG  มีวัตถุประสงคที่ตองการสรางมาตรฐานทางการผลิตและจําหนาย

สินคา ตลอดจน มาตรบานทางการโฆษณาและจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจในการขางขันกัน

ประกอบธุรกิจ  ตอมา เม่ือการประกอบธุรกิจเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีบางกรณีที่           

กฎหมาย UWG  ไมสามารถเขาไปควบคุม 

  สวนทฤษฎีกฎหมายในการชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจาก

การบริโภคสินคาหรือบริการนั้น ประเทศเยอรมันมิไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษหลักในเร่ือง

ของความรับผิดจึงเปนไปตามหลักทั่วไปที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน (BGB)  ทีว่า

ดวยความรับผิดในทางสัญญาและละเมิดดังนี้ 

  
   3.1.4.1 ความรับผิดตามสัญญา 
 

  ความรับผิดตามสัญญา เพื่อคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคา  สวนใหญ

เปนไปตามหลักในเร่ืองการรับประกันสินคาเพื่อการชํารุดบกพรอง  (Warranty)   ซึ่งบัญญัติอยูใน

ประมวลกฎหมายแพง เยอรมัน โดยมาตรา 459  BGB กําหนดวาผูขายยอมรับประกันวาสินคาที่

ขายนั้น ปราศจากความชํารุดบกพรองซ่ึงอาจทําใหเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแก

ประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติหรือประโยชนมุงหมายโดยสัญญาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย  หาก

สินคานั้นชํารุดบกพรองกฎมายไดใหสิทธิผูซื้อที่จะเลิกสัญญาเสียแลวคืนสินคาและเรียกเงินคืน  

หรืออาจจะใชสิทธิลดราคาลง หรือเปลี่ยนสินคาใหมแทนที่ก็ได  สวนหนาที่ของผูซื้อกฎหมาย

กําหนดใหตองตรวจสอบสินคาที่สงมอบและทําการบอกกลาวทันทีสําหรับความบกพรองที่เห็น

ประจักษ  หากผูซื้อมิไดกระทําการเชนนั้น ถือวา ผูซื้อยอมรับในคุณภาพของสินคานั้นแลว ซึ่งจะมี

ผลทําใหผูซื้อส้ินโอกาสในการบังคับตามคํารับประกันเกี่ยวกับคุณภาพสินคานั้น 

  ในกรณีของการผิดสัญญารับประกัน  มาตรา  463  BGB  กําหนดใหผูผลิตหรือ             

ผูจําหนายมีความรับผิดในคุณภาพของสินคา  หากผูผลิตหรือผูจําหนายรับประกันในคุณภาพ

สินคาหรือความเหมาะสมของสินคา เพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ  และกรณีไมเปนไปตามที่

รับประกัน  โดยไมตองพิจารณาถึงความประมาทเลินเลอของผูผลิตหรือผูจําหนาย  ความรับผิด

ดังกลาวครอบคลุมถึงความเสียหายโดยตรง  และในบางกรณีอาจรวมถึงความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึน

เนื่องจากสาเหตุดังกลาวดวย  ถาความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากการที่ทรัพยนั้นขาดคุณสมบัติตามที่

ผูผลิตรับประกันไว  หรือการบรรยายสรรพคุณของสินคาและพฤติการณอ่ืน ๆ  ที่ถือวาเปนการ
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  จะเห็นไดวา การใหความคุมครองผูบริโภคตามหลักประมวลกฎหมายแพง

เยอรมัน  ยังคงยึดถือหลักความสัมพันธตามสัญญาเปนหลักในการพิจารณาตามหลักของการ

รับประกัน ซึ่งผูขายมีความรับผิดตอผูซื้อ ดวยเหตุดังกลาว จึงไมอาจ ที่จะคุมครองผูบริโภคได      

อยางแทจริง  ซึ่งศาลและนักกําหมายเยอรมันไดพยายามที่จะขยายความคุมครอง  ตามหลัก

สัญญาใหไปถึงผูบริโภคที่ตองไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาและบริการ ที่มิไดมีนิติ

สัมพันธกับผูผลิตตองรับภาระความเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูบริโภค หรือโดยถือวาผูบริโภคเปนผูไดรับ

ประโยชนจากสัญญาเพื่อบุคคลที่สาม (Third Party Beneficiary) 

  สวนภาระการพิสูจนความเสียหายของกฎหมายเยอรมัน  ภาระการพิสูจนตกแก

โจทกที่ตองพิสูจนขอเท็จจริงทั้งหมดที่จําเปน  ในการต้ังฐานสิทธิฟองรองของตน โจทกจึงตอง

พิสูจนความเสียหายที่ไดรับการผิสัญญาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และความสัมพันธระหวางเหตุ

แหงการกระทําของจําเลย  และความเสียหายของโจทกอยางไรก็ดี คดีความรับผิดเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคนี้  เปนการยากที่โจทกจะนําสืบใหเห็นถึงความรับผิดดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ความรับผิดของผูผลิตเพราะผูผลิตมีการจัดองคกรอยางเปนระบบ ดังนั้น  หากพยานหลักฐานฟง

ไดวา สินคานั้นมีความชํารุดบกพรอง  ศาลเยอรมันก็ใหสันนิษฐานวาเปนความประมาทเลินเลอ

ของผูผลิต  ทั้งนี้เพราะเหตุแหงการชํารุดบกพรองเปนเร่ืองที่อยูภายในการควบคุมและดูแลของ

ผูผลิตอยางเครงครัด  ผูผลิตจึงอยูในฐานะที่จะอธิบายถึงความชํารุดบกพรองไดดีกวา  ภาระการ

พิสูจนจึงกลับไปอยูที่ฝายจําเลย  แตการไดรับประโยชนในภาระการพิสูจนนี้  จํากัดเฉพาะคดีที่

ฟองผูผลิตเทานั้น  หากเปนคดีที่ฟองผูจัดจําหนายหรือผูขาย  ศาลเยอรมันจะถือหลักภาระการ

พิสูจนตามหลักคดีธรรมดาทั่วไป  โจทกจึงมีภาระการพิสูจนตองนําสืบใหเห็นถึงความประมาท

เลินเลอของผูขายดวย 

  หลักการฟองคดีในเร่ืองละเมิด  เปนไปตามหลักทั่วไปของหลักความรับผิดทาง

ละเมิด คือ ผูกระทํามีความรับผิดสําหรับการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ  เสรีภาพ  ทรัพยสิน หรือผลประโยชนที่มุงหมายจะ

คุมครองอ่ืน ๆ  ตามที่บัญญัติในมาตรา 823  BGB ซึ่งหลักดังกลาว ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยไดนําเอามาใชดวย ดังปรากฏในมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
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  เมื่อป ค.ศ. 1968  ในคดีโรคระบาดไก (Huhnerpestfall)  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวา 

วัคซีนปองกันโรคระบาดไกซึ่งจําเลยไดปรุงข้ึนนั้น ไมไดมีการฆาเช้ืออยางถูกตองเพียงพอ  ทําให

เช้ือโรคระบาดที่ใชเปนวัคซีนยังมีฤทธิ์รุนแรงอยู  เม่ือผูเสียหายนํามาใชฉีดไกของตน  ทําใหไกของ

ผูเสียหายตองตายไปถึงส่ีพัน  กวาตัวภายในเวลาไมกี่วันตอมาปรากฏวาวัคซีนนี้เปนพิษอยูต้ังแต

กอนนําออกจําหนายแลวแตไมสามารถพิสูจนไดวาการที่วัคซีนเปนพิษนี้  เกิดข้ึนไดอยางไร ศาลสูง

แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดพิพากษาใหจําเลย ซึ่งเปนผูปรุงวัคซีตองชดใชคาสินไหม

ทดแทนความเสียหายใหแกโจทกผูเสียหายตามมาตรา  823  วรรคแรกแหงประมวลกฎหมายแพง

เยอรมัน  ในคําพิพากษาคดีนี้  ศาลไดวางหลักวา  เมื่อผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนนั้นชํารุดบกพรอง 

ผูผลิตยอมมีหนาที่พิสูจนใหเห็นไดวา ความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑนั้น เปนเพราะพฤติการณ

ที่ผูผลิตไมตองรับผิดชอบ  การผลักภาระการพิสูจนกลับมายังฝายผูผลิตเชนนี้  เปนหลักที่ชอบดวย

เหตุผล  เพราะในกรณีเหลานี้การจะใหผูเสียหายตองเปนฝายพิสูจนความผิดของผูผลิตยอมเปน

ภาระหนักเกินควรคําพิพากษาดังกลาว  จึงเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง94 

  จะเห็นไดวา กฎหมายเยอรมัน เปดโอกาสใหจําเลยยกขออางข้ึนแกตัวไดวาตน

มิไดประมาทในกรณีที่จําเลยสามารถพิสูจนไดวา ไดใชความระมัดระวังดีแลวในการผลิต และ

ความเสียหายยังคงเกิดข้ึนอีกทั้ง ๆ ที่มิใชเปนเพราะการผิดพลาดในการออกแบบ หรือกรรมวิธีใน

การผลิตแตอยางใด เรียกขอยกเวนนี้วา “Escapee”หรือ “Ausseisse” 

  นอกจากนี้ ยังมีกรณีศาลเคยพิพากษาในคดีฟองรองเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขาย 

Vaccine ที่ใชฉีดปองกันโรคระบาดในไกในทํานองเดียวกันกับคดีดังกลาวขางตน หรือคดีที่รูจักกัน

ในช่ือ “Chicken Pest Case” ซึ่งขอเท็จจริงมีวา โจทกเปนเจาของฟารมเล้ียงไก ไดตกลงใหจําเลย

ซึ่งเปนสัตวแพทยมาฉีด Vaccine ใหไกของตน Vaccine ที่จําเลยใชเกิดเปนพิษเพราะมีส่ิง

ปนเปอนทําใหไกกวา 4,000 ตัว ของโจทกตายหมดส้ิน โจทกฟองเรียกคาเสียหายโดยอาศัยหลัก

ความรับผิดในสัญญาจากจําเลย ศาลพิพากษาวาจําเลยไมตองรับผิดเพราะมิใชผูผลิต Vaccine 

ทําใหเกิดประเด็นขอกฎหมายตามมาวา หากผูซื้อและผูผลิตไมมีความสัมพันธกัน เชนคดีนี้ผูผลิต 

Vaccine ไมมีนิติสัมพันธกับผูซื้อ ใครจะเปนผูตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน ความ

พยายามที่จะหาคําตอบจึงเกิดข้ึนดวยการอาศัยหลักกฎหมายละเมิด ซึ่งกําหนดหนาที่ใชความ

ระมัดระวัง และขอสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) รวมทั้งการวางหลักเกณฑใน

                                                 
94 Woffgang  Freihen  Von  Marschall, “ความรับผิดเพื่อผลิตภัณฑ  : ขอคิดบางประการในแงกฎหมายเปรียบเทียบ”.  

แปลโดย  กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  (2531).  ความรับผิดเพื่อผลิตภัณฑ  : ขอคิดบางประการในแงกฎหมายเปรียบเทียบ.  วารสาร

นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ปที่  18  (ฉบับที่ 1), หนา 172-173. 
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  นอกจากนี้ ความรับผิดของผูเสียหาย หรือที่เรียกวาผูเสียหายมีสวนประมาท 

Contributory Negligence ก็เปนขอแกตัวของจําเลยผูผลิตไดทําใหผูซื้อหรือผูบริโภคยังคงมีความ

เส่ียงในการฟองคดีกรณีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑอยู อาจกลาวไดวา Product Liability ใน

เยอรมันยังคงกําหนดใหผู เสียหายมีภาระการพิสูจนถึงความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ               

โดยผูผลิตตองพิสูจนหักลางวา ไมมีความผิดปกติเกิดข้ึนเมื่อมีการผลิต ยกเวนในกรณีของ

ผลิตภัณฑยา ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดหลักความรับผิดเด็ดขาดไวใหผูผลิตตองรับผิด                  

โดยผูเสียหายไมตองสืบถึงเหตุแหงความเสียหาย 

  ศาลไดวางแนวไวในเร่ืองหนาที่ติดตามเฝาระวังความเส่ียงภัยที่อาจเกิดข้ึนใน         

ผลิตภัณฑ การกําหนดเพดานคาเสียหายที่โจทกสามารถเรียกใหชดใชให การยกเวนไมรวมสินคา

เกษตรและของเลนเด็กเขาไวในกฎหมายฉบับนี้ การถือวาความเสียหายเกิดจากช้ินสวนของ        

ผลิตภัณฑ ถือวาเปนความเสียหายเกิดจากตัวผลิตภัณฑนั้นหาใชเกิดแกผลิตภัณฑนั้นเอง หาก

ชิ้นสวนนั้นไมไดถูกเปลี่ยนหลังจากการซื้อโดยผูบริโภคเอง การรับรองสิทธิเรียกคาเสียหายในการ

รักษาพยาบาล  คาสูญเสียความสามารถในการทํางาน แตไมมีบทบัญญัติใหผูเสียหายเรียก

คาเสียหายที่มีตอจิตใจ หรือความเจ็บปวดได95 
  
 
 
 
 

                                                 
95 สุษม   ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 79, หนา 39-42. 
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   3.1.4.2 ระบบศาล96 
 

  ระบบศาลในประเทศเยอรมันนั้น  ไมมีระบบศาลทําหนาที่วินิจฉัยคดีทุก ๆ 

ประเภท รวมอยูในศาลประเภทเดียวกัน  (Keine  einheitliche  Gerichtsbarkeit)   ซึ่งกฎหมาย

สารบัญญัติของคดีแตละประเภทนั้น จะมีศาลทําหนาที่วินิจฉัยคดีตามกฎหมายสารบัญญัตินั้น ๆ  

ปจจุบัน ประเทศเยอรมันมีศาลที่ทําหนาที่พิจารณาคดีเฉพาะดาน โดยแบงออกเปน 6 ประเภท 

ไดแก 

  (1)  ศาลรัฐธรรมนูญ  (die  Verfassungsgrichtsbarkeit)  ทําหนาที่ในการ

พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ไมวาจะเปนเร่ืองของขอบเขต  สิทธิ  และ

หนาที่ขององคกรสูงสุดของสหพันธรัฐ  หรือเปนกรณีเกี่ยวกับความเห็นที่แตกตางกันหรือมีปญหา

การขัดหรือแยงระหวางขอกฎหมายระดับสหพันธรัฐหรือกฎหมายระดับมลรัฐกับรัฐธรรมนูญ หรือ

เปนคดีพิพาทระหวางมลรัฐดวยกัน  หรือคดีพรรคการเมืองที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือ           

การกระทําที่กระทบกระเทือนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล คดีประเภทนี้เปนอํานาจของศาลธรรมนูญ 

  (2)  ศาลปกครอง  (die Verwaltungsgrichtsbarkeit)   ทําหนาที่ในการพิจารณา

พิพากษาคดีเกี่ยวกับขอโตแยงทางกฎหมายมหาชน  ระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐกับ

เอกชน หรือขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับเจาหนาที่รัฐดัวยกัน ซึ่งคลายกับระบบศาล

ปกครองของไทยนั่นเอง   

  (3)  ศาลสังคม  (die  Sozialgerichtsbarkeit)  ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี

เกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิที่จะไดรับเงินบํานาญ  อันเปนผลมาจากกฎหมายประกันสังคม  

กฎหมายวิธีพิจารณาความ คือ รัฐบัญญัติวาดวยศาลสังคม  (SGG)   

  (4)  ศาลภาษีอากร  (die  Finanzgerichtsbarkeit)  ทําหนาที่ในการพิจารณา

พิพากษาคดีเกี่ยวกับคดีภาษีอากรซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับของไทย   

  (5)  ศาลแรงงาน  (die  Arbeitsgerichtsbarkeit)   ทําหนาที่ในการตัดสินคดี

เกี่ยวกับคดีแรงงาน  กฎหมายวิธีพิจารณาความที่เปนหลัก คือ พระราชบัญญัติวาดวยศาลแรงงาน  

  (6)  ศาลปกติ  (die  Sog.  Ordentlicle  Gerichtsbarkeit)  ทําหนาที่ในการ

พิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญา  เชน ศาลแขวงซ่ึงทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาทั้ง

คดีแพงและคดีอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความที่เปนหลัก คือ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง  (ZPO)  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (StPO) ซึ่งของไทยก็จะมีศาล

                                                 
96ปุณณะ  จงนิมิตสถาพร.  อางแลว เชิงอรรถที่ 66,  หนา 34. 
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  3.1.4.3 การพิจารณาคดี97 
 

  ระบบการพิจารณาคดีของประเทศเยอรมันจะมีกระบวนการพิจารณาคดีแบบ

เรงรัด (das beschleunigte Verfahen)  ซึ่งมีจุดเดนคือ มีระบบการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว แตอาจ

ตองถูกแลกมาดวยการสูญเสียรูปแบบบางสวนของกระบวนการพิจารณาคดีไป  และใชกับกรณีที่

การพิสูจนขอเท็จจริงแหงคดีไมมีความสลับซับซอน ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไดมีการนํากระบวนการ

พิจารณาคดีแบบดังกลาวมาใชอยูบอย ๆ  และประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี  ในกรณีที่คําใหการ         

รับสารภาพเปนที่นาเช่ือถือ  จึงทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองทําการสืบพยานหลักฐานตอไป            

ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดตอกฎหมายของชาวตางชาติ  (bei auslaenderrechtlichen  

Verstoessen)  ซึ่งการพิจารณาคดีประเภทนี้จะใชรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับการละเมิดตอหนาที่

ที่จะตองจายคาเล้ียงดูและความผิดฐานบุกรุกในสถานที่สาธารณะ  (เชน  สถานีรถไฟ)   
  

  นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของการพิจารณาคดีแบบเรงรัด นอกจากจะใชกับคดีที่

จะมีลักษณะที่ไมสลับซับซอนและรวดเร็วกวาการดําเนินคดีแบบปกติ ทั่ว ๆ ไป แลว การพิจารณา

คดีแบบเรงรัดของประเทศเยอรมัน ยังมีจุดเดน ดังนี้ 98  

  1.  สามารถฟองคดีดวยวาจาได โดยไมตองยื่นคําฟองเปนลายลักษณอักษร

ลวงหนากอน  (มาตรา  417, 418 III) 

  2.  ไมมีคําส่ังใหไตสวนมูลฟองหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือกระบวนพิจารณาในช้ัน

ไตสวนมูลฟองจะถูกยกเลิกไปทั้งหมด  (มาตรา  418 I) 

  3.  ระยะเวลาในการแจงวันนัดสืบพยาน  (die  Ladungsfrist)  ใหจําเลยทราบ

ภายใน  24  ชั่วโมง เทานั้น  (มาตรา  418 II 3)   และการแจงวันนัดสืบพยาน ศาลไมถือเปนเร่ืองที่

สําคัญหรือจําเปน ถาหากผูถูกกลาวหาสมัครใจที่จะนํามาศาลหรือถูกนําตัวมา (มาตรา  418 II 1) 

  4.  ในกรณีที่เปนที่คาดหมาย วาศาลจะไมลงโทษจําคุกไมนอยกวา  6  เดือน         

ในกรณีดังกลาวจะตองมีการแตงต้ังทนายความใหจําเลย 

                                                 
97 เร่ืองเดียวกัน, หนา 41. 
98 เร่ืองเดียวกัน, หนา 42-43. 



73 

  5.  การสืบพยานบุคคล  พยานผูเชี่ยวชาญ  และผูถูกกลาวหารวมสามารถทําได

โดยการอานคําใหการ ซึ่งแตเดิมของบุคคลดังกลาวที่เคยใหการไว  โดยที่มีเงื่อนไขวาจะตองไดรับ

ความยินยอมจากจําเลย  ทนายจําเลย  และพนักงานอัยการเทาที่บุคคลดังกลาวจะมีตัวอยูในชั้น

สืบพยาน  (มาตรา  420 III) 

   
  3.1.4.4 การเยียวยาในทางกฎหมาย99  
 

  ผลในทางกฎหมายของการเยียวยาในทางกฎหมายมี 2 ประการ คือ 

  1.  ผลในการชะลอสภาพเด็ดขาดของกฎหมาย  (im Suspensiveffekt)  กลาวคือ  

การเยียวยาทางกฎหมายที่ยื่นภายในกําหนดถูกรูปแบบและไดรับอนุญาตใหยื่นไดนั้น  จะเปนการ

ชะลอสภาพเด็ดขาดของกฎหมายในทางรูปแบบ 

  2 .   ผลในการใหกระบวนพิจารณาเขาสู การวินิจ ฉัยของศาลที่ สู งกว า                        

(im  Devolutiveffekt) 

  สําหรับรูปแบบของการเยียวยาทางกฎหมายมี 3 รูปแบบดวยกันคือการอุทธรณ  

(Berufung)  การฎีกา  (Revision)  การคัดคานคําส่ังศาล  (Beschwerde) 
 

 

  3.1.4.5 การอุทธรณ  (Berufung)100 
 

  การอุทธรณทั้งในดีแพงและคดีอาญาโดยหลักแลว จะเปนการอุทธรณคัดคานคํา

พิพากษาของศาลชั้นแรก  ซึ่งหากเปนคดีแพงจะเปนไปตามมาตรา  511  แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ZPO) สวนคดีอาญาจะเปนไปตามมาตรา 312 แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (StPO)  ซ่ึงหลักในการอุทธรณจะแตกตางจากการฎีกาในแงที่วาการ
อุทธรณเปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง  ในคดีแพงเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีอยางรวดเร็ว 
  สําหรับวิธีการอุทธรณโดยหลักแลว จะอุทธรณไดตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่

กฎหมายกําหนด  กลาวคือ  เปนกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหอุทธรณได  ทําตามรูปแบบที่กฎหมาย

กําหนด  (มาตรา  518 ZPO, 312 StPO)  และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้ง           

คําพิพากษาดังกลาวจะตองเปนผลรายแกผูอ่ืนอุทธรณดวย (Beschwer) 

                                                 
99 เร่ืองเดียวกัน, หนา 43. 
100 เร่ืองเดียวกัน, หนา 44. 



74 

  ในคดีแพงผูที่จะโตแยงหรือไมพอใจในคําพิพากษาของศาลข้ันตนจะตองอุทธรณ 

1 เดือนนับแตวันที่ไดสงคําพิพากษา  (516  ZPO)  นอกจากน้ี การอุทธรณในคดีแพงไดนั้น           

ตองมีจํานวนทุนทรัพยมากกวา  600  ยูโร  ซึ่งถือวามีการกําหนดวิธีการอุทธรณในลักษณะ

เชนเดียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั่นเอง 

  นอกจากนี้ การอุทธรณในคดีแพงตองมีการใหเหตุผลดวย ซึ่งถือ เปนเงื่อนไขที่สําคัญ

อีกอยางหนึ่งในการอุทธรณ โดยตองใหเหตุผลเปนหนังสือ  (มาตรา  519 ZPO)  

 
3.1.4.6 การฎีกา  (Revision) 
 

  สําหรับในการฎีกา (Revision) ในคดีแพง ตามกฎหมายเยอรมันนั้น จะฎีกาได

เฉพาะแตปญหาขอกฎหมายเทานั้น (eine Rechtsverletzung) 

  นอกจากนี้  การฎีกา  (Revision) ในคดีแพงนั้น  ถือเปนการฎีกาคัดคาน                  

คําพิพากษาที่อุทธรณมาจากศาลสูงสุดแหงมลรัฐ  (มาตรา  545 ZPO)  และการฎีกาจะทําได             

ก็ตอเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขของการฎีกา  กลาวคือ   

1. จํานวนทุนทรัพยตองมากกวา  60,000  DM  ข้ึนไป  (มาตรา 546(1) ZPO) 

หรือทุนทรัพยไมเกิน  60,000 DM  แตไดรับอนุญาตจากศาลใหฎีกา  โดยศาลตองระบุเหตุผลไวใน

คําพิพากษาศาลอุทธรณ  และตองปรากฏวา เม่ือฎีกาแลว จะทําใหผลของคําพิพากษาที่ศาลฎีกา

ไดวางแนวไวตางไปจากเดิม หรือฎีกาดังกลาวเปนขอกฎหมายที่สําคัญ  (มาตรา 546 ZPO)   

2. คําพิพากษาศาลอุทธรณเปนผลรายตอผูยื่นฎีกา  และการไดฎีกาภายใน

ระยะเวลาและรูปแบบที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งไดใหเหตุผลในการฎีกาตามกฎหมายกําหนดไว

กลาวคือ 

การใหเหตุผลในการฎีกา จะตองระบุไวในคําฟองฎีกา  โดยตองบรรยายใหเห็นวา

คําพิพากษาศาลอุทธรณไมชอบอยางไร และขอใหยกคําพิพากษาศาลอุทธรณ  รวมทั้งตอง

บรรยายใหเห็นวาขอกฎหมายขอใดที่ศาลอุทธรณตัดสินผิด101  ซึ่งขอกฎหมายดังกลาวศาล

อุทธรณไดนํามาใชในการตัดสินคดี  อยางไรก็ตาม ศาลฎีกามีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง

ตรวจสอบขอผิดพลาดของขอกฎหมายอ่ืนๆ  ดวยที่อยูในขอบเขตของการฎีกา   

                                                 
101 ขอกฎหมายที่ตัดสินผิด หมายถึง  ขอกฎหมายท่ีศาลตีความผิด การตีความขอกฎหมายที่ผิดจะตองเปนเหตุอันนําไปสูการตัดสินคดี  

กลาวคือ อยางนอยที่สุดจะตองมีความเปนไปไดทีวาหากไมมีการตัดสินขอกฎหมายที่ผิดพลาดเชนนี้แลวผลของคําพิพากษา         

จะออกมาเปนอยางอื่น 
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  3. ศาลฎีกาอาจปฏิเสธไดหากเปนฎีกาในขอกฎหมายที่ไมเปนสาระสําคัญและ

เปนฎีกาที่ไมมีโอกาสที่จะชนะ  (มาตรา 554b ZPO) 

  4. หากทุนทรัพยไมถึงตองไดรับอนุญาตใหฎีกา  เชน  ในคดีแหง คําอนุญาตให

ฎีกา หากศาลอุทธรณนั้น ศาลฎีกาจะตองถูกผูกมัดตามคําอนุญาตใหฎีกาดังกลาว 

  ปจจุบัน การฎีกาโดยใชทุนทรัพยเปนเกณฑในการวินิจฉัยนั้นไดยกเลิกแลว         

ตามมาตรา 543 ZPO ที่แกไขใหม  (ธันวาคม  2001)   

   
  3.1.4.7 การคัดคานคําสั่งของศาล (Beschwerde) 
 

  การคัดคานคําส่ังของศาลจะเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเอาไวในทุก ๆ สาขา

ของกฎหมาย  ซึ่งโดยหลักแลว จะเปนกรณีที่ศาลในลําดับช้ันที่สูงข้ึนไปจะทําการตรวจสอบ             

คําวินิจฉัยของศาลที่ถูกคัดคาน  โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การคัดคานคําส่ังของศาลจะเปนกรณี

ที่เปนการคัดคานคําส่ังของศาล  เฉพาะท่ีเปนขอยกเวนเทานั้นที่เปนการคัดคานคําพิพากษาของ

ศาล  (มาตรา 567 (1) ZPO) 

 
    3.1.5  ประเทศญ่ีปุน 
 
  ประเทศญ่ีปุนมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่เนนการใชมาตราดาน

กฎหมายของรัฐเปนหลัก  บังคับใชกฎหมายเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการบริโภคสินคาและ

บริการของประชาชนดังจะเห็นไดจากการมีกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุมครองผูบริโภคที่เรียกวา The 

Consumer Protection Fundamental Law ซึ่งประกาศใชเม่ือวันที่  30  พฤษภาคม ค.ศ. 1968  

หรือ พ.ศ. 2511  ในกฎหมายฉบับนี้  กําหนดชัดเจนวารัฐมีหนาที่หลักหลายประการในการ

คุมครองผูบริโภคโดยไมระบุวาสิทธิของผูบริโภคมีอยูอยางไร  กอนหนานั้นประเทศญ่ีปุนก็มี

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง  เชน  หลัง

สงครามโลกมีปญหาเร่ืองความปลอดภัยในอาหาร รัฐบาลเสนอกฎหมายความปลอดภัยในอาหาร 

หรือ Food Sanitation Law ออกใชบังคับ  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดมาสูระบบการคุมครอง

ผูบริโภคโดยมีกฎหมายพื้นฐานดังกลาวขางตนเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1961  เมื่อมีการกอต้ังสภาพท่ี

เรียกวา Council for Social Policy Improvement Strategies  เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาตอ

เลขาธิการขององคกรดานการวางแผนทางเศรษฐกิจ  ที่เรียกวา Economic Planning Agency 
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  ใน ป ค.ศ. 1968  สภา  Die ผานกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุมครองผูบริโภค หรือ The 

Consumer Protection Fundamental Law  กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหรัฐบาลกลาง รัฐบาล

ทองถิ่น  ธุรกิจ  และผูบริโภค  มีหนาที่ในการคุมครองผูบริโภค  โดยเนนการใชมาตรการทาง

กฎหมายมหาชนของฝายบริหารเปนหลัก  กลาวคือ  ใหรัฐบาลกลางออกกฎหมายสําคัญ ๆ  

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  จํานวน  9  กรณี ดังตอไปนี้ 

  1. การปองกันอันตรายจากการบริโภค  กําหนดไวในมาตรา 7  แหงกฎหมาย

พื้นฐานดานการคุมครองผูบริโภค 

  2. มาตรการดานความเที่ยงตรงในเร่ืองน้ําหนักและการวัดกําหนดไวในมาตรา 8 

  3. การมีมาตรฐานที่เหมาะสม  มาตรา 9 

  4. ฉลากสินคา มาตรา 10 

  5. ประกันความเปนธรรมและการแขงขันเสรีทางการคามาตรา 11 

  6. สงเสริมการพัฒนาองคความรูและการศึกษาของผูบริโภคมาตรา  12 

  7. การเปดโอกาสใหผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะมาตรา  13 

  8. วางรากฐานเกี่ยวกับเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบ

สินคาและบริการ มาตรา  14 

  9. กอต้ังระบบการรองเรียนใหผูบริโภคไดมีชองทางในการเรียกรองเมื่อมีความ

เสียหายเกิดข้ึน มาตรา  15 

  ระบบการคุมครองผูบริโภคในประเทศญ่ีปุนจึงเปนระบบที่ใชกฎหมายที่กําหนดข้ึน

ตามกรอบแมบทเปนหลัก  และมีกฎหมายที่ออกใชบังคับตามกรอบที่กําหนดไวในกฎหมาย

พื้นฐาน Fundamental Law  ที่กลาวมาแลวมากมาย  ตัวอยางเชน  กฎหมายที่เกิดข้ึนเพื่อความ

ปลอดภัย  ตามกรอบมาตรา 7  แหง  Fundamental Law 

  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑ  ตลอดจน

ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือน  เคร่ืองใชไฟฟาแกสหุงตม  รถยนตบรรทุก  มาตรฐานอาคารส่ิงปลูก

สราง ฯลฯ 

  ใน ป ค.ศ. 1973  สภาพไดผานกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยใน

การบริโภค ชื่อ  Consumer Product Safety Law   
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  ในป ค.ศ. 1994  สภาพผานกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ Product liability 

Law  ซึ่งผานการถกเถียงทางวิชาการและผานการเรียกรองของผูบริโภคและองคการตาง ๆ  มา

ยาวนานกวา  20  ป  กฎหมายฉบับนี้นับไดวาเปนกฎหมายที่กําหนดสิทธิและบทบาทของผูบริโภค

ในการคุมครองตน เมื่อประสบความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  กลาวคือใหผูบริโภค

ไดมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดโดยไมจําเปนตองนําสืบถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอ   

เพียงแตนึกวามีความบกพรองในผลิตภัณฑ  และความเสียหายเกิดข้ึนจากความบกพรองนี้นับได

วาเปนการเปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถฟองคดีแพงเพื่อชดใชเยียวยาได  โดยวิธีการนําสืบ

แตกตางจากคดีละเมิดทั่วไป 

  นักกฎหมายญ่ีปุนบางฝายเห็นวา การนําสืบประเด็นดังกลาวไมจําตองชัดเจนจน

ปราศจากสงสัย  ขอเพียงสืบใหเห็นวาความบกพรองนั้นเปนทีประจักษวาไมควรเกิดข้ึนตามความ

คาดหมายธรรมดาของผูบริโภค  ก็นาจะถือไดวาสืบถึงความบกพรองแลว102 

  
  3.1.5.1 ระบบการระงับขอพิพาทนอกศาล   
 

  จัดใหมีระบบการรองเรียนที่ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงการเยียวยา ชดใชความ

เสียหาย 

  ปจจุบันมีองคกรภาครัฐซ่ึงทําหนาที่ดังกลาวทั้งในระดับประเทศและในระดับ

ทองถิ่น  ไดแก   The Japan Consumer Information Center (JCIC)  ซึ่งตอมาเรียกช่ือใหมวา 

National center for Consumer Affairs (NCCA) 

     NCCA  จะทําหนาที่กระจายขอมูลในระบบ Net-work ที่เรียกวา (Pio – Net)  

หรือ Practical Living Information Online Network  อันเปนขอมูลที่ประกอบดวยสาระสําคัญที่

ควรรูและขอรองเรียนของผูบริโภคทั่วประเทศไปยังเครือขายเพื่อผูบริโภคในทิ้งถิ่นตาง ๆ   อันชวย

ทําใหเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของท้ังภาครัฐ ทองถิ่น  และเอกชน103   

     นอกเหนือจากระบบระงับขอพิพาทและการใหขอมูลแกผูบริโภคแลว ปจจุบันมี

การปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งทําใหผูบริโภคที่เปนผูเสียหายสามารถอาศัย

ขอมูลที่ผูประกอบธุรกิจซึ่งถูกกําหนดใหตองจัดการใหมีขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อการดําเนิน

                                                 
102 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 75,  หนา 11-16. 
103 เร่ืองเดียวกัน, หนา  17. 
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3.1.5.2 การพิจารณาคดี105

 

 

  วิธีพิจารณาคดีเล็กนอย หรือ Small Claim Court ของประเทศญี่ปุน มีรูปแบบ

การพิจารณาคดีแบบรวบรัด  ซึ่งจะเปนคดีประเภทการเรียกคืนสินคา  การเรียกคืนเงินประกันจาก

การเชาอสังหาริมทรัพย  การไมจายคาลวงเวลา  การเรียกรองคาเสียหายในการซอมรถในกรณี

อุบัติเหตุทางรถยนต  ซึ่งมีระบบการพิจารณาคดีโดยมีกระบวนการที่ไมมีความยุงยาก  ซ้ําซอน  

ความรวดเร็ว  และเสียคาใชจายนอย  และที่สําคัญคือ สามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในวัน

เดียวได  โดยมีทุกฝายที่ เกี่ยวของ  เชน  โจทก  จําเลย  ทนายความของท้ังสองฝายและ

พยานหลักฐานตาง ๆ  มาอยูพรอมหนากัน จึงทําใหมีการเรียกวิธีการพิจารณาคดีแบบนี้วา     

“ศาลโตะกลม  (Round Table Court)” ซึ่งอยูภายใตกฎหมายช่ือ “Japanese Small Claims 

Procedure”  โดยมีการประกาศใชเมื่อวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1998  ซึ่งไดนํารูปแบบมาจาก           

วิธีพิจารณาคดีเล็กนอยของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชน

ที่มีคดีความเล็กนอยไดมีโอกาสใชสิทธิทางศาลเพื่อแกไขเยียวยา  ความเสียหาย  โดยการทําให

ประชาชนรูสึกวา “เปนศาลของประชาชน”  เปนที่พึ่งของประชาชนเมื่อเกิดคดีความ                       
 

วิธีพิจารณาคดีเล็กนอย หรือ Small Claim Court ของประเทศญ่ีปุนดังกลาว            

มีหลักการ 3 ประการ กลาวคือ 

  1.  เจาหนี้ที่จะใชสิทธิผานกระบวนการนี้  ตองมีจํานวนหนี้ไมเกินกวา 600,000 

เยน  ถึงแมศาลพิจารณาคดีรวบรัดตามปกติ  จะมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มี

มูลคาสูงถึง 1,400,000 เยน ก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา  368(1)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงของประเทศญ่ีปุน   

  2.  โจทกมีหนาที่ตองจัดทําคําฟองเพื่อขอใหมีการพิจารณาคดี  เม่ือไดมีการยื่น

คําฟองใหพิจารณาคดีแบบเล็กนอย ทั้งนี้ ตามมาตรา  368(2)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงของประเทศญ่ีปุน  ซึ่งรายละเอียดของคําฟองตองมีขอความดังนี้ 

                                                 
104 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  18. 
105 ปุณณะ  จงนิมิตสถาพร.  อางแลว เชิงอรรถที่ 66,  หนา 27-34. 
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  “ขาพเจาขอใหมีการพิจารณาคดีนี้โดยการใชกระบวนการพิจารณาคดีเล็กนอย  

ขาพเจาในฐานะโจทกไดขอใชกระบวนการพิจารณาคดีแบบรวบรัดในปนี้เปนจํานวน 2 คร้ังแลว” 

  3.  โจทกมีสิทธิยื่นฟองคําตอศาลเพ่ือขอใหมีวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยไดไมเกิน

จํานวน  10  คร้ังตอป  และโจทกมีหนาที่ตองเปดเผยจํานวนคดีที่ไดยื่นฟองตอศาลพิจารณาคดี

รวบรัด ทั้งนี้ ตามมาตรา  368(3)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศญ่ีปุน   
 

  จะเห็นไดวา ขอพิพาทหลักของการใชวิธีพิจารณาคดีเล็กนอย คือ  การจํากัดสิทธิ

เรียกรองที่เปนจํานวนเงินที่เปนคดีความตองไมเกิน  600,000 เยน หรือในกรณีของสิทธิเรียกรองที่

อยูในรูปแบบอ่ืน  แตมีมูลคาเทียบเทาเปนตัวเงินไมเกินที่กําหนดไว  ยกเวนกรณีการสงมอบสินคา

หรือการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ถึงแมจํานวนมูลคาสิทธิเรียกรองจะอยูภายใตจํานวนดังกลาว                 

ก็ไมสามารถมาดําเนินกระบวนพิจารณาแบบคดีเล็กนอยได  วิธีพิจารณาคดีเล็กนอยสามารถ

ดําเนินการไดทั้งในกรณีของ  Objective  Joint  Claims106  หรือ  Subjective  Claims107  ทั้งนี้

ตามมาตรา 373(3) (iv)  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศญ่ีปุน  

  นอกจากนี้ จะเห็นไดวา การนําคดีข้ึนสูวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยนั้น มีความสะดวก

รวดเร็ว หรือมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด  (Summary  Court)  กฎหมายจึงกําหนดจํานวนคดีที่

โจทกจะขอใหศาลพิจารณาคดีหรือนําคดีข้ึนสูศาลได  ไมเกินกวา  10  คร้ังตอป  ทั้งนี้ เพื่อสราง

ความเทาเทียมใหกับประชาชน และไมใหสถาบันการเงินใชวิธีพิจารณาคดีแบบนี้ ในการติดตาม

ทวงหนี้ลูกหนี้ที่มีจํานวนหนี้เล็กนอยที่สามารถเขาสูวิธีพิจารณาคดีแบบนี้ได แตเมือ่ศึกษากฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคของไทยแลว กฎหมายไมไดกําหนดไวอยางเชนของประเทศญ่ีปุน          

แตอยางใด ซึ่งคดีเกี่ยวกับลูกหนี้กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน แลวผิดนัดไมชําระหนี้ ก็จะมีผลที่           

ผูประกอบธุรกิจอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคของไทยเปนเคร่ืองมือได เพราะกฎหมาย

ฉบับนี้  เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 แลว ถือวาคดีที่

ผูบริโภคผิดนัดไมชําระหนี้แกผูประกอบธุรกิจกับตามสัญญากูยืมเงินแลว ก็ยอมถือเปนคดีผูบริโภค 

จึงเปนปญหาที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับในวงกวางอยางมากซ่ึงจะวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป
   

                                                 
106 Objective  Joint  Claims  หมายถึง  การที่โจทกยื่นฟองจําเลยเรียกรองหนี้เงินยืมจํานวน  200,000  เยน  ในขณะเดียวกันก็ยื่น

คําขอใหลูกหนี้ชําระหนี้เงินอีก  300,000  เยน  จะเห็นวามูลคาที่กําหนดไวในการเขาสูกระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยของคดีนี้             

มีจํานวนไมเกิน  600,000  เยน 
107 Subjective  หมายถึง  การที่โจทกยื่นฟองจําเลย  A  ตอศาลเรียกรองหนี้เงินยืมจํานวน  100,000  เยน  ในขณะเดียวกันเจาหนี้

คนดังกลาวก็ยื่นฟองจําเลย  B  ในอีกคดีหนึ่งในฐานะผูคํ้าประกันหนี้เงิน  กรณีนี้จะเห็นวาถึงแมการฟองตอศาลของท้ังสองกรณีจะ

เปนการฟองรองที่เปนหนี้จํานวนเงินทั้งคู  แตกรณีหลังไมสามารถดําเนินการผานวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยได 
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ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีเล็กนอย หรือ Small Claim Court ในประเทศญ่ีปุน                             

มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้    

1.  มีความรวดเร็วในการทําคําพิพากษา กลาวคือ   โดยหลักแลวจะตองมีการ          

สงมอบคําพิพากษาทันทีหลังจากที่ศาลเสร็จกระบวนการแถลงดวยวาจาตอศาลแลว แต                   

วิธีพิจารณาคดีประเภทนี้ การสงมอบคําพิพากษาไมจําเปนตองอยูในรูปของเอกสารตนฉบับที่            

ผูพิพากษาไดทําข้ึนเทานั้น  ธุรการศาลอาจสงมอบเน้ือหาของคําพิพากษาโดยการอัดเทปและสง

เทปเหลาใหคูกรณีก็ได หรืออาจมีการนัดเพื่อสงคําพิพากษาในอีกวันถัดมาก็ได   

  2.  คําส่ังใหมีการพิทักษทรัพยชั่วคราว กลาวคือ เมื่อผูพิพากษารับคําฟองของ

โจทกไมวาจะรับทั้งหมดหรือเพียงบางสวน คําพิพากษาที่ออกมาจะตองมีคําส่ังในเร่ืองการพิทักษ

ทรัพยชั่วคราว 

  3.  มีแบบฟอรมคําขอเขาสูกระบวนวิธีพิจารณาคดีเล็กนอยไดโดยงาย โดยให

ประชาชนสามารถกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดใหไวจะมีบริการอยูที่เคานเตอรบริการ

ดานหนาศาลพิจารณาคดีแบบรวบรัด 

  4.  การฟองรองคดีโดยวาจาได แทนลายลักษณอักษร (ตามมาตรา  271)  และ

ตองมีความชัดแจงแหงขอหา (ตามมาตรา  272) 

5.  คาธรรมเนียมสําหรับคดีเล็กนอยมีราคาถูก ซึ่งปกติจะอยูระหวาง  1%  และ  

2%  ของจํานวนที่จะไดรับการจายชดเชย  ถือวาอยูในเกณฑที่สมเหตุสมผล  ซึ่งหลักเกณฑการคิด

คาธรรมเนียม เปนดังนี้108 

 

จํานวนเงนิที่ขอใหชดเชย คาธรรมเนียม 

นอยกวา  100,000  เยน 1,000  เยน 

100,001-200,000  เยน 2,000  เยน 

200,001-300,000  เยน 3,000  เยน 

300,001-400,000  เยน 4,000  เยน 

400,001-500,000  เยน 5,000  เยน 

500,001-600,000  เยน 6,000  เยน 

 

 

                                                 
108 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  31. 
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  3.1.5.3 การบังคับคดี109 
 

พนักงานบังคับคดี มีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ (Public Officer) แตไมมสีถานะ

เปนขาราชการและไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน แตถือวาเปนเจาพนักงานของ

ศาลแขวงประจําทองถิ่น  

สําหรับคาธรรมเนียมใหเรียกเก็บตามที่กําหนดโดยขอกําหนดของศาลฎีกา 
 

 3.1.6 ประเทศแคนาดา  
  

 ประเทศแคนาดา ใน Quebec มีการจัดต้ัง Small Claims Court ข้ึนในป  ค.ศ. 1971 

เรียกว า “The Courdes Des Petities Creances” โดยมีเจตนารมณ เช นเดียวกับการจัดต้ัง small 

claims court ในประเทศอ่ืนๆ ลักษณะเฉพาะท่ีทําให ศาลนี้แตกต างจากศาลทั่วไป คือ                      

มีบทบัญญัติห ามมิให นิติบุคคลเป นโจทก ฟ องในศาลนี้ รวมถึงการมิให ทนายความเข ามา

ในขั้นตอนการพิจารณาคดี Small Claims โดยมีข อยกเว นเพียงบางกรณีเท านั้น ทั้งนี้                    

ผูพิพากษาจะมีบทบาทในทุกกระบวนพิจารณาและใช กระบวนพิจารณาที่ยืดหยุน 

 
3.1.6.1 การพิจารณาคดี 
 

  ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นถึงจํานวนที่ เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของคดีที่ เขาสู

กระบวนการวิธีพิจารณาคดีเล็กนอย  ชี้ใหเห็นวาประชาชนมีทัศนคติที่ดีข้ึนตอวิธีพิจารณาของศาล  

โดยเฉพาะประโยชนในดานการนําคดีข้ึนสูศาลดวยตนเอง  โดยไมตองผานทนายความ 

  จากสถิติของระยะเวลาในการพิจารณาคดี Small Claims  พบวา  กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาลปกติใชเวลาเฉล่ีย  8.8  เดือนตอ  1  คดี  ในขณะที่กระบวนวิธีพิจารณาคดี

เล็กนอยใชเวลาเพียง  1.5  เดือน 
 

  จะเห็นไดวา วิธีพิจารณาคดี Small Claims จะมีความสะดวก รวดเร็ว มีข้ันตอน

กระบวนการที่เรียบงาย และประหยัดคาใชจาย ที่ประชาชนใชบริการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ก็ตาม              

แตก็ยังมีขอบกพรองอยู กลาวคือ 

  1.  ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดี Small Claims  คูกรณีตางก็ถูกบังคับใหเขาสู

กระบวนการพิจารณาแบบ  “วันเดียว”  ดังนั้น  สําหรับผูที่ไมเคยผานกระบวนการทางศาล          

                                                 
109 สมเกียรติ วรปญญาอนันต และคณะ.  อางแลว เชิงอรรถที่ 81,  หนา 52. 
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  2.  การมีกระบวนการพิจารณาคดีแบบรวบรัด หรือใหเสร็จส้ินที่ศาลชั้นเดียว          

หรือส้ินสุดที่ศาลอุทธรณ ทําใหผูแพคดีไมสามารถอุทธรณไดไมวากรณีใด ๆ  จะเปนการตัดโอกาส

ผูแพคดีในการย่ืนเร่ืองใหศาลสูงพิจารณา  จะมีผลทําใหคูกรณีตางก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อให

ตัวเองเปนฝายชนะ  ดังนั้น การปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความจึงเปนทางออกอยาง

หนึ่ง  ซึ่งก็ทําใหคูกรณีไมวาโจทกหรือจําเลยที่พยายามจะชนะคดีตองเสียคาใชจายไปกับการ

ปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษา  ซึ่งเฉลี่ยแลวประมาณ  50,000-60,000  เยน  เพื่อลดความเส่ียง

ตอการแพคดีในกระบวนการพิจารณาคดี 

  3.  ในกระบวนวิธีพิจารณาคดี Small Claims  ศาลเปดโอกาสใหประชาชน

สามารถเขารวมฟงในกระบวนการพิจารณาได  ซึ่งในความเปนจริงแลว  ควรเปนเร่ืองที่ตองให

คูความอนุญาตที่จะใหทําการเปดเผยกระบวนการพิจารณาตอสาธารณชนได 

  4.  ในกระบวนการพิจารณาคดี Small Claims  คูกรณีอาจปกปดความจริงอันจะ

ทําใหตนตองเสียประโยชนหรือบางครั้งถึงข้ันขัดขวางกระบวนการสืบสวน  สอบสวน  ดวยวิธีการ

ตาง ๆ  ไมวาจะเปนการทําใหความจริงเปล่ียนแปลงไป  หรือทําใหขอเท็จจริงเปนอยางอ่ืน             

จนทําใหความนาเชื่อถือของพยานบุคคลท่ีถูกอางเขามาในคดีก็อาจถูกบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อให

ทั้งโจทกหรือจําเลยในคดีฝายใดฝายหนึ่งชนะคดีได 

  5.  กรณีคดีที่มีความซับซอน  ไมอาจนําการพิจารณาคดี Small Claims  มาใชได

อยางมีประสิทธิภาพ  เพราะคดีตองใชเวลาในการสืบพยาน  หรือตองใชความเห็นของผูเช่ียวชาญ

ประกอบการพิจารณา  หรือตองไปเผชิญสืบสภาพหรือสถานท่ีเกิดเหตุ เพราะการพิจารณาคดี 

Small Claims รวบรัดและมีเวลาที่จํากัด 

  6.  การโอนกระบวนการพิจารณาคดี Small Claims หากเขาสูกระบวนการ

พิจารณาคดีแบบสามัญทั่วไป  คูความตองประสบกับปญหาคาใชจายที่เพิ่มมากข้ึน  รวมทั้ง

ระยะเวลาที่อาจตองเสียในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลตอไป 

  7.  สรางความหนักใจใหผูพิพากษาที่ทําหนาที่พิจารณาคดี Small Claims เพราะ

จะตองทําการตัดสินจากพยานหลักฐานที่ไดมาในระยะเวลาอันรวดเร็วจํากัด อาจมีความผิดพลาดได   

ทําให ผูพิพากษาตองพยายามที่ ใหมีการประนีประนอมยอมความกันระหวางคูความ                  
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  8.  กระบวนการพิจารณาคดี Small Claims ถูกจํากัดดวยจํานวนมูลคาสิทธิ

เรียกรองเปนจํานวนตามที่กําหนดไว  แตหากคูกรณียินยอมตกลงที่จะเพิ่มจํานวนสิทธิเรียกรอง           

ก็สามารถกระทําได 

  9.  การคัดคานคําตัดสินของผูพิพากษาอาจทําใหคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล

ไมมีความศักด์ิสิทธิ์และขาดความนาเช่ือถือ หากวา  ผูพิพากษาที่พิจารณาคดี Small Claims กับ 

ผูพิพากษาที่ตัดสินการคัดคานหรือการอุทธรณเปนคนเดียวกันหรือตัดสินไปโดยไมมีการสืบพยาน

เพิ่มเติมหรือมีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมอีก  
 

3.1.6.2 การบังคับคดี110 
 

หลักการบังคับคดีทางแพงในประเทศแคนาดา กําหนดไวในกฎหมายเฉพาะของ

แตละมลรัฐ อาทิเชน – มลรัฐ Quebec หลักการบังคับคดีแพงทั่วไปไดถูกกําหนดไวใน Code of 

Civil Procedure โดยบัญญัติวา การจะบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นจะเกิดข้ึนไมได เวนแต              

จะกระทําโดย 

1. Bailiff 

2. Sheriff หรือ Sheriff officer 

ในคดีมโนสาเร ( Small claims = ฟองรองกันไมเกิน 7000$) เจาหนี้สามารถรอง

ขอให Bailiff หรือ Advocate ทําการบังคับคดีใหได และในกรณีที่เจาหนี้เปนบุคคลธรรมดา 

สามารถรองขอใหจาศาลหรือบุคคลซึ่งแตงต้ังโดยรัฐมนตรี ดําเนินการบังคับคดีใหก็ได  

โดยท่ัวไปนั้นอํานาจหนาที่ของ Bailiff จะเกี่ยวของกับงานเอกสารและ

กระบวนการทางศาล รวมไปถึงทําการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล อาทิเชน การยึด

ทรัพยสิน การขายทรัพยสิน และการขับไลออกจากที่ดิน รวมถึงการปฏิบัติอ่ืนที่เกี่ยวของ 

สวน Sheriff นั้น มีหนาที่บังคับคดีใหเปนไปตามคําส่ังของศาล หรือหมายที่ออก

โดยศาลนั้นๆ รวมถึงมีอํานาจในการยึดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ รวมถึงการปฏิบัติอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนกัน ทั้ง Sheriff และ Bailiff ( Court Bailiff ) ตางก็มีสถานะเปนเจาพนักงานศาล          

                                                 
110 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 6. 
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  เนื่องจากประเทศแคนาดาเปนประเทศที่กวางใหญมาก ดังนั้น การบังคับคดี       

แมเจาหนี้จะเลือกใชบริการของทางศาล แตการบังคับคดีบางคร้ังอาจทําไดลาชา เนื่องจาก

เจาหนาที่ขาดความชํานาญ และจํานวนเจาหนาที่ของศาลที่มีอยูนั้นไมเพียงพอกับจํานวนคดีที่

นับวันจะมากข้ึน ดังนั้น ในบางรัฐ จึงไดมีการขยายอํานาจหนาที่ของ Sheriff ไปสูภาคเอกชน  หรือ

ที่เรียกวา Civil Enforcement Agency ซึ่งอาจอยูในรูปของ Private Bailiff Company หรือ Bailiff 

Agency เชน ในมลรัฐ Alberta , มลรัฐ Quebec , มลรัฐ British Columbia , มลรัฐ Ontario     

เปนตน 

  กลาวโดยสรุป Bailiff ของประเทศแคนาดา จึงแบงออกเปน 

1. Court Bailiff มีสถานะเปนเจาพนักงานศาล 

2. Civil Enforcement Agency/Private Bailiff Company มีสถานะเปนตัวแทน

ทางเอกชนของเจาหนี ้มีอํานาจทําการบังคับคดีเหนือทรัพยสินของลูกหนี ้และสามารถถูกวาจาง

โดยประชาชนทั่วไป 

 
3.1.6.3 การเขาสูตําแหนง111 
 

พนักงานบังคับคดีประเภท Sheriff หรือ Sheriff Officer ซึ่งเปนเจาพนักงานของ

ศาลนั้น จะมีกฎหมายกําหนดวิธีในการเขาสูตําแหนงไว บางมลรัฐจะอยูในรูปของ Sheriff Act 

โดยตรง ซึ่งเนื้อหาในสวนของวิธีการเขาสูตําแหนงของมลรัฐสวนใหญก็จะมีลักษณะคลายกัน คือ 

Sheriff จะมาจากการแตงต้ัง มิใชมาจากการเลือกต้ัง อาทิเชน มลรัฐ British Columbia 

Sheriff มาจากการแตงต้ังโดยรัฐมนตรี มลรัฐ Newfoundland and Labrador  Sheriff มาจากการ

แตงต้ังโดย The Lieutenant-Governor in Council  มลรัฐ Newbrunswick  Sheriff มาจากการ

แตงต้ังโดย The Lieutenant-Governor in Council มลรัฐ Manibota  Sheriff มาจากการแตงต้ัง

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนตน 

มลรัฐ Quebec ไดกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองตนไวใน Court Bailiff Act วาบุคคลที่

จะมาเปน Court Bailiff นั้นตองผานข้ันตอนการฝกอาชีพ และเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ                 

                                                 
111 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 7. 
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-  ตองไดรับประกาศนียบัตรเพื่อเขารับอนุญาตการเปน Bailiff จากสภาวิชาชีพ

เจาพนักงานบังคับคดีเอกชนประจํามลรัฐควิเบก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูออก

ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ (L.R.Q., Chapitre H-4.1, LOI SUR LES HUISSIERS DE 

JUSTICE) 

- ตองผานการฝกวิชาชีพภาคปฏิบัติในดานการบังคับคดีหรือที่เกี่ยวของกับการ

เปน Bailiff เปนเวลาอยางนอย 4 เดือน 

- ผานการสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูและทักษะทางอาชีพที่จัดข้ึนปละคร้ัง โดยได

คะแนนไมตํ่ากวา 60% 

- ผานการตรวจสอบ เร่ืองความมัน่คงและสถานะทางการเงิน 

Bailiff ในมลรัฐ Quebec ถือเปน Public Officer อยางหนึ่ง 
 

นอกจากเจาพนักงานของศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีตามคําพิพากษาแลว 

มลรัฐตางๆ ในประเทศแคนาดานั้น มีบริษัทซ่ึงประกอบกิจการเปนตัวแทนของเจาหนี้เพื่อ ไปทํา

การบังคับคดีเปนจํานวนมากเชนกัน หรือที่เรียกวา Civil Enforcement Agency โดยบริษัท

ตัวแทนเหลานี้อยูในฐานะของบริษัทเอกชน เจาหนี้ตามคําพิพากษาคนใดตองการใหบริษัท

เหลานี้ทําการบังคับคดีให ก็สามารถทําไดโดยไปวาจางบริษัทนั้นเพื่อ ใหจัดหา Bailiff ไป

ดําเนินการใหโดยเจาหนี้สามารถคนหารายช่ือ Agency ดวยตนเองจากสมุดหนาเหลืองของ

ทองถิ่นนั้นหรือจากเว็บไซต หรือจะติดตอไปยัง Sheriff – Civil Enforcement เพื่อขอรายช่ือ 

Agency ที่มีอยูในรัฐของตนก็ยอมได 

การวาจาง Civil Enforcement Agency เพื่อ ทําการบังคับคดีใหนั้น จะมีการตก

ลงกันรูปแบบของสัญญา ตัวอยางรายช่ือบริษัทที่ประกอบกิจการรับจางเปน Bailiff ในประเทศ

แคนาดา  Merit Bailiff and Recovery Services ในมลรัฐ Newbrunswick  Central Interior 

Bailiffs Inc. ในมลรัฐBritish Columbia เปนตน 

ในมลรัฐ Quebec กฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขเขาสูตําแหนงของ 

Civil Enforcement Agency/Private  Bailiff Company คือ Bailiff act ซึ่งมีหลักเกณฑสําคัญ คือ 

บุคคลที่จะเปน Bailiff หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะ Bailiff ไดจะตองมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ที่ออกใหโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาต

จะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังนี้ 
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- ตองสงใบสมัครของตนเองไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

- ตองมีภูมิลําเนาอยูในมลรัฐQuebec เปนเวลาอยางนอย 1 ป 

- บรรลุนิติภาวะแลว 

- ไดรับประกาศนียบัตรดานสาขาวิชานิติศาสตรซึ่งผานการรับรองโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือสาขาใดก็ไดตามความเห็นของรัฐมนตรี 

และตองเขารับการฝกอบรมที่จัดข้ึนโดยกระทรวงยุติธรรม 

- ตองผานการฝกวิชาชีพการเปน Bailiff เปนเวลาอยางนอย 6 เดือน โดยจะตองมี 

หนงัสืออนุญาตใหเขาฝกวิชาชีพ (Trainee’s Permit) จากรัฐมนตรีกอนถงึจะเขารับการฝกวชิาชีพ

ได 

- ผานการสอบขอเขียนเพื่อทดสอบความรูทางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 

- ไมเคยตองคําพพิากษาวาไดกระทําผิดตามกฎหมายอาญาหรือมีสวนรวมในการ

กระทาํผิดอาญา 

 
3.1.6.4 คาธรรมเนียม112 
 

อัตราคาธรรมเนียมการบังคับคดีข้ึนอยูแตละมลรัฐ เชน มลรัฐ Quebec ตาม

มาตรา 997 แหง Code of Civil Procedure ไดใหอํานาจรัฐบาลในการตราขอบังคับเพื่อกําหนด

คาธรรมเนียมศาล  สําหรับการยื่นคําฟองหรือคําใหการ หรือการแสดงเอกสารใดๆ ที่เปนลาย

ลักษณอักษรตอศาล และคาธรรมเนียม Bailiff หรือทนายความที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ

เรียกคืนไดจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา  

  อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา Civil Enforcement Agency จะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมอยางไรก็ไดตามใจชอบ หากแตคาธรรมเนียมดังกลาวตองถูกควบคุมและเปนไปตาม

พระราชบัญญัติที่ออกโดยภาครัฐดวย เชน มลรัฐ Alberta การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ใหบริการของ Civil Enforcement Agency ของมลรัฐ Alberta นั้น ตามกฎหมายกําหนดวา 

Agency ตองเสนออัตราคาธรรมเนียมในปจจุบันที่เรียกเก็บเพื่อดําเนินการปฏิบัติหนาที่ของตน

ภายใตพระราชบัญญัติ ( Civil Enforcement Regulation) แก Sheriff เฉพาะอัตราคาธรรมเนียมที่

ไดแสดงตอ Sheriff เทานั้นที่ Agency สามารถเรียกเก็บได  และหามมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

อ่ืนนอกเหนือจากที่ที่แสดงไวแก Sheriff  หาก Agency ตองการเปล่ียนแปลงหรือแกไขอัตรา

                                                 
112 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 16. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
    

    มาตรการทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย จะศึกษา

ต้ังแตกอนที่จะนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  2522 ใชบังคับ ไมวาจะเปนประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา และศึกษานับต้ังแตนําพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ไมวาตามตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนศึกษาถึง

หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค และท่ีสําคัญ คือ ศึกษาถึง

มาตรทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของศาลยุติธรรมตามกฎหมายวิธีพิจารณา

คดีผูบริโภคฉบับปจจุบัน เพื่อจะนําไปสูการวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป 
 
    3.2.1  กอนที่จะนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  ใชบังคับ 
 

    การพิจารณาคดีผูบริโภคกอนที่จะนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  

ใชบังคับนั้น ความรับผิดในทางกฎหมายสารบัญญัติ อยูบนหลักความเทาเทียมกันหรือเสมอภาค

ของผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกวา “หลักเสรีภาพในการทําสัญญา(Freedom of 

Contract)“ เนื่องจากการะบวนการในการผลิตสินคาและการทําสัญญาไมมีความสลับซับซอน 

กระบวนการพิจารณาคดีก็จะเปนไปตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามหลัก “ผูใด             

กลาวอาง ผูนั้นมีหนาที่นําสืบ” ฉะนั้น เมื่อผูบริโภคไดรับความเสียหาย จะฟองคดีหรือกลาวอางกต็อง

นําสืบพยานหลักฐานใหศาลเห็นวาผูประกอบธุรกิจไดกระทําผิดจริง สังคมในอดีตขณะนั้นยอมรับได

วาคูสัญญายังอยูในอํานาจที่สามารถตอรองกันไดอยู ผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการจากผูประกอบ

ธุรกิจจึงอยูในฐานะ “ผูซื้อตองระวัง” และเม่ือสังคมไดมีการพัฒนากาวหนาทางเทคโนโลยีมากข้ึน

เร่ือยๆ ยังผลทําใหผูประกอบธุรกิจพยายามพัฒนาสินคาและบริการของตนใหเทาเทียมหรือดีกวา             

คูแขงขัน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไดพัฒนามาอยูในระบบเศรษฐกิจเสรี จึงไดนํากระบวนการวิจัย

และเทคโนโลยีเขามาพัฒนาสินคา ทําใหผูบริโภคไมอาจตามไดเทาทันถึงการพัฒนาสินคาของ                

ผูประกอบธุรกิจ ที่มีกระบวนการสลับซับซอนยิ่งข้ึนเร่ือยๆ และไมสามารถทราบถึงกระบวนการผลิต

สินคาที่บกพรองของผูประกอบธุรกิจที่ผูบริโภคไดใชแลวเกิดความเสียหายข้ึนได เนื่องจากไมอยูใน
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     3.2.1.1  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

   ในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเม่ือไดรับความเสียหายตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ที่สําคัญคือ ในเร่ืองกระทําละเมิด จางทําของ ซื้อขาย และเชาทรัพย 

กลาวคือ 
 

   ก. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด 
 

   กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 420 ความวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ

ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 

ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใช คาสินไหมทดแทนเพื่อ            

การนั้น” 

 ดังนั้น ตามหลักความรับผิดในมาตรา 420 ประกอบดวย113 

  1. มีการกระทํา ซึ่งหมายถึงการงดเวนกระทําอันเปนการปองกันผล 

เสียหายมิใหเกิดข้ึนดวย 

   2. กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ การที่ผลิตภัณฑมีความผิดปกติ

หรือมีความบกพรองขณะผลิต หรือขณะอยูในความครอบครองของผูจําหนาย ยอมแสดงใหเห็นวา  

อาจเปนเพราะความประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวังในการผลิตหรือในการดูแลกอนจําหนายได

ซึ่งเปนเร่ืองที่ผูเสียหายมีหนาที่นําสืบใหไดความชัดเจนวาจําเลยประมาทเลินเลอ 

                                                 
113 สุษม ศุภนิตย.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ.  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญูชน.   

หนา 46. 

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section138.htm
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   3. การกระทํานั้นผิดกฎหมาย หมายความวา ทําใหผูอ่ืนเสียหายโดยไมมี

สิทธิหรือไมมีอํานาจจะทําได มิใชแตเพียงมีกฎหมายกําหนดวาการกระทํานั้นเปนความผิดและ

กําหนดโทษไวเทานั้น 

   4. มีความเสียหายเกิดข้ึนแกโจทก จะเปนความเสียหายตอชีวิตรางกาย 

ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด 

   5. มีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล โจทกตองนําสืบใหไดความ

ชัดเจนวาความเสียหายที่เกิดข้ึนเปนเหตุมาจากความผิดปกติหรือความชํารุดบกพรองของ

ผลิตภัณฑ 

   กฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปนเร่ืองตองกระทําโดยจงใจหรือกระทําโดย

ประมาท  ใหเขาเสียหายตอชีวิตรางกาย  สุขภาพ ทรัพย ฯลฯ  กรณีที่ไมเปนการกระทําโดยจงใจ

หรือประมาทก็ไมอาจอาศัยบทบัญญัติเร่ืองละเมิดปรับใชได  ทั้งๆ ที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

การบริโภคในปจจุบันสวนใหญเกิดจากเหตุซึ่งไมอาจคาดหมายได กลาวอีกนัยหนึ่งขาดการจงใจ  

(หรือไมถึงกับประมาท)  ของผูผลิตหรือผูประกอบธุรกิจการคาบริการ  กฎหมายละเมิดของไทยจึง

มีขอบกพรองในแงนี้อยู  แมวาจะมีบทสันนิษฐานวาจําเลยจงใจหรือประมาททําใหเปนความผิดอยู

ในมาตรา   422  อันไดแก กรณีฝาฝนบทบังคับแหงกฎหมายอันมีที่ประสงคเพื่อจะปกปองบุคคล

อ่ืนก็ตาม แตบทสันนิษฐานตามมาตรานี้มิใชบทสันนิษฐานเด็ดขาด  ดังนั้น  จําเลยจึงสามารถนํา

สืบพิสูจนไดวาตนมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอแตอยางใด เพื่อปฏิเสธความรับผิดได 

   ในตางประเทศนั้น  หลักความรับผิดชอบของผูผลิตนั้นอาศัยหลักกฎหมาย

ละเมิดที่เรียกวา  Strict Liability หรือหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด เปนบทสันนิษฐานในความรับ

ผิดในความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินคาที่ผูผลิต  จักตองรับผิดแมไมมีการจงใจหรือ

ประมาทในการกอใหเกิดความเสียหายเหลานั้นเลยก็ตาม แตกฎหมายก็เปดโอกาสใหผูที่กฎหมาย

สันนิษฐานใหรับผิดนั้นสามารถนําสืบหักลางได ตัวอยางเชน The Consumer Product Safety 

Act. 1972114  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนตน 

 ในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย ยังมีความรับผิดอีกประเภทหนึ่งเรียกวา 

ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย  ไดแก มาตรา 437 ซึ่งมีความรับผิดประเภทที่เรียกวา 

บทสันนิษฐานความรับผิด บทบัญญัติมาตรา 437 ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้ 

   1) ทรัพยที่กอความเสียหาย ตองเปนทรัพยอยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมของจําเลย 

                                                 
114 The Consumer Product Safety Act. 1972  (The  Bureau  of  National  Affairs,The  Washington,D.C.),1978 



90 

   2) ทรัพยดังกลาวตองเปนทรัพยประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว ไดแก 

   - ยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล 

   - ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความ            

มุงหมายที่จะใชหรือโดยอาการกลไกของทรัพยนั้นดวย 

  3) จําเลยมีโอกาสยกขอตอสู เพื่อใหตนพนจากความรับผิดได ถาพิสูจน

ไดวาความ   เสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิดของโจทกเอง หรือเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 

  หลักความรับผิดในคดีละเมิดของไทย มีอุปสรรคตอการเยียวยาความเสียหาย

อันเกิดจากผลิตภัณฑในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1. ในประเด็นหนาที่นําสืบตามหลักความผิดในมาตรา 420 ผูเสียหายหรือโจทก

มีภาระการพิสูจนวาจําเลยซ่ึงเปนผูผลิต จงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูบริโภคสินคาหรือ

ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตไดรับความเสียหาย ซึ่งการนําสืบในประเด็นนี้ไมงายเพราะขอเท็จจริงใน

กระบวนการผลิตเปนขอเท็จจริงที่จําเลยเทานั้นที่สามารถรูไดและควบคุมกระบวนการผลิต 

นอกจากนั้นการพิสูจนถึงความสัมพันธระหวางการกระทําและผล กลาวคือ ความบกพรองใน

ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตข้ึนเปนตนเหตุแหงความเสียหายก็หาใชเร่ืองงาย เฉพาะอยางยิ่งใน

ผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีสูง การพิสูจนวาความผิดปกติของผลิตภัณฑสวนใดเปนตนเหตุแหงความ

เสียหาย ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งบุคคลธรรมดาไมอาจพิสูจนได 

 2. ถาจะตองอาศัยบทสันนิษฐานความรับผิดตามมาตรา 437 ในเร่ืองทรัพยที่

กอใหเกิดความเสียหายซึ่งจําเลยมีภาระการพิสูจนวาความเสียหายมิใชเกิดจากความผิดของตน 

แตเปนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือความผิดของผูเสียหายเอง โจทกถูกจํากัดดวยเงื่อนไข 2 ประการ

ดวยกัน กลาวคือ ประการแรก กรณีจะตองเปนทรัพยที่บัญญัติไวในกฎหมายมาตรา 437 เทานั้น 

ซึ่งบทบัญญัติอาจตีความไดกวางขวางตามสภาวะของเหตุการณแตอุปสรรคที่โจทกไมอาจอาศัย

มาตรา 437 ไดนาจะอยูที่ประการที่สองหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดข้ึนในมาตรา 437 นี้ก็เพื่อให

มีผูรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพยของตนหรือที่อยูในความครอบครองของตนกอความเสียหายแก

บุคคลอ่ืน ดังนั้น กรณีผลิตสินคาเพื่อขายในทองตลาดจึงเปนคนละกรณีกันกับหลักความเสียหาย

เกิดจากทรัพยในแนวคิดเดิมของกฎหมายละเมิด เพราะการพิสูจนวาทรัพยอยูในความครอบครอง

ของจําเลยในขณะที่เกิดเหตุไมอาจเปนไปไดในกรณีของการจําหนายในทองตลาดซ่ึงสินคาหรือ

ผลิตภัณฑ ในทางตรงกันขามความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ เกิดข้ึนเพราะ
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  อยางไรก็ตาม ถาผูเสียหายในกรณีบริโภคผลิตภัณฑจะใชสิทธิทางแพงเพื่อฟอง

คดีละเมิด หลักเกณฑที่กฎหมายลักษณะละเมิดกําหนดไวเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายมี

สิทธิเรียกได ระยะเวลาฟองคดี หรือการกําหนดคาสินไหมทดแทนในกรณีโจทกมีสวนผิดเหลานี้                     

มีรายละเอียดที่นาพิจารณาดังนี้  

  ก. คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิด ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 บัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด

เพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 

  อนึ่ง คาสินไหมทดแทนน้ัน ไดแก การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะ

ละเมิด  หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด 

ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” 

  บทบัญญัติมาตรานี้ เปนบทบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายในกรณีที่ถูกทําละเมิด

โดยศาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาและกําหนดขอบเขตของคาเสียหายเพื่อให

เหมาะสมกับพฤติการณในการกระทําของจําเลยและความรายแรงแหงละเมิด โจทกผูเสียหายมี

หนาที่นําสืบดวยพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา โจทกไดรับความเสียหายอยางไรและตองเรียก

คาเสียหายเปนจํานวนเทาใด ในลักษณะใด ถาศาลพิจารณาแลวเห็นวาจําเลยกระทําใหเกิดความ

เสียหายแกโจทกจริง คาเสียหายที่โจทกเรียกรองเปนคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดของ

จําเลยจริง ศาลมีอํานาจพิพากษาตามคําขอของโจทกได 

  ปญหาสําคัญที่นาพิจารณาก็คือ การแปลความมาตรา 438 เฉพาะอยางยิ่งใน

วรรคสองตอนทาย ที่บัญญัติวา “รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด 

ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” วามีความหมายอยางไร เห็นวา มาตรา 438 เปนบทบัญญัติทั่วไปในเร่ือง

การชดใชคาสินไหมทดแทนซ่ึงโจทกอาจใชสิทธิเรียกรองได ในขณะที่มีบทบัญญัติเฉพาะที่กําหนด

คาเสียหายในกรณีเกิดความเสียหายตอชีวิตรางกาย ทรัพยสิน เสรีภาพ ตลอดจนคาเสียหายที่มิใช

ตัวเงิน คา  เสียหายในช่ือเสียง อีกหลายมาตราที่กําหนดถึงสิทธิของโจทกที่สามารถเรียกใหจําเลย

ชดใชใหตนได (ดูในมาตรา 443 – 447) ดังนั้น ในการเรียกคาเสียหายในกรณีความเสียหายเกิด

จากผลิตภัณฑ ตามกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย เห็นวาบทบัญญัติในกฎหมายไทยในสวน
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  ข. กรณีที่โจทกมีสวนผิดในการใชผลิตภัณฑ  เมื่อจําเลยนําสืบใหศาลเห็นได

เชนนั้น ศาลมีสิทธิกําหนดคาเสียหายไดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 442 ความวา “ถา

ความเสียหายไดเกิดข้ึนเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของผูเสียหายประกอบดวยไซร ทานให

นําบทบัญญัติแหงมาตรา 223 มาใชบังคับ โดยอนุโลม” 

  การมีสวนผิดของโจทก อาจเกิดข้ึนจากขอเท็จจริงตาง ๆ เชน โจทกสะเพรา

เลินเลอ ไมระมัดระวังไมทําตามคําเตือนของผูผลิต หรือโจทกไมตรวจสอบสภาพของทรัพยที่

กอใหเกิดเหตุกอนวาอยูในสภาพเรียบรอยดีหรือไม เหลานี้ศาลสามารถใชเปนขอพิจารณาเพื่อ

กําหนดใหจําเลยชดใชคาเสียหายตามสวนแหงการกระทํา กลาวคือ พิจารณาวาความเสียหายนั้น

เกิดข้ึนเพราะโจทกหรือจําเลยเปนผูกอมากนอยกวากันเพียงใด เชน ถาจําเลยประมาทมาก เกิดผล

เสียหายมาก โจทกประมาทนอยกวา เกิดผลเสียหายนอยกวาจําเลย ก็ตองรับผิดแตลดหยอนลง

บางสวน เพราะโจทกก็มีสวนผิดดวย เชน อาจเปนรับผิดเพียง 2 ใน 3 ของคาเสียหายที่โจทกเรียก 

กลับกัน ถาจําเลยพิสูจนไดวาโจทกประมาทเลินเลออยางรายแรง จําเลยบกพรองในการผลิตก็จริง 

แตโจทกประมาทมากกวาเปนผลใหเกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน โจทกอาจตองแบกรับภาระ

คาเสียหายไปมากกวาจําเลย จําเลยอาจตองรับผิดเพียงสวนเดียว โจทกรับไปสองสวน เปนตน 

  ค. ระยะเวลาหรืออายุความที่โจทกตองใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายในคดีละเมิด 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูล

ละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเม่ือพนปหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะ

พึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอัน

เปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาว
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  ข.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจางทําของ 

  การจางทําของ หมายความถึง การตกลงรับจะทําการงานส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนสําเร็จ  

โดยมีการตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น  จะเห็นวาการจางทําของมีความหมาย

กวางมาก  ในปจจุบันมีคําอีกคําหนึ่งที่นิยมใชและบัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับ  คือ คําวา 

“บริการ”  ซึ่งมีความหมายกวางกวาจางทํา “การงาน”  อยางหนึ่งอยางใด กลาวคือ การบริการ

หมายถึง การใหใชสิทธิหรือใชประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ  โดยเรียกคาตอบแทนดวย   

  บทบัญญัติเร่ืองจางทําของในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติคุมครอง

สิทธิของผูวาจางไวแตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

  1. มาตรา  589  ถาสัมภาระสําหรับทําการงานที่กลาวนั้นผูรับจาง เปนผูจัดหา 

ทานวาตองจัดหาชนิดที่ดี 

  2. มาตรา  591 ถาความชํารุดบกพรองหรือความชักชาในการที่ทํา นั้นเกิดข้ึน

เพราะสภาพแหงสัมภาระซ่ึงผูวาจางสงใหก็ดี เพราะคําส่ังของผูวาจางก็ดี ทานวาผูรับจางไมตอง

รับผิด เวนแตจะไดรูอยูแลววาสัมภาระนั้นไมเหมาะ หรือวาคําส่ังนั้นไมถูกตองและมิไดบอกกลาว 

ตักเตือน 

  3. มาตรา 593  ถาผูรับจางไมเร่ิมทําการในเวลาอันควร หรือทําการชักชาฝาฝน

ขอกําหนดแหงสัญญาก็ดี หรือทําการชักชาโดยปราศจาก ความผิดของผูวาจาง จนอาจคาดหมาย

ลวงหนาไดวาการนั้นจะไม สําเร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไวก็ดี ผูวาจางชอบที่จะเลิก 

สัญญาเสียได มิพักตองรอคอยใหถึงกําหนดสงมอบของนั้นเลย 
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  4.  มาตรา 600 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาไซร ทานวา ผูรับจาง

จะตองรับผิด เพื่อการที่ทําชํารุดบกพรองเพียงแตที่ปรากฏข้ึนภายในปหนึ่งนับแตวันสงมอบ หรือที่

ปรากฏข้ึนภายในหาป ถาการที่ทํานั้นเปนส่ิงปลูกสรางกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทําดวย     

เคร่ืองไม 

  แตขอจํากัดนี้ทานมิใหใชบังคับ เมื่อปรากฏวาผูรับจางไดปดบังความชํารุด

บกพรองนั้น  

  5. มาตรา 603 ถาผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และการที่จางทํา นัน้พงัทลายหรือ

บุบสลายลงกอนไดสงมอบกันถูกตองไซร ทานวา ความวินาศอันนั้นตกเปนพับแกผูรับจาง หาก

ความวินาศนั้นมิไดเปนเพราะการกระทําของผูวาจาง 

  ในกรณีเชนวานี้ สินจางก็เปนอันไมตองใช 

  6.  มาตรา 604   ถาผูวาจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และการที่จางทํานั้นพังทลาย

หรือบุบสลายลงกอนไดสงมอบกันถูกตองไซร ทานวาความวินาศนั้นตกเปนพับแกผูวาจาง               

หากความวินาศนั้นมิไดเปนเพราะ การกระทําของผูรับจาง 

  กรณีจางทําของนั้นในปจจุบันที่มีปญหามากที่สุดเห็นจะไดแก  การจางปลูกบาน

จัดสรร  กฎหมายลักษณะจางทําของคุมครองสิทธิและประโยชนของผูวาจางในฐานะผูบริโภคไว

พอสมควร  และไมถึงกับลาสมัยจนเกินไป  อยางไรก็ตาม  ยังมีกรณีเกิดข้ึนนอกเหนือจาก

บทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันหลายกรณี  ซึ่งจําเปนตองอาศัยกฎหมายอ่ืนซึ่งมีบทบัญญัติ

คุมครองมากกวา  ตัวอยางเชน  การปลูกสรางผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  หรือการใชวัสดุ

กอสรางผิดมาตรฐานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง ซึ่งแมวาประเทศเราจะมี

พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารออกใชบังคับก็ตาม  

ปญหาอยูที่วาผูเสียหายที่จะฟองรองดําเนินคดีกับผูฝาฝนพระราชบัญญัติเหลานั้นไดคือ พนักงาน

เจาหนาที่ของรัฐผูรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายเหลานี้เทานั้น ผูเสียหายที่เปนผูวาจางไมไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย 2 ฉบับดังกลาวโดยตรง  เพราะพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเปน

กฎหมายที่มิไดใหสิทธิฟองคดีแกเอกชน  

 

  ค.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย 
 

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขายไดบัญญัติสิทธิและประโยชน

อันผูซื้อในฐานะผูบริโภคไดรับความคุมครองไวดังนี้ 
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  1.มาตรา  472 บัญญัติวา “ในกรณีที่ทรัพยสินซ่ึงขายนั้นชํารุดบกพรองอยาง 

หนึ่งอยางใดอันเปนเหตุใหเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติ         

ก็ดี ประโยชนที่มุงหมายโดยสัญญาก็ดี ทานวาผูขายตองรับผิด 

  ความที่กลาวมาใน มาตราน้ี ยอมใชได ทั้งที่ผูขายรูอยูแลวหรือไมรูวาความชํารุด

บกพรองมีอยู” 

  มาตรา  473  บัญญัติวา “ผูขาย ยอมไมตองรับผิด ในกรณีด่ังจะกลาวตอไปนี ้

คือ 

                     (1) ถาผูซื้อไดรูอยูแลว แตในเวลาซ้ือขายวา มีความชํารุดบกพรองหรือควรจะไดรู

เชนนั้น หากไดใชความระมดัระวังอันจะพงึคาดหมายไดแตวิญูชน 

                     (2) ถาความชํารุดบกพรองนัน้ เปนอันเหน็ประจักษแลวในเวลาสงมอบ และ            

ผูซื้อรับเอาทรัพยสินนัน้โดยมิไดอิดเอ้ือน 

                     (3) ถาทรัพยสินนัน้ไดขายทอดตลาด” 

  จะเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา 472 ใชบังคับกรณีที่ผูซื้อเปนผูเสียหายโดยตรง 

บุคคลภายนอกไมอาจอาศัยมาตรา 472 เพื่อใหผูขายรับผิดตอตนได และการเรียกรองใหผูขาย         

รับผิดเปนการเรียกใหผูขายรับผิดตามสัญญาลักษณะซื้อขายเทานั้น ซึ่งคาเสียหายตองเปนไปตาม

บทบัญญัติทั่วไปในเร่ืองหนี้ ตามมาตรา 222  

  สวนตามมาตรา 473 แสดงใหเห็นวา ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูซื้อรู            

อยูแลววา มีความชํารุดบกพรองในเวลาซ้ือขาย คลายกับกรณีซื้อสินคาที่มีตําหนิในราคาพิเศษที่

เรียกวา “as is”  เทากับผูซื้อยอมรับเอาตามที่เปนอยู  แตที่นาพิจารณาก็คือ “การกําหนดใหใช

ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน” นั้น  ปจจุบันสินคาหรือผลิตภัณฑผูซื้อ               

ไมสามารถใชความระมัดระวังไดตามปกติ เพราะความสลับซับซอนของสินคาหรือการผลิตที่มี

เทคโนโลยีชั้นสูงหากความชํารุดบกพรองเกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งวิญูชนทั่วไปไมอาจหยั่งรู

ได ขอยกเวนความรับผิดในมาตรา 473 (1) นี้คงเปนเร่ืองยากในการที่ผูขายจะพิสูจนใหปรากฏวา

วิญูชนทั่วไปควรรูถึงความบกพรองนั้นได เชน ความชํารุดบกพรองของระบบเบรกของรถ หรือ

ความชํารุดบกพรองของระบบในเคร่ืองคอมพิวเตอร ผลขางเคียงของยาที่ไดรับอนุญาตขึน้ทะเบยีน

โดยชอบดวยกฎหมายอันไมมีผูใดคาดหมายได เปนตน ดังคําพิพากษาฎีกาท่ี 459/2514 ซึ่ง

วินิจฉัยวา ความชํารุดบกพรองในทรัพยสินซ่ึงขาย อันผูขายจะตองรับผิดตอผูซื้อตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 472 นั้น จะตองเปนความชํารุดบกพรองที่มีอยูกอนแลว หรือมี

อยูในขณะทําสัญญาซ้ือขายหรือในเวลาสงมอบทรัพยสินที่ขาย สวนความชํารุดบกพรองที่มีข้ึน

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section509.htm
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  ในมาตรา 473 (2) เปนเร่ืองขอเท็จจริงอันแสดงถึงการยอมรับเอาทั้งที่เห็น

ประจักษแลวถึงความชํารุดบกพรองในเวลาสงมอบ ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ผูขายจะตองพิสูจนจึงจะ

หลุดพนจากความรับผิด 

  กรณีสุดทายในมาตรา 473 (3) ที่เปนขอยกเวนความรับผิดของผูขาย ไดแก การ

ขายทอดตลาด ความชํารุดบกพรองในทรัพยที่ขายทอดตลาด เปนเร่ืองที่อาจถือไดวาผูซื้อตอง

รับผิดชอบเพราะเปนฝายเสนอราคาตามที่เห็นวาเหมาะกับสภาพของทรัพย ดังนั้น กฎหมายจึง

กําหนดใหผูซื้อแบกรับภาระเร่ืองความชํารุดบกพรองของทรัพยสินที่ซื้อจากการขายทอดตลาด 

  ความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองตาม ป.พ.พ. ลักษณะซ้ือขายนี้ กฎหมาย

ดังกลาวใชบังคับคูกรณีสองฝายที่เปนผูซื้อและผูขายบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไมอาจอาศัย

บทบัญญัติในอกเทศสัญญานี้ได ดังนั้น ในแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคซึ่งไดรับความ

เสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการโดยไมใชคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายนั้น การอาศัย

บทบัญญัติเร่ืองนี้ในมาตรา 472 – 473 จึงเปนไปไมได เทากับวาความรับผิดในผลิตภัณฑใน

กฎหมายลักษณะซ้ือขายของไทยยังไมครอบคลุมถึงผูบริโภคตามความเปนจริง ไมวาจะเปน

สมาชิกในครอบครัวของผูซื้อ หรือบุคคลภายนอก เชน เพื่อนแขกผูรับเชิญของผูซื้อ เปนตน 

  2. มาตรา  475  “หากวามีบุคคลผูใดมากอการรบกวนขัดสิทธิของผูซื้อ ในอัน

จะครองทรัพยสินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผูนั้นมีสิทธิเหนือทรัพยสินที่ไดซื้อขายกันนั้นอยูในเวลา

ซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผูขายก็ดี ทานวาผูขายจะตองรับผิดในผลอันนั้น” 

  3. มาตรา  485  “ขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดนั้น ไมอาจคุมความรับผิดของ

ผูขายในผลของการอันผูขายไดกระทําไปเองหรือผลแหงขอความจริงอันผูขายไดรูอยูและปกปด

เสีย” 

  บทบัญญัติในเรื่องซ้ือขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้ไดรับอิทธิพล

จากสุภาษิตกฎหมายท่ีวา  “ผูซื้อตองระวัง” อยูบางแตมิใชเด็ดขาดวาผูขายไมตองรับผิดเสียเลย 
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  ขอที่เปนอุปสรรคอยางยิ่งในเร่ืองซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้

ก็คือ   ผูซื้อเทานั้นจึงจะเปนโจทก  (ผูเสียหาย)  ซึ่งนําคดีข้ึนสูศาลได ผูเสียหายจริง ๆ  ซึ่งไมใชผูซื้อ  

เชน  ผูบริโภคทรัพยที่มีผูอ่ืนซ้ือมาไมสามารถเปนโจทกฟองเรียกคาเสียหายในทางสัญญาอันเกิด

แกการบริโภคทรัพยที่ซื้อนั้นได  เพราะไมมีนิติสัมพันธใดๆ  กับผูขาย ดังนั้น จึงเห็นไดชัดเจนวา  

หลักในเร่ืองนิติสัมพันธนี้ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่ผูบริโภคนั้นมีโอกาสจะไดรับผลเสีย

หายจากการบริโภคมากและกวางขวาง  และไมจําเปนตองเปนผูซื้อเองดวย115  

 

  ง.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะเชาทรัพย 
 

  1.  มาตรา 546 ผูใหเชาจําตองสงมอบทรัพยสินซ่ึงใหเชานั้นในสภาพ                     

อันซอมแซมดีแลว 

  2. มาตรา 547  ผูเชาตองเสียคาใชจายไปโดยความจําเปนและสมควร เพื่อ

รักษาทรัพยสินซ่ึงเชานั้นเทาใด ผูใหเชาจําตองชดใชใหแกผูเชา เวนแตคาใชจายเพื่อบํารุงรักษา

ตามปกติและเพื่อซอมแซมเพียงเล็กนอย 

  3.  มาตรา  548  ถาผูใหเชาสงมอบทรัพยสินซ่ึงเชานั้นโดยสภาพไมเหมาะแกการ

ที่จะใชเพื่อประโยชนที่เชามา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 

  4. มาตรา 549  การสงมอบทรัพยสินซึ่งเชาก็ดี ความรับผิดของผูใหเชาในกรณี

ชํารุดบกพรองและรอนสิทธิก็ดี ผลแหงขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดก็ดี เหลานี้ ทานใหบังคับดวย

บทบัญญัติทั้งหลายแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยการซื้อขายอนุโลมความตามควร 

     5. มาตรา 550  ผูใหเชายอมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองอันเกิดข้ึนใน

ระหวางเวลาเชา และผูใหเชาตองจัดการซอมแซมทุกอยางบรรดา ซึ่งเปนการจําเปนข้ึน เวนแต         

การซอมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะพึงตองทําเอง 
 

     3.2.1.2  ประมวลกฎหมายอาญา 

 

  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 236  ถึงมาตรา 239  ระบุถึงความผิดเกี่ยวกับ

การกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนและมาตรา 270  ถึงมาตรา 275  ระบุถึงความผิดเกี่ยวกับ

                                                 
115 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 18,  หนา 32. 
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  สําหรับปญหาการคุมครองผูบริโภคกอนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  

2522  ใชบังคับนั้น เดิมยังคงอาศัยหลักนิติสัมพันธ (Privity Rule)  ผูที่จะรับผิดตอผูบริโภคเฉพาะ

บุคคลที่เปนคูสัญญาเทานั้น ผูที่มิใชคูสัญญาหรือบุคคลที่สาม แมเกิดความเสียหาย ก็ไมตอง          

รับผิด จึงเปนปญหาวา ผูบริโภคที่ไมไดเขาทําสัญญาดวยตนเองกับผูประกอบธุรกิจ แตไดใชหรือ

บริการสินคาของผูประกอบธรกิจ และไดรับความเสียหาย ก็ยอมอาจทําใหผูประกอบธุรกิจหลุดพน

จากความรับผิดไปได เพียงแตพิสูจนใหเห็นวาตนมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูบริโภค

เสียหายแกกาย อนามัย หรือชีวิต ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

กระบวนการพิจารณาคดีในช้ันศาล ผูบริโภคที่เปนผูเสียหายฟองเรียกคาเสียหายจากผูประกอบ

ธุรกิจ จําตองนําสืบขอเท็จจริงถึงความบกพรองของสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ              

ซึ่งเปนไปไดยาก เพราะเอกสารพยานหลักฐานตางๆ ที่จะนําสืบสนับสนุน อยูในความครอบครอง

ของผูประกอบธุรกิจ คงแตเพียงนําสืบไดถึงความเสียหายและตนไดรับความเสียหายจากเหตุหรือ

สินคานั้น ประกอบกับวิธีการกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ เร่ิมพัฒนาข้ึน

เร่ือยๆ มีกระบวนการซับซอน ยากแกการพิสูจน เปนเหตุใหผูบริโภคแพคดีอยูเร่ือยไป และไมไดรับ

การชดใชเยียวยา หรือแมแตบางคร้ังผูบริโภคอาจไดรับการชดใชเยียวยา แตก็ชาเกินที่จะเยียวยาได 

เนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมที่มีจํานวนมาก ตองรอศาลกําหนดวันนัดสืบพยานและ

พิจารณาตัดสินคดี ซึ่งกวาจะตัดสินคดีก็ทําใหเวลาลวงเลยไป 2-3 ป บางคร้ังก็มากกวานั้น และ

หนําซ้ํายังตองตอสูถึงการพิจารณาขอองศาลถึงสามช้ัน ต้ังแตศาลชั้นตน ชั้นอุทธรณ และช้ันฎีกา 

จนกวาคดีจะเสร็จส้ิน และบางคร้ังคดีเกี่ยวกับผูบริโภคก็มีคดีที่เล็กนอย ที่ไมจําตองปลอยใหการ

ตอสูคดียาวนาน ซึ่งเหตุเพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่กําหนดไวในขณะนั้น อาศัยหลัก

ความเทาเทียมกันของคูความที่ไดรับการพิจารณาคดี แตจะเห็นไดวาในคดีเกี่ยวกับผูบริโภคหาก

ปลอยใหเปนไปตามกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็จะไมเกิด

ความเทาเทียมกันของคูความในการตอสูคดี เพราะที่กลาวมาแลวทั้งอํานาจตอรองของผูบริโภคท่ี

มีนอยกวา ความสามารถในการพิสูจนขอเท็จจริงที่ไมอาจจะชนะคดีไดเลย นี่จึงเปนปญหากอนใช 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522   
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    3.2.2  นับต้ังแตนําพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  ใชบังคับ 
 

   มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีผูบริโภคของไทยนั้น ในสวนนี้           

จะศึกษาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา         

ความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 
 

     3.2.2.1  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 
 

     ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 หนวยงานที่มีอํานาจฟองรอง

ดําเนินคดีแทนผูบริโภค ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) และสมาคมเฉพาะท่ี

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

      ก. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) ตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติวา "ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร            

เขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูก

ละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคสวนรวม

คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการหรือ

ขาราชการในสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง

นิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและอาญาแกผูกระทําการ

ละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาลและเม่ือคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงให

ศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ได                 

      ในการดําเนินคดีในศาลใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียก

ทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวยและในการน้ีใหไดรับยกเวนคาฤชา             

ธรรมเนียมทั้งปวง"  

              พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรก

ของประเทศไทยที่มีการจัดต้ังองคกรของรัฐข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยตรง เพราะ

กฎหมายอ่ืนๆ ไดบัญญัติข้ึนเพื่อควบคุมผูประกอบธุรกิจ ซึ่งเปนการคุมครองผูบริโภคทางออม

ผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการฟองรองผูประกอบธุรกิจทางอาญาตอศาลได สวนการดําเนินการ

ทางแพงก็เปนภาระและเสียคาใชจายมาก ซึ่งผูบริโภคสวนใหญยังไมอยูในฐานะที่จะดําเนินคดีดวย

ตนเองได  
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               วิธีดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหมี

องคกรของรัฐมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจมิใหประกอบธุรกิจที่เปนการละเมิด

สิทธิผูบริโภค และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ เพื่อใหความคุมครองผูบริโภค

รวมทั้งเปนหนวยงานที่ใหผูบริโภคไดใชสิทธิรองเรียน เพื่อขอใหไดรับการพิจารณาและชดเชย

ความเสียหาย เมื่อถูกผูประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ 

องคกรของรัฐที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522                

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพื่อคุมครองสิทธิของ

ผูบริโภคดังกลาว ไดแก  

1. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Board)  

           2. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแก  

2.1 คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา (The Committee On 

Advertisement)  

                 2.2 คณะกรรมการวาดวยฉลาก (The Committee On Labels)  

                2.3 คณะกรรมการวาดวยสัญญา (The Committee On Contracts)  

3. คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองแตงต้ัง ไดแก  

                 3.1 คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย  

                 3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองราวรองทกุขจากผูบริโภค  

                 3.3 คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  

                 3.4 คณะอนุกรรมการสํารวจคุณภาพสินคาและปริมาณเพื่อการคุมครอง

สิทธิผูบริโภค  

                3.5 คณะอนุกรรมการติดตามสอดสองและวินจิฉัยการโฆษณา  

              4. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (The Office Of The Consumer 

Protection Board) เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักร ในแตละจังหวัดจะมีองคกรที่

แตง ต้ังโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อทําหนาที่ ในการคุมครองผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว รวม 2 องคกร ไดแก คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด 

(75 จังหวัด) และคณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืนนอกจาก



101 

     คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติให

การดําเนินการคุมครองผูบริโภคในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย 

     1. นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ ในทางปฏิบัติจะมอบหมายใหรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

     2. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ  

     3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

     4. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ 

     5. ปลัดกระทรวงพาณิชย   เปนกรรมการ 

     6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนกรรมการ 

     7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   เปนกรรมการ 

     8. ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนกรรมการ 

     9. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการ 

     10. ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ 

     11. เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

         สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติไว ในมาตรา 10 ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจและ

หนาที่ดังตอไปนี้  

1. พิจารณาเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36           

  3. แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในกรณีนี้ อาจระบุชื่อสินคาหรือบริการหรือชื่อของ         

ผูประกอบธุรกิจดวยก็ได  

                                                 
116 ขอมูลทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp . 

[2008, February 14].  

http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp%20.%20%5B2008
http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp%20.%20%5B2008
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4. ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉัย

การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง         

5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ

คณะอนุกรรมการ  

6. สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐให

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีใน

ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  

7. ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือมีผูรองขอตามมาตรา 39 

8. รับรองสมาคมตามมาตรา 40 

9. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง

ผูบริโภคและพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่คณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวให เปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ

ตอไปได 

นอกจากนี้ ปจจุบันแตละจังหวัดจะมีองคกรที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 รวม 2 องคกร117 ไดแก  คณะอนุกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดข้ึนในจังหวัด

อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร กลาวคือ 

            1. คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจงัหวดั  ประกอบดวย  

1.สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประจําจังหวัด 

   ที่ผูวาราชการจังหวัดเสนอขอแตงต้ัง 

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 

2.ผูตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรีในเขตรับผิดชอบ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 

3. ผูวาราชการจังหวัด  ประธานอนุกรรมการ 

                                                 
117 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  อางแลว เชิงอรรถที่ 25,  หนา 14. 



103 

4.รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจงัหวัดแตงต้ัง รองประธานอนุกรรมการ 

5.นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธานอนุกรรมการ 

6. ปลัดจังหวดั  อนุกรรมการ 

7. อัยการจังหวัด อนุกรรมการ 

8. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด อนุกรรมการ 

9. เกษตรและสหกรณจังหวดั  อนุกรรมการ 

10. พาณิชยจงัหวัด อนุกรรมการ 

11. สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 

12. อุตสาหกรรมจังหวัด อนุกรรมการ 

13.ขนสงจงัหวัด อนุกรรมการ 

14. เจาพนกังานที่ดินจังหวดั อนุกรรมการ 

15. ประชาสัมพันธจังหวัด  อนุกรรมการ 

16. ประธานหอการคาจังหวดั อนุกรรมการ 

17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อนุกรรมการ 

18. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง 

      จากภาคประชาชน จํานวน 3 คน  (โดยใหเลือก 

      จากกลุมเครือขายส่ือมวลชน สถาบันการศึกษา   

      กลุมสตรีหรืออาสาสมคัรคุมครองผูบริโภคใน 

      จังหวัด) 

อนุกรรมการ 

19. หวัหนาสํานักงานจังหวัด อนุกรรมการและเลขานกุาร 

20. ขาราชการในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจงัหวัดแตงต้ัง อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           

อนึ่ง คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี้  

1. พิจารณาเร่ืองราวรองทุกขที่ ผูบริโภคไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย             

อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจหรือคํารองเรียนทั่วๆ ไปในเร่ืองเกี่ยวกับการถูก            
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2. แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้ จะระบุชื่อสินคาหรือบริการหรือชื่อของ                   

ผูประกอบธุรกิจดวยก็ได  

3. มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปน

หรือขอมูลที่เกี่ยวกับเร่ืองที่มีผูรองเรียนหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมา

พิจารณาไดในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหคําช้ีแจงดวยก็ได  

4. ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ

ควบคุม สงเสริม หรือ กําหนดมาตรฐานของสินคา เคร่ืองอุปโภคบริโภคหรือบริการ  

5. สอดสองการปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนดของพนักงาน 

เจาหนาที่สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และแจงใหผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงานเจาหนาที่

ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ดังกลาวตลอดจนใหดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิของผูบริโภค แตในกรณีที่จําเปนตองเรงรัดราชการบริหารสวนกลาง ใหแจงเร่ืองไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองของผูบริโภค  

6. ดําเนินการเผยแพรฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคแกผูบริโภค 

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบ  

          2. คณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  

 1. ผูวาราชการจังหวัด     ประธานอนุกรรมการ 

 2. อัยการจังหวัด      อนุกรรมการ 

 3. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด    อนุกรรมการ 

 4. ขาราชการในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง เลขานุการ     
  

อนึ่ง คณะอนุกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค             

วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค                    
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  ดังนั้น ในทางปฏิบัติแลว กรณีที่ผูบริโภคประสงคใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

ดําเนินคดีแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ผูบริโภคจะตองรองเรียนเกี่ยวกับการกระทํา

ละเมิดสิทธิตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่มีอํานาจและหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข

จากผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบ

ธุรกิจ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 119  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคไดรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคแลว  จะมีหนังสือแจงไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูก

รองทุกขวาเปนผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  และผูบริโภคมาเจรจาไกลเกล่ียเพื่อระงับขอ

พิพาทที่มีตอกัน  หากสามารถเจรจากันได  เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกการตกลงโดยใหทั้งสองฝาย

ลงลายมือช่ือไวในบันทึกนั้นดวย 

  ในกรณีที่ไมสามารถเจรจาไกลเกล่ียระงับขอพิพาทได  สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคจะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง  โดยสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคมีอํานาจจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาหรือบริการได120   

เชน กรณีผูบริโภครองเรียนวาโทรศัพทมือถือมีความชํารุดบกพรอง  เมื่อผูบริโภคใชโทรศัพท

ดังกลาวใกลกับสายไฟฟาแรงสูง  ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรมาที่โทรศัพทเปนเหตุใหผูบริโภคไดรับ

บาดเจ็บ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงไดใหมีการตรวจสอบและพิสูจนขอเท็จจริง

เกี่ยวกับความชํารุดบกพรองของโทรศัพทมือถือดังกลาว121   เปนตน   

  เมื่อตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลว สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคจะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคซ่ึงเปน

                                                 
118 ขอมูลทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp 

[2008, February 14]. 
119 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา 20 (1)  บัญญัติวา  “ใหสํานักงานคณะกรรมการ  การคุมครองผูบริโภคมี

อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1) รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ” 
120 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา 20 (2)  บัญญัติวา  “ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมี

อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (2)  ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ  ซ่ึงกระทําการใดๆ  อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภค  และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรและจําเปน  เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค” 
121 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2548, 17 กุมภาพันธ).  คร้ังที่ 2/2548.  หนา 30-31. 

http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp%20%5B2008
http://www.ocpb.go.th/main_consumer_act.asp%20%5B2008
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  ในระดับภูมิภาค จะเห็นไดวา ผูบริโภคสามารถรองเรียนตอคณะอนุกรรมการ

คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด  จัดต้ังข้ึนโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค122  ประกอบดวย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประจําจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดเสนอขอแตงต้ังและผูตรวจราชการ  

สํานักนายกรัฐมนตรีในเขตรับผิดชอบ   เปนที่ปรึกษาอนุกรรมการ  ผูวาราชการจังหวัด              

เปนประธานอนุกรรมการ  รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง  และนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนรองประธานอนุกรรมการ  ปลัดจังหวัด  อัยการจังหวัด  ผูบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  พาณิชยจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  อุตสาหกรรม

จังหวัด  ขนสงจังหวัด  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  ประชาสัมพันธจังหวัด  ประธานหอการคาจังหวัด  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   และผูทรงคุณวุฒิที่ ผู วาราชการจังหวัดแตง ต้ังจาก                       

ภาคประชาชน 3  คนโดยเลือกจากกลุมเครือขายส่ือมวลชน  สถาบันศึกษากลุมสตรีหรือ                 

กลุมอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคในจังหวัด  เปนอนุกรรมการ  หัวหนาสํานักงานจังหวัด                  

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  และขาราชการในจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง  2  คน    

เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ123  มีอํานาจหนาที่ในการรับและพิจารณาคํารองทุกข                 

จากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําขอผูประกอบธุรกิจ  

และในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนของผูบริโภคนั้น  คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ    

จัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาหรือบริการได124    เชนเดียวกับสํานักงาน

                                                 
122 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 15  บัญญัติวา  “คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  จะแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมายก็ได” 
123 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  อางแลว เชิงอรรถที่ 25,  หนา 14-15. 
124 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 14 วรรคทาย  บัญญัติวา  “คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีอํานาจและหนาที่

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” อาทิเชน คณะกรรมการวาดวยโฆษณา ตามมาตรา  28 
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  ข. สมาคม   
 

     ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติวา                

“ สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง

การคาและขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ

ดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอให

คณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได 

                การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  และ 
 

                มาตรา 41 บัญญัติวา “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคให

สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนิน

กระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทน

สมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

                ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเม่ือ

ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง

เกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่

คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู

มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย” 
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     กลาวคือ  สมาคมเฉพาะที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองแลวเทานั้น  มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนิน

กระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทน

สมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม  

  สําหรับการจัดต้ัง  ดําเนินงานของสมาคม  จะเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค วาดวยการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดี และการใชสิทธิและ

อํานาจฟองของสมาคม พ.ศ. 2540125 ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่จะรองเรียนหรือให

หนวยงานเหลานี้ดําเนินคดีแทนให  นอกจากที่ระบุไวในมาตรา  39  
 

  การฟองคดีโดยสมาคมน้ี   กฎหมายไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

คุณสมบัติของสมาคมและขั้นตอนการดําเนินคดีไว  เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ

และปองกันการดําเนินการเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ  เนื่องจากกรณีนี้เปนการใหอํานาจแกบุคคลที่มิใชเปนผูถูกโตแยงสิทธิหรือเปน

ผูเสียหายที่มีสิทธิในการฟองคดีโดยตรง  และมิใชเปนกรณีที่ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐในการ

ดําเนินคดีเพื่อประโยชนแกผูบริโภค 

  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ  กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมที่จะมี

สิทธิและมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค  ดังนี้ 

  1)  การรับรองสมาคม 

  สมาคมท่ีจะมีสิทธิและมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคไดนั้น  ตองเปนสมาคมที่

ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

  1.1  ตองจดทะเบียนเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  1.2  วัตถุประสงคหลักของสมาคมตองเปนการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ

แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา 

  1.3  ขอบังคับของสมาคมตองกําหนดเกี่ยวกับสมาชิกและกรรมการ  รวมทั้งการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการฟองคดีซึ่งสมาคมจะตองกําหนดวิธีการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการ

ฟองคดีไวไนขอบังคับใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง126 

                                                 
125  ขอมูลทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.ocpb.go.th/list_complain.asp. 

[2008, February 14]. 
126 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.  (2540, 22 กันยายน).                

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114  (ตอนที่ 49ก),  หนา 19.   

http://www.ocpb.go.th/list_complain.asp.%20%5B2008
http://www.ocpb.go.th/list_complain.asp.%20%5B2008
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  1.4  สมาคมใดมีวัตถุประสงคและมีขอบังคับสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  

สมาคมนั้นอาจยื่นขอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเพื่อใหสมาคมมีสิทธิและอํานาจ

ฟองคดีแพง  คดีอาญา  หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ  เพื่อคุมครองผูบริโภค  รวมทั้งมีอํานาจ

ฟองรองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง127 

  1.5  นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ

กฎหมายอ่ืนแลว  สมาคมที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตองปฏิบัติตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนดดวย128  สมาคมใดมิไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวา สมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดี            

โดยไมสุจริต  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได129 

  ทั้งนี้  เพื่อเปนการปองกันการกระทําอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบ

ธุรกิจโดยไมเปนธรรม  กฎหมายไดกําหนดโทษทางอาญาแกผูที่มีเจตนาทุจริต  ใช  จาง  วาน  ยุยง  

หรือดําเนินการใหสมาคมฟองรองผูประกอบธุรกิจเพื่อกล่ันแกลงใหผูประกอบธุรกิจไดรับความ

เสียหาย130  และเพื่อเปนการกํากับเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฟอง

คดีระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดี

และการใชสิทธิและอํานาจฟองของสมาคม  พ.ศ. 2540  กําหนดใหสมาคมตองสงทะเบียนสมาชิก

รายงานการประชุมใหญของสมาคม  สําเนารายงานประจําปงบดุล  ฯลฯ  ให สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวย 
 

  2)  เงื่อนไขการดําเนินคดีโดยสมาคมที่ไดรับการรับรองแลว  โดยสรุปมีดังนี้131 

  2.1  สมาคมมีสิทธิและมีอํานาจฟองคดีแพง  คดีอาญา  หรือดําเนินกระบวน

พิจารณาใดในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได  ไมวาจะมีผูบริโภครองเรียนมายังสมาคมหรือไม  เชน  

                                                 
127 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.  (2540, 23 กันยายน).                        

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114  (ตอนที่ 49ก), หนา 19.   
128 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 42  และระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินของ

สมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีและการใชสิทธิและอํานาจฟองของอํานาจสมาคม  พ.ศ. 2540.  (2540, 13 พฤศจิกายน).                

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114 (ตอนที่ 106ง), หนา 32. 
129 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 42  วรรคสอง  บัญญัติวา  “เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง

ตามมาตรา 40  สมาคมใด  ไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  หรือเมื่อมีพฤติการณหรากฎวาสมาคมนั้นดําเนินการ

เพื่อฟองคดีโดยไมสุจริต  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 
130 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 60 
131 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  อางแลว เชิงอรรถที่ 25,  หนา 35-36. 



110 

  2 .2  กอนที่สมาคมจะดําเนินคดี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบ ริ โภค                     

ตองดําเนินการใหมีการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดใหเพียงพอ  และกอนลงมติใหฟอง หรือ          

ไมฟอง  คณะกรรมการสมาคมตองไดรับฟงความเห็นเกี่ยวกับผลทางกฎหมายจากผูตรวจคดีซึ่ง

คณะกรรมการสมาคมแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร  ทั้งนี้  

การลงมติในเร่ืองดังกลาวใหคณะกรรมการของสมาคมคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภค  สิทธิของ

บุคคลในการประกอบกิจการและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ

ดวย134 

  มีขอสังเกตวา  การรวบรวมพยานหลักฐานนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเพื่อใชประกอบการพิจารณาวาคณะกรรมการของสมาคมจะลงมติใหดําเนินคดีแทน

ผูบริโภคหรือไมและเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาล  แตมิใชเปนการ

สืบสวนสอบสวนตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงจะตองกระทํา

โดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและพนักงานสอบสวน  เมื่อคณะกรรมการของสมาคม

พิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมไวและความเห็นทางกฎหมายจากผูตรวจสอบ

                                                 
132 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  มาตรา 41  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นแลว  สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40  ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด” 
133 ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีและการใชสิทธิและอํานาจฟอง

ของสมาคม  พ.ศ. 2540  ขอ 14 
134 ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีและการใชสิทธิและอํานาจฟองของ

สมาคม  พ.ศ. 2540  ขอ 7 
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  2.3  เมื่อสมาคมไดฟองคดีแลว  หามสมาคมถอนฟอง  เวนแต  ศาลจะอนุญาต

เมื่อศาลเห็นวาเปนการถอนฟองไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม  สําหรับคดี

แพงเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมนั้น  การถอนฟอง  การพิพากษาในกรณี

ที่คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันตองนําหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกคนที่

มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย135 

  2.4  สมาคมตองรายงานหรือแจงขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับคดีในสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบดวย136 

  2.5  ในกรณีที่สมาคมซ่ึงถูกเพิกถอนการรับรอง และไดฟองคดีใดตอศาลและคดี

นั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลส่ังจําหนายคดีนั้น137 
 

    ปจจุบัน  สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองแลวมีทั้งหมด  4  สมาคม  

คือ138   

    1.  สมาคมพลังผูบริโภคแหงประเทศไทย    โดยนายวิโรจน   ณ   บางชาง              

นายกสมาคม รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คร้ังที่  3/2543  วันที่  7  เมษายน  

2543 

                                                 
135 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 41  วรรคสอง 
136 ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีและการใชสิทธิและอํานาจฟอง

ของสมาคม  พ.ศ. 2540  ขอ 10  และขอ 11 
137 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 41  วรรคสี่ 
138 ขอมูลจากกองนิติการ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ทําเนียบรัฐบาล 2550.  
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    2.  สมาคมพิทักษประโยชนผูบริโภค  โดยเภสัชกรหญิง  รศ.เทวี  โพธิผละ          

นายกสมาคม รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คร้ังที่  2/2545  วันที่  18  มิถุนายน 

2545 

    3.  สมาคมสงเสริมและคุมครองสิทธิผูบริโภค  โดยนายพาณิช  เจริญเผา           

นายกสมาคม รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คร้ังที่  4/2545  วันที่  9  กันยายน 

2545  และ 

    4.  สมาคมคุมครองสิทธิประโยชนประชาชน  โดยนายขวัญชัย   ไทยาภิรมย          

นายกสมาคม รับรองตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คร้ังที่  3/2547  วันที่  29  กรกฎาคม 

2547 

     3.2.2.2  ประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง 
 

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมีหลักการสําคัญในเร่ืองผลของคํา

พิพากษาอยูวา139  เมื่อมีการอานคําพิพากษา (Pronounce  the  Judgement)  คําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาลในคดีเร่ืองใดยอมมีผลผูกพัน  (Binding)  เฉพาะคูความในคดีเทานั้น  บุคคลอ่ืนไม

ตองผูกพันดวยจนกวาคําพิพากษาดังกลาวจะถูกศาลสูงกวาเปลี่ยนแปลง  แกไข  กลับหรืองดเสีย
140  ดวยเหตุนี้เองบุคคลภายนอกจึงไมจําเปนตองมีหนี้กระทําการใดๆ  ตามคําพิพากษาหรือผูกพนั

ตามคําพิพากษา  เวนแตจะเขาขอยกเวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ในทาง

กลับกัน  บุคคลภายนอกยอมไมอาจถือประโยชนจากคําพิพากษาไดเชนกัน 

  การเขาสูกระบวนพิจารณาคดีโดยปกติเร่ิมจากการเขาเปนคูความในคดี  คําวา  

“คูความ”  หมายถึง  บุคคลผูยื่นคําฟอง  หรือถูกฟองตอศาล  รวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทน

บุคคลนั้นๆ  ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ141  ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง  หากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพงเกิดข้ึน  บุคคลผูถูกโตแยงสิทธิหรือ

                                                 
139 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคหนึ่งบัญญัติวา “ภายใตบังคับแหงระมวลกฎหมายนี้วาดวยการ

อุทธรณฎีกา และการพิจารณาคดีใหมคําพิพากษาหรือคําส่ังใดๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษา

หรือมีคําส่ังนับต้ังแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดถูกเปล่ียนแปลงหรือแกไข กลับ หรืองดเสีย

ถาหากมี”. 
140 จักรพงษ เล็กสกุลไชย.  (2545).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ภาค 1 ถึง ภาค 3).  (พิมพคร้ังที่ 6).  

กรุงเทพฯ : นิติธรรม.  หนา 278. 
141 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 1 (11)  บัญญัติวา  “คูความ”  หมายความวา  บุคคลผูยื่นคําฟอง  หรือถูกฟอง

ตอศาล  และเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนการพิจารณาใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ  ตามกฎหมาย

หรือในฐานะทนายความ” 
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    3.2.3  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีคุมครองผูบริโภค 
 

   หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีคุมครองผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.2522 ไดแก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรอง นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอ่ืนที่เขามามีสวนเก่ียวของ  ซึ่งในสวนนี้จะกลาว

ไปถึงสํานักงานอัยการสูงสุด องคการสหประชาชาติ และที่สําคัญหรือเกี่ยวของกับการพิจารณาคดี 

คือ ศาลยุติธรรม ซึ่งจะกลาวดังตอไปนี้ 

 

 
 

                                                 
142 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 55  บัญญัติวา  “เมื่อมีขอโตแยงเกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใด

ตามกฎหมายแพง  หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล  บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได  ตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้” 
143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 60  บัญญัติวา  “คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือผูแทนโดยชอบธรรมในกรณีที่

คูความเปนผูไรความสามารถ  หรือผูแทนในกรณีที่คูความเปนนิติบุคคล  จะวาความดวยตนเองและดําเนินกระบวนพิจารณา      

ทั้งปวงตามท่ีเห็นสมควร  เพื่อประโยชนของตน  หรือจะแตงต้ังทนายความคนเดียวหรือหลายคนใหวาความและดําเนินกระบวน

พิจารณาแทนตนก็ได 

 ถาคูความ  หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน  ด่ังที่ไดกลาวมาแลว  ทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดเปนผูแทนตน 

ในคดี ผูรับมอบอํานาจเชนวานั้นจะวาความอยางทนายความไมได  แตยอมต้ังทนายความเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาได”. 
144 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 59  บัญญัติวา  “บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป  อาจเปนคูความในคดีเดียวกันได  

โดยเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวม  ถาหากปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี  แตหามมิใหถือวา

บุคคลเหลานั้นแทนซ่ึงกันและกัน  เวนแตมูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้  ซ่ึงแบงแยกจากกันมิได  หรือไดมีกฎหมายบัญญัติไวด่ัง

นั้นชัดแจง  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทนซ่ึงกันและกันเพียงเทาที่จะกลาวตอไปนี้ 

 (1)  บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งไดทําโดย  หรือทําตอคูความรวมคนหนึ่งนั้นใหถือวาไดทําโดย  หรือทําตอ  คูความรวม

คนอื่นๆ  ดวย  เวนแตกระบวนพิจารณาที่คูความรวมคนหนึ่งกระทําไปเปนที่เส่ือมเสียแกความรวมคนอื่นๆ 

 (2)  การเล่ือนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซ่ึงเกี่ยวกับคูความรวมคนหนึ่งนั้นใหใชถึงคูความรวมคนอื่นๆ 
145 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 57  วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “บุคคลภายนอกซ่ึงมิใชคูความอาจเขามาเปน

คูความไดดวยการรองสอด...”. 
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  3.2.3.1  สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
 

  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

โดยการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการรักษา

สิทธิประโยชนของตน ไดรับความปลอดภัยและความเปนธรรมจากการซื้อขายและการทําสัญญา

กับผูประกอบธุรกิจรวมทั้งไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการละเมิดตาม

กฎหมายโดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 146 

  (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค กฎหมายวาดวยการ

ขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

  (2) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคตอ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

  (3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และคณะอนุกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง 

  (4)  เปนศูนยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

  (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีดังนี ้147 

  (1) สํานักงานเลขานุการกรม 

  (2) กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 

  (3) กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 

  (4) กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 

  (5) กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

  (6) สํานักกฎหมายและคดี 

  (7) สํานักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค 
 

                                                 
146 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 2 
147 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 3 
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  สวนราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินคดีคุมครองผูบริโภค ไดแก 
 

  1. กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 148 

   (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

   (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวาดวยการ

โฆษณา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาแตงต้ัง 

   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขของผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวกับการ

โฆษณาสินคาและบริการ 

   (ง) ดําเนินการตรวจสอบขอความโฆษณาสินคาและบริการในส่ือโฆษณา

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

   (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

  2. กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้149 

   (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานฉลากตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองผูบริโภค 

   (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวาดวยฉลาก 

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากแตงต้ัง 

   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขของผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวกับฉลาก

สินคาหรือบริการ รวมทั้งสินคาที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

   (ง) ดําเนินการตรวจสอบขอความของฉลากสินคาตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภค 

   (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

                                                 
148 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 3(2) 
149 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 3(3) 
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  3. กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้150 

   (ก) ดําเนนิการเก่ียวกบัการคุมครองผูบริโภคในดานสัญญาตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองผูบริโภค 

   (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวาดวยสัญญา

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวาดวยสัญญาแตงต้ัง 

   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขของผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวกับ

สัญญา หลักฐานการรับเงิน สัญญารับประกันหรือสัญญาคํ้าประกัน 

   (ง) ดําเนินการตรวจสอบขอความในสัญญา หลักฐานการรับเงิน สัญญา

รับประกันหรือสัญญาคํ้าประกันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

   (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  4. สํานักกฎหมายและคดี มีอํานาจหนาทีดั่งตอไปนี้151 

   (ก) ดําเนินการดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

   (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด

ทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

และกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง 

   (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายตรงและ

ตลาดแบบตรงคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงแตงต้ัง และ

คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย 

   (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองสมาคมตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองผูบริโภค 

   (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                                                 
150 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 3(4) 
151 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  ขอ 3(6) 
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  จากผลเกี่ยวกับการดําเนินคดีคุมครองผูบริโภค ป 2549 ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549)152   
สรุปไดดังนี้ 

  1. การรับเร่ืองรองเรียนจากผูบริโภค จํานวนทั้งส้ิน 6,894 ราย แบงออกเปน  

   - กรณีการโฆษณา     703  ราย 

   - กรณีสินคา/บริการ  2,158  ราย 

   - กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย 3,916 ราย 

   - กรณีขายตรงตลาดแบบตรง             87 ราย 

  2. การเจรจาไกลเกล่ียเรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวนทั้งส้ิน  936 ราย แบง

ออกเปน 

   - กรณีการโฆษณา  369  ราย  

  (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 134,856,712 บาท) 

   - กรณีสินคา/บริการ  331  ราย 

    (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 7,736,256 บาท) 

   - กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย 228 ราย 

    (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 15,855,823 บาท) 

   - กรณีขายตรงตลาดแบบตรง     8 ราย 

    (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 293,500บาท) 

  3. การดําเนินคดีแทนผูบริโภค จํานวนทั้งส้ิน  603 ราย แบงออกเปน 

   - กรณีการโฆษณา    12  ราย  

  (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 438,140 บาท) 

   - กรณีสินคา/บริการ  147  ราย 

    (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 26,082,643 บาท) 

   - กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย 443 ราย 

    (เรียกคาชดเชยใหผูบริโภค จํานวน 176,255,471.12 บาท) 

   - กรณีอ่ืนๆ       1 ราย 

 

                                                 
152 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2549).  รายงานประจําป.  สํานักนายกรัฐมนตรี.  หนา 85-88. 
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  จากสถิติขางตนปรากฏผลการดําเนินคดีแทนผูบริโภค ประจําปงบประมาณ 

2549 ดังนี้ 

- สงเร่ืองใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดี 163  เร่ือง 

- ศาลพิพากษาคาเสียหายใหผูบริโภค  149 เร่ือง 

- บังคับคดีตามคําพิพากษา     99 เร่ือง 

- ดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.ลมละลายฯ    13 เร่ือง 

- คดีสิ้นสุด       30 เรื่อง 

  4. การเปรียบเทียบความผิดผูประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิของผูบริโภค จํานวน

ทั้งส้ิน  162 ราย (ปรับเปนเงินทั้งส้ิน 8,030,000 บาท) แบงออกเปน 

   - ความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา     59 ราย 

    (เปนเงิน 6,230,000 บาท) 

   - ความผิดเกี่ยวกับสินคา/บริการ     13 ราย 

    (เปนเงิน 900,000 บาท) 

   - ขัดหนังสือเรียก พนักงานเจาหนาที่    90 ราย 

    (เปนเงิน 900,000 บาท)  
 

หากสรุปสถิติและปริมาณงานคดี 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2547 ถึง 
2549) ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนดังนี้153 

1. ผลการดําเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

1.1 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติ154 

 

 

 
 

                                                 
153 ขอมูลจากสํานักกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําเนียบรัฐบาล.  2550. 
154 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจที่กระทําการละเมิดสิทธิผูบริโภค ในการดําเนินคดีนั้น

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดขมวดไวทายมติวา “ ในการดําเนินคดีดังกลาวใหรวมถึงผูบริโภครายอื่น ๆ ที่รองเรียนไวแลว และ

ที่จะมารองเรียนผูประกอบธุรกิจดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในลักษณะเร่ืองทํานองเดียวกันเพิ่มเติมเขา

มาในภายหลังดวย ” ดังนั้น การดําเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเร่ืองหนึ่ง ๆ มีผลใหผูบริโภคที่ไดรับความ

เดือดรอนในกรณีเดียวกันสามารถรองเรียนขอใหดําเนินคดีเพิ่มเติมไดตลอดเวลา  
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ป 
 

เรื่อง 
จํานวนผูบริโภค 

(ราย) 

 

จํานวนเงินทีร่องเรียน (บาท) 

ป 2549 163 619 233,509,768.89 

ป 2548 250 659 285,586,829 

ป 2547 340 1,124 251,491,323.50 

  

1.2. สงเร่ืองใหพนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค

ดําเนนิคดีเรียกเงนิคืนใหผูบริโภค (ขอมูลคดี) 
 

 

ป 
 

เรื่อง 
จํานวนผูบริโภค 

(ราย) 

 

จํานวนเงินทีร่องเรียน (บาท) 

ป 2549 163 619 233,509,768.89 

ป 2548 250 659 285,586,829 

ป 2547 340 1,124 251,491,323.50 

  

1.3 ศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชําระเงนิคืนใหกับผูบริโภคที่

รองเรียน  (ขอมูลบังคับคดี) 
 

ป คดี จํานวนผูบริโภค (ราย) จํานวนเงินทีร่องเรียน (บาท) 

ป 2549 149 995 348,668,537.99 

ป 2548 140 801 223,203,735 

ป 2547 45 221 96,512,577 

    

 2. ผลการเปรียบเทยีบความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

 

 
ป 

 
เรื่อง 

จํานวน 
ผูประกอบ
ธุรกิจ (ราย) 

จํานวนเงิน 
ที่เปรียบเทยีบ 
ความผิด (บาท) 

2549 - กรณีขัดหนงัสือเรียกของพนักงาน

เจาหนาที ่

- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

90 

 

49 

900,000 

 

6,230,000 
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- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

2522 ที่เกี่ยวกบัฉลาก  
รวม  

 

13 

 
152 

 

900,000 

 
8,030,000 

2548 - กรณีขัดหนงัสือเรียกของพนักงาน

เจาหนาที ่

- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

2522  ที่เกีย่วกับโฆษณา 

- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

2522 ที่เกี่ยวกบัฉลาก  
รวม 

87 

 

18 

 

- 

 
105 

1,410,000 

 

610,000 

 

- 
 

2,020,000 

2547 - กรณีขัดหนงัสือเรียกของพนักงาน

เจาหนาที ่

- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

2522 ที่เกี่ยวกบัโฆษณา 

- ฝาฝน พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ. 

2522 ที่เกี่ยวกบัฉลาก  
รวม 

64 

 

2 

 

4 

 
70 

640,000 

 

100,000 

 

220,000 
 

960,000 

  
  3.2.3.2  สํานกังานอัยการสูงสุด 
     

  สํานักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจตามกฎหมายในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา              

ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปน

อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ นอจากนี้ ยังมีอํานาจหนาที่อีกประการหนึ่ง คือ ดําเนินการ

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน รวมทั้ง

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เผยแพรความรูทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอปรกับ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แหง พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 มีคําส่ังที่ 1/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม 2541 แตงต้ังพนักงานอัยการเปนเจาหนาที่คุมครอง

ผูบริโภค โดยใหมีหนาที่ดําเนินคดีทางแพงและคดีอาญาแกผูกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภคใน

ศาล รวมทั้งมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอดวย และในปจจุบัน
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                     1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของสํานักงานอัยการสูงสุดใน

การคุมครองผูบริโภค รวมทั้งมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

                     2. ประสานงานและติดตามประเมินผลเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
รวมทั้งเปนศูนยกลางรับคํารองเรียนในเรื่องการคุมครองผูบริโภคจากประชาชนทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
                     3. รวมกับสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในการ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค และหนาที่ของผูประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ 

                     4. รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาลแพง

และศาลจังหวัดมีนบุรีและประสานงานการดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใน

สํานักงานอัยการอื่นๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

                     5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองผูบริโภค 

                     6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย 

 

                     นอกจากไดจัดต้ังศูนยอัยการคุมครองผูบริโภคกลาง เพื่อใหการคุมครองผูบริโภค

แกประชาชนภายในทองที่กรุงเทพมหานครแลว เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคแกประชาชนเปนไป 

อยางทั่วถึงครอบคลุมไปท่ัวประเทศ จึงใหจัดต้ังศูนยอัยการคุมครองผูบริโภคเขตข้ึนในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีแพงเขต สํานักงานอัยการเขต 1-9 โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

                    1. ประสานงานและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งเปน

ศูนยกลางรับคํารองเรียนในเร่ืองการคุมครองผูบริโภคจากประชาชนในเขตพื้นที่สํานักงานอัยการเขต  

                                                 
155 เอกสารขาวประชาสัมพันธ สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 35 /2548 หรือขอมูลทางเว็บไซตจาก สํานักงานอัยการสูงสุด. 

(ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.ago.go.th/news/news_370648.htm.  [2008, January 10]. 

  

http://www.ago.go.th/news/news_370648.htm
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                    2. รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย 

แกประชาชนในเขตพื้นที่สํานักงานอัยการเขต ในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิในเขตพื้นที่สํานักงานอัยการเขต  

                    3. รับผิดชอบการประสานงานการดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

ในสํานักงานอัยการอื่น ๆ 

                    4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองผูบริโภค  

                    5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดมอบหมาย 

 

  ดังนั้น อํานาจของพนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคในการ

ดําเนินคดีอาญาตามมติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะแตกตางจากอํานาจของพนักงาน

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม  ในเร่ืองนี้มีนักกฎหมายเห็นวา              

ในการดําเนินคดีอาญาตามมติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพนักงานอัยการมีฐานะเปน

เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคทําหนาที่ในฐานะเสมือนหนึ่งเปนทนายความ156  ดังนั้น  พนักงาน

อัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคไมมีอํานาจในการสอบสวน  คุมขัง  ใหประกัน  หรือสง

ฟองศาล 

  สําหรับวิธีการดําเนินคดี  เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิด

สิทธิของผูบริโภคตามมาตรา 39  ไมมีการบัญญัติวาจะตองดําเนินการดวยวิธีใด  ในเรื่องนี้มี

ความเห็นวา  การดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภคฯ  เปนกฎหมายพิเศษ  ซึ่งพนักงานอัยการเม่ือไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่

คุมครองผูบริโภคแลว  ยอมมีอํานาจดําเนินคดีในศาลไดโดยไมตองผานกระบวนการสอบสวนตาม

มาตรา 120  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอน157  เพราะเปนการดําเนินคดีใน

ฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค  สวนสํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครวบรวม  

เปนเพียงการรวบรวมขอเท็จจริงในเบ้ืองตน  ไมถือวาเปนการสอบสวน  เพราะพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภคฯ  มิไดกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

                                                 
156 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2540).  บันทึกเร่ืองการแตงต้ังทนายความดําเนินคดีแกผูกระทําการละเมิดสิทธิผูบริโภคใน

ศาลตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522. 
157 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 120  บัญญัติวา  “หามมิใหพนักงานอัยการย่ืนฟองคดีใดตอศาล  โดยมิไดมี

การสอบสวนในความผิดนั้นกอน  
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     3.2.3.3  องคการสหประชาชาติ 
 

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1985  ที่ประชุมใหญแหงสหประชาชาติมีฉันทามติ 

(resolution 39/85)  รวมกันตอ  “แนวปฏิบัติวาดวยการคุมครองผูบริโภคของสหประชาชาติ”   

(the United Nations Guidelines for Consumer Protection)  แนวปฏิบัติดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพื่อใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา  ปรับปรุงนโยบายและกฎหมาย

                                                 
158 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  162  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว  ใหศาล

จัดการส่ังตอไปนี้ 

 (1)  ในคดีราษฎรเปนโจทก  ใหไตสวนมูลฟอง  แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาเดียวกันดวยแลวให

จัดการตามอนุมาตรา (2) 

 (2)  ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก  ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง  แตถาเห็นสมควรจําส่ังใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...”. 
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  แนวปฏิบัติวาดวยการคุมครองผูบริโภคของสหประชาชาติ  มีเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับ

การคุมครองผูบริโภคโดยภาคประชาชน  กลาวคือ  รัฐบาลจะตองใหความสําคัญแกการคุมครอง

ผูบริโภคตามลําดับความสําคัญอันไดแก  การใหเสรีภาพในการจัดต้ังกลุมหรือองคกรผูบริโภคและ

ใหโอกาสแกกลุมหรือองคกรเหลานั้นในการแสดงความเห็นในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่มี

ผลกระทบตอผูบริโภค159   เหตุที่รัฐบาลตองใหความสําคัญในเร่ืองนี้  เพราะความเห็น  คําแนะนํา

ของกลุมหรือองคกรผูบริโภค  ยอมเปนเสมือนส่ิงสะทอนปญหาหรือความตองการของผูบริโภค

มายังภาครัฐโดยตรง  นาจะเปนวิธีการแกไขปญหาที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ตางจากวธิกีาร

มองปญหาจากผูบริหารในหนวยงานของรัฐ  ซึ่งอาจไมไดรับทราบปญหาหรือไมไดรับทราบขอมลูที่

ครบถวนถูกตอง  สําหรับความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองการบริโภคที่ยั่งยืน  รัฐบาลของ

ประเทศกําลังพัฒนาควรสงเสริมความรวมมือของกลุมผูบริโภคและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

 แนวทางการใหความคุมครองผูบริโภคของแตละประเทศมีแนวทางหรือรูปแบบที่

แตกตางกัน  ขอแตกตางดังกลาวมีปจจัยเกี่ยวของหลายประการคือ  ตัวบทกฎหมายนโยบาย  

มาตรการของภาครัฐ  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของผูบริโภค  ตลอดจน

การมีสวนรวมของกลุมองคกรผูบริโภคแนวคิดเร่ืองการคุมครองผูบริโภคมีทั้งแนวทางปองกัน   

แนวทางแกไขเยียวยา  ในประเทศพัฒนาแลว  องคกรพัฒนาเอกชนหรือกลุมผูบริโภคในทองถิ่น 

จะมีความเขมแข็ง  สามารถคุมครองสิทธิผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ160
 

  สําหรับในตางประเทศการจัดต้ังหนวยงานหรือองคกรปกครองที่เปนอิสระ เชน 

ประเทศญ่ีปุน ในดานการคุมครองผูบริโภคของญ่ีปุนใชชื่อวา National Consumer Afairs Center 

of Japan (NCAC) หรือชื่อเดิมก็คือ Japan Consumer Information Center (JCIC) จัดต้ังเมื่อ

                                                 
159 ll.  General Principles 

           3 The Legitimate needs which the guidelines are intended to meet are the following:. . . (f) Freedom to 

form consumer and other relevant groups or organizations and the opportunity of such organizations to present their 

views in decision-making processes affection them. 
160 ไพศาล ลิ้มสถิต.  (2549).  องคการอิสระคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : มิติใหม

ของการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน.  วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ปที่ 35 (ฉบับที่ 2),  หนา 333-334. 
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  3.2.3.4  ศาลยุติธรรม 

 

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ประเทศไทยไดประสบ

วิกฤตการณทางการศาลทั้งภายในและนอกประเทศ ในดานตางประเทศชาวตางประเทศมีสิทธิ

สภาพนอกอาณาเขต ทําใหไทยเสียเปรียบทางการศาลดานภายในประเทศเจานายและขาราชการ 

ตองการใหมีการเปล่ียนแปลง ในการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะเกี่ยวกับความยุติธรรม 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ จึงไดปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลข้ึน และ ในป 

ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) รัฐบาลไทยไดออกประกาศต้ังกระทรวงยุติธรรมข้ึนประกาศ ลงวันที่ 25 

มีนาคม ร.ศ. 110 ตอมาในป ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ไดมีประกาศใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 เปล่ียนแปลงและปรับปรุงราชการ กระทรวง

ยุติธรรม และศาลยุติธรรมใหดีข้ึนใหมีเสนาบดีเปนประธาน ในเวลาตอมาไดมีประกาศการจัด

ระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมลง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2455 แยกหนาที่ ราชการ กระทรวง

ยุติธรรมเปนฝายธุรการและ ตุลาการแตประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2455 นี้

ไดถูกยกเลิก โดยประกาศการจัดระเบียบบังคับบัญชาขาราชการฝายธุรการและตุลาการ ที่

นอกจากการพิจารณา และพิพากษาคดีในศาลซึ่งเปนอํานาจอิสระของผูพิพากษา ตอมาไดมี

                                                 
161 เร่ืองเดียวกัน.  หนา 334. 
162 เร่ืองเดียวกัน.  หนา 337. 
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   3.2.4  มาตรทางกฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของศาล
ยุติธรรม 
 

   เดิมการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค เปนไปตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงหรือวิธีพิจารณาความอาญา  โดยมีหนวยงานที่ดําเนินคดีแทนใหหากผูบริโภคไดมา

รองเรียน และคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522164 หรือผูบริโภคมารองเรียนตอสมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคใหการรับรองดําเนินคดีใหตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522165  การพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคของศาลยุติธรรม  ซึ่งเห็นวา กระบวนการพิจารณา

คดีสามัญโดยทั่วไปในศาลยุติธรรมดังกลาว เปนไปอยางลาชา เนื่องจากสวนหนึ่งมีสาเหตุเพราะ

จํานวนปริมาณคดีรับมาใหมและคางในศาลอยูที่มีจํานวนมาก  และจํานวนผูพิพากษาที่มีจํานวน         

ไมเพียงพอตอการพิจารณาในแตละคดี 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 ขอมูลทางเว็บไซตศาลยุติธรรม.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.judiciary.go.th/history1.php.  [2008, February 1].  
164 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 บัญญัติวา “ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา การดําเนินคดีนั้นจะเปน

ประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือ

ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนเจาหนาที่คุมครอง

ผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได

แจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการ

มอบหมายได” 
165 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40 บัญญัติวา “สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือ

ตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ

ดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคม

นั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได...” 
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    จากสรุปรายงานสถิติคดีแพงของศาลยุติธรรม ในรอบป (5 ป ยอนหลัง ต้ังแต พ.ศ. 

2550-2545) พบวา166
 

 

ป พ.ศ. คดีคางมา คดีรับใหม คดีเสร็จไป คดีคงคาง 
2545 13,842 13,265 17,388 9,719 

2546 9,719 11,660 14,335 7,044 

2547 7,044 14,212 13,524 7,732 

2548 7,732 12,113 13,023 6,822 

2549 6,822 11,556 12,023 6,355 

2550 6,355 7,607 7,629 6,333 

 

     หากรวมสถิติคดีคางมา รับใหม เสร็จไปของศาลทั่วราชอาณาจักร เฉพาะคดีแพง

ในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ประจําเดือน มกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2550 เปนดังนี้167 

 

ศาล คดีคางมา คดีรับใหม คดีเสร็จไป คดีเสร็จไปรอยละ คดีคางไป 

ศาลฎีกา 10,340 4,857 1,897 16.23 13,300 

ศาล

อุทธรณ 

22,223 7,332 6,863 35.35 22,692 

ศาลช้ันตน 103,895 356,154 277,149 70.19 182,900 

รวมคดี 136,458 368,343 285,909 65.01 218,892 

 

  ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดออก

ประกาศจัดต้ังแผนกศาลเพื่อพิจารณาคดีผูบริโภค จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาล

อุทธรณและศาลอุทธรณภาค (ฉบับที่ 2) ใหจัดต้ังแผนกคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณภาค และมี

อํานาจในคดีของศาลอุทธรณภาคเก่ียวกับกฎหมายผูบริโภค รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกันตามที่

ประธานศาลอุทธรณภาคจะไดกําหนด และใหมีประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณภาคเปน

                                                 
166 ขอมูลทางเว็บไซตศาลยุติธรรม.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.judiciary.go.th/ index.php.  [2008, February 1].   
167 ขอมูลทางเว็บไซตศาลยุติธรรม.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  http://www.judiciary.go.th/ index.php.  [2008, February 1].   

http://www.judiciary.go.th/%20index.php.%20%20%5B2008,%20February%201%5D.
http://www.judiciary.go.th/%20index.php.%20%20%5B2008,%20February%201%5D.
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2. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาลฎีกา 

(ฉบับที่ 3) ใหจัดต้ังแผนกคดีผูบริโภคในศาลฎีกา และมีอํานาจในคดีของศาลฎีกาเกี่ยวกับ

กฎหมายผูบริโภค รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกันตามที่ประธานศาลฎีกาจะไดกําหนด และใหมี

ประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลฎีกาเปนผูรับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคน โดยใหแผนกคดี

ผูบริโภคในศาลฎีกา เร่ิมทําการต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป169 

นอกจากนี้ศาลยุติธรรม โดยศาลฎีกา ไดเสนอรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. .... เสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 142 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 

และไดบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คร้ังที่ 69/2550 วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550170 ซึ่งผลการประชุมของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีมติในวาระที่สาม เห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
171 ปจจุบัน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล มท่ี 125 ตอนท่ี 38 ก เมื่อวันท่ี  25 กุมภาพันธ  2551 โดยพระราชบัญญัตินี้ให ใช 

บังคับเม่ือพ นหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป172 

การพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในศาลยุติธรรมในปจจุบันตามกฎหมาย

ดังกลาว มีเจตนารมณหลักอยู 4 ประการ173 คือ  

                                                 
168 ดู ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550.  (2550, 8 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 124 (ตอนที่ 40ก), หนา 57.  
169 ดู ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจัดต้ังแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 

2550.  (2550, 8 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 124 (ตอนที่ 40ก), หนา 56. 
170 เอกสารประกอบการพิจารณาสภานิติบัญญัติแหงชาติ การประชุมคร้ังที่ 69/2550 วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550 .  รางพระราชบัญญัติ          

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เปนผูเสนอ) จัดทําโดยสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่

สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  หนา 1. 
171 สํานักรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแหงชาติ.บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังที่ 74/2550  วันศุกรที่ 21 

ธันวาคม 2550 ณ ตึกรัฐสภา ในวาระเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ  ลําดับที่ 4 รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. .... หรือขอมูลทางเว็บไซตสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.senate.go.th.  [2008, 

February 1].   
172 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 2 
173 พงษเดช วานิชกิตติกูล.  ( 2551, 7 กุมภาพันธ).  หัวหนาคณะผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา สํานักงานศาล

ยุติธรรม/ เลขานุการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. .... .   สัมภาษณ.   

http://www.senate.go.th/
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1. สะดวก เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหสามารถฟองคดีดวยวาจาได ดังเชนคดี

มโนสาเรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

2. รวดเร็ว กระบวนการตามกฎหมายฉบับนี้จะมีความกระชับ รวดเร็วกวาการ

ดําเนินคดีแพงปกติ ไมเยิ่นเยอ ซึ่งโดยหลักการเพื่อใหคดีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหายเสร็จและ

ไดรับชดใชเยียวยาโดยเร็ว คดีจะกําหนดใหเสร็จส้ินที่ศาลอุทธรณ เฉพาะปญหาขอกฎหมาย

เทานั้น ถึงจะข้ึนสูศาลฎีกาได 

3. เปนธรรม กฎหมายใหความคุมครองและเปนธรรมแกทุกฝาย ไมคุมครอง

ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป 

4. ประหยัด โดยหลักผูบริโภคจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการฟองศาล 

 

ดังนี้ วิทยานิพนธเลมนี้จึงมุงที่จะศึกษาวิจัยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 และกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของ โดยจะเปรียบเทียบกับวิธีพิจารณา

คดีคุมครองผูบริโภคที่ใกลเคียงกับในตางประเทศ  นับวากฎหมายฉบับนี้ เปนการพัฒนา

ความกาวหนาในวงการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่นาสนใจ ดวยหลักการและ

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 174 อาจกลาวไดวา 
“กฎหมายยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม และไมอาจยืนยงอยูตลอดไป เมื่อ
สังคมมีลักษณะหรือสภาพแตกตางไปจากเดิม” ตามคํากลาวของ Professor W. Friedmann  

ที่ไดใหขอคิดเห็นไวในแงความเปล่ียนแปลงหรือการปรับกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพสังคม  

โดยเขียนไวในหนังสือ  “Law in a Changing Society ” 

 
 

                                                 
174 บันทึกหลักการและเหตุผลทายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ความวา “โดยท่ีปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลติสินคาหรือบริการมากข้ึน ในขณะที่

ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเร่ืองคุณภาพสินคาหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอํานาจ

ตอรองในการเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้เมื่อเกิดขอพิพาท

ข้ึน กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหผูบริโภคที่ตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงไม

อยูในความรูเห็นของตนเอง อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีสูง ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ จนบางคร้ังนําไปสู

การใชวิธีการที่รุนแรงและกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมอันสงผลกระทบ

ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรกําหนดใหมีระบบการพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค เพื่อให

ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครองสิทธิของ

ผูบริโภค ขณะเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดี

ยิ่งข้ึน จึงจําตองตราพระราชบัญญัตินี้”. 
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3.2.4.1 บทนิยามคําศัพท ที่ตองพิจารณาเปนสําคัญมีดังนี้ 
 

  “คดีผูบริโภค”175 หมายความวา 

(1) คดีแพ งระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19176 

หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพพิาทกันเกีย่วกับสิทธหิรือหนาที่ตามกฎหมายอัน

เนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2) คดีแพ งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก         

สินคาที่ไม ปลอดภัย 

(3) คดีแพ งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2) 

(4) คดีแพ งที่มกีฎหมายบัญญัติให ใชวิธีพจิารณาตามพระราชบัญญัตินี ้

“ผู บริโภค”177 หมายความว า  ผู บริโภคตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองผู บริโภค 

และให หมายความรวมถึงผู เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึน

จากสินคาที่ไม ปลอดภัยดวย178 

“ผู ประกอบธุรกิจ”179 หมายความว า  ผู ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว าด วย               

การคุ มครองผู บริโภค และให หมายความรวมถึงผู ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด         

ตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไม ปลอดภัยดวย 
 

ดังนั้นแลว คดีที่จะอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ เฉพาะคดีแพงที่ฝายหนึ่งตองเปน

ผูบริโภค หรือผู มีอํานาจฟ องคดีแทนผู บริโภค ไดแก คณะกรรมคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค           

ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และสมาคม เฉพาะที่

คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคให การรับรองตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งจะสอดคลองกับแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

ที่มูลนิธิ ไมอาจที่จะฟองและดําเนินคดีแทนผูบริโภคได แตหากพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟองคดีแทน

                                                 
175 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 วรรค 1. 
176 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรค 1 บัญญัติวา “ให คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคหรือ

สมาคมที่คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภครับรองตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองผู บริโภค มีอํานาจฟ องและดําเนินคดีผู บริโภค

แทนผูบริโภคไดโดยให นําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟ องและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม”. 
177 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 วรรค 2 
178 พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 วรรค 4 ไดใหความหมาย

ของคําวา “ผูเสียหาย” หมายความว า ผูได รับความเสียหายอันเกิดจากสินค าที่ไม ปลอดภัย. 
179 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 วรรค 3 
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  3.2.4.2 วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน มีหลักเกณฑดังนี้ 
 

  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลช้ันตน ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 กําหนดอยูในหมวด 2 ต้ังแตมาตรา 17 ถึงมาตรา 44 โดยแบงออกเปน 3 สวน 

ไดแก 

  - สวนที่ 1 การฟองคดี ต้ังแตมาตรา 17 ถึงมาตรา 21 

  - สวนที่ 2 การพิจารณา ต้ังแตมาตรา 22 ถึงมาตรา 37 

  - สวนที่ 3 คําพิพากษาและคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดี ต้ังแตมาตรา 38 ถงึมาตรา 44 

โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
 

  สวนที่ 1 การฟองคดี มีรายละเอียดดังนี ้

  (1) การฟองคดีกําหนดใหกรณีผูประกอบธุรกิจจะฟองผูบริโภคเปนผูบริโภคให

เสนอคําฟองตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแหงเดียว180 

  (2) ยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงในคดีผู บริโภคนับแตการยื่นคําฟ องตลอดจน

การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ แต ไม รวมถึงความรับผิดในค าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด ทั้งนี้

ภายใต บังคับของพระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย 

พ.ศ. 2551181 

                                                 
180 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 17 บัญญัติวา “ ในกรณีที่ผู ประกอบธุรกิจจะฟ องผู บริโภคเป น              

คดีผู บริโภคและผู ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคําฟองตอศาลที่ผู บริโภคมีภูมิลําเนาอยู ในเขตศาลหรือตอศาลอื่นไดดวย ใหผู ประกอบธุรกิจ

เสนอคําฟ องตอศาลที่ผูบริโภคมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลไดเพียงแห งเดียว”. 
181 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรค 1บัญญัติวา “ภายใต บังคับของกฎหมายว าด วยความรับ

ผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย การยื่นคําฟ องตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผู บริโภค             
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  แตถ าความปรากฏแก ศาลว าผู บริโภคหรือผู มีอํานาจฟ องคดีแทนผู บริโภคนําคดี

มาฟ องโดยไม มีเหตุผลอันสมควรเรียกร องค าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม เรียบร อย ดําเนิน

กระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป นการประวิงคดี หรือที่ไม จําเป น หรือมีพฤติการณ อ่ืนที่ศาล

เห็นสมควร ศาลอาจมีคําส่ังให บุคคลนั้นชําระค าฤชาธรรมเนียมที่ได รับการยกเว นทั้งหมดหรือแต 

บางสวนตอศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไม ปฏิบัติตาม ศาลมอํีานาจส่ัง

จําหน ายคดีออกจากสารบบความ ในกรณีตามขางตน ถ าศาลเห็นว าคู ความอีกฝ ายหนึ่งจะต อง         

เป นผู รับผิดเสียค าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต บางส วนของคู ความทั้งสองฝ าย ศาลสามารถ

พิพากษาในเร่ืองค าฤชาธรรมเนียม โดยส่ังให คู ความอีกฝ ายหน่ึงนั้นชําระต อศาลในนามของ              

ผู บริโภคหรือผู มีอํานาจฟ องคดีแทนผู บริโภคได ซึ่งค าฤชาธรรมเนียมที่ผู บริโภคหรือผู มีอํานาจฟ อง

คดีแทนผูบริ โภคนั้นไดรับยกเว นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร182 

  (3) การฟองคดีแทนผูบริโภค กําหนดใหคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคหรือ

สมาคมที่คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภครับรองตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองผู บริโภค                 

มีอํานาจฟ องและดําเนินคดีผู บริโภคแทนผู บริโภคได  โดยให นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ องและ

การดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล าวมาใช บังคับโดยอนุโลม โดยให ระบุชื่อและที่อยู ของ              

ผู บริโภคให ชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเป นผู ฟ องและมีการเรียกค าเสียหาย กฎหมายกําหนดให 

เรียกคาเสียหายแทนได เฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟ องเท านั้น  

นอกจากนี้ การถอนฟ องหรือการประนีประนอมยอมความในคดีที่ผูมีอํานาจฟอง

คดีแทนผูบริโภคจะต องได รับความยินยอมเป นหนังสือจากผู บริโภคที่เกี่ยวข องมาแสดงต อศาล 

และในกรณีขอถอนฟ อง ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตได  ต อเมื่อเห็นว าการถอนฟ องนั้นไม เป นผลเสีย           

ต อการคุ มครองผู บริโภคเป นส วนรวม และถ าภายหลังที่ได มีการยื่นฟ องต อศาลแล ว สมาคมผู ยื่น            

ฟ องถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองผู บริโภค ให ผู บริโภคที่เกี่ยวข องเข า

ดําเนินคดีต อไป ถ าศาลเห็นว าผู บริโภคนั้นอาจไม ทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกล าว            

ศาลจะมีคําส่ังให แจ งบุคคลดังกล าวทราบโดยกําหนดระยะเวลาที่ต องเข ามาในคดีไปพร อมด วย           

ก็ ได  และกฎหมายกําหนดใหบรรดากระบวนพิจารณาที่ได ทําไปก อนเข ามาในคดีให มีผลผูกพัน              

ผู บริโภคนั้นด วย และหากบุคคลดังกล าวไม เข ามาภายในเวลาที่กําหนด ศาลมีอํานาจส่ังจําหน าย

คดีสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นได183 

                                                                                                                                            

182 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรค 2 และวรรค 3. 
183 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
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  นอกจากนี้ กรณีของสมาคม  ในทางปฏิบัติ  การที่สมาคมจะขอการรับรองจาก

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีปญหายุงยากเก่ียวกับรายละเอียดในการขอ  เชน เร่ืองกรรมการ

ขอบังคับของสมาคม  จะตองจดทะเบียนใหครบรายละเอียดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใน

บางกรณีการกําหนดขอบังคับตามที่กฎกระทรวงกําหนดอยางเครงครัด  กอใหเกิดปญหายุงยาก

ในทางปฏิบัติได  เชน  เร่ืองการแตงต้ังกรรมการแทนท่ีตําแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบวาระ  

การจะตองใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกกรรมการภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด184  จะทํา

ใหยุงยาก  เสียคาใชจาย  เปนตน ทั้งที่ปจจุบันตามมาตรา 61185 รัฐธรรมนูญแหงแหง

ราชอาณาจักรไทย 2550 ไดกําหนดใหสิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง

ในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความ

เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค และใหมีองคการเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ   ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทํา

หนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช

กฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้ง

ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งน้ี ใหรัฐ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย แตปจจุบนัรัฐยงัมไิด

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว 

 ดังนั้น  จึงนาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อเปดโอกาสให

สมาคมสามารถกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกและกรรมการไดยืดหยุนมากข้ึน  เชน  ในเร่ืองการ

เลือกกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วาง  อาจเปดโอกาสใหสมาคมกําหนดใหที่ประชุม

กรรมการเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการแทนได  ในทํานองเดียวกับกรณีการเลือก

กรรมการของบริษัท  เปนตน  หรือหากเห็นสมควร  อาจพิจารณาในเร่ืองการกําหนดใหองคกร

เอกชนที่มิไดแสวงหากําไรมาแบงปนกันรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน มูลนิธิ สามารถขอรับการรับรองและ

ดําเนินคดีแทนผูบริโภคได  ที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณการ

ดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิหรือองคกรเอกชนในการคุมครองผูบริโภคจากรัฐ เพื่อใหสอดรับ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งจะวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป 

                                                 
184 ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขอ 2 
185 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
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(4) การฟ องคดีผู บริโภค จะฟ องด วยวาจาหรือเป นหนังสือก็ได  โดยในกรณี

ที่จะะฟ องด วยวาจา กฎหมายกําหนดใหเจ าพนักงานคดี186 จัดให มีการบันทึกรายละเอียดแห ง            

คําฟ องแล ว ลงลายมือชื่อไว เป นสําคัญ โดยคําฟ องต องมีข อเท็จจริงที่เป นเหตุแห งการฟ องคดี 

รวมทั้งคําขอบังคับชัดเจนพอที่จะทําให เข าใจได  และหากศาลเห็นว าคําฟ องนั้นไม ถูกต องหรือขาด

สาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําส่ังให มีการแก ไขคําฟ องในส วนนั้นให ถูกต องหรือชัดเจนข้ึน               

ก็ได187 

ภายหลังที่ได มีการฟ องคดีผู บริโภคแล ว หากปรากฏวา มีการเสนอคําฟ องเข ามา

ในคดีดังกล าว ไม ว าโดยวิธีฟ องเพิ่มเติมฟ องแย งหรือโดยสอดเข ามาในคดี หรือหากศาลมีคําส่ังให 

รวมพิจารณาคดีแพ งอ่ืนใดเข ากับคดีผู บริโภคให ถือว าคดีในส วนที่เกี่ยวกับคําฟ องซ่ึงได ยื่น           

ภายหลังและคดีที่ศาลส่ังให รวมพิจารณาเหลานั้น เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ดวย188 
 

สวนที่ 2 การพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การพิจารณาคดี กฎหมายกําหนดใหบุคคลหรือคูความยื่นคําขอตอศาลใหมี

คําส่ังใหสืบพยานหลักฐานกอนก็ได ถาบุคคลใดเกรงว าพยานหลักฐานที่ตนอาจต องอ างอิงใน 

ภายหน าจะสูญหายหรือยากแก การนํามาเมื่อมี การฟ องเป นคดี ผู บริโภคหรือถ าคู ความฝ ายใดใน

คดีผู บริโภคเกรงว าพยานหลักฐานที่ตนจํานงจะอ างอิงจะสูญหายก อนที่จะนํามาสืบหรือ                 

เป นการยากที่จะนํามาสืบในภายหลัง  เม่ือศาลได รับคําขอเช นว านั้น  ศาลมีอํานาจเรียกผู ขอและ          

คู ความอีกฝ ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข องมาศาล และเมื่อได ฟ งบุคคลเหล านั้นแล ว                

ศาลมีอํานาจส่ังคําขอตามที่เห็นสมควร หากศาลส่ังอนุญาตตามคําขอก็ให  สืบพยานหลักฐานไป

ตามที่บัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี้ 189 

(2) กําหนดใหในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตาม (1) ขางตน ผู ยื่นคําขอ

จะยื่นคําร องรวมไปด วยเพื่อให ศาลมีคําส่ังหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม ชักช า และถ าจําเป นจะ

                                                 
186 เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาแต งต้ังจาพนักงานคดี ตามมาตรา 5 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติ  

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เพื่อทําหน าที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีผูบริโภค ตามท่ีศาลมอบหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) ไกล เกล่ียคดีผู บริโภค 

(2) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 

(3) บันทึกคําพยาน 

(4) ดําเนินการใหมีการคุ มครองสิทธิของคูความทั้งกอนและระหวางการพิจารณา 

(5) ปฏิบัติหน าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกาในการทําหน าที่ชวยเหลือนั้น 
187 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  20 
188 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  21 
189 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  22 
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(3) เมื่อศาลสั่งรับคําฟ องแล ว กฎหมายกําหนดใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณา

โดยเร็ว และออกหมายเรียกจําเลยให มาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกล เกล่ีย ให การ และ              

สืบพยานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให ศาลส งสําเนาคําฟ องหรือสําเนาบันทึกคําฟ องให จําเลย และส่ังให 

โจทก มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด วยจําเลยจะยื่นคําให การเป นหนังสือก อนวันนัดพิจารณา           

ตามวรรคหน่ึงก็ได191 

(4) กําหนดในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทก และจําเลยมาพร อมกันแล ว เจ าพนักงาน

คดีหรือบุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คู ความจะตกลงกันทําการไกล เกล่ียให คู ความได ตกลงกันหรือ

ประนีประนอมยอมความกันก อน ในการไกล เกล่ีย ถ าคู ความฝ ายใดฝ ายหนึ่งร องขอหรือผู ไกล 

เกล่ียเห็นสมควร ผูไกลเกลี่ยจะส่ังให ดําเนินการเปนการลับเฉพาะต อหน าตัวความทุกฝ ายหรือฝ าย

ใดฝายหนึ่งก็ได192 

การไกลเกล่ียคดีและการระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืน ถือเปนพันธกิจหลักของ

สํานักงานศาลยุติธรรม อันเปนพันธกิจที่ 1 การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน193 สําหรับการ

ไกลเกล่ียคดีผูบริโภคในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551            

ฉบับนี้ ถือเปนการกําหนดใหเปนไปตามพันธกิจของศาลยุติธรรม ซึ่งจะเห็นไดวาการไกลเกล่ียคดี

ผูบริโภคตามบทบัญญัตินี้ เปนกรณีที่มีคดีเขาสูศาลแลว ทั้งๆ ที่คดีบางคดีเปนคดีเล็กๆนอยๆ            

โดยมีเจาพนักงานคดี ท าท่ีช วยเหลือศาลในการไดรับมอบหมายใหไกล เกลี่ยคดีผูบริโภค
194

  

ําหน

                                                

สําหรับประเทศไทยมีการไกลเกล่ียคดีผูบริโภค กอนที่จะเขามาไกลเกล่ียตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคฉบับนี้  จะตองผานกระบวนการไกล เกล่ียของ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยเมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเร่ืองราว

 
190 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  23 
191 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  24 
192 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  25 
193 ศาลอาญา.  (2551).  ยุทธศาสตรชุมชนพอเพียงศานติสุขยั่งยืน.  เอกสารเผยแพรงานประชาสัมพันธ.  กรุงเทพฯ:                  

ศาลอาญา.  หนา 19. 
194 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  4(1) 
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 (5) กําหนดให ศาลจัดให มีการสอบถามคําให การของจําเลยโดยจําเลยจะยื่น             

คําให การเป นหนังสือหรือจะให  การด วยวาจาก็ได  ในกรณีที่ยื่นคําให การเป นหนังสือ หากศาล

เห็นว าคําให การดังกล าวไม ถูกต องหรือขาดสาระสําคัญบางเร่ือง ศาลอาจมีคําส่ังให  จําเลยแก ไข

คําให การในส วนนั้นให ถูกต องหรือชัดเจนข้ึนก็ได  ในกรณีให การด วยวาจา ให ศาลจัดให มีการ             

บันทึกคําให การนั้นและให จําเลยลงลายมือช่ือไว เปนสําคัญ195 

(6) กําหนดใหถือว าโจทก ไม ประสงค จะดําเนินคดีต อไป เมื่อโจทก ได ทราบคําส่ัง

ให มาศาลตามมาตรา 24 แล วไม มาในวันนัดพิจารณาโดยไม ได รับอนุญาตจากศาลให เล่ือนคดี           

ไม ว าจําเลยจะมาศาลหรือไม   ให ศาลมีคําส่ังจําหน ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว นแต ตาม

พฤติการณ แห งคดี ศาลจะเห็นสมควรให พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ ายเดียว โดยให ถือ            

ว าโจทก ขาดนัดพิจารณา  เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกให มาศาลตามมาตรา 24 แล วไม มาในวันนัด

พิจารณาโดยไม ได รับอนุญาตจากศาลให เล่ือนคดี ถ าจําเลยไม  ได  ยื่นคําให การไว ให ถือว าจําเลย

ขาดนัดยื่นคําให การแต เพียงอย างเดียว แต ถ าจําเลยได ยื่นคําให การไว ก อนหรือในวันนัดดังกล าว 

ให ถือว าจําเลยขาดนัดพิจารณา196 

                                                 
195 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  26 
196 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  27 
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(7) กําหนดใหในกรณีที่คูความฝายใดไม มาศาลในวันนัดอ่ืนที่มิใช วันนัดพิจารณา

ตามมาตรา 24 ให ถือว าคูความฝายนั้นสละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและ

ทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลไดดําเนินไปในนัดนั้นดวยแล ว197 

(8) กําหนดภาระการพิสูจนประเด็นข อพิพาทข อใดจําเป นต องพิสูจน ถึง                

ข อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือส วนผสมของสินค า การให บริการ 

หรือการดําเนินการใด ๆ ซึ่งศาลเห็นว า ข อเท็จจริงดังกล าวอยู ในความรู เห็นโดยเฉพาะของ                  

คู ความฝ ายที่เป นผู ประกอบธุรกิจ ให ภาระการพิสูจน ในประเด็นดังกล าวตกอยู แก คู ความฝ ายที่           

เปนผูประกอบธุรกิจนั้น198   

 (9) กําหนดใหถ าภายหลังที่ ได มีคําพิพากษาถึงที่ สุดในคดีผู บริโภคแล ว             

ปรากฏว ามีการฟ องผู ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป นคดีผู บริโภคอีก โดยข อเท็จจริงที่พิพาท                

เป นอย างเดียวกับคดีก อนและศาลในคดีก อนได วินิจฉัยไว แล ว ศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ัง                   

ให ถือว าข อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป นอันยุติเช นเดียวกับคดีก อนโดยไม ต องสืบพยานหลักฐาน             

เว นแตศาลเห็นว าขอเท็จจริงในคดีก อนนั้นยังไม เพียงพอแก การวินิจฉัยช้ีขาดคดี หรือเพื่อให โอกาส

แก คูความที่เสียเปรียบตอสูคดี  ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให คู ความ

นําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได199 

 (10) ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังให สืบพยาน ศาลเปนผูสอบถามคู ความฝ ายที่จะต อง

นําพยานเข าสืบว าประสงค จะอ างอิงพยานหลักฐานใดแล วบันทึกไว หรือส่ังให คู ความจัดทําบัญชี

ระบุพยานยื่นตอศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได200 

(11) กําหนดใหศาลแจ งประเด็นข อพิพาทให คู ความทราบก อนการสืบพยานและ

จะกําหนดให คูความฝายใดนําพยานมาสืบก อนหรือหลังก็ได201 

(12) กําหนดใหให ศาลมีอํานาจส่ังให เจ าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวม

พยานหลักฐานในอันที่จะให ได ความแจงชัดในข อเท็จจริงแห งคดี และให ศาลมีอํานาจเรียกพยาน              

หลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ที่จําเปนแลวรายงานให ศาลทราบ รวมทั้งมีอํานาจ

เรียกสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค หน วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข องมาให ข อมูล หรือ

                                                 
197 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  28 
198 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  29 
199 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  30 
200 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  31 
201 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  32 



138 

(13) กําหนดให ศาลเป นผู ซักถามพยานในการสืบพยานไม  ว าจะเป นพยานที่              

คู ความฝ ายใดอ างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  โดยคู ความหรือทนายความจะซักถามพยานได ต อเมื่อ            

ไดรับอนุญาตจากศาล203 

(14) กําหนดใหศาลนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไม เล่ือนคดีจนกว าจะเสร็จการ

พิจารณา เว นแต มีเหตุจําเป นอันมิอาจก าวล วงเสียได  ศาลจะมีคําส่ังเล่ือนได  คร้ังละไม เกิน               

สิบห าวัน204 

(15) กําหนดใหศาลอาจขอให ผู ทรงคุณวุฒิหรือผู เช่ียวชาญมาให ความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได  แต ต องให คู ความทุกฝ ายทราบและให โอกาสคู ความตาม

สมควรในอันที่จะขอให เรียกผู ทรงคุณวุฒิหรือผู เช่ียวชาญฝ ายตนมาให ความเห็นโต แย งหรือ               

เพิ่มเติมความเห็นของผู ทรงคุณวุฒิหรือผู เช่ียวชาญดังกล าว โดยผู ทรงคุณวุฒิหรือผู เช่ียวชาญที่

ศาลขอให มาให ความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเช าที่พักได205  

(16) กําหนดใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยเร็ว เมื่อได สืบพยานหลักฐาน

ตามที่จําเป นและคู ความได แถลงการณ  (ถามี) เสร็จแล ว และให ถือว าการพิจารณาเป นอันส้ินสุด

แต ตราบใดที่ยังมิได มีคําพิพากษาหรือคําส่ัง หากศาลเห็นว าเป นการจําเป นที่จะต องนํา

พยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน แห งความยุติธรรม ให ศาลทําการสืบพยานหลักฐาน           

ตอไปได ซึ่งอาจรวมทั้งการเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไม ตองมีฝายใดรองขอ206 
 

สวนที่ 3 คําพิพากษาและคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดี มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กฎหมายกําหนดใหการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดตัดสินคดีอย างน อย            

ต องแสดงข อเท็จจริงที่ฟ งได โดยสรุปและคําวินิจฉัยในประเด็นแห งคดีพร อมด วยเหตุผลแห ง           

คําวินิจฉัยนั้น207 

(2) กําหนดใหในคดีที่ผู บริโภคหรือผู มีอํานาจฟ องคดีแทนผู บริโภคเป นโจทก              

ถ าความปรากฏแก ศาลว าจํานวนคาเสียหายที่โจทก เรียกร องไม ถูกต องหรือวิธีการบังคับตามคําขอ
                                                 
202 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  33 
203 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  34 
204 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  35 
205 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  36 
206 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  37 
207 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  38 
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(3) กําหนดใหในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนแก ร างกาย สุขภาพ หรืออนามัยและ

ในเวลาที่พิพากษาคดีเป นการพ นวิสัยจะหยั่งรู ได แน ว าความเสียหายนั้นมีแท จริงเพียงใด ศาลอาจ

กล าวในคําพิพากษาหรือคําส่ังว ายังสงวนไว ซึ่งสิทธิที่จะแก  ไขคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นอีกภายใน

ระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ต องไม เกินสิบป นับแต วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง                         

แตก อนการแก ไขตองให โอกาสคูความอีกฝายที่จะคัดคาน209 

  (4) กําหนดใหศาลมีอํานาจพิพากษาให ผู ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค าใหม  ให แก  

ผู บริโภคแทนการแก ไขซ อมแซมสินค าที่ชํารุดบกพร องนั้นก็ได   ในคดีที่ผู บริ โภคหรือผู มีอํานาจ            

ฟ องคดีแทนผู บริโภคเป นโจทก ฟ องขอให ผู ประกอบธุรกิจรับผิดในความชํารุดบกพร องของสินค า             

หากศาลเชื่อว าความชํารุดบกพร องดังกล าวมีอยู ในขณะส งมอบสินค านั้นและไม อาจแก ไขให               

กลับคืนสภาพที่ใช งานได  ตามปกติหรือถึงแม จะแก ไขแล วแต หากนําไปใช บริโภคแล วอาจเกิด

อันตรายแกรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู บริโภคที่ใช สินค านั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของ

สินค าที่อาจเปล่ียนทดแทนกันได  พฤติการณ ของผู ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของ                 

ผู บริโภคประกอบด วย และหากข อเท็จจริงปรากฏว าผู บริโภคไดรับประโยชน จากการใช สินค าหรือ

ได ก อให เกิดความเสียหายแก สินค านั้น ให ศาลมีคําส่ังให ผู บริโภคชดใช ค าใช ทรัพย หรือค าเสียหาย 

แล วแต กรณี ให แก ผู ประกอบธุรกิจนั้นได ตามที่เห็นสมควร โดยการฟ  องคดีถ าผู ถูกฟ องมิใช ผู ผลิต

หรือผู นําเข าสินค านั้น ให ศาลมีคําส่ังเรียกผู ผลิตหรือผู นําเข าดังกล าวเข ามาในคดี ตามมาตรา 57 

(3) แห งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง และมีอํานาจพิพากษาให บุคคลดังกล าวร วม               

รับผิดในหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีตอผูบริโภคไดดวย210 

  (5) กําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษ กรณีถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจาก

การที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภค

ไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแก

ผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอม

                                                 
208 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  39 
209 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  40 
210 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  41 
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  (6) กําหนดใหในคดีผูบริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือจําหนายคดีเสียจาก             

สารบบความหากขอเท็จจริงปรากฏแกศาลวายังมีสินคาที่ไดจําหนายไปแลวหรือที่เหลืออยูใน

ทองตลาดอาจเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูบริโภคโดยสวนรวม และไม

อาจใชวิธีปองกันอยางอ่ืนได ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้212 

   1. ใหผูประกอบธุรกิจจัดการประกาศและรับสินคาดังกลาวซึ่งอาจเปน 

อันตรายคืนจากผูบริโภคเพื่อทําการแกไขหรือเปล่ียนใหใหมภายในเวลาที่กําหนดโดยคาใชจาย

ของผูประกอบธุรกิจเองแตถาเปนกรณีที่ไมอาจแกไขหรือดําเนินการตามท่ีกลาวขางตนได ก็ใหใช

ราคาตามที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะและสภาพของสินคาขณะรับคืน รวมทั้งความ

สุจริตของผูประกอบธุรกิจประกอบดวย 

   2. หามผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่เหลืออยูและใหเรียกเก็บสินคาที่

ยังไมไดจําหนายแกผูบริโภคกลับคืนจนกวาจะไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงสินคาดังกลาวใหมีความ

ปลอดภัย แตถาเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงได ศาลจะมีคําส่ังหามผูประกอบธุรกิจ

ผลิตหรือนําเขาสินคานั้นก็ได และหากเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคาที่เหลือไวเพื่อ

จําหนายตอไป ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจทําลายสินคาที่เหลือนั้นดวย ถาความปรากฏ

ในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ใหศาลมีอํานาจส่ังจับกุมและกักขังผู

ประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจทําการแทนของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเปนนิติ

บุคคลไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว หรือส่ังใหเจาพนักงานคดีหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด

ดําเนินการโดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย และหากผูประกอบธุรกิจไมชําระให

                                                 
211 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  42 
212 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  43 
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  (7)  ในคดีที่ผูประกอบธุรกิจซ่ึงถูกฟองเปนนิติบุคคล หากขอเท็จจริงปรากฏวา            

นิติบุคคลดังกลาวถูกจัดต้ังข้ึนหรือดําเนินการโดยไมสุจริต หรือมีพฤติการณฉอฉลหลอกลวง

ผูบริโภคหรือมีการยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคลไปเปนประโยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

และทรัพยสินของนิติบุคคลมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามฟอง เมื่อคูความรองขอหรือศาล

เห็นสมควร ศาลมีอํานาจเรียกหุนสวน ผูถือหุนหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ          

นิติบุคคลหรือผูรับมอบทรัพยสินจากนิติบุคคลดังกลาวเขามาเปนจําเลยรวม และใหมีอํานาจ

พิพากษาใหบุคคลเชนวานั้น รวมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีตอผูบริโภคไดดวย เวนแตผูนั้นจะ

พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว หรือในกรณีของผูรับมอบทรัพยสินนั้นจากนิติ

บุคคลจะตองพิสูจนไดวาตนไดรับทรัพยสินมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนผูรับมอบทรัพยสิน

จากนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงใหรวมรับผิดไมเกินทรัพยสินที่ผูนั้นไดรับจากนิติบุคคลนั้น213 

 

    3.2.4.3  ศาลอุทธรณ แผนกคดีผูบริโภค มีหลกัเกณฑดังนี ้
 

  (1) กําหนดใหจัดต้ังแผนกคดีผูบริโภคข้ึนในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 

โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลช้ันตนในคดีผูบริโภค
214 ปจจุบัน ศาลยุติธรรมไดมีการจัดต้ังแผนกคดีผูบริโภคข้ึนในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค

เรียบรอยแลว โดยเร่ิมเปดทําการต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป  ตามมาแลวขางตน 

  (2) กําหนดใหการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลช้ันตนในคดีผูบริโภค        

ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายใน

กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น215 

                                                 
213 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  44 
214 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  45 
215 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  46 
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  (3) กําหนดหามมิใหคูความอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงในคดีผูบริโภคที่ราคา

ทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในช้ันอุทธรณไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา216  

  (4) ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวาคดีตองหามอุทธรณตาม (3) ผูอุทธรณอาจยื่นคําขอ

โดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาค

แผนกคดีผูบริโภคไปพรอมกับอุทธรณก็ได ในกรณีเชนวานี้ เม่ือศาลชั้นตนตรวจอุทธรณแลวเห็นวา

เปนอุทธรณที่ตองหาม ก็ใหสงอุทธรณและคําขอดังกลาวไปยังศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือ

ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคเพื่อพิจารณา แตถาศาลช้ันตนเห็นวาอุทธรณดังกลาวไม

ตองหามก็ใหมีคําส่ังรับอุทธรณนั้นไวดําเนินการตอไป  

  ในกรณีที่ศาลช้ันตนส่ังไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณตาม (1)ขางตน         

ผูอุทธรณอาจย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค

หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําส่ังก็ได 

ถาคูความยื่นคําขอดังกลาวแลว จะอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณไมได217  

  (5) กําหนดใหการพิจารณาพิพากษาคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค

หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคตองดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยเร็ว218 

  (6) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและศาล

อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคใหเปนที่สุด เวนแตศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตใหฎีกาไดเม่ือ

เห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาซ่ึงเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือเปนปญหาสําคัญอ่ืน

ที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย219 

  (7) กฎหมายกําหนดใหนําวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลช้ันตนมาใชบังคับแก

การอุทธรณและการพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคและศาล

อุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคโดยอนุโลม220 

 

 

 

                                                 
216 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  47 
217 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  48 
218 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  49 
219 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  49 วรรค 2  ประกอบ มาตรา 52 
220 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  50 
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3.2.4.4 ศาลฎีกา แผนกคดีผูบริโภค มีหลักเกณฑดังนี้ 
 

  (1) กําหนดใหคูความสามารถฎีกาไดเฉพาะกรณีในปญหาขอเท็จจริงในคดีทีม่ทีนุ

ทรัพยที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปญหาขอกฎหมายคดีที่ศาลอุทธรณแผนกคดี

ผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว คูความอาจยื่นคํารอง

ตอศาลฎีกาเพื่อขอใหพิจารณาอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษา

หรือคําส่ังของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค221  

  (2) ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกาเฉพาะปญหาขอกฎหมาย หากศาลฎีกาเห็นวา

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไมถูกตองไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

ศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัยแตเฉพาะในปญหาขอกฎหมายและยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล

อุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือศาลชั้นตน แลวมีคําส่ังใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคหรือ

ศาลช้ันตน แลวแตกรณี ทําคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมภายใตกรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได222 

  (3) กฎหมายกําหนดใหนําวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลช้ันตนมาใชบังคับแก

การพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม223 

 

3.2.4.5 วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา มีหลักเกณฑดังนี้ 
 

  (1) กอนยื่นฟองคดีผูบริโภค หากมีเหตุเชนเดียวกับกรณีที่จะทําใหโจทกมีสิทธิยื่น

คําขอใหศาลมีคําส่ังจัดใหมีวิธีคุมครองช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 254 (2) แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือมีความจําเปนตองขอใหศาลมีคําส่ังหามช่ัวคราวมิใหจําเลย

กระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม 

ผูที่จะเปนโจทกอาจย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองเพื่อขอใชวิธีการชั่วคราวดังกลาว                

กอนฟองได โดยคําขอขางตนจะตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะฟองผูประกอบธรุกจิ

เปนจําเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทําใหเชื่อวาสมควรที่ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอนัน้ รวมทัง้

จะตองมีบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูรูเห็นเหตุแหงการขอนั้นเพื่อสนับสนุนขออางดังกลาว
224 

                                                 
221 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  51 
222 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  54 
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  55 
224 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  56 
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  (2) ในการพิจารณาคําขอตาม (1) ขางตน ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ         

หากพิจารณาแลวเห็นวา  

   1. คําขอที่ยื่นและในโอกาสที่ยื่นคําขอน้ันมีเหตุสมควร และมีเหตุ

เพียงพอที่ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอนั้นได และ 

   2. สภาพแหงความเสียหายของผูขอไมสามารถที่จะไดรับชดใชเปนเงิน

หรือทดแทนดวยส่ิงอ่ืนใดได หรือผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไมอยูในฐานะที่จะชดใชหรือทดแทน

ความเสียหายแกผูขอหรือกรณีเปนการยากท่ีจะบังคับคดีเอาแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยนั้นได

ภายหลัง หรือจะเกิดความเสียหายตอผูบริโภคเปนสวนรวมอันยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง

ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความเสียหายวาจะเกิดข้ึนแกฝายใดฝายหน่ึงมากกวากันเพียงใดเปนสําคัญ

ถาศาลมีคําส่ังใหยกคําขอนั้น คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด225 

  (3) กําหนดใหศาลแจงคําส่ังอนุญาตตาม (2) ขางตน ใหผูที่จะถูกฟองเปนจําเลย

ทราบโดยไมชักชา และคําส่ังศาลนั้นใหมีผลบังคับแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดทันที226 

  (4) กําหนดให ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจย่ืนคําขอใหศาลยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงคําส่ังอนุญาตตาม (2) ได ถาศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเดิมดังกลาว 

คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด  โดยผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจมีคําขอใหศาลมีคําส่ังใหผูขอตาม (1) 

ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได โดยขอรวมไปกับคําขอใหยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้น หรือ

ยื่นคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเดิม           

ดังกลาว และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําส่ังเดิมที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการ

ส่ังโดยความผิดหรือความเลินเลอของผูขอ ทําใหศาลมีความเห็นหลงไปวามีเหตุที่จะฟองผูที่จะถูก

ฟองเปนจําเลยนั้น หรือมีเหตุเพียงพอที่จะส่ังอนุญาตตาม (2) ใหศาลมีคําส่ังใหผูขอชดใช                     

คาสินไหมทดแทนใหแกผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร และถาผูขอไม

ปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูขอเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา227 

  (5) ในกรณีที่ผูขอตาม (1) ขางตน มิไดฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําส่ัง

อนุญาตตาม (2) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหถือ

วาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว ในกรณีดังกลาว ผูที่จะถูกฟองเปนจําเลยอาจ

ยื่นคําขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถือวาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิก ขอใหศาลมีคําส่ังใหผู

                                                 
225 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  57 
226 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  58 
227 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  60 
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  (6) ในกรณีที่ผูขอตาม (1) ฟองคดีเกี่ยวกับคําขอที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตาม (2) 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหคําส่ังอนุญาตนั้น

หรือคําส่ังอนุญาตที่ศาลมีคําส่ังเปล่ียนแปลงตาม (4) มีผลใชบังคับตอไป เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

ตามคําขอของจําเลยใหยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน และใหนํามาตรา 260 มาตรา 261 

และมาตรา 263 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม229 

  (7) ในระหวางการพิจารณา ถามีความจําเปนตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการ          

ใด ๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือปองกันเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกคูความหรือผูบริโภค

เปนสวนรวมเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความมีคําขอหรือ

ปรากฏจากรายงานของเจาพนักงานคดี ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการนั้นไดเทาที่

จําเปนและพอสมควรแกกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกา โดยประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ศาลมีอํานาจ

ออกคําส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของแจงขอมูลหรือออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาไตสวนเกี่ยวกับความ

เสียหาย เหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายรวมทั้งกิจการและทรัพยสินของจําเลยไดตามที่

เห็นสมควร230 

 

3.2.4.6 การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง มีหลักเกณฑดังนี้ 
 

  (1) ในการบังคับคดี หากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนมีการ

ออกหมายบังคับคดีจะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่นชาไปจะไม

อาจบังคับคดีได เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดี

ไปทันที โดยไมจําตองออกคําบังคับกอนก็ได231 

  (2) กรณีที่ภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว หากความ

ปรากฏแกศาลวามีขอขัดของทําใหไมอาจดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาไดหรือมีความ

                                                 
228 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  61 
229 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  62 
230 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  63 
231 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  64 
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232 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  65 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวน

พิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ขอ 42 



บทที่  4 
วิเคราะหปญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค 

ในประเทศไทย 
 

    ตามที่ไดกลาวมาในบทท่ี 2 ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา ความหมาย แนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสิทธิของผูบริโภค 

โดยเฉพาะสิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาล ซึ่งถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภคในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรม ไดมีกําหนดไวในปฎิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ในขอ 7 กําหนดวา “ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิ

ที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่

จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และ

จากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว”233  และในขอ 8 ที่ไดกําหนดวา “ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ

การเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอํานาจแหงรัฐตอการกระทําอันลวงละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน 

ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย”234 และมีกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights,1966) 

ไดรับรองสิทธิที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคไว คือ สิทธิในประการที่ 5 เกี่ยวกับสิทธิ

ในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย (Right to Liberty and Security) ตามที่กําหนดไวใน

ขอ 9 ของกติกาฯ ดังกลาว ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผยและเปนธรรม 

(Fair Trial) และการไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคกันในการพิจารณาของศาลตามขอ 14 ของกติกา

ฯ ดวย และแมวาปฎิญญาและกติกาฯ ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแลวนั้น จะไมมีผลนํามาใช

บังคับหรือผูกพันในทางกฎหมายระหวางประเทศหรือประชาชนภายในประเทศที่เขาเปนภาคีไดก็

ตาม แตการที่แตละประเทศไดเขารวมเปนภาคีรวมทั้งประเทศไทยนั้น  ยอมแสดงใหเห็นวา 

ประเทศสมาชิกไดตกลงเปนพันธกรณีรวมกันวา จะนําสิทธิเสรีภาพท่ีปฎิญญาและกติกาฯ รับรอง

ไวเปนสากล นําไปปฏิบัติและสรางกฎเกณฑใหสอดคลองกับหลักสากลดังกลาว เพื่อรับรองและ

คุมครองใหแกประชาชนภายในประเทศของตนตอไป หรือตองปฏิบัติตามหลักสุจริตที่ประเทศ
                                                 
233 Universal Declaration of Human Rights,1948 Article 7 “All are equal before the law and are entitled without any 

discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation 

of this Declaration and against any incitement to such discrimination.” 
234 Universal Declaration of Human Rights,1948 Article 8 “Everyone has the right to an effective remedy by the 

competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law” 
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4.1  ปญหาคดีที่อยูในอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

 

  ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ไดใหคํานิยาม 

(Definition) ของคําวา “คดีผูบริโภค” หมายความวา 235 

  (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 

หรือตามกฎหมายอ่ืน กับ ผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอัน

เนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

  (2) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย 

  (3) คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2) 

  (4) คดีแพงที่มกีฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพจิารณาตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
235 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551  มาตรา 3  วรรคสอง 
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  จะเห็นไดวา คดีผูบริโภคที่อยูภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ.2551 ฉบับนี้ สามารถแบงคดีออกไดเปน 4 ประเภท ซึ่งโดยหลักที่กฎหมายออกแบบมาใชเปน

หลักในการพิจารณาวาเปนคดีผูบริโภคหรือไม คือ ตาม (1)  

  “คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน กับ ผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอัน

เนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ”  จะเห็นไดวา กฎหมายฉบับนี้มีปญหาที่ตองพิจารณาวา

คดีใดบางที่เปนคดีผูบริโภค ดังนี้ 
 

1. คูความ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวตาม (1) มองในเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางคูความเปนหลัก236 คือ ฝายหนึ่งตองเปนผูบริโภค กับ อีกฝายหนึ่งตองเปนผูประกอบธุรกิจ 

ดังนั้น จึงตองพิจารณาวา ใครบางเปนผูบริโภคและใครบางเปนผูประกอบธุรกิจ 

  1.1 ผูบริโภค  

ตามคํานิยาม “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย237 อธิบายไดวา 

  1.1.1 ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคตาม

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

ความวา “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการ

เสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใช

สินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม   

  จากบทบัญญัติดังกลาว แบงผูบริโภคออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

   (1) “ผูซื้อ” หมายความรวมถงึ เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการ

ใดๆ โดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

   (2) “ผูไดรับบริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ 

หรือการใหใชหรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือ

ผลประโยชนอ่ืน แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

                                                 
236 ชาญณรงค ปราณีจิตต.  (ม.ป.ป.).  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ลักษณะพิเศษและขอสังเกตที่สําคัญ.  หนา 5. และดูขอมูล

ทางเว็บไซตสํานักกฎหมายและวิชาการ  ศาลยุติธรรม.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.coj.go.th/jla/userfiles/doc/lds/ 

consumer/consumer_howto_Chanarong.PDF.  [2008, August 22]. 
237 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3 วรรคสาม 
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  กรณีนี้ เห็นวา ผูบริโภคจะตองมีการเสียคาตอบแทน ไมวาในรูปของตัวเงินหรือ

ผลประโยชนอ่ืน แตไมรวมถึงการจางตามกฎหมายแรงงงาน ที่เปนคดีแรงงานซ่ึงอยูในอํานาจการ

พิจารณาของศาลแรงงาน  

นอกจากนี้ ผูบริโภค จะตองเปนเอกชนหรือบุคคลธรรมดาเสมอไปหรือไม และนิติ

บุคคลสามารถเปนผูบริโภคตามบทบัญญัติสวนนี้ไดหรือไม เห็นวา กฎหมายไมไดกําหนดวา

ผูบริโภคตองเปนบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น ผูบริโภคยอมสามารถอยูในรูปของบริษัท

หรือนิติบุคคลก็ได แมจะประกอบธุรกิจก็ตาม แตตองพิจารณาวา สถานะในขณะนั้น ตองซื้อมา

เพื่อบริโภคสินคาหรือบริการ และตองมิใชซื้อมาเพื่อขายตอ (Re – Supply)  หรือเพื่อวัตถุประสงค

บางประการในการประกอบธุรกิจ  และตองไมไดกระทําอยางสม่ําเสมอในการประกอบธุรกิจนั้น 

จึงจะทําใหผูประกอบธุรกิจลักษณะนี้มีสถานะเปนผูบริโภค ดังเชน ในคดี  R & B Customs 

Brokers Co. Ltd v United Cominions Trust Ltd.238    โจทกประกอบธุรกิจตัวแทนขนสงไดซื้อรถ

มาเพื่อใชประโยชนทั้งในทางธุรกิจและใชเพื่อประโยชนสวนตัวของประธานบริษัท  โจทกฟองวา  

หลังคารถมีรอยร่ัว  จําเลยผิดสัญญาโดยละเมิดขอตกลงโดยปริยายตาม  The  Sale  of   Goods  

Act. 1979  s.14(3)  เนื่องจากรถตองมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงานตามสภาพ

อากาศในอังกฤษจําเลยอางขอยกเวนตามขอสัญญาที่คุมครองเฉพาะผูซื้อที่เปนผูบริโภคเทานั้น  

เนื่องจากความรับผิดจากการละเมิดขอตกลงโดยปริยายตาม Section  14 ไมสามารถนํามาใชแก

กรณีที่ไมใชผูบริโภคได  ศาลอุทธรณตัดสินวา  เมื่อการซ้ือรถคันดังกลาวเปนปกติในการประกอบ

ธุรกิจตัวแทนขนสงโดยเฉพาะธุรกรรมน้ีไมอาจกลาวไดวาเปนการซื้อโดยแบงแยกไมไดจากธุรกิจ

ของโจทกและไมมีเร่ืองของความสม่ําเสมอในชนิดของการซื้อเขามาเกี่ยวของ  ดังนั้น  การที่บริษัท

ซื้อรถดังกลาวจึงเปนการซ้ือในฐานะผูบริโภคและไดรับความคุมครองตาม  The Unfair  Contract 

Term Act 1977  Section 6(2)  และขอสัญญายกเวนดังกลาว 

ในประเทศออสเตรเลีย กฎหมายไดนิยามคําวา “ผูบริโภค” มีบัญญัติอยูใน 

Section 4B ของกฎหมาย The Trade Practices Act, 1977 โดยไดแกไขลาสุดเมื่อป 1986  

กลาวคือ  “หากสินคาหรือบริการนั้นมีราคาต้ังแต 40,000 เหรียญ  หรือในกรณีที่สินคาหรือบริการ

นั้นมีราคาสูงกวา 40,000 เหรียญ  ก็ตองเปนสินคาประเภทท่ีเปนเครื่องใชในบานเรือนเปนเคร่ือง

อุปโภคบริโภคในครัวเรือนใชหรือบริโภคหรือสินคาที่เปนยานพาหนะ  และบุคคลนั้นจะตองมิใช
เปนผูไดมาซ่ึงสินคาหรือครอบครองสินคานั้นไวเพื่อวัตถุประสงคในการขายตอ หรือเพื่อ
จะแปลงรูปสินคาเปนไปเพื่อการคาหรือพาณิชย  หรือใชในการผลิตเพื่อการขาย  หรือ

                                                 
238 David Oughton and John lowry.  (2000).  Textbook on Consumer Law 2nd  ed.  London : Blackstone Press.  p. 3. 
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ดังนั้น จึงเห็นวา ควรที่จะกําหนดคํานิยามของคําวาผูบริโภคใหชัดเจน เพราะ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กําหนดใหความหมายคําวา ผูบริโภคเชื่อมโยง

ไปถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งได

อธิบายมาแลวขางตน เพื่อแกไขปญหาในทางปฏิบัติ จะเห็นไดจาก ในการพิจารณามีมติดําเนินคดี

แทนผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีปญหาที่ผูบริโภคเปนนิติบุคคลและ

อยูในสองสถานะ เปนผูประกอบธุรกิจ ซึ่งสวนใหญแนวทางการตีความของเจาหนาที่เพื่อ

                                                 
239  Trade Practices Act, 1986 Section 4B 

        (1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention appears: 

  (a) a person shall be taken to have acquired particular goods as a consumer if and only if: 

  (i) the price of the goods did not exceed the prescribed amount; or  

  (ii) where that price exceeded the prescribed amount-the goods were of a kind 

ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, and the person did not acquire the 

goods, or hold himself out as acquiring the goods, for the purpose of re-supply or for the purpose of using them up or 

transforming them, in trade or commerce, in the course of a process of production or manufacture or of repairing of 

treating other goods or fixtures on land; and 

 (b) a person shall be taken to have acquired particular services as a consumer if, and only if: 

  (i) the price of the services did not exceed the prescribed amount; or 

  (ii) where the price exceeded the prescribed amount-the services were of a kind 

ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption. 

       (2) For the purposes of subsection (1): 

 (a) the prescribed amount is $40,000 or, if a greater amount is prescribed for the purposes of this 

paragraph, that greater amount; 

  (b) subject to paragraph (c), the price of goods or service purchased by a person shall be taken 

to have been the amount paid or payable by the person for the goods or services. 
240 Russell V Miller.  (1993).  Annotated Trade Practices Act, 4th  ed.  Sydney: The Law Book Company Limited.  p. 44.   
241 John Goldring, Laurence W Maher and Jill Mckeough.  Supra note 29,  p.  27. 
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จึงเห็นวา ควรแกไขคํานิยามคําวา “ผูบริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ .ศ.2522 ใหชัดเจน  เพราะเกี่ยวโยงกับการที่ศาลตองนํามาใชพิจารณาตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 วาเปนผูบริโภคท่ีมีอํานาจฟองรองดําเนินคดี          

ผูประกอบธุรกิจหรือไม หรือคูความอยูในสถานะใด โดยควรกําหนดพิจารณาแกไข ดังนี้ 

“กําหนดราคาสินคาหรือบริการอยางเชนของประเทศออสเตรเลีย คือ ไมวาผู

ประกอบธุรกิจหรือผูบริโภค หากซื้อสินคาหรือบริการมีราคาตํ่ากวา 40,000 เหรียญ ไมวาจะอยูใน

รูปนิติบุคคลหรือไม ยอมเปนผูบริโภคทั้งส้ิน ทั้งนี้ เพื่อคุมครองพวกธุรกิจขนาดเล็ก และ 

หากการซื้อสินคาหรือบริการมีราคาสูงกวา 40,000 เหรียญ  ข้ึนไป ตองพิจารณา

ตอไปวา ตองเปนสินคาประเภทที่เปนเคร่ืองใชในบานเรือนเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภคในครัวเรือนใช

หรือบริโภค หรือสินคาที่เปนยานพาหนะ บุคคลนั้นจะตองมิใชเปนผูไดมาซึ่งสินคาหรือครอบครอง

สินคานั้นไวเพื่อวัตถุประสงคในการขายตอ (Re – Supply) หรือเพื่อจะแปลงรูปสินคาเปนไปเพื่อ

การคาหรือพาณิชย หรือใชในการผลิตเพื่อการขาย หรือการสรางหรือซอมแซมสินคาอ่ืน และเปน

บุคคลที่ไดรับบริการซึ่งเปนการบริการในฐานะเปนผูบริโภค จึงจะเปนผูบริโภค” 

   (3) ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อ

สินคาหรือรับบริการ 

   กรณีนี้เห็นวา การไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ

เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการนั้น จะเปนผูบริโภคที่มีสิทธิฟองคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีผูบริโภค พ.ศ.2551 หรือไม เห็นวา ตองเปนผูที่ถูกโตแยงสิทธิหรือถูกกระทบสิทธิ ตามมาตรา 

55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดวย243 เชน นายแดง ถูกชักชวนใหซื้อบานจัดสรร

จากผูประกอบธุรกิจ ดวยการโฆษณาวามีระบบการรักษาความปลอดภัยดี มีน้ําประปาไฟฟาใชได

ทั่วถึง มีโทรศัพทใชทุกหอง จึงหลงเชื่อจากการถูกชักชวนดังกลาว จึงไดซื้อบานจัดสรร แตพอทํา

                                                 
242 พัสกร ทัพมงคล.  (2550, 1 กุมภาพันธ).  นิติกรสํานักกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ทําเนียบรัฐบาล.  สัมภาษณ.   
243 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดข้ึน เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใด 

ตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได            

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้” 
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   (4) ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปน

ผูเสียคาตอบแทนก็ตาม   

   กรณีนี้กฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวา  ผูบริโภคจะตองเปนผูใชสินคา

หรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม  กลาวคือ แม

ผูบริโภคมิไดเปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจโดยตรง แตไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคา

หรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ ถือวาเปนผูบริโภคที่มีสิทธิฟองคดีได กลาวคือ 

   กรณีเสียคาตอบแทนและไดมาโดยชอบ ถือเปนผูบริโภค เชน นายแดงไป

ซื้อนมในหางโลตัสใหลูก ปรากฏวา เมื่อลูกด่ืมนมที่ซื้อมา จึงเกิดอาการทองเสียอยางรุนแรง              

จนเสียชีวิต เชนนี้ ลูกของนายแดงจึงเปนผูบริโภคไดรับอันตรายถึงแกชีวิตจากการบริโภคสินคา

ของผูประกอบธุรกิจ แมจะมิไดเปนผูซื้อหรือเปนคูสัญญาโดยตรง ก็ถือวา ลูกของนายแดงเปน

ผูบริโภค และเม่ือปรากฏวาสินคานั้นไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย มิไดลักหรือขโมยมา ก็ยอมถือวา 

เปนผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแลว เชนนี้ ผูแทนโดยชอบธรรมหรือ 

ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายยอมที่มีสิทธิฟองดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจในคดีผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ได  ดังนั้น ผูบริโภคตามสวนนี้ เมื่อไมใช

คูสัญญาแลว จะตองปรากฏวา ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจไดมาโดยชอบ

ดวย 

   กรณีไมเสียคาตอบแทนและไดมาโดยชอบ ถือเปนผูบริโภค เชน ไดรับ

การชักชวนใหทดลองสินคาหรือบริการฟรี เนื่องจากเปนชวงผูประกอบธุรกิจเปดกิจการหรือสินคา
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  1.1.2 ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยดวย กลาวคือ 

  ตองเปนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสยีหายทีเ่กิดข้ึนจาก 

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 ซึ่งหมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่กอหรือ

อาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนไดไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการ

ออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแต

ไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงาน

และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได244 ซึ่งผูที่ไดรับความเสียหาย

ความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยเกิดข้ึนตอตัวบุคคล ไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต 

รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ ตองไมรวมถึงความเสียหายตอตัวสินคาที่ไม

ปลอดภัยนั้น และความเสียหายตอจิตใจนั้นรวมถึงความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความ

หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยาง

อ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันดวย 
   

  1.2 ผูประกอบธุรกิจ  
 

  ผู ประกอบธุ รกิ จ  ถือว า เปน คู ความสํา คัญอีกฝ ายห น่ึง ในคดี ผูบ ริ โภค 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ไดใหความหมายไวว า ผูประกอบธุรกิจ คือ            

ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายว าดวยการคุมครองผูบริโภคและใหหมายความรวมถึงผูประกอบการ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไม ปลอดภัยดวย  

  ดังนั้น คูความในฝายผูประกอบธุรกิจจึงมีประเด็นปญหาใหพิจารณา ดังนี้ 

                                                 
244 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 บัญญัติวา 

 “ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

 “สินคาที่ไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนได ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความ

บกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเก่ียวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไม

ถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมท้ังลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา

ของสินคาอันพึงคาดหมายได 



155 

  1.2.1 ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายว าดวยการคุมครองผูบริโภค กลาวคือ 

  เปนไปตามความหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.

2522 ซึ่งกําหนดไววา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซื้อ

เพื่อขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย245              

จากความหมายแยกผูประกอบธุรกิจออกเปนดังนี้ 

   (1) ผูขาย หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาใหไมวาดวย

ประการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการ

ชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย 

   (2) ผูผลิตเพื่อขาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคํานิยามคําวา ผลิต จะได

ความหมาย ผูผลิตเพื่อขาย วา ผูทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพ และหมายความ

รวมถึงการเปล่ียนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจ ุ  ดังนั้น ผูที่ซื้อมาแลวขายตอ

เปล่ียนรูป การดัดแปลง หรือซ้ือมาเพื่อแบงขาย จึงเปนผูประกอบธุรกิจดวย 

   (3) ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย   

   (4) ผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา เชน พอคาขายปลีก-สง หรือ พวกโชวหวย 

เปนตน 

   (5) ผูใหบริการ ไดแก ผูรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใช

หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแต

ไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

   (6) ผูประกอบกิจการโฆษณา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคํานิยามคําวา 

โฆษณา จะไดหมายความวา ผูประกอบกิจการที่กระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือ 

ทราบขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา เชน ในหนงัสือพิมพ ส่ิงพิมพ วิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน ไปรษณียโทรเลขโทรศัพท หรือปาย เปนตน 

  จากความหมายคําวา “ผูประกอบธุรกิจ” ขางตน  มีประเด็นปญหาวา คดีของ

แพทยที่ รักษาคนไขของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ เปนผูประกอบธุรกิจ ตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 หรือไม 

                                                 
245 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 3 บัญญัติวา “ผู ประกอบธุรกิจ หมายความว า ผู ขาย ผู ผลิตเพื่อขาย ผู สั่ง

หรือนําเข ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู ซ้ือเพื่อขายต อซ่ึงสินค า หรือผู ให บริการ และหมายความรวมถึง ผู ประกอบกิจการ

โฆษณาดวย” 
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  ประเด็นปญหามีวา “โรงพยาบาล” เปนผูประกอบธุรกิจประเภทใด หากตาม

ความหมายขางตน การรักษาพยาบาล ถือเปนการใหบริการที่มีการเรียกคาตอบแทน คือ คา

วินิจฉัยโรคของแพทย คายา คาหองพักรักษาตัวของผูบริโภค เปนตน แมผูบริโภคจะเบิกคา

รักษาพยาบาลไดตามสิทธิของตนเพราะเปนขาราชการหรือเบิกไดตามสิทธิประกันสังคมก็ตาม 

เชนนี้ ยอมถือวา เปนคาตอบแทนท่ีผูประกอบธุรกิจไดรับและผูบริโภคตองจายจากการใชบริการ 

เชนนี้ โรงพยาบาลจึงเปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทผูใหบริการ 

  ประเด็นปญหาตอมามีวา โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรฐั หรือทัง้สอง

ประเภท เปนผูประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กรณีนี้

กฎหมายไมไดกําหนดยกเวนไวโดยเฉพาะ เพียงกําหนดไวโดยกวางๆ วา “ผูประกอบธุรกิจตาม

กฎหมายว าดวยการคุมครองผูบริโภค” เชนนี้ จึงถือวา ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของ

รัฐ เปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทผูใหบริการ  

  ดังนั้น เมื่อมีคดีพิพาทระหวางประชาชนซ่ึงเปนผูบริโภคไมวาจะเปนขาราชการ

หรือเอกชน ไดใชบริการโรงพยาบาลไมวาของรัฐหรือเอกชนเกิดความเสียหายข้ึนจากการ

รักษาพยาบาลของแพทยอาจเนื่องจากรักษาหรือจายยาไมถูกตองหรือประมาทเลินเลอรักษา

ผูบริโภคผิดวิธีตามวิชาชีพแพทย จนทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายแกกายหรือถึงแกความตาย เชนนี้ 

ยอมเปนคดีผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551  

  มีปญหาที่สําคัญวา “ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี

โรงพยาบาลหรือแพทย หรือทั้งโรงพยาบาลและแพทยที่กอใหเกิดความเสียหาย”  

  กรณีนี้ทานชาญณรงค ปราณีจิตต  ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ซึ่งเปนผูมีความ

เชี่ยวชาญดานกฎหมายคุมครองผูบริโภค และมีสวนยกรางออกแบบกฎหมายฉบับนี้ ข้ึน                   

ใหความเห็นสรุปไดความวา “ไมวาโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ยอมถือวาเปนผูใหบริการ และ

ถือวาเปนผูประกอบธุรกิจ  ขอแตกตางระหวางกรณีของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐ

มีเฉพาะในเร่ืองความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย กลาวคือ ในกรณีที่เปนโรงพยาบาลของรัฐ 

ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายฟองไดแตเฉพาะหนวยงานของรัฐ (กระทรวงสาธารณสุข) เปนจําเลย
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  ดังนั้นแลว กฎหมายฉบับนี้ ถือวา ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชน ยอมมีสิทธิฟองไดทั้งโรงพยาบาลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ

แพทย เปนจําเลย ซึ่งความรับผิดจะอยูในรูปแบบของลูกหนี้รวมตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยนั่นเอง สวนโรงพยาบาลของรัฐผูบริโภคฟองไดเฉพาะหนวยงานของรัฐ คือ กระทรวง

สาธารณะสุข เปนจําเลย ซึ่งความรับผิดในคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนกรณีหนวยงานของรัฐ

ตองชดใชใหผูบริโภคไปแลวนั้น แมแพทยซึ่งเปนเจาหนาที่รัฐจะไมถูกฟองตามที่ทานชาญณรงค 

ปราณีจิตต ไดใหความเห็นไวก็ตาม แตดวยความเครารพ เห็นวา กรณีเปนเพียงไมอยูในขายฟอง

ไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 เทานั้น แตในทางปฏิบัติ

สวนใหญแลวแพทยก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทน เนื่องจากจากการไลเบ้ีย

ของหนวยงานของรัฐเชนเดียวกันกับกรณีของโรงพยาบาลเอกชนตามหลักของความรับผิดทาง

ละเมิดนั่นเอง เพียงแตจํานวนเงินที่ตองชดใชอาจจะลดลงตามสัดสวนแหงการกระทําเพราะ

กฎหมายใหหักระบบงานโดยรวมและคํานึงถึงความเปนธรรมดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  กลาวคือ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  กําหนดวา  “ใน

กรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ 

ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแก

หนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรง”248  

ดังนั้น แพทยของโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐจะมีความรับผิดตาง

จากแพทยของโรงพยาบาลเอกชน ในเร่ือง แพทยของโรงพยาบาลเอกชนจะมีความรับผิดอยาง

ลูกหนี้รวมและถูกไลเบ้ียไดเต็มจํานวน ตามหลักลูกหนี้รวม เมื่อปรากฏวาไดปฏิบัติงานไปใน

                                                 
246 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  มาตรา 5 บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอ ผูเสียหายในผล

แหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติ หนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะ

ฟองเจาหนาที่ไมได”  
247 ชาญณรงค ปราณีจิตต.  อางแลว เชิงอรรถที่ 236, หนา 11. และดูขอมูลทางเว็บไซตสํานักกฎหมายและวิชาการ ศาลยุติธรรม.  

(ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.coj.go.th/jla/userfiles/doc/lds/consumer/consumer_howto_Chanarong.PDF.               

[2008, August 22]. 
248 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  มาตรา 8 
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เม่ือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กําหนดคดีผูบริโภคขยาย

ออกไปในวงกวางรวมถึงผูประกอบวิชาชีพแพทยทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ยังผลใหแพทยทั้ง

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเชนนี้ จะมีผลกระทบตอผูประกอบ

วิชาชีพแพทยเปนอยางมากที่แพทยปฏิบัติหนาที่พลาดพล้ังในการปฏิบัติงานก็จะตองมาข้ึนศาล

และถูกดําเนินคดี เปนผลทําใหผูใหบริการโดยเฉพาะวิชาชีพแพทยไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ 

เกิดความหวาดระแวง หรือหากถึงข้ันเลวรายที่สุด คือ ผูปวยที่ใกลถึงแกความตาย ก็จะไมมีแพทย

ผูใดกลาที่จะรับรักษาเนื่องจากหากทําไปแลว คนไขถึงแกความตายเชนนี้ ก็ยอมมีสิทธิที่จะถูกฟอง

ได แมวาทายที่สุดคดีจะถึงที่สุดวาตนไมมีความผิด แตก็ไมมีผูใดตองการที่จะใหตนเปนจําเลยใน

ชั้นศาลอยูเนื่องๆ  ซึ่งเสียทั้งเวลา คาใชจาย ตลอดจนมีผลกระทบตอจิตใจอีกดวย ซึ่งตอไปคดี

ประเภทนี้ จะมีมากข้ึนอยางแนนอน เพราะเมื่อเปนคดีผูบริโภคกฎหมายใหฟองดวยวาจาไดดวย

                                                 
249 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 291 มาตรา 420 มาตรา 425 และมาตรา 426 
250 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 12 
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” มีความหมายกวางมากเชนนี้ ดังนั้น คดีผูบริโภคในฝาย         

ผูประกอบธุรกิจ

กรณีของสถานศึกษาของรัฐ เมื่อผูรางกฎหมายฉบับนี้ ตีความกําหนด

โรงพยาบาลขอ

          

                                                

ประเภทผูใหบริการนอกจากจะใชบังคับกับทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนดังกลาว

แลว เห็นวา ยังรวมไปถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โรงเรียนของรัฐและเอกชน              

หรือสถานศึกษาลักษณะเดียวกัน ยอมตกอยูภายใตความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจ” ที่

เปนประเภทผูใหบริการทางการศึกษาดวย ซึ่งหากเปนสถานศึกษาเอกชน ถือวาเปนผูประกอบ

ธุรกิจที่ธุรกิจแสวงหากําไรอยางแนนอน ดังนี้ หากนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับความเสียหายจาก

การถูกชักชวนหรือใหบริการของสถานศึกษาเอกชน อาทิเชน ในเร่ืองการบริการที่ไมไดมาตรฐาน

เทาเทียมกันดังที่ไดโฆษณา หรือโฆษณาไววาหองเรียนติดหองแอรทุกหอง ปรากฏวา เม่ือไปเรียน

แลวเปนหองเรียนที่มีแตพัดลม เปนตน นักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเปนผูบริโภคก็ยอมมีสิทธิที่จะฟอง

ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษาเอกชนเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดเชนเดียวกัน

กับโรงพยาบาลเอกชน  

สําหรับ

งรัฐเปนผูประกอบธุรกิจเสียแลว ก็ยอมทําใหสถานศึกษาของรัฐเปนผูประกอบ

ธุรกิจเชนเดียวกัน เพราะถือวาคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ  

ที่นักเรียนหรือนักศึกษาตองจาย ก็ยอมถือวาเปนคาตอบแทนเชนเดียวกัน จึงอยูในความหมาย   

ผูประกอบธรกิจ ประเภทผูใหบริการ เชนเดียวกัน โดยเฉพาะปจจุบันนี้ สถานศึกษาของรัฐมีการ

แขงขันกันสูง จึงไดมีการเปดวิทยาเขตหรือจัดต้ังศูนยในตางจังหวัดและขามเขตสถานศึกษา

เจาของทองที่จํานวนมาก และหลายแหงขาดมาตรฐานที่ เทาเทียมกัน และย่ิงไปกวานั้น 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากวา “มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ” แมจะมี

วัตถุประสงคที่ไมแสวงหากําไรก็ตาม แตโดยสภาพและความเปนจริงแลว ก็มีการแขงขันเพื่อสราง

รายไดเพื่อใหตัวเองอยูไดเนื่องจากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะไดรับจัดจัดสรรเงินเปนกอน

จากรัฐบาล ซึ่งมีอํานาจบริหารจัดการรายไดดวยตนเอง เชนนี้ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาที่อยูใน

กํากับของรัฐ จึงตองสรางรายไดเพื่อใหตัวเองอยูรอดก็ดวยการเปดศูนยหรือวิทยาเขตใน

 
251 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค มาตรา 20 บัญญัติวา “การฟองคดีผูบริโภค โจทกจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 

ในกรณีที่โจทกประสงคจะฟองดวยวาจา ใหเจาพนักงานคดีจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดแหงคําฟองแลวใหโจทก ลงลายมือช่ือไว

เปนสําคัญ” 
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วา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 กําหนดใหมีการ

               

 

                                                

คุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสินคาหรือบริการของผูประกอบธุรกิจ 3 เร่ืองหลัก คือ 

ดานการโฆษณา ดานฉลาก และดานสัญญา และอยางมากที่คุมครองไปก็คือ สินคาที่เปน

อันตราย  ซึ่ ง เปนการคุมครองผูบ ริโภคโดยประการอ่ืน 252 และกฎหมายไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไวดวย253 ดังนั้น จึงเห็นวา กฎหมายคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนกฎหมาย

สารบัญญัติและเปนกฎหมายกลางฉบับนี้  ไดถูกออกแบบมาเพื่อคุมครองผูบริโภคที่ถูกเอารัดเอา

เปรียบจาก  ผูประกอบธุรกิจในดานการโฆษณาสินคาและบริการที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 

คุมครองผูบริโภคดานการไมติดฉลากสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ

เนื่องในการใชสินคานั้น และคุมครองผูบริโภคจากขอสัญญาที่ไมเปนธรรม หรือคุมครองผูบริโภคที่

ไดใชสินคาและบริการ แลวเกิดเปนอันตรายมีผลกระทบตอรางกาย สุขภาพ หรือชีวิต ซึ่งผลของ

กฎหมายคุมครองผูบริโภคมุงที่จะใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายใน 3 เร่ืองหลักๆ ดังกลาว

ฟองรองตอผูประกอบธุรกิจ ที่เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเพื่อใหแกไขชดใชเยียวยา  

ซึ่งตามคําพิพากษาที่ผานมา กฎหมายมิไดมุงที่จะใหฟองตอตัวลูกจางหรือผูทํางานใหแก   

ผูประกอบธุรกิจแตอยางใด และเปนคดีที่ผูบริโภคฟองรองดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น การที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค กําหนดไปถึงให

ผูบริโภคฟองผูประกอบธุรกิจไดแลว ยังรวมไปถึงการฟองตัวลูกจางดวย อยางเชน ฟอง

โรงพยาบาลเอกชน กับ ฟองแพทยไดดวย กรณีนี้จึงเห็นวา กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค              

ไดออกแบบมาผิดวัตถุประสงคหรือขัดกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ

โดยส้ินเชิง ยังผลใหตอไปผูบริโภคไดรับความเปนธรรมมากข้ึนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม           

ก็จริง แตตอไปนี้ลูกจางของผูประกอบธุรกิจเอกชนก็หนีไมพนที่จะถูกฟองเปนคดีผูบริโภคโดย            

 
252 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 หมวด 3 การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น มาตรา 36 บัญญัติวา “เมื่อมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคคณะกรรมการอาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้น

ได ถาผูประกอบธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการจะจัดให

มีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได” 
253 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 14 บัญญัติวา ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 

(2) คณะกรรมการวาดวยฉลาก 

(3) คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
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วามผิดคดีผูบริโภคเกี่ยวเนื่องกับการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ ต

ดังเชนคําพิพากษาในคดีดังตอไปนี้ มีทั้งคดีผูบริโภค คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และคดี 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4250/2542 จําเลยรูอยูแลว หรือมีเหตุอันควรรูวาแผน

ซีดี-รอมที่จําเลย

ไ

ามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หรือเกี่ยวเนื่องกับสินคานั้นการไมติดฉลาก นําออก

ขายหรือเสนอขายใหแกผูบริโภค เพื่อหากําไร จนไดรับความเสียหาย หรือเกี่ยวเนื่องกับความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดอ่ืน เชนนี้จะเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้

หรือไม  

  

อาญา  

รวมกับพวกขายและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปนั้นเปนงานที่ไดทําข้ึนโดย

ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนและการที่สินคา เหลานี้ไมมีฉลากจําเลยก็ทราบวาเปนส่ิงที่ไมถูกตองตาม

กฎหมายเพราะทางราชการไดประกาศใหประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาแลว การกระทาํของ

จําเลย จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1)(2) มีโทษตามมาตรา 

70 วรรคสอง ไมผิดตามมาตรา 28,30 และ 69 เนื่องจากจําเลยไมไดกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ตามกฎหมายโดยตรง หากแตกระทําแกงานที่บุคคลอ่ืน ไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนอยู

แลว แมคําขอทายฟอง โจทกอางฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลย ตาม

ฐานความผิดที่ถูกตองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหา 

ประกอบดวยมาตรา 225 และ 215 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศฯ มาตรา 45 และจําเลยยังมีความผิดฐานขายสินคาที่ควบคุมฉลากโดยไมมีฉลาก 

ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ มาตรา 30(2) และ 52 วรรคหน่ึง ดวย ความผิดตาม

มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537ไม ดจํากัดวาผูกระทําความผิดจะตองเปน
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พิจารณาจากคดีผูบริโภคที่ ไดอธิบายมาตอนตน           

คดีดังกลาวก็เขา

ริษัท น.               

ซึ่งประกอบกิจกา

ดังนั้น หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 แลว          

เห็นวา ตามเนื้อ

ขายเปนคดีผูบริโภค เพราะฝายจําเลยเปนนิติบุคคลประกอบการขายแผนวิซีดี   

ถือเปนผูประกอบธุรกิจ กับ ผูซื้อสินคาที่ไมติดฉลากเพราะจากการถูกชักชวน ก็ยอมเปนผูบริโภค 

แตเกี่ยวเนื่องกับคดีลิขสิทธิ์ คดีอาญาดวย ปจจุบันนี้ คดีดังกลาวอยูภายใตเขตอํานาจของศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ดังนั้น ก็ไมควรกําหนดใหคดีประเภทนี้อยูภายใต

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค แตกฎหมายก็ไมไดกําหนดไวโดยชัดเจนตอยางใด หรือ 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6753/2544 โจทกเปนกรรมการผูจัดการบ

รน้ําด่ืมโดยเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีลักษณะเปนคําและรูป คดีกอนศาล

พิพากษาวาจําเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 272 (1) ฐานเอาช่ือ รูปรอยประดิษฐหรือขอความ

ใด ๆ ในการประกอบการคาของโจทกมาใช เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของ

โจทก แตในชวงระยะเวลาที่จําเลยกระทําละเมิดตอโจทกกิจการของโจทกมีกําไรมากข้ึนจากเดิม 

โจทกจึงไมเสียหายในผลกําไรที่โจทกควรไดจากการจําหนายน้ําด่ืม คดีนี้อยูในอํานาจของศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตามพ.ร.บ.จัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 

2539 

หาเปนคดีผูบริโภค เพราะตามพระราชบัญญัตินี้พิจารณาจากความสัมพันธของ

คูความแลววาฝายหนึ่งตองเปนผูประกอบธุรกิจ กับ อีกฝายหนึ่งเปนผูบริโภค พิพาทกันในสิทธิและ

หนาที่ในเร่ืองสินคาและบริการ ซึ่งคําวา “บริการ” นั้นมีความหมายที่กวางมาก เพียงแต หากมีการ

ฟองรวมกันมาทั้งในสวนคดีแพงซึ่งเปนคดีผูบริโภค คดีอาญา และความผิดเกี่ยวกับการละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือความผิดอ่ืน โดยไมแยกฟองมาตางหาก เห็นวา  จะไมสามารถนํามาฟองเปนคดี

ผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค กําหนดออกแบบมาวา

คดีที่อยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ตองเปนคดีแพงเทานั้น โดยดูจากคํานิยามคําวาคดีผูบริโภค แต

กฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดใหแนชัด วาถาเปนคดีแพงผูบริโภค หากเกี่ยวเนื่องความผิดคดีใน

ศาลอ่ืน จะอยูในอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ซึ่งผูวิจัยก็เห็นดวยที่นํามาใชเฉพาะคดีแพง 

ไมควรนํามาใชกับคดีอ่ืนโดยเฉพาะคดีอาญา เหตุเพราะในกระบวนวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคใช
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1.2.2 ผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต อความเสียหายที่

เกิดข้ึนจากสินค

ูว ิต 

าที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูว าจางใหผลิต หรือผูนําเขาได  

          

แสดงดวยวธิีใดๆ       

จากบทบัญญัติคําวา ”ผูประกอบการ” ดังกลาว โดยเฉพาะท่ีใหความหมายวา   

“ผู ซึ่งใช ชื่อ ชื่อท

                                                

าที่ไม ปลอดภัย257
 กลาวคือ 

(1) ผูผลิต หรือผ าจางใหผล

(2) ผูนําเขา 

(3) ผูขายสินค

(4) ผูซึ่งใช ชื่อ ชื่อทางการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย ข อความหรือ

 อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดว าเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือ          

ผูนําเขา 

างการค า เคร่ืองหมายการค า เคร่ืองหมาย ข อความหรือแสดงด วยวิธีใดๆ อันมี

ลักษณะที่จะทําให เกิดความเข าใจได ว าเป นผู ผลิต ผู ว าจ างให ผลิตหรือผู นําเข า” เห็นวา จะมี

 
254 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 4 (2) 
255 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 29 
256 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 25 
257 พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 บัญญัติวา  “ผู ประกอบการ         

หมายความวา 

(1) ผูผลิต หรือผูว าจางใหผลิต 

(2) ผูนําเขา 

(3) ผูขายสินคาที่ไม สามารถระบุตัวผู ผลิต ผูวาจ างใหผลิต หรือผูนําเขาได  

(4) ผูซ่ึงใชช่ือ ช่ือทางการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย ขอความหรือแสดงด วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะทําให เกิด

ความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา” 
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 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6753/2544 โจทกเปนกรรมการผูจัดการบริษัท น.               

ซึ่งประกอบกิจการน้ําด่ืมโดยเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีลักษณะเปนคําและรูป คดีกอน

ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 272 (1) ฐานเอาชื่อ รูปรอยประดิษฐหรือ

ขอความใด ๆ ในการประกอบการคาของโจทกมาใช เพื่อใหประชาชนหลงเช่ือวาเปนสินคาหรือ

การคาของโจทก แตในชวงระยะเวลาที่จําเลยกระทําละเมิดตอโจทกกิจการของโจทกมีกําไรมาก

ข้ึนจากเดิม โจทกจึงไมเสียหายในผลกําไรที่โจทกควรไดจากการจําหนายน้ําด่ืม คดีนี้อยูใน

อํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตามพ.ร.บ.จัดต้ังศาลทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2539  

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กําหนดนิยาม          

ผูประกอบธุรกิจ หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต อความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย ซึ่งกฎหมายดังกลาว กําหนดให ผูประกอบการ 

หมายความถึง ผู ซึ่งใช ชื่อ ชื่อทางการค า เคร่ืองหมายการค า เคร่ืองหมาย ข อความหรือแสดงด วย

วิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะทําให เกิดความเข าใจได ว าเป นผู ผลิต ผู ว าจ างให ผลิตหรือผู นําเข า ซึ่งคดี

ลักษณะนี้ในปจจุบัน เปนอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เชนนี้ 

เห็นวา จึงเกิดปญหาตองตีความเรื่องเขตอํานาจศาล ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ไมควรกําหนดใหคดีที่อยูใน

อํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่มีอยูกอนแลว มากําหนดเปนคดี

ผูบริโภคดวยเชนกัน เพราะจากคํานิยามคดีผูบริโภคเมื่อไดวิเคราะหแลว กฎหมายไดเชื่อมโยงไป

ถึงกฎหมายคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคํานิยามที่กวาง จึงเกิดความสับสนในการใชกฎหมายกับคูความ 

ฉะนั้น เมื่อพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ไมไดกําหนดวาคดีใดบางไมอยูใน

อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ เหมือนเชนคดีปกครองที่กําหนดไวโดยชัดเจน จึงเกิดปญหาเขต

อํานาจศาลตามที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงเห็นควร เพิ่มเติมบทบัญญัติใหชัดเจนใน

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 เพื่อไมใหมีปญหาการตีความ เพราะตาม            

คํานิยามกําหนดไวกวางมาก จึงควรกําหนดขอยกเวนคดีผูบริโภคที่ไมอยูภายใตพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ โดยกําหนดลักษณะวา 
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“เร่ืองดังตอไปนี้ ไมถือเปนคดีผูบริโภคที่อยูภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

1) คดีที่อยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
258 ศาลแรงงาน259 ศาลปกครอง260 ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย หรือศาล

ชํานัญพิเศษอ่ืน 

2) คดีผูบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 261 เวนแตคูความจะไดแยกฟองคดี

ผูบริโภคไวโดยเฉพาะ 

3) คดีแพงที่เกี่ยวกับพพิาทกับผูประกอบวิชาชพี ไมวาวชิาชีพพยาบาล วชิาชีพ

ทางการศึกษา วิชาชีพทนายความหรือวิชาชีพอ่ืน เวนแตจะเปนการกระทํา

ผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค262” 

 

4.2  ผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
 

   ตามที่ กล าวมาแล ว ในบทที่  3  ผู ที่ มี อํ านาจฟองร องคดีแทนผูบ ริ โภคตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือ

สมาคมที่คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภครับรองตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองผู บริโภค263                 

ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวของในการเขาถึงกระบวนการไดรับการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคท่ี

                                                 
258 คดีที่อยูในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ไมวาคดีลิขสิทธิ์ หรือคดีที่ผู ซ้ือ-ขายอยูตางประเทศ                     

เมื่อพิจารณาจากคํานิยาม ถือเปน “คดีผูบริโภค”  แตในเมื่อมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหเปนคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศอยูกอนแลว จึงควรกําหนดยกเวนไวใหชัดเจนดังที่ไดวิเคราะหในตอนตน 
259 คดีที่อยูในอํานาจของศาลแรงงาน เมื่อวิเคราะหก็มีลักษณะเปนคดีผูบริโภค ตามคํานิยาม และแมกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กําหนดยกเวนไววาการผูประกอบธรกิจที่ใหบริการไมรวมถึงการจางแรงงานก็ตาม  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงเห็นสมควร

กําหนดยกเวนใหเปนอํานาจของศาลแรงงาน 
260 คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง มีกรณีสัญญาทางปกครอง ที่หนวยงานของรัฐมักจะทํากับผูประกอบธุรกิจ ไมวาสัญญา

สัมปทาน สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ซ่ึงหากเกิดขอสัญญาไมเปนธรรม ก็จะเขาขายคดีผูบริโภคเชนเดียวกัน แตเพื่อความ

ชัดเจน ก็ควรกําหนดยกเวนใหเปนอํานาจของศาลปกครอง 
261 เพื่อไมใหมีปญหาสิทธิของจําเลยในคดีอาญาโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการมีทนายความ เพราะคดีผูบริโภคเนนกระบวนการไกลเกล่ีย 

จึงมีระบบที่สามารถไกลเกล่ียลับหลังคูความ หรือไมใหทนายเขารวมรับฟงได เพื่อใหคูความตกลงกันไดโดยงาย จึงนํามาใชใน

คดีอาญาไมได เห็นควรกําหนดใหชัดเจน  
262 คดีแพงที่เก่ียวกับพิพาทกับผูประกอบวิชาชีพ ไมวาวิชาชีพพยาบาล วิชาชีพทางการศึกษา วิชาชีพทนายความหรือวิชาชีพอื่น 

หากเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไมวาดานการโฆษณา ดานฉลาก และดานสัญญา ก็จะเปน

คดีบริโภค ซ่ึงกฎหมายก็มุงที่จะใหผูบริโภคฟองตอผูประกอบธุรกิจหรือตัวนิติบุคคลเทานั้น 
263 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “ ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือ

สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภค

แทนผูบริโภคไดโดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
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264 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 9  

“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or 

detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as 

are established by law. 

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be 

promptly informed of any charges against him. 

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other 

officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. 

It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to 

guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution 

of the judgment. 

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a 

court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the 

detention is not lawful. 

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to 

compensation.” 
265 International Covenant on Civil and Political Rights,1966 Article 14 “1. All persons shall be equal before the courts 

and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, 

everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established 

by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (order 

public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, 

or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice 

the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except 

where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the 

guardianship of children….” 
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   4.2.1 ปญหากรณีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ 

   4.2.2 ปญหากรณีของสมาคม 

    
    4.2.1 ปญหากรณีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

     ผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค ถือวาเปนสวนที่เกี่ยวของในการ

นําคดีผูบริโภคเขาสูการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งในสวนของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค              

จะวิเคราะหปญหาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีที่สําคัญ 2 อยูประการ คือ กรณี

ปญหาการไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และกรณีปญหาอํานาจและ

หนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ดังนี้ 

 

     4.2.1.1 ปญหาการไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค 

     เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปน

องคกรของรัฐที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค (Consumer Protection Board)266 ประกอบดวย 

     1. นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ ในทางปฏิบัติจะมอบหมายให

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

     2. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ  

     3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

     4. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ 

     5. ปลัดกระทรวงพาณิชย   เปนกรรมการ 

     6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนกรรมการ 

                                                 
266 ดู มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2541 
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     7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   เปนกรรมการ 

     8. ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนกรรมการ 

     9. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการ 

     10. ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ 

     11. เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) มีหนวยงานธุรการ คือ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ซึ่งจัดต้ังข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนขาราชการประจํามีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ

รับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอันเปน                   

สวนราชการ267
  

 จะเห็นไดวา องคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมาจากตัวแทน

หนวยงานราชการโดยมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูมีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอน

และโยกยายไดทั้งส้ิน สวนตัวแทนจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน กฎหมายก็ไมไดกําหนด

กระบวนการสรรหาหรือไดมาแตอยางใด เพียงแตกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิไดรับแตงต้ังจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี ก็คือ ขาราชการการเมืองที่นากยกรัฐมนตรีเสนอพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองของตน ดังนั้น 

ตัวแทนจากผูทรงคุณวุฒิ เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมที่ผานมาจนถึงชุดปจจุบันของ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะพบวา มีการเปล่ียนแปลงบอยคร้ัง โดยเฉพาะเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงรัฐบาล คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทั้งชุดมักเปล่ียนแปลงตามไปดวย หรือแมแต

ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพียงแตมีการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี ก็ยังผลทําใหผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปล่ียนไปดวย โดยเฉพาะในชุดรัฐบาลภายใตการบริหารราชการ

แผนดินของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีนักประกอบธุรกิจเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

ใกลชิดกับนักการเมืองอยูดวย 

 ฉะนั้น เมื่อกระบวนการไดมาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ไมเปนอิสระ

จากหนวยงานของรัฐและไมเปนอิสระจากฝายการเมือง เชนนี้ เพราะเหตุอาจถูกแทรกแซงและ

                                                 
267 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 7 บัญญัติวา “สํานักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการดังตอไปนี้  

(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กรมประชาสัมพันธ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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  ผูวิจัย เห็นวา การไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค               

ที่กําหนดไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ยังผลใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค               

เปนผูมีอํานาจฟองรองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งไมไดกําหนดวิธีการไดมาของผูทรงคุณวุฒิ  ยอมทําใหกระบวนการ

พิจารณาคดีผูบริโภคเกิดชองวางที่อาจทําใหผูบริโภคไมไดรับความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และ

หลักสากล เพราะเหตุแหงการถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองโดยงาย การมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะ

การมีสวนไดเสียทางจิตใจซึ่งกฎหมายยากที่จะเขาถึงในการตรวจสอบ ประกอบกับการมี

ผลประโยชนทับซอนและการมีหุนสวนลับในทางธุรกิจ จนทําใหผูบริโภคไมไดรับความชอบธรรม

หรือไดรับความชอบธรรมตามกฎหมายนอยที่สุดอยางไมรูตัว กรณีดังกลาวจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน ที่กําหนดใหมีองคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ และ

ขัดตอสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนหรือกติการะหวางประเทศ ในการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือผูบริโภคที่กลาวมาขางตน 

ดังนั้น ปญหาความมีอิสระจากหนวยงานของรัฐและอิสระจากฝายการเมืองหรือ

การมีสวนไดเสียและชอบธรรมในปจจุบันนี้ เห็นวา เปนปญหาสําคัญยิ่งในระบบกฎหมายไทย             

ที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาของประเทศหลายๆ องคกรที่ประสบปญหาอยูในขณะนี้ ทําใหคูกรณีไม

ยอมรับหรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม จึงเกิดการเผชิญหนา และนําไปสูวิธีการที่รุนแรงจนมี

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเห็นควรกําหนดคุณสมบัติ และวิธีการไดมา

ของประธานกรรมการ กรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให

ชัดเจน มีสัดสวนที่เหมาะสม และไมควรใหขาราชการการเมืองเปนกรรมการคุมครองผูบริโภค และ

เห็นวา ปจจุบันเมื่อพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มีผลใชบังคับแลว            

เม่ือกฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท โดยเจาพนักงานคดีเม่ือมีคดีข้ึน

สูศาล ประกอบกับ กฎหมายก็มีเจตนารมณตองการที่จะใหการดําเนินคดีผูบริโภคเปนไป
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ตัวอยางคดีอุทาหรณที่แสดงใหเห็นถึงผูบริโภคยากในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมหรือหากจะนําคดีไปรองเรียนตอหนวยงานของรัฐดําเนินการให ก็เห็นวามีกระบวนการ

ข้ันตอนที่ยาวนานและเกรงวาตนไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร เมื่อไมมีหนทางออก ผูบริโภคจึง

มีความจําเปนที่จะตองเผชิญหนากับผูประกอบธุรกิจ และเมื่อตกลงกันไมได ก็นํามาสูการใช

วิธีการที่รุนแรง จนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คือ  ในคดีทุบรถฮอนดา ซี

อาร-วี ปายแดง ของนางสาวเดือนเพ็ญ ศิลาเกษ ซึ่งมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 นางสาวเดือนเพ็ญ ศิลาเกษ ซึ่งเปนเจาของราน

ศิลาเกษ จําหนายเสื้อผายานพาหุรัด ไดซื้อรถยนตฮอนดา ซีอาร-วี สีบรอนซเงิน ทะเบียนปายแดง 

ฐ-5286 กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาถนนศรี

อยุธยา ไดพบวารถยนตคันดังกลาวชํารุดบกพรอง คือ รถยนตมีเสียงดังบริเวณดานหลังซาย และ

                                                 
268 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 4 บัญญัติวา “ ใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการ

ดําเนินคดีผูบริโภค ตามท่ีศาลมอบหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) ไกลเกล่ียคดีผูบริโภค...” 
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 หลังจากที่เปนขาวในหนังสือพิมพหนา 1 ทุกฉบับ และมีรายการทีวีโทรทัศนหลาย

ชองนําเร่ืองนี้มาออกรายการสด ทําใหผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจในสินคาการผลิตรถยนตของ

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประเทศไทยถือเปนผูประกอบธุรกิจรถยนต       

รายใหญในแถบเอเชีย จนบริษัทผลิตรถยนตและประเทศไดรับผลกระทบระบบเศรษฐกิจประกอบ

รถยนตในวงกวาง หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ไดมีการเจรจาไกลเกล่ียคูกรณีโดยมี

ตัวแทนของบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โดยนางสาวสุนี รัตนชูเอก ผูรับมอบ

อํานาจจากนายโยอิจิ อาโอกิ กรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทฯ และนางสาวเดือนเพ็ญ         

ศิลาเกษ ผูรองเรียน นางรัศมี วิศทเวทย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และเจาหนาที่

ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตัวแทนหนวยงานอ่ืนที่เขารวมสังเกตการณ ไดแก 

สํานักคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งตามรายงานผลการประนอมขอพิพาท ตามหนังสือสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย 1 ที่ อส(สฝชก.1)0016/354 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 

2548269 ปรากฏผลการเจรจาไกลเกล่ียคร้ังนี้สามารถตกลงกันได คือ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล 

                                                 
269 ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานอัยการสูงสุด. (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.ago.go.th/imp_case/hithonda/p1.htm.                    

[2008, July 20].  

http://www.ago.go.th/imp_case/hithonda/p1.htm.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B2008
http://www.ago.go.th/imp_case/hithonda/p1.htm.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B2008
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 4.2.1.2 ปญหาอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กําหนดใหคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ในกรณีที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

เห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภค

ที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแก

ผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการ

สูงสุด หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

ตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแก

ผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดแจงไปยัง

กระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลวใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมายได270 

ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในการพิจารณาเพื่อ

ลงมติฟองรองดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจนั้น  ในทุกคดีที่ผูบริโภครองเรียน เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริง

แลว มีพยานหลักฐานวาผูประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผูบริโภคและการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแก

ผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะมีมติมอบหมายใหเจาหนาที่คุมครอง

ผูบริโภคฟองรองดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ  และมักจะมีมติรวมถึงใหฟองรองดําเนินคดีใหแก

                                                 
270 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

มาตรา 10 (7) ประกอบ มาตรา 39   
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เชน การดําเนินคดีบริษัท คอนเซพท วิชั่น จํากัด ที่ไดจัดทํานาฬิกาในวาระฉลอง

การครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยจําหนายใหผูบริโภค ดวยวิธีการใหผูบริโภคที่จะส่ังซ้ือโอนเงิน

เขาบัญชี แตเมื่อผูบริโภคโอนเงินเขาบัญชีใหแลว ปรากฏวาบริษัทฯ ดังกลาว ก็ไมจัดสงสินคาให

ผูบริโภคตามที่เสนอขายไว ทําใหผูบริโภคจํานวนมากไดรับความเสียหาย  เมื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจริงแลว   มีพยานหลักฐานวา บริษัท คอนเซพท วิชั่น จํากัด ละเมิดสิทธิผูบริโภค จริง และ

การดําเนินคดีนี้ เปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงมีมติ

มอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจรายดังกลาว  และมีมติ

รวมถึงใหดําเนินคดีใหแกผูบริโภครายอ่ืนที่รองเรียนไวแลวแตคณะกรรมการยังไมไดพิจารณา และ

ผูบริโภคที่จะมารองเรียนผูประกอบธุรกิจดังกลาวในภายหนาดวย271 หรือ  

การดําเนินคดี บริษัท เอ็กเซอรเทนเมนท จํากัด ทําธุรกิจสถานบริหารรางกาย 

เยส!ฟตเนส เชิญชวนใหผูบริโภคใชบริการ โดยจายคาสมาชิกเปนรายป และเมื่อผูบริโภคไดจาย

คาบริการรายปแลว แตเมื่อจะไปใชบริการ ปรากฏวา บริษัทดังกลาวปดกิจการ ผูบริโภคบางคนยัง

ใชไมครบตามสิทธิ ดังนั้น เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลว มีพยานหลักฐานวา บริษัท เอ็กเซอร              

เทนเมนท จํากัด ละเมิดสิทธิผูบริโภค จริง และการดําเนินคดีนี้ เปนประโยชนแกผูบริโภคเปน

สวนรวม คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงมีมติมอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค

ดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจรายดังกลาว  และมีมติรวมถึงใหดําเนินคดีใหแกผูบริโภครายอ่ืนที่

รองเรียนไวแลวแตคณะกรรมการยังไมไดพิจารณา และผูบริโภคที่จะมารองเรียนผูประกอบธุรกิจ

ดังกลาวในภายหนาดวย272 หรือ 

การดําเนินคดี ผูประกอบธุรกิจที่สรางบานจัดสรรใหแกผูบริโภคตามสัญญาที่ทํา

ไว แตไมสามารถสรางบานใหผูบริโภคใหแลวเสร็จ เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลว  มีพยานหลักฐาน

วา ผูประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผูบริโภคจริง และการดําเนินคดีนี้ เปนประโยชนแกผูบริโภคเปน

สวนรวม คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงมีมติมอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค

ดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจรายดังกลาว  และมีมติรวมถึงใหดําเนินคดีใหแกผูบริโภครายอ่ืนที่

รองเรียนไวแลวแตคณะกรรมการยังไมไดพิจารณา และผูบริโภคที่จะมารองเรียนผูประกอบธุรกิจ

                                                 
271 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550, 4 ตุลาคม).  คร้ังที่ 6/2550 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ช้ัน 5 

ทําเนียบรัฐบาล วาระท่ี  5.3(1).  หนา  18-20. 
272 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550, 4 ตุลาคม).  คร้ังที่ 6/2550 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ช้ัน 5 

ทําเนียบรัฐบาล วาระท่ี  5.3(1).  หนา  22-23. 
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จากตัวอยางมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในคดีตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น 

แสดงใหเห็นชัดเจนวา ทุกคร้ังที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหฟองรองดําเนินคดี                   

ผูประกอบธุรกิจรายใดแลว เมื่อคดีนั้นจะเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยรวม มักจะใหมตินั้นมีผลตอ

ผูบ ริโภครายอ่ืนที่ ได รอง เ รียนลักษณะเดียวกัน  หรือที่จะมารองเ รียนในภายหนาดวย                         

ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไมไดกําหนดใหอํานาจเร่ืองนี้ไว แตคณะกรรมการฯ 

มองถึงความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินคดีใหแกผูบริโภคที่จะไดรับการชดใชเยียวยาไดเร็วข้ึน 

หากเปรียบเทียบในการพิจารณาคดีในศาล เรียกมติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขางตนได

วา เปนการฟองรองดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)276 ที่ใหคําพิพากษามีผลผูกพันคูความ

หรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจรายเดียวกัน จากรณีเหตุเดียวกัน สามารถนํา

คดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาไปแลวในผูบริโภคคนกอนที่ไดรับจากเหตุเดียวกันรองขอศาลเพื่อเพื่อ

ตัดสินโดยไมตองสืบพยานแลวนําไปบังคับคดีไดทันที ก็เห็นวาเปนส่ิงที่ดี แตการมีมติดังกลาวของ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนปญหาในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่จะตองมา

วินิจฉัยเองวา คดีที่ไดรับเร่ืองรองเรียนมีในลักษณะเดียวกันหรือไม ซึ่งอาจมีความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานได และเปนปญหาตอมาวา เม่ือไมมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคกระทําไดตามที่กลาวมาขางตนแลว จะเปนปญหาวา  มติเชนนี้จะชอบดวยกฎหมาย

หรือไม ซึ่งเปนปญหาขอกฎหมายที่วา “ไมมีกฎหมายใหอํานาจไว จะทําไดหรือไม” ซึ่งถามองในแง

ของหลักกฎหมายมหาชน ก็จะเปนไปตามหลักนิติรัฐ ก็คือ เมื่อกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่รัฐไว 

                                                 
273 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550, 26 มีนาคม).  คร้ังที่ 2/2550 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ         

ช้ัน 3 ทําเนียบรัฐบาล วาระท่ี  4.3(10).  หนา  41-44. 
274 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550, 26 มีนาคม).  คร้ังที่ 2/2550 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ          

ช้ัน 3 ทําเนียบรัฐบาล วาระท่ี  4.3(11).  หนา  44-47. 
275 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550, 26 มีนาคม).  คร้ังที่ 2/2550  ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ     

ช้ัน 3 ทําเนียบรัฐบาล วาระท่ี  4.3(12).  หนา  47-50. 
276 การดําเนินคดีแบบกลุม(Class Action) เปนกระบวนการพิจารณากําหนดใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคนดําเนินคดีเพื่อประโยชน

ของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น ที่มีขอเรียกรองหรือสวนไดเสียรวมกัน (Common Interest) โดยผูที่มีสวนไดเสียรวมกัน

ในที่นี้ มิไดเปนผูมีหนี้ที่จะตองรับผิดรวมกันหรือเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้รวม แตเปนการที่คนกลุมหนึ่งมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ 

เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการท่ีตนถูกโตแยงสิทธิในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําเดียวกัน ภายใตขอเท็จจริงหรือ               

ขอกฎหมายเดียวกัน (Common Law and Common Fact)  ก็ควรท่ีจะฟองคดีเขามาดวยกันเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาและ              

ตัดสินเสียไปในคราวเดียวกัน                  
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ดังนั้น เพื่อไมใหมีปญหาในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่และปญหาของคณะกรรม           

การคุมครองผูบริโภควา มีอํานาจฟองหรือไมซึ่งเกี่ยวของกับการพิจารณาคดีผูบริโภคในช้ันศาล              

ก็ควรกําหนดกฎหมายใหอํานาจแกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาใหมีมติลักษณะการ

ดําเนินคดีกลุม (Class Action) ได เพื่อใหผูบริโภคไดอาศัยมติของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

ที่ใหดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจคนเดียวกันจากความเสียหายอันเดียวกัน นําคดีข้ึนสูศาลไดทันที 

โดยไมตองเสียเวลารอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมาพิจารณามีมติอีก    

 
4.2.2 ปญหากรณีของสมาคม 
 

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กําหนดใหสมาคมที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟอง

และดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได นอกจากน้ี ในกรณีที่สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียก

คาเสียหายแทนผูบริโภค กฎหมายกําหนดใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปน

สมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟองเทานั้น277  จากบทบัญญัติดังกลาว สมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรองนั้น เปนไปตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 บัญญัติวา  “ สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไม

เปนธรรมทางการคาและขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก 

และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่น

คําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได 

                การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                                                 
277 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 19 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภค

ได โดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหน่ึงใหระบุช่ือและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียก

คาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะย่ืนฟองเทานั้น” 
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                การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”   
 

  ดังนั้น การจัดต้ังและจดทะเบียนสมาคม จะเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 กําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับสมาคมที่จะมีสิทธิและมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค  ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

  1.  ตองจดทะเบียนเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย278 

  2.  วัตถุประสงคหลักของสมาคมตองเปนการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ

แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา 

  3.  ขอบังคับของสมาคมตองกําหนดเกี่ยวกับสมาชิกและกรรมการ  279 ไดแก 

   (1) สมาชิกตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด 

(2) กรรมการของสมาคมตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด 

(3) กรรมการของสมาคมตองมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ซึ่งที่ประชุม

ใหญของสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังจากสมาชิกผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(ก) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 

(ข) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(ค) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก         

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

เมื่อตําแหนงของกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระใหมีการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน และใหอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

                                                 
278 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 78 บัญญัติวา “การกอต้ังสมาคมเพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะ ตอเนื่องรวมกัน 

และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันตองมีขอบังคับ และจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย” 
279 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.  (2540, 22 กันยายน).                

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114 (ตอนที่ 49ก), หนา 19 ขอ 2.  

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section79.htm
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section83.htm
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นอกจากนี้ การดําเนินการเกี่ยวกับการฟองคดีซึ่งสมาคมจะตองกําหนด

วิธีการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีไวไนขอบังคับใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง280 กลาวคือ 

   (1) คณะกรรมการของสมาคมตองแตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนผูตรวจสอบคดีทําหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับผลทางกฎหมาย            

ในการดําเนินคดีกอนที่สมาคมจะฟองคดีใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(2) ในกรณีสมาชิกของสมาคมขอใหสมาคมเรียกคาเสียหายแทนตน 

สมาคมตองชวยสมาชิกของสมาคมในการจัดทําหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหาย การเตรียม

พยานหลักฐาน และการเตรียมคดีใหเปนไปดวยความเรียบรอย หนังสือมอบหมายดังกลาวใหจัด

ใหมีพยานลงลายมือช่ือรับรองอยางนอยสองคน 

(3) เมื่อสมาคมไดยื่นฟองคดีใดแลว ใหสงสําเนาคําฟองใหสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง 

(4) ถาไดมีคําพิพากษาในคดีที่สมาคมไดยื่นฟองแลว ใหสงสําเนาคํา

พิพากษานั้นใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลไดมี

คําพิพากษา 

(5) ถาสมาคมจะถอนฟองคดีใดตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

(6) ในการฟองคดีสมาคมจะเรียกเงินหรือทรัพยสินใดจากผูบริโภคไมได 

เวนแตคาฤชาธรรมเนียมในสวนที่เกี่ยวกับการมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนสมาชิของสมาคม

ซึ่งตองชําระตอศาล 

(7) สมาคมจะตองปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการของ

สมาคมเกี่ยวกับการฟองคดี ในรายละเอียดของกรณีที่เพิ่มเติมจากกฎกระทรวงนี้ หรือในกรณีอ่ืน

ดวยตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด 

  4.  สมาคมใดมีวัตถุประสงคและมีขอบังคับสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  

สมาคมนั้นอาจยื่นขอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเพื่อใหสมาคมมีสิทธิและอํานาจ

ฟองคดีแพง  คดีอาญา  หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ  เพื่อคุมครองผูบริโภค  รวมทั้งมีอํานาจ

                                                 
280 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.(2540, 22 กันยายน).                

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114 (ตอนที่ 49ก), หนา 19 ขอ 3. 
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  5.  นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ

กฎหมายอ่ืนแลว  สมาคมที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตองปฏิบัติตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนดดวย282  สมาคมใดมิไดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดโีดยไม

สุจริต  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได283 

จะเห็นไดวา   สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง  ซึ่งนับแต

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 

96  ตอนที่  72  วันที่  4  พฤษภาคม 2522  มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย วันที่  5  พฤษภาคม  2522  

มีสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง มีเพียง 4 สมาคม เทานั้น ตามที่กลาวมาแลว         

ในบทที่ 3 นอกจากนี้ การที่สมาคมจะขอการรับรองจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจาก

กระบวนการขางตนนั้น เห็นวา มีกระบวนการที่ยุงยากเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอ  เชน เร่ือง

กรรมการขอบังคับของสมาคม จะตองจดทะเบียนใหครบรายละเอียดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

และในบางกรณีการกําหนดขอบังคับตามที่กฎกระทรวงกําหนดอยางเครงครัด กอใหเกิดปญหา

ยุงยากในทางปฏิบัติได  เชน  เร่ืองการแตงต้ังกรรมการแทนท่ีตําแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบ

วาระ  จะตองใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกกรรมการภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด284                 

จะทําใหยุงยากเสียคาใชจาย ฉะนั้น จึงนาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ คือ 

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในการจัดต้ังจดทะเบียนเพื่อ

ขอรับรองจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยควรเปดโอกาสใหสมาคมสามารถกําหนด

ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกและกรรมการไดยืดหยุนมากข้ึน  เชน  ในเร่ืองการเลือกกรรมการแทน

                                                 
281 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522.  (2540, 23 กันยายน).                      

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114 (ตอนที่ 49ก), หนา 19   
282 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 42  และระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการดําเนินของ

สมาคมเกี่ยวกับการฟองคดีและการใชสิทธิและอํานาจฟองของอํานาจสมาคม  พ.ศ. 2540.  (2540, 13  พฤศจิกายน).                    

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114 (ตอนที่ 106ง), หนา 32  
283 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 42  วรรคสอง  บัญญัติวา  “เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง

ตามมาตรา 40  สมาคมใด  ไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการ

เพื่อฟองคดีโดยไมสุจริต  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 
284 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขอ 2 
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   นอกจากนี้ ยังมีปญหากรณีกอนที่สมาคมจะฟองคดีใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ของผูบริโภค กฎหมายก็กําหนดใหคณะกรรมการของสมาคมตองแตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิ            

ไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนผูตรวจสอบคดีทําหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับผลทาง

กฎหมายในการดําเนินคดี เชนนี้ เมื่อสมาคมต้ังยากอยูแลว และเมื่อจะฟองรองดําเนินคดีแทน

ผูบริโภค กฎหมายกลับกําหนดกระบวนการขั้นตอนที่ตองแตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนผูตรวจสอบคดีกอนฟอง ก็ยิ่งทําใหการนําคดีผูบริโภคเขาสู

กระบวนการยุติธรรมก็ยิ่งยากข้ึน กรณีดังกลาว แมจะไมใชปญหากระบวนการพิจารณาคดี

ผูบริโภคโดยตรง แตก็เปนกระบวนการที่เกี่ยวของที่นําไปสูการพิจารณาคดีผูบริโภคของศาล            

เปนกระบวนการที่แสดงใหเห็นถึงปญหาวา ผูบริโภคยากที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหากตอง

มาใชวิธีการใหสมาคมฟองรองให เพราะข้ันตอนกอนที่จะนําไปสูการฟองรองดําเนินคดีใหผูบริโภค 

สมาคมก็ตองสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนผูตรวจสอบคดี

และใหความเห็นกอนและยังตองปฏิบัติตามระเบียบการฟองรองดําเนินคดีที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคกําหนดอีกดวย เชนนี้ กวาคดีจะข้ึนสูศาลก็ยอมเสียเวลามากพอสมควร และยัง

ขาดเงินทุนที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐบาล ทําใหผลการดําเนินงานของสมาคมจึงออกมาอยางไมเปน

รูปธรรมและไมเดนชัดมากนัก 

  ปจจุบัน กฎหมายไทยไดพัฒนามากข้ึนเกี่ยวกับการสนับสนุนองคกรอิสระเพื่อ

คุมครองผูบริโภค กลาวคือ ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 61285  

ซึ่งไดกําหนดใหสิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปน

ความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน

เพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค และใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงาน

ของรัฐ   ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนด

มาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการ

กระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการ

อิสระดังกลาวดวย แตปจจุบันรัฐก็ยังมิไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว เพียงแตในขณะนี้ ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อผูบริโภค พ.ศ. ….       

                                                 
285 กําหนดอยูในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
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จึงเห็นวา การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 61 กําหนดใหมี

องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐและใหรัฐสนับสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย  ผูวิจัยเห็นดวยเปนอยางยิ่งในหลักการ แตการที่

รัฐธรรมนูญกําหนดใหองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่เพียงเพ่ือทําหนาที่ให

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและ

ใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ

กระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ก็ยอมไมตางอะไรไปจากอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่มีอยูแลว เพียงแตกําหนดมาเปนอีกองคกรหนึ่งที่คอยชวยดู

และใหความเห็นเมื่อมีการละเมิดสิทธิตอผูบริโภค มีขอดีที่กําหนดใหเปนอิสระ แตก็ไมมีอํานาจที่

จะฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตอยางใด จึงเห็นวา หากกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคกร

อิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคเพียงเทานี้ ก็ไมมีบทบาทอยางใด เหมือนเชนสมาคมผูบริโภคที่

กฎหมายรับรองใหสามารถฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคได แตก็ยังไมสามารถนํากฎหมายมาใช

เปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพราะเหตุมีปญหาข้ันตอนการจดทะเบียนที่ยุงยาก ระเบียบกฎเกณฑ

กอนฟองที่ยุงยาก การขาดแคลนบุคลากรและขาดซ่ึงเงินทุนสนับสนุนจากรัฐตามที่กลาวมาขางตน 

ทั้งที่กฎหมายกําหนดใหสิทธิหรือส่ิงที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหไว ดังนั้น การกําหนดให

องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่เพียงแคสอดสอง รับเร่ืองและเสนอความเห็น

เชนนี้ ก็จะไมเกิดประโยชนอะไรแกผูบริโภคในทางปฏิบัติมากนัก หากเปนองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ ก็ตองเปนไปตามคํากลาวที่วา “เสือกระดาษ” เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็น

ควรแกไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 61 กําหนดใหมีองคกรเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ  มีอํานาจและหนาที่ในการขอรับรองตอ
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มาตรา 61 วรรคสอง แกไขเปน “ใหมีองคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปน

อิสระจากหนวยงานของรัฐ  ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และให

ความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ

กระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย” 

 มาตรา 61 วรรคสาม (เพิ่มเติม) ดังนี้ “ใหองคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภคตาม

วรรคสอง ที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง

การคาและขอบังคับขององคกรดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ

ดําเนินการขององคกรเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง องคกรนั้นอาจยื่นคําขอให

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเพื่อใหองคกรนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภคได”  พรอมทั้งแกไขกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ.2522 ใหสอดคลอง และกําหนดกระบวนการรับรอง จดทะเบียน และฟองรองดําเนินคดี ไมให

มีความยุงยาก และที่สําคัญคือ หากตองการใหการดําเนินงานขององคกรอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน รัฐตองจัดสรรเงินงบประมาณ สรางระบบหลักเกณฑการ

จายเงิน และการตรวจสอบบัญชี  องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคจึงเกิดการขับเคล่ือนได 

เพราะการดําเนินงานลักษณะเชนนี้ตองมีเงินที่ตองนํามาจายเปนคาตอบแทนใหแกทนายความ 

และบุคลากรในองคกร และคาใชสอยตางๆ มากมาย กรณีนี้จึงเปนปจจัยหนึ่งสําคัญที่ชวย

สนับสนุนหลักการของกฎหมายรัฐธรรมมี 
 

นอกจากนี้ ปญหาผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มีปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ คือ  
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องคกรที่จะฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค  พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ กับ พระราชบัญญัติความรับผิดต อความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ ยังเกิดความ           

ลักล่ันกันอยู  กลาวคือ   องคกรที่ฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กําหนดให คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสมาคมที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น286 มีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค                    

แตพระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

มาตรา 10 ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติและเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับหนึ่ง นอกจากจะ

กําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสมาคมมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคได

ดังเชนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 แลว ยังกําหนดใหอํานาจมูลนิธิซึ่ง

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจ

ฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคไดอีกดวย287 สวนกฎหมายกลางที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ คือ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 กําหนดใหองคกรที่มีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทน

ผูบริโภค มีไดเพียง คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 39288 และสมาคม ตามมาตรา 

40289 ประกอบ มาตรา 41290 เทานั้น  

                                                 
286 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 มาตรา 19 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคม

ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภค

แทนผูบริโภคได โดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหน่ึงใหระบุช่ือและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียก

คาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคที่เปนสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะย่ืนฟองเทานั้น...” 
287 พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10  บัญญัติวา “ให

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูเสียหายได โดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและดําเนินคดีแทน

ตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
288 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 39 บัญญัติวา “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาเนินคดีเก่ียวกับการ

ละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา การดําเนินคดีนั้นจะเปน

ประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือ

ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครอง

ผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล…” 
289 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 40 บัญญัติวา “สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือ

ตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ

ดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมน้ันอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคม

นั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได” 
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แสดงใหเห็นวา กฎหมายคุมครองผูบริโภคดังกลาวมีปญหาขัดหรือแยงทาง                    

ขอกฎหมายกันอยู เนื่องจากจะเปนปญหาวา ในกรณีที่มูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให

การรับรองจะมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือไม  

กรณีนี้ ผูวิจัยเห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเปนกฎหมาย

กลางที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ กําหนดอํานาจและหนาที่เฉพาะไวใหคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคตามมาตรา 10 (8)291 เกี่ยวกับการรับรององคกรที่จะมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีผูบริโภค คือ 

รับรองไดเฉพาะแตสมาคมตามมาตรา 40 ดังนั้น องคกรที่จะฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค

เกิดข้ึนไดตามกฎหมายฉบับนี้ คือ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและองคกรที่อยูในรูปสมาคม

เทานั้น ซึ่งตองจดทะเบียน  เชนนี้ มูลนิธิ จึงไมอาจที่จะขอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรองเพื่อมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ฉบับ

นี้ได 

ฉะนั้น การที่พระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม 

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ที่กําหนดให “มูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการ

รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูเสียหาย

ได”  มีประเด็นปญหาวา “มูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวา

ดวยการคุมครองผูบริโภค” เกิดข้ึนตามกฎหมายใด นั่นก็คือ มูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภครับรองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 เชนนี้ เม่ือปจจุบันคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคยังไมมีอํานาจรับรองมูลนิธิเสียแลว  การที่พระราชบัญญัติความรับผิดต อความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 กําหนดไวดังกลาวก็ขัดแยงเห็นอยูในตัว 

ปญหาตอไปท่ีตองพิจารณาวา นอกจากสมาคมแลว เห็นสมควรใหมูลนิธิมี

อํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือไม 

ตามแนวคิดของฟอน เฮียร่ิง นักกฎหมายชาวเยอรมัน การดําเนินคดีโดยสมาคม

ผูบริโภค(Associations de Consommateurs)หรือสหภาพวิชาชีพอ่ืน(Syndicates Professionnels) 

                                                                                                                                            
290 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 41 บัญญัติวา “ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคให

สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ใน
คดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียก

คาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม” 
291 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 10 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

(8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40” 
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กรณีนี้ผูวิจัยเห็นวา รูปแบบการเกิดข้ึนของสมาคมและมูลนิธิก็ไมตางจากกัน      

มากนัก แมมูลนิธิมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ  หรือเพื่อสาธารณประโยชน  โดยมิไดมุง

หากําไรก็ตาม293 แตก็ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เชนเดียวกันกับสมาคม294 และวัตถุประสงคหลักของการที่กฎหมายรับรองเพื่อฟองรองดําเนินคดี

แทนผูบริโภค ก็เพื่อกฎหมายใหอํานาจที่จะใชสิทธิทางศาลเพื่อปกปองผลประโยชนของสมาชิก 

และเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองฟองรอง

ดําเนินคดีแทนผูบริโภคไปทั้งหมด 4 สมาคมน้ัน ก็ยังไมมีบทบาทแตอยางใดในเร่ืองการดําเนินคดี

แทนผูบริโภคเนื่องจากประสบปญหาหลายๆ อยางดังที่กลาวมาในตอนตน แตเม่ือพิจารณาถึง

หนวยงานหรือองคกรเอกชนอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคที่มิใชสมาคม  ดังเชน  

มูลนิธิ แลว แมจะไมมีสิทธิยื่นคําขอเพื่อใหรับรองฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคไดเลยตามที่ได

วิเคราะหขางตน แตบางคร้ังมูลนิธิก็มีผลงานโดดเดนมากกวาสมาคมที่คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภครับรองดวยซ้ํา เชน ในคดีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.35/2550 มูลนิธิ

เพื่อผูบริโภค ผูฟองคดีที่ 1 กับพวก ซึ่งเปนประชาชนผูใชนํามัน ยื่นฟองคณะรัฐมนตรี เปนจําเลยที่ 

1 นายกรัฐมนตรี จําเลยที่ 2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จําเลยที่ 3 และ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) จําเลยที่ 4 กรณีคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราช

กฤษฎีกา ที่รัฐบาลจะทําการแปรรูป บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ อันเปน

สมบัติของชาติหรือสาธารณของแผนดิน ใหเปนบริษัทเอกชน ซึ่งคดีนี้ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ตอสูจน

เปนฝายชนะคดี ถือเปนการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคผูใชน้ํามันหรือผูบริโภคโดยทั่วไปที่จะ

                                                 
292 วรรณชัย บุญบํารุง.  อางแลว เชิงอรรถที่ 62, หนา 231-232. 
293 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 110 บัญญัติวา “มูลนิธิ ไดแก ทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะ สําหรับวัตถุประสงค 

เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือ เพื่อ ประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหา

ผลประโยชนมาแบงปนกันและไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 

การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหา ผลประโยชนเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค 

ของมูลนิธินั่นเอง” 
294 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 111 บัญญัติวา “มูลนิธิตองมีขอบังคับ และตองมี คณะกรรมการของ มูลนิธิ 

ประกอบดวย บุคคลอยางนอยสามคน เปนผูดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ” และ 

มาตรา 114 บัญญัติวา “การขอจดทะเบียนมูลนิธินั้น ใหผูขอจัดต้ังมูลนิธิยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียนแหงทองที่ 

ที่สํานักงานใหญของมูลนิธิจะต้ังข้ึนในคําขออยางนอย ตองระบุเจาของ ทรัพยสิน และ รายการทรัพยสินที่จะจัดสรรสําหรับมูลนิธิ 

รายช่ือ ที่อยู และ อาชีพของผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิทุกคนพรอมกับแนบขอบังคับของมูลนิธิมากับคําขอดวย” 

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section138.htm
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section138.htm
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section9.htm
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section138.htm
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section138.htm
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1. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเปนกฎหมายกลางและเปน

กฎหมายสารบัญญัติ เห็นควร แกไขเพิ่มเติม มาตรา 10 (8) จากเดิมที่กําหนดวา “รับรองสมาคม

ตามมาตรา 40” แกไขเปน  

“รับรองสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคตามมาตรา 40 

และตามรัฐธรรมนูญ” และ 

เห็นควร แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 40 เพื่อใหรองรับมาตรา 10 (8) ที่แกไข จากเดิมที่

กําหนดวา “สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปน

ธรรมทางการคาและขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และ

วิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมน้ันอาจยื่นคํา

ขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได”  แกไขเปน  

“สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคใดมีวัตถุประสงคใน

การคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาและขอบังคับของสมาคม

ดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคนั้นอาจ

ยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

นั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได” และ 
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เห็นควร แกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 41 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

เพื่อรองรับการแกไขมาตรา 40 จากเดิมที่กําหนดวา “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา

หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียก

คาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิก

ของสมาคม” แกไขเปน  

 “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคม มูลนิธิ หรือ

องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดี

แพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจ

ฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคได 

ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อ

การคุมครองผูบริโภค” 

2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมาย                     

วิธีสบัญญัติ  เห็นควร แกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับการเสนอแกไขขางตน มาตรา 19 จากเดิม                

ที่กําหนดวา            

“ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทน

ผูบริโภคได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมา

ใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุชื่อและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่

สมาคมเปนผูฟองและมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแตผูบริโภคท่ีเปน

สมาชิกของสมาคมนั้นในขณะยื่นฟองเทานั้น...” แกไขเปน  

“ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคท่ีคณะกรรมการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟอง

และดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและการดําเนินคดี

แทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งใหระบุชื่อและที่อยูของผูบริโภคใหชัดเจน ในกรณีที่

สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคเปนผูฟองและมีการเรียกคาเสียหาย ให
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อยางไรก็ตาม การแกไขกฎหมายดังกลาว โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มักจะแกไขยาก 

ดังนั้น ในเบ้ืองตนควรแกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหสอดคลองกันเสียกอน คือ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 

2551 โดยกําหนดให มูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครองรับรองมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทน

ผูบริโภคได เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่

ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่กําหนดไวดวยวา มูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครองรับรองตามกฎหมายวา

ดวยการคุมครองผูบริโภคสามารถดําเนินคดีแทนผูบริโภคได ทั้งนี้ จะไดไมเปนปญหาการตีความ

วา “มูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ซึ่งตาม

กฎหมายไมไดใหอํานาจไว เกิดข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และเปนประเด็นปญหาตอมาวา 

เมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองมูลนิธิไป โดยไมไดแกไขพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค  พ .ศ .2522 ยังผลใหมูลนิธิไมมี อํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค  เพราะ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รับรองไดเฉพาะสมาคมเทานั้นตามมาตรา 10 (8) และปจจุบัน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ถือวาเปนสวนราชการ              

มีผูกระทําการแทนในการมีมติใหเจาหนาที่ฟองคดีแทนผูบริโภค คือ คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค ซึ่งใชอํานาจในทางมหาชน (La Puissance Publique) ตามหลักนิติรัฐ เมื่อกฎหมาย

ไมใหอํานาจไว ยอมกระทําไมได295 หากกระทําไปโดยไมมีอํานาจ ถือวากรกระทํานั้นยอมไมชอบ

ดวยกฎหมายหรือไมมีผลตามกฎหมายนั่นเอง เชนนี้ การรับรองมูลนิธิโดยที่พระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไมไดใหอํานาจใหรับรองมูลนิธิไว ก็ยอมถือวา การรับรองมูลนิธินั้นไม

ชอบดวยกฎหมาย มีผลใหไมมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามกฎหมายเชนกัน ยิ่งไป

กวานั้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคมาตรา 19 ก็ไดเนนย้ําความตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.2522 อีกวา ผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค คือ คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคและสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น ก็ยิ่งตีความไดชัดเจนวา 

“มูลนิธิไมมีอํานาจฟองแทนผูบริโภค” 

นอกจากนี้ เมื่อมีบทบัญญัติใหมีสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอิสระเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภคมีสิทธิขอยื่นใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคได

                                                 
295 ภูริชญา วัฒนรุง.  อางแลว เชิงอรรถที่ 23, หนา 111. 
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4.3 ปญหาการไกลเกล่ียคดีและการระงับขอพิพาท 
 

สําหรับการไกลเกล่ียและการระงับขอพิพาทคดีผูบริโภคในประเทศไทยตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ ถือเปนการกําหนดใหเปนไปตาม            

พันธกิจของศาลยุติธรรม ซึ่งจะเห็นไดวา การไกลเกล่ียคดีผูบริโภคตามบทบัญญัตินี้ เปนกรณีที่มี

คดีเขาสูศาลแลว ทั้งๆ ที่คดีบางคดีเปนคดีเล็กๆนอยๆ โดยมีเจาพนักงานคดี ทําหนาที่ช วยเหลือ

ศาลในการไดรับมอบหมายใหไกล เกล่ียคดีผูบริโภค296
  โดยเมื่อศาลส่ังรับคําฟองแลว ศาลก็จะ

กําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกล

เกล่ีย ใหการและสืบพยานในวันเดียวกัน297  

   ดังนั้น ตามบทบัญญัติดังกลาว ประเทศไทย ถือวา ยังไมมีกฎหมายหรือวิธีการ

ไกลเกล่ียโดยคูความหรือการดําเนินคดีโดยประชาชน (Citizen Suit) เพื่อใชสิทธิของตนในการชวย

บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย เพราะการไกลเกล่ียขอพิพาทหรือวิธีการระงับขอพิพาทตางๆ ที่

นํามาใชเพื่อเปนวิธีการทดแทนหรือวิธีการสงเสริมการระงับขอพิพาทโดยการดําเนินคดีในศาล เพือ่

ลดปริมาณคดีที่จะตองเขาสูการสืบพยานใหมีจํานวนลดนอยลง และเพื่อใหการดําเนินคดีในศาล

โดยทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด298 ดังเชน ประเทศสิงคโปร ที่มี Small Claims 

Tribunal สําหรับใชในการไกล เกล่ีย ก อนเขาสูกระบวนการดําเนินคดีในศาล นอกจากนี้ ยังมีส วน

ประกอบอ่ืนที่ช วยองค ประกอบหลักดังกล าว เช น  การห ามทนายดําเนินคดีแทนตัวความใน 

Tribunal ทั้งนี้ เพื่อให ตัวความต องเจรจาหรือหารือข อขัดแย งกันโดยตรงโดยที่จะมีศาลหรือเจ า

พนักงานศาลคอยช วยเหลือให คําแนะนํา โดยคูกรณีทั้งสองฝายที่เขามาสูกระบวนการน้ีจะตอง

ผานการพิจารณาจาก  Registrar แหงศาลพิเศษกอน ซึ่ง Registrar  นี้จะฟงความจากคูกรณีทั้ง

สองฝายและจะพยายามประนีประนอมขอขัดแยงที่ถูกกําหนดมา  ถาปญหาดังกลาวสามารถแกไข

                                                 
296 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  4(1) 
297 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  24 วรรคหน่ึง 
298ขอมูลทางเว็บไซตสํานักระงับขอพิพาท ศาลยุติธรรม.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.judiciary.go.th/adro/home.php? 

cur_page=12.  [2008, April 15]. 

http://www.judiciary.go.th/adro/home.php?cur_page=12
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ในประเทศออสเตรเลีย  มี ผูพิพากษา  เจาหนาที่ศาล  (Registrar)  ที่ เปน                  

นักกฎหมาย มีความสามารถและทักษะในการไกลเกล่ียขอพิพาท บางคร้ังผูพิพากษาก็จะสงคดีให             

ผูไกลเกล่ียขอพิพาทภายนอกที่เปนนักกฎหมายที่คูพิพาทยินยอมทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาท        

โดยผูที่ เขารวมการไกลเกล่ียขอพิพาท จะตองมีอํานาจตัดสินใจในการยุติขอพิพาทได 299 

นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลีย ยังมีผูไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน ก็เปนผูที่ประกอบอาชีพตางๆ ที่

อาสาสมัครเขามาทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกิดข้ึนในชุมชน และกําหนดใหผูไกลเกล่ียข้ึน

ทะเบียน โดยมีอายุ 3 ปนับแตข้ึนทะเบียน300 และนํามาใชในการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีอาญา

เชนกันแตผลของการไกลเกล่ียขอพิพาทไมผูกพันศาลในการพิจารณาพิพากษา และกําหนดความ

คุมกัน (Immunity)ใหผูไกลเกล่ีย และไดรับการปกปอง (Protection) จากการถูกฟองรองในการ

ดําเนินคดีระดับเดียวกับผูพิพากษา301 มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรในการไกลเกล่ียขอพิพาท 

หลักสูตรอยางนอย 3 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  นอกจากนี้ การไกลเกล่ียขอพิพาท คูพิพาท

จะตองเสียคาปวยการ โดยที่ศาลอาจยกเวนหรือลดได 302หรือ  

                                                

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนวิธีการที่ให

ความสําคัญกับคูความในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเจรจาดวยตนเอง โดยกําหนด

ระยะเวลาการดําเนินคดี Small Claims ไว ชัดเจนว าไม เกิน 45 วัน และถือว าคู ความสละสิทธิใน

การมีทนายความในการดําเนินคดี กลาวคือ คู ความจะตองดําเนินคดีเองโดยไมมีทนายความ แตอาจ

ขอคําแนนําจาก Court Clerks ที่ศาลจัดไว ให ใน Berkeley – Albany Municipal Court 

(California) จะจัดแบ งส วนของ Small Claims Courts เอาไว โดยจะดําเนินคดีทุนทรัพย ไม เกิน 

$5,000303 และเน นกระบวนการที่ง ายและไม เป นทางการตัวความจะต องดําเนินคดีเองโดยอาจ

 
299 ปรัชญา อยูประเสริฐ.  (2551).  การไกลเกลี่ยในประเทศออสเตรเลีย.  กฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท                  

ศูนยวิทยาการระงับขอพิพาททางเลือก สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม.  กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพลส จํากัด.  หนา 44-45. 
300 เร่ืองเดียวกัน.  หนา 46. 
301 Federal Court of Australia Act 1976 section 53 
302 ปรัชญา อยูประเสริฐ.  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 49. 
303 CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE Section 116.220. (a) The small claims court shall have jurisdiction in 

the following actions: for recovery of money, if the amount of the demand does not exceed five thousand dollars 

($5,000). 
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สําหรับประเทศไทยมีการไกลเกล่ียคดีผูบริโภค กอนที่จะเขามาไกลเกล่ียตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคฉบับนี้  จะตองผานกระบวนการไกล เกล่ียของ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีดวย โดยเม่ือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับ

เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคแลว  จะมีหนังสือแจงไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีถูกรองทุกขวาเปน

ผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  และผูบริโภคมาเจรจาไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทที่มีตอกัน  

ในกรณีที่ไมสามารถเจรจาไกลเกล่ียระงับขอพิพาทได สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

จะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง  เมื่อตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลว 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง

เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคซ่ึงเปนคณะทํางานที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงต้ังข้ึน                

ใหความเห็นเบ้ืองตนวากรณีตามที่มีผูบริโภครองทุกขนั้นเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคหรือไม

และการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวมหรือไม  หากเห็นวา  กรณีที่ผูบริโภค

รองทุกขนั้นเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคและการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปน

สวนรวม  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีแกผูกระทําการ

ละเมิดสิทธิของผูบริโภคในช้ันศาล304 ซึ่งจะเขาสูการไกลเกล่ียในคดีผูบริโภค โดยเจาพนักงานคดี

ผูบ ริโภคหรือบุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่ คู ความจะตกลงกัน  ทั้ งนี้  ตามมาตรา  25 แหง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

สําหรับกระบวนการไกลเกล่ียคดีผูบริโภคในช้ันศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภคฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีเจาพนักงานคดีทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียคดีผูบริโภค 

ตามที่ศาลมอบหมาย305 โดยเม่ือศาลส่ังรับคําฟองแลว ศาลก็จะกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว 

และออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อทําการไกลเกล่ีย ใหการ และสืบพยานใน

วันเดียวกัน306 ซึ่งในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลว กฎหมายไดกําหนดให            

เจาพนักงานคดีหรือบุคคลที่ศาลกําหนดหรือที่คูความตกลงกัน ทําการไกลเกล่ียใหคูความไดตกลง

กันหรือประนีประนอมยอมความกันกอน  ในการไกลเกล่ียถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือ         

                                                 
304 พัสกร ทัพมงคล.  (2550, 1 กุมภาพันธ).  นิติกรสํานักกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําเนียบ

รัฐบาล.  สัมภาษณ.   
305 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  4(1) 
306 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  24 



191 

  จะเห็นไดวา องคกรที่เขามาไกลเกล่ียคดีผูบริโภคของประเทศไทย อันเปนสิทธิ

ข้ันพื้นฐานในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือผูบริโภค  แตพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค การเขาถึงโดยกระบวนการทางศาล กลับมีกระบวนการบางสวนที่ตองผาน

มาจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อันเปนหนวยงานของรัฐ จําตองเขาสู

กระบวนการไกลเกล่ียสองช้ัน คือ ชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กับ ชั้นของเจาพนักงาน

คดีผูบริโภคของศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 จึงมีปญหา

ในทางกฎหมายวา ผูที่เขามาไกลเกล่ียในระดับของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

เปนบุคคลที่เปนกลางหรือมีสวนไดเสียหรือไม ซึ่งยากที่จะยืนยันไดเต็มคําวา “ไมมีสวนไดเสียหรือ

เปนกลาง” เพราะแมแตองคประกอบการไดมาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่กลาวมาแลว

ในตอนตน จะพบวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เกือบทั้งหมด เปนตัวแทนจากหนวยราชการ

ตาง ๆ โดยมีสวนของขาราชการการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ และ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตไมไดมีการระบุถึงกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชนซ่ึงเปน

ผูบริโภคแตอยางใด ซึ่งตัวแทนของผูบริโภคสามารถเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคไดในสวนของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งตองอาศัยการที่คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังทั้งนี้เปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด ซึ่งที่ผานมากรรมการในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในสวนของผูทรงคุณวุฒิ 

มักจะเปนบุคคลจากฝายการเมืองหรือบุคคลที่ใกลชิดกับนักการเมือง  ซึ่งอาจเปนการเปดโอกาส

ใหฝายการเมือง สงคนของตนเขามาแทรกแซงได ทั้งนี้ เพราะการนําเสนอชื่อกรรมการในสวนนี้

                                                 
307 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  25 
308 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 ขอ 14 
309 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 ขอ 17 
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  เมื่อคดีข้ึนสูศาลแลว จะมีสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เปนผูดูแล

รับผิดชอบในกรณีการไกลเกล่ียขอพิพาท แตกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคกอนหนานี้ ไมอาจที่จะตรวจสอบไดวา ผูบริโภคไดรับความเปนธรรมหรือไม           

ซึ่งกระบวนการตัดทอนสิทธิการเขาถึงในกระบวนยุติธรรมทางศาลโดยองคกรรัฐบาล โดยเฉพาะ 

ในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับผูบริโภค ไมนาจะเหมาะสมเทาใดนัก จนบางคร้ังอาจทําใหคิดไปไดวา            

เปนกระบวนการที่ทําใหการดําเนินคดีผูบริโภคตองลาชาออกไปหรือไม จนทําใหคดีของผูบริโภค

ขาดอายุความ ไมวาจะดวยเจตนาหรือไมก็ตาม ซึ่งไมควรจะเปน นอกจากน้ีการไกลเกล่ียของ

สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมหากคดีนั้นเล็กนอยก็จะไมคุมกับคาใชจายในการขอ

ไกลเกล่ีย คดีเล็กๆนอย ในคดีผูบริโภคจึงมักจะไมใชวิธีการนี้ เหตุที่ตองใหมีกระบวนการการไกล

เกล่ียขอพิพาทในช้ันเจาพนักงานคดีของศาล ก็เหตุเนื่องจากการไกลเกลี่ยในช้ันของสํานักงาน

คณะกรรมการผูบริโภค มิไดไกลเกล่ียหรือตกลงประนีประนอมกันตอหนาศาลหรือเปนการไกล

เกล่ียนอกศาลนั่นเอง เมื่อผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความกนั สัญญา

ที่ทํากันนั้นก็ไมอาจจะบังคับกันได ศาลตองพิจารณาคดีใหมหรือไกลเกล่ียโดยเจาพนักงานคดีใหม 

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ.2544 ซึ่งโดย

ระเบียบนี้ทําใหสัญญาประนีประนอมยอมความกันมีผลผูกพันคูความบังคับได นอกจากนี้ ใน

หลายประเทศที่กลาวมาขางตนโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ วิธีการไกลเกล่ียเปนที่ยอมรับและรูจัก

กันอยางกวางขวาง เมื่อทําสัญญากําหนดใหใชวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือมีการไมปฏิบัติตาม

สัญญา ศาลสามารถบังคับไดตามสัญญา และมีบทลงโทษคูสัญญาฝายที่ไมปฏิบัติตามดวย310  

ดังนั้นแลว หากคดีผูบริโภคเปนกระบวนการไกลเกล่ียสองช้ันแลว ก็ยิ่งทําให

ผูบริโภคเสียเวลาและคาใชจาย ดังนั้น ก็ควรกําหนดใหชัดเจนวา ผลการไกลเกล่ียขอพิพาทของ

คูความโดยเจาพนักงานคดีของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ยอมมีผลผูกพัน

                                                 
310 สํานักระงับขอพิพาท ศาลยุติธรรม.  (2550).  คูมือการระงับขอพิพาทสําหรับประชาชน.  (พิมพคร้ังที่ 3).  นนทบุรี: บริษัท 

เพชรรุงการพิมพ จํากัด.  หนา 26. 
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 4.4 ปญหาการกําหนดประเด็นขอพิพาทและภาระการพิสูจน 
       
  ในอดีตผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจอยูในสถานะที่มีอํานาจตอรองไมตางจากกัน

มากนัก กระบวนการผลิตสินคามักจะไมมีความสลับซับซอน ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมตางๆ             

จึงอยูภายใตหลักสิทธิข้ันพื้นฐานของทุกคนที่มีเสรีภาพและเทาเทียมกัน รัฐเปนเพียงผูวาง

กฎหมายจะเขามาแทรกแซงไมไดเวนแตกรณีที่จําเปนเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของบุคคล ทํา

ใหในอดีตคดีที่เกี่ยวกับผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจอยูภายใตหลักที่เรียกวา “หลักเสรีภาพในการ

ทําสัญญา (Freedom of Contract)” ดังนั้น เม่ือมีคดีขอพิพาทหลักการนําสืบก็จะเปนไปตามหลัก 

                                                 
311 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติวา ”หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการ

ไกลเกล่ีย ใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา” 
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ในระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ผู เสียหายกรณีบริโภคสินคาหรือ

ผลิตภัณฑ จึงมีทางเลือกที่จะฟองเรียกคาเสียหายเปนคดีแพงทั้งทางสัญญาและเปนคดีละเมิด 
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  การฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายในทางละเมิดที่เกิดจากการบริโภค ภายใต

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โจทกตองนําสืบใหชัดเจนวา ผลิตภัณฑที่เปนเหตุแหงความ

เสียหายนั้นมีความชํารุดบกพรองเมื่อจําเลยนําออกสูตลาด และความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเกินกวา

การใชตามปกติ กับทั้งมีความสัมพันธระหวางความเสียหายกับความผิดปกติหรือชํารุดบกพรอง

ของผลิตภัณฑ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งความผิดปกติในผลิตภัณฑเปนผลใหเกิดความเสียหาย แก

โจทกคือมีความสัมพันธระหวางความเสียหายและส่ิงผิดปกติที่จําเลยตองรับผิดชอบและทายสุด

โจทกตองพิสูจนวาจําเลยเปนผูผลิต ผูขายหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ในขณะท่ีโจทก

บริโภคผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นหากโจทกไมอาจสืบใหไดความชัดเจนทุกประเด็น คดีที่โจทกฟองเรียก

คาสินไหมทดแทนในทางละเมิดก็ตองถูกยกฟอง หลักความรับผิดเด็ดขาดหรือ Strict liability เปน

เพียงหลักที่ชวยทําใหโจทกไมมีภาระการพิสูจนในประเด็นประมาทเลินเลอเทานั้น 

                                                 
312 Section 2 - 318  Third party Beneficiaries of  Warranties Express or Implied. 

Note : If this Act is introduced in the Congress of the United  States this section   should be omitted. (States to select 

one  alternative.) 
AIternative A 
A seller’s warranty whether express or implied extends to any natural  person who is In the family of 

household of his buyer or who is a guest in his home if it is reasonable to expect that such person may use, consume 

or be affected by  the goods and who is injured in person by breach of the warranty. A seller may not exclude or limit 

the operation of this section. 
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  ยิ่งไปกวานั้นหากผูขายหรือผูผลิตมีหลายราย ผูขายหรือผูผลิตฝายใดควรเปน

จําเลยในความเสียหายที่เกิดจากสินคาหรือผลิตภัณฑ มีตัวอยางในคดีระหวาง Collins กับบริษัท 

Eli Lilly (1984)  ซึ่งเปนคดีที่เกิดข้ึนเนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนยา DES ที่ใชแกอาการ

แทงกอนครบกําหนดคลอดอันเปนยาที่ไมมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร โจทกเปนบุตรของผูที่บริโภค

ยา DES ตามคําแนะนําของแพทย เม่ือเวลาผานไป 17 ป ปรากฏวาโจทกเปนมะเร็งในชองคลอด 

โจทกจึงนําคดีมาฟองศาล แตปญหาเกิดข้ึนวา โจทกไมสามารถระบุไดวาบริษัทผูผลิตรายใดเปนผู

ที่ตองรับผิดชอบในผลขางเคียงที่เกิดจากการบริโภคยา โจทกขอใหศาลใชเกณฑพิจารณาความรับ

ผิดจากสวนแบงการตลาดของจําเลย ศาลพิพากษาวาผูผลิตทุกรายตางมีสวนจําหนายผลิตภัณฑ

ยา DES อันอาจกอใหเกิดอันตรายตอสาธารณชนได ในระหวางผูเสียหายและผูผลิต ผูผลิตอยูใน

ฐานะที่จะรับเอาความเสียหายไดดีกวา นอกจากนั้น บริษัทผูผลิตยายังอาจเอาประกันความ

เสียหายจากการผลิตหรือการจําหนายได และอาจผลักภาระไปยังผูบริโภคโดยระบบราคาได 

ดังนั้น โจทกในคดีนี้สามารถพิสูจนไดวาจําเลยในคดีนี้เปนหนึ่งในผูผลิต จําเลยตองรับผิดตาม

สัดสวนของสวนแบงการตลาดในตลาดยา DES และจําเลยมีสิทธิจะพิสูจนวามีบริษัทผูผลิตยา 

DES อีกหลายบริษัทที่ควรมีสวนแบงความรับผิดไปตามสวนแบงการตลาด เวนแตบริษัทเหลานั้น

จะสามารถพิสูจนไดวาตนมิไดจัดจําหนายในพื้นที่ที่โจทกอาง หรือมีขอแกตัวอยางอ่ืนที่รับฟงได

ชัดเจน313 หรือ 

  ในกฎหมายของประเทศเยอรมันมีหลักผอนผัน เปดโอกาสใหจําเลยยกขออางข้ึน         

แกตัวไดวาตนมิไดประมาทในกรณีที่จําเลยสามารถพิสูจนไดวา ไดใชความระมัดระวังดีแลวในการ

ผลิต และความเสียหายยังคงเกิดข้ึนอีกทั้ง ๆ ที่มิใชเปนเพราะการผิดพลาดในการออกแบบ หรือ

กรรมวิธีในการผลิตแตอยางใด เรียกขอยกเวนนี้วา “escapee”หรือ “Ausseisse” 

  ศาลเคยพิพากษาในคดีฟองรองเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขาย Vaccine ที่ใชฉีดปองกัน

โรคระบาดในไก หรือคดีที่รูจักกันในช่ือ “Chicken Pest Case” ซึ่งขอเท็จจริงมีวา โจทกเปนเจาของ

ฟารมเล้ียงไก ไดตกลงใหจําเลยซ่ึงเปนสัตวแพทยมาฉีด Vaccine ใหไกของตน Vaccine ที่จําเลย

ใชเกิดเปนพิษเพราะมีส่ิงปนเปอนทําใหไกกวา 4,000 ตัว ของโจทกตายหมดส้ิน โจทกฟองเรียก

คาเสียหายโดยอาศัยหลักความรับผิดในสัญญาจากจําเลย ศาลพิพากษาวาจําเลยไมตองรับผิด

เพราะมิใชผูผลิต Vaccine ทําใหเกิดประเด็นขอกฎหมายตามมาวา หากผูซื้อและผูผลิตไมมี

ความสัมพันธกัน เชนคดีนี้ผูผลิต Vaccine ไมมีนิติสัมพันธกับผูซื้อ ใครจะเปนผูตองรับผิดชอบใน

ความเสียหายที่เกิดข้ึน ความพยายามที่จะหาคําตอบจึงเกิดข้ึนดวยการอาศัยหลักกฎหมายละเมิด 

                                                 
313 Henderson and Twerski.  supra note 15,  p. 32. 
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  นอกจากนี้ ความรับผิดของผูเสียหาย หรือที่เรียกวาผูเสียหายมีสวนประมาท 

Contributory negligence ก็เปนขอแกตัวของจําเลยผูผลิตไดทําใหผูซื้อหรือผูบริโภคยังคงมีความ

เส่ียงในการฟองคดีกรณีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑอยู อาจกลาวไดวา Product Liability ใน

เยอรมันกําหนดใหผูผลิตตองพิสูจนหักลางวา ไมมีความผิดปกติเกิดข้ึนเมื่อมีการผลิต ยกเวนใน

กรณีของผลิตภัณฑยา ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดหลักความรับผิดเด็ดขาดไวใหผูผลิตตองรับ

ผิดโดยผูเสียหายไมตองสืบถึงเหตุแหงความเสียหาย314  
 

  ดังนั้น จึงตองนํามาพิจารณาวา กฎหมายวิธีพิจาณาคดีผูบริโภคของไทยฉบับ

ปจจุบันเปนไปตามหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) และรวมถึงความรับผิดเด็ดขาด

ในผลิตภัณฑ (Product Liability) แลวหรือไม 

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.

2551 กําหนดวา  “ประเด็นขอพิพาทขอใดจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต การ

ประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการใด ๆ ซึ่งศาลเห็น

วาขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจ ใหภาระ

การพิสูจนในประเด็นดังกลาวตกอยูแกคูความฝายที่เปนผูประกอบธุรกิจนั้น” 

   จากบทบัญญัติดังกลาว ถือเปนการยกเวนหลักการนําสืบโดยทั่วไปตาม

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ที่วา “ผูใดกลาวอาง  ผูนั้นนําสืบ” ตามมาตรา 84/1 แหงประมวล

                                                 
314 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 113,  หนา 39-41. 
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  อนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดนั้น โดยท่ัวไปมี 2 กรณี ไดแก ความ

รับผิดโดยส้ินเชิง (Absolute Liability) หรือ ความรับผิดที่ไมมีขอโตแยง (No Fault Liability) และ

ความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) กลาวคือ 

  ในหลักความรับผิดทางละเมิด กรณีเปนการสันนิษฐานเด็ดขาดไมมีขอยกเวนใน

การนําสืบหักลาง เรียกวา “Absolute Liability” หรือ “No Fault Liability” นั้น ยังไมเหมาะสมที่จะ

นํามาปรับใชในการพิจารณาคดีผูบริโภคเพราะจะไมเปนธรรมตอผูประกอบธุรกิจ เนื่องจาก  

แนวคิดนี้มีลักษณะเปนกฎหมายปดปากที่ไมเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจมีโอกาสไดตอสูคดีไดเลย

แนวคิดนี้จึงไมคอยเปนที่ยอมรับมากนัก  

  สําหรับแนวคิดความรับผิดทางละเมิด ที่เรียกวา “Strict Liability” หรือ                 

หลักความรับผิดโดยเด็ดขาดนั้น หลักนี้ไดรับความยอมรับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความ

เสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซึ่งมีความสลับซับซอนในการผลิต ผูใชไดรับความเสียหายไมอาจพสูิจน

ถึงเหตุแหงความเสียไดวาเปนความผิดพลาดของผูใด ซึ่งในหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด               

(Strict Liability) มีลักษณะที่กฎหมายสันนิษฐานไวกอนวา ผูประกอบธุรกิจมีความผิด ซึ่งแมมิไดมี

                                                 
315 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 มาตรา 84/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550 บัญญัติวา “คู ความฝ ายใดกล าวอ างข อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน           

คําคู ความของตนให คู ความฝ ายนั้นมีภาระการพิสูจน ข อเท็จจริงนั้น แต ถ ามีข อสันนิษฐานไว ในกฎหมายหรือมีข อสันนิษฐานที่ควร

จะเป นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ เป นคุณแก คู ความฝ ายใด คู ความฝ ายนั้นต องพิสูจน เพียงว าตนได ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขแห งการที่ตนจะไดรับประโยชน จากขอสันนิษฐานนั้นครบถ วนแล ว” 
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  ก. พิสูจนวา ผูบริโภคใชสินคานั้นโดยไมถูกวิธีในกรณีที่มีคําอธิบายวิธีใช หรือคํา

เตือนไวแลว 

  ข. พิสูจนวา ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง 

  ค. ความชํารุดบกพรองมิไดมีอยูในขณะที่ผูบริโภคซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น 

หากแตเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม
316 

 ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  29 นี้   

ยังไมถือวา เปนไปตามหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) และความรับผิดเด็ดขาดใน

ผลิตภัณฑ (Product Liability) อีกทั้ง ยังไมสอดคลองตามเจตนารมณในการออกกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภคสักเทาใดนัก317 จึงเห็นควรแกไขมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีผูบริโภค พ.ศ.2551 โดยกําหนดหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) และรวมถึง

ความรับผิดเด็ดขาดในผลิตภัณฑ (Product Liability) เนื่องจากกฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทย

ปจจุบันมีเพียงการนําหลัก Strict Liability ความรับผิดเด็ดขาดอันเกิดจากทรัพยมาใชเทานั้น เชน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 437 เกี่ยวกับเฉพาะเร่ืองทรัพยที่กอใหเกิดความ

เสียหายซ่ึงจําเลยมีภาระการพิสูจนวาความเสียหายมิใชเกิดจากความผิดของตน แตเปนเพราะเหตุ

สุดวิสัย หรือความผิดของผูเสียหายเอง แตก็ไมสามารถปรับใชไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ Product 

Liability ในสินคาหรือบริการได หรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 63 

บัญญัติวา “ผู ผลิต ผู นําเข า ผู ขนส ง หรือผู มี ไว ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายต องรับผิดชอบเพื่อ

การเสียหายอันเกิดแต วัตถุอันตรายที่อยู ในความครอบครองของตน เว นแต จะพิสูจน ได ว าความ

เสียหายนั้นเกิดแต เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู ต องเสียหายนั้นเอง” แตก็ไมสามารถ

นํามาปรับใชไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ Product Liability ในสินคาหรือบริการได เชนเดียวกัน            

เปนตน 

  ดังนั้น ควรนําหลักความรับผิดเด็ดขาดในผลิตภัณฑ (Product Liability) มาใชใน

กฎหมายไทยดวย โดยกําหนดลักษณะในเร่ืองการนําสืบขอเท็จจริงวา ผูบริโภคนําสืบเพียงวาตนได

ใชสินคาและบริการนั้นและเกิดความเสียหายข้ึน สวนผูประกอบธุรกิจกฎหมายควรกําหนดให

                                                 
316 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 18,  หนา 12. 
317 ดู เหตุผลในการประกาศใชทายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  
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  (1) พิสูจนวา ผูบริโภคใชสินคานั้นโดยไมถูกวิธีในกรณีที่มีคําอธิบายวิธีใช หรือคํา

เตือนไวแลว 

  (2) พิสูจนวา ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูบริโภคเอง 

  (3) ความชํารุดบกพรองมิไดมีอยูในขณะที่ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น 

หากแตเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลอ่ืนซึ่งผูผลิตหาจําตองรับผิดดวยไม 

  ยกเวนในกรณีของผลิตภัณฑยา ควรกําหนดหลักความรับผิดเด็ดขาดไวใหผูผลิต

ตองรับผิดโดยผูเสียหายไมตองสืบถึงเหตุแหงความเสียหาย เวนแตผูผลิตจะนําสืบหักลางไดตาม

ขอยกเวนขางตน อยางเชนกฎหมายของประเทศเยอรมัน 

  นอกจากนี้ นาจะนําหลัก Market Share มาเปนเกณฑพิจารณากรณีผูผลิตและ         

ผูจัดจําหนายสินคาหรือบริการเดียวกันหลายราย ที่มีสวนจําหนายสินคาหรือบริการแลวกอใหเกิด

ความเสียหายแกผูบริโภค ควรมีสวนแบงความรับผิดไปตามสวนแบงการตลาด  เวนแตผูจัด

จําหนายสินคาหรือบริการเหลานั้น จะสามารถพิสูจนไดวาตนมิไดจัดจําหนายในพื้นที่ที่บริโภคใช

สินคาหรือบริการ หรือมีขอแกตัวอยางอ่ืนที่รับฟงไดชัดเจน ผูจัดจําหนายนั้นก็ไมตองรับผิด แต

อยางไรก็ตามถือวาผูผลิตสินคาหรือบริการก็ยังคงตองรับผิดอยู เพราะเปนตนกําหนดที่ทําใหเกิด

สินคาหรือบริการเหลานั้นข้ึน 

 

4.5 ปญหาระบบการฟองคดี และผลของคําพิพากษา 
 

  ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 กําหนด

วา  “ถาภายหลังที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีผูบริโภคแลว ปรากฏวามีการฟองผูประกอบธุรกิจ

รายเดียวกันเปนคดีผูบริโภคอีกโดยขอเท็จจริงที่พิพาทเปนอยางเดียวกับคดีกอนและศาลในคดี

กอนไดวินิจฉัยไวแลว ศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ังใหถือวาขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติ

เชนเดียวกับคดีกอนโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน เวนแตศาลเห็นวาขอเท็จจริงในคดีกอนนั้นยังไม

เพียงพอแกการวินิจฉัยช้ีขาดคดี หรือเพื่อใหโอกาสแกคูความที่เสียเปรียบตอสูคดี ศาลมีอํานาจ

เรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตใหคูความนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่

เห็นสมควรก็ได” 
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จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาว จะมีการพยายามนําหลักการดําเนินคดีกลุม 

(Class Action) เหมือนของตางประเทศมาใชในคดีเกี่ยวกับผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายใน             

วงกวาง เม่ือศาลไดตัดสินหรือพิพากษาในคดีแรกไปแลว ตอมาปรากฏวามีผูฟองคดีในเหตุ

ลักษณะเดียวกันอีก ใหศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ังให ถือว าข อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป นอันยุติ         

เช นเดียวกับคดีก อนโดยไม ต องสืบพยานหลักฐานได  แตตามบทบัญญัติดังกลาวขางตน         
ของประเทศไทย ยังไมถือวา เปนการดําเนินคดีกลุม(class action) ตามหลักของ
ตางประเทศโดยแทจริง เนื่องจาก หลักการสําคัญของการดําเนินคดีกลุม (Class Action) ของ

ประเทศคอมมอนลอร เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบการดําเนินคดีแบบกลุม ที่เปน

กระบวนการพิจารณากําหนดใหบุคคลหน่ึงหรือหลายคนดําเนินคดีเพื่อประโยชนของตนเองหรือ

เพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน ที่มีขอเรียกรองหรือสวนไดเสียรวมกัน (Common Interest) โดยผูที่มี

สวนไดเสียรวมกันในที่นี้ มิไดเปนผูมีหนี้ที่จะตองรับผิดรวมกันหรือเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้รวม แต

เปนการที่คนกลุมหนึ่งมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการที่ตนถูกโตแยง

สิทธิในความเสยหายที่เกิดจากการกระทําเดียวกัน ก็ควรที่จะฟองคดีเขามาดวยกันเพือ่ใหศาลมคํีา

พิพากษาและตัดสินเสียไปในคราวเดียวกัน 318 โดยบุคคลเหลานี้  มีขอเรียกรองภายใตขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายเดียวกัน (Common Law and Common Fact) ซึ่งบุคคลที่ดําเนินคดีเพื่อตนเอง

และเพื่อกลุมบุคคลจะเปนคูความในคดี โดยมีฐานะเปนคูความที่เปนผูแทน (Representative 

party) สวนกลุมบุคคลที่ไดรับการดําเนินคดีแทนจะไมไดเขารวมการพิจารณาคดีและไมไดเปน

คูความในการดําเนินคดี แตมีฐานะเปนสมาชิกกลุม (Class Member)  โดยผลของคําพิพากษาใน

คดี จะผูกพันถึงกลุมบุคคลที่ไดรับดําเนินคดีแทนดวย ซึ่งการฟองคดีเชนนี้คูความที่มีสิทธิฟองคดี

ไดโดยไมตองขอความยินยอมหรือมอบอํานาจจากสมาชิกกลุม แตการดําเนินคดีและคําพิพากษา

หรือคําส่ังมีผลผูกพันผูที่สมาชิกกลุมที่ไมไดใชสิทธิขอออกจากกลุมทุกคน319  

สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชกับกรณี Class Action ตามมาตรา 23 (a)320 

แหงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสหรัฐ (Federal Rules of Civil Procedure) ไดกําหนดเงื่อนไข

วา โจทกหรือจําเลยผูขอดําเนินคดีตามแบบดังกลาวตองพิสูจนใหศาลเห็นวา  
                                                 
318 วรรณชัย บุญบํารุง.  อางแลว เชิงอรรถที่ 62, หนา 265. 
319 คะนึงนิจ บุญบานเย็น.  (2549).  ปญหาการดําเนินคดีแพงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 39 

กับการดําเนินคดีกลุม.  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

หนา 77. 
320 Federal Rule of Civil Proecdure,Rule 23 (a) Prerequisites.One or more members of a class may sue or be 

sued as representative parties on behalf of all members only if: 

(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable,  
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1. จํานวนสมาชิกที่เปนผูเสียหายมีจํานวนมาก (Numerous) จนเปนการยากที่จะ

ใหผูเสียหายทุกคนมารวมกันฟองคดีได (Impracticable) และสมาชิกกลุมจะตองเปนประเภท

เดียวกันและโจทกตองแสดงใหศาลเห็นวาโจทกนั้นมีความสามารถเปนผูแทนในการปกปอง

ผลประโยชนของผูเสียหายทั้งกลุมไดอยางเปนธรรมเพียงพอ และเปนเร่ืองอยูในดุลพินิจของศาลที่

จะมีคําส่ังใหดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) หรือไมก็ได ตามมาตรา 23 a (1)หรือ 

2. มีปญหาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงชนิดเดียวกัน (Common Law and 

Common Fact) ตามมาตรา 23 a (2) หรือ 

3. มีขอเรียกรองหรือขอตอสูเพื่อผลของคําพิพากษาอยางเดียวกันหรือในลักษณะ

เดียวกัน (Typical of Claims or Defenses) ตามมาตรา 23 a (3) หรือ 

4. ผูแทนกลุมตองสามารถปกปองผลประโยชนของกลุมอยางเปนธรรมและ

เพียงพอ (Fairly and Adequately Protect the Interests) ตามมาตรา 23 a (4) 

จะเห็นไดวา ดุลพินิจของศาลไมไดพิจารณาจากจํานวนกลุมเพียงอยางเดียว โดย

พิจารณาจากขอเท็จจริงในแตละกรณี และปจจัยอ่ืนๆ ดวย เชน การประหยัดคาใชจายทางคดีหาก

มีการแยกฟองเปนแตละคดี ถิ่นที่อยูของสมาชิกกลุม ขนาดการฟองแตละคดี ฐานะทางการเงิน

ของสมาชิกกลุม ความสามารถของโจทกในการดําเนินคดีเปนการสวนบุคคล คําขอใหการกระทํา

หรืองดเวนการกระทําการซ่ึงอาจเกี่ยวของสมาชิกกลุมในอนาคต เปนตน ตัวอยางเชน ในคดี 

Swanson V American Consumer Industries ,1969 321 คดีนี้ศาลไดกลาวไววา หากจํานวน

สมาชิกกลุมมีเพียง 40 คน ก็ถือวา เปนจํานวนมากพอตามมาตรา 23 a (1) แลว เพราะคดีนี้

สมาชิกแตละคนมีถิ่นที่อยูกระจัดกระจายกันและแตละคนถือหุนเพียงคนละเล็กนอย ซึ่งอาจไม

คุมคากับการดําเนินคดีที่จะแยกแตละคดี หรือ กรณีผูแทนมีผลประโยชนขัดกันกับสมาชิกกลุม         

ผลของคําพิพากษาของศาลจะไมมีผลผูกพันสมาชิกกลุมที่ขัดกันนั้น เพราะถือวาผูแทนกลุมไม

สามารถปกปองผลประโยชนของกลุมอยางเปนธรรมและเพียงพอ (Fairly and Adequately 

Protect the Interests) ตามมาตรา 23 a (4) เชน ในคดี Hansberry V. Lee322 คดีนี้โจทกเปนชาว

                                                                                                                                            
(2) there are questions of law or fact common to the class,  

(3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of 

the class; and  

(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class. 
321 Herbert B.Newberg.  (1985).  Newberg on Class Action. Volume 1,5 Volumes,2nd ed.  Colorado : McGraw-Kill.             

p. 145. 
322 Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32, 40, 61 S. Ct. 115, 85 L. Ed. 22 (U.S., 1940). 
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นอกจากนี้ การดําเนินคดีกลุม นอกจากจะตองเขาหลักเกณฑตามมาตรา 23 (a) 

แหงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสหรัฐแลว ยังตองจะตองเขาหลักเกณฑขอหนึ่งขอใดตาม

มาตรา 23 (b)323 ดวย ซึ่งเปนเงื่อนไขเพื่อใหศาลตรวจสอบวา การดําเนินคดีกลุมจะเหมาะสมหรือ

ชวยใหระงับขอพิพาทไดดีกวาหรือไม มีเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 

                                                 
323 Federal Rule of Civil Proecdure,Rule 23 (b) Types of Class Actions. 

 A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: 

(1) prosecuting separate actions by or against individual class members would create a risk of: 

 (A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class members that would 

establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class; or  

 (B) adjudications with respect to individual class members that, as a practical matter, would be 

dispositive of the interests of the other members not parties to the individual adjudications or would substantially 

impair or impede their ability to protect their interests;  
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1. ลักษณะคดีที่เมื่อแยกการดําเนินคดีโดยสมาชิกของกลุมแตละคนเปนแตละคดี 

อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย ดังนี้ 

 (A) การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลที่แตกตางกัน หรือไมเปนไปใน

ทํานองเดียวกันทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดในกลุม จะกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในขอปฏิบัติ

สําหรับคูความฝายตรงขาม (มาตรา 23 b)(1)(A)) ซึ่งวัตถุประสงคในหลักนี้ ก็เพื่อปองกันการ

ลําเอียง ความไมยุติธรรมตอจําเลย หรือสมาชิกกลุมที่มิใชผูฟองคดีเอง หรือขอกําหนดนี้พิจารณา

ถึงประโยชนของจําเลยและสมาชิกกลุมเปนหลัก เชน หากแยกฟองคนละคดี ศาลพิพากษาคดีแรก

อีกอยางหนึ่ง และศาลคดีหลังก็พิพากษาอีกอยางหนึ่ง เปนตน หรือ 

  (B) การพิจารณาคดีเกี่ยวกับสมาชิกของกลุมนั้นโดยทางปฏิบัติจะ

กระทบกระเทือนถึงประโยชนของสมาชิกที่มิใชคูความในคดี หรือเปนเหตุใหบุคคลที่มิใชคูความใน

คดีหยอนความสามารถในการปกปองผลประโยชนของตนไดอยางเต็มที่ (มาตรา 23 b)(1)(B)) ซึ่ง

มาตราน้ี เปนแนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีจํานวนจํากัด ซึ่งสมาชิกกลุมทุกคนมีผลประโยชน

รวมกันในทรัพยสินนั้น ดังนั้น คําพิพากษาของศาลในแตละคดีอาจจะทําใหผลประโยชนของ

สมาชิกกลุมที่ยังไมไดฟองคดีลดลงหรืออาจทําใหทรัพยสินของจําเลยลดลงเร่ือยๆ และไมเพียงพอ

ตอการชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายที่ฟองคดีในภายหลัง ดังนั้น การดําเนินคดีกลุมขอนี้สามารถ

ปกปองผลประโยชนของสมาชิกกุลมในกรณีดังกลาวได เชน คดี Dalkon Shield IUD Products 

Liability Litigation324 คดีนี้จําเลยเปนผูผลิตยา Dalkon Shield ปรากฏวา สตรีที่ใชยานี้สวนใหญ

ไดรับบาดเจ็บมีจํานวนมากถึงแกความตาย มีผูเสียหายเรียกรองคาเสียหายที่แตกตางกันเปนคดีมี

จํานวนประมาณ 3,258 คดี อยูระหวางการพิจารณาของศาลตางรัฐกัน ตอมาไดมีการโอนคดี

                                                                                                                                            
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply generally to the class, 

so that final injunctive relief or corresponding declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole; or  

(3) the court finds that the questions of law or fact common to class members predominate over any 

questions affecting only individual members, and that a class action is superior to other available methods for fairly 

and efficiently adjudicating the controversy. The matters pertinent to these findings include:  

 (A) the class members' interests in individually controlling the prosecution or defense of separate 

actions;  

 (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already begun by or 

against class members;  

 (C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular 

forum; and  

 (D) the likely difficulties in managing a class action. 
324 In re Dalkon Shield IUD Products Liability Litigation.693 F 2d 847.1982 .certiorari denied 459 U.S. 1983. 
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2. ลักษณะคดีที่คูความฝายตรงขามไดกระทําการหรืองดเวนที่จะกระทําการ

เพราะเหตุใดๆ ที่เกี่ยวของกับกลุม อันเปนผลทําใหศาลจะมีคําส่ังหามหรือคําบังคับในลักษณะ

เดียวกันตอกลุมทั้งหมด (มาตรา 23 b)(2)) 

กรณีนี้ การกระทําของคูความฝายตรงขามมีผลบังคับตอสมาชิกกลุมทุกรายหรือ

อางเหตุผลเดียวกันในการออกคําส่ังหรือกระทําการ  และอาจยังมีการรองขอใหจําเลยชดใช

คาเสียหายเปนตัวเงินดวยก็ได แตตองเปนกรณีที่การขอใหชดใชคาเสียหายเปนตัวเงินนั้นมีเพียง

เล็กนอย และประเด็นสําคัญอยูที่การฟองใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน คดี 

Franks V. Bowman Transportation Company325 โจทกฟองจําเลยซ่ึงเปนนายจางคนกอนของ

โจทกและสหภาพนายจางอีก 50 แหง เนื่องจากจําเลยไมไดจางงานบางตําแหนงเพราะการ

แบงแยกเชื้อชาติ การกระทําของจําเลยกอใหเกิดผลกระทบตอสมาชิกกลุมที่ถูกเลือกปฏิบัติอัน

เนื่องมาจากเช้ือชาติ แมวาโจทกรองขอใหจําเลยรับเขาทํางานและจายเงินยอนหลังไปนับแตวันที่

เขาสมัครงาน แตก็เปนการรองขอใหศาลมีคําส่ังใหกระทําการแมจะมีการเรียกรองเงินทองเขามาก็

เปนเพียงสวนนอย จึงเขาเงื่อนไขในขอนี้แลว 

3. ลักษณะคดีที่ปรากฏวาปญหาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงของกลุมมี

ความสําคัญมากกวาปญหาที่กระทบตอสมาชิกแตละคน และการดําเนินคดีแบบกลุมเปนวิธีเดียว

ที่ดีกวาวิธีอ่ืนในการพิจารณาขอโตแยงอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ (มาตรา 23 b)(3)) 

จะเห็นไดวา ตามมาตรา 23 (b) (1)(2) ที่กลาวมาแลวนั้น เปนกรณีที่โจทกหรือ

จําเลยเปนผูรองขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมซึ่งผูรองขอตองพิสูจน ใหศาลเห็นถึงเงื่อนไขตางๆ 

ตามที่กฎหมายกําหนด สวนกรณีตามมาตรา 23 (b) (3) เปนกรณีที่มีการดําเนินคดีแบบกลุมตาม

ความเห็นหรือการพิจารณาของศาล แตการที่ศาลจะใชดุลพินิจใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมตามขอ

นี้ได จะตองปรากฏกอนวาขอเท็จจริงมีองคประกอบครบถวนตามเงื่อนไขเบ้ืองตนที่กําหนด 

จากนั้นศาลจะตองตรวจสอบวาปญหาทางขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงของสมาชิกกลุมที่มีอยูนั้น มี

ผลตอสมาชิกของกลุมเปนรายบุคคลหรือไม และวิธีการดําเนินคดีแบบกลุมที่ศาลกําหนดจะเปน

                                                 
325 Franks V. Bowman Transportation Company. 1976.  supra note 319, p. 89. 
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(A) ผลประโยชนของสมาชิกของกลุมรายบุคคลในการควบคุมการแยกฟองคดี

หรือแยกตอสูคดี คือ หากมีการดําเนินคดีใดๆ โดยสมาชิกกลุมรายบุคคลหรือตอสมาชิกกลุม

รายบุคคลจะสามารถรักษาผลประโยชนของสมาชิกนั้นๆ ไดดีกวาการดําเนินคดีแบบกลุมหรือไม 

(B) ขอบเขตและลักษณะของคดีที่เกี่ยวกับขอโตแยงที่สมาชิกกลุมไดเร่ิมฟองหรือ

ถูกฟองไปแลว ซึ่งขอกําหนดนี้มีวัตถุประสงคใหศาลพิจารณาจากคดีวาการดําเนินคดีแบบกลุมจะ

ปองกันการดําเนินคดีซ้ําซอนโดยสมาชิกกลุมหรือไม 

(C) ความประสงคหรือไมประสงคในการดําเนินคดีในเขตศาลหนึ่งศาลใด 

(D) ปญหาที่อาจพบในการดําเนินคดีแบบกลุม เชน ความยุงยากในการจัดสงคํา

บอกกลาว326 การเสนอประเด็นพิจารณารายบุคคล เปนตน 

ดังนั้น เมื่อศาลพิจารณาถึงหลักเกณฑตางๆ แลว ในทันทีที่สามารถทําไดหลังจาก

ไดฟองคดีแบบกลุม ศาลจะตองมีคําส่ังวาการฟองคดีนั้น จะเปนการฟองคดีแบบกลุมไดหรือไม แต

ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองกอน 

ตัวอยางที่ศาลตัดสินวา เปนการดําเนินคดีแบบกลุมตามมาตรา 23 (b)(3) เชน 

คดี Katz V. Carte Blanche Corp.327 โจทกเปนสมาชิกบัตรเครดิตของจําเลยซึ่งเปนบริษัท

ใหบริการดานบัตรเครดิต โจทกเร่ิมฟองคดีมาในนามของตนเองวาจําเลยในฐานะบริษัทผูใหบริการ

ดานบัตรเครดิตไมไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับวิธีการคํานวณคาบริการทางการเงินจาก

สมาชิก จําเลยไดเรียกเก็บเงินคาสมาชิกแตละคนปละ 15 ดอลลาร จําเลยมีบริษัทสมาชิกบัตร

เครดิตหลายแหงและจําเลยไดซื้อใบเรียกเก็บคาบริการจากบริษัทสมาชิกของจําเลยในราคา

สวนลด แลวนํามาเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในราคาเต็มตามที่ปรากฏในใบแจงหนี้ ตอมาโจทกได

ยื่นคํารองขอใหดําเนินคดีแบบกลุมแทนผูเปนสมาชิกบัตรเครดิตทั้งหมดที่มิไดใชบัตรในทางธุรกิจ 

                                                 
326 กรณีนี้ไดเกิดข้ึนในคดี Herbert V. General Host Corporation.1973 ซ่ึงคดีนี้โจทกฟองจําเลยผูผลิตขนมปงอันเปนตนเหตุ

กอใหเกิดความเสียหายแกโจทก และโจทกไดรองขอใหดําเนินคดีแบบกลุม โดยโจทกอางวาจําเลยเปนผูผลิตขนมปงซ่ึงขายผาน

พอคาปลีกมากมายในตลาดของมลรัฐฟลาเดเฟย ทําใหผูอื่นมาซ้ือจากพอคาดังกลาวไปบริโภคและไดรับความเสียหายจํานวนมาก

ประมาณ 1 ลาน 5 แสนคน ศาลไดพิจารณาวา แมคดีนี้มีเหตุอันควรในการดําเนินคดีแบบกลุม แตจํานวนสมาชิกกลุมมาก

จนเกินไป อาจกอใหเกิดความยุงยากในการดําเนินกระบวนพิจารณา (managable) เชน การสงหนังสือบอกกลาวไปยังสมาชิกกลุม

และความลาชาในการที่สมาชิกกลุมจะแจงความจํานงออกจากกลุม เพราะถาสมาชิกมีจํานวนมาก ระยะเวลาในการใหสมาชิกแจง

ความจํานงก็ตองขยายออกไปดวย ยอมเปนผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดีอันเปนผลใหผูเสียหายไมไดรับการชดใชเยียวยา

อยางทันทวงที ดังนั้น ศาลจึงสั่งไมรับฟองโจทก 
327 Katz V. Carte Blanche Corp.1974. supra note 319, p. 91. 
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ในประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายชื่อ The Federal Court of Australia Act (The 

FCA  Act) ซึ่งมีบทบัญญัติใหมีการฟองคดีในลักษณะเปนการฟองแทนผูเสียหายอ่ืน หรือเรียกวา 

“Representative Action” ที่กําหนดวาการฟองแทนจะทําได ถามีผูเสียหาย 7 คน หรือมากกวานั้น 

ในการเรียกรองอยางเดียวกันจากบุคคล (จําเลย) คนเดียวกัน ประเด็นที่ฟองรองเปนประเด็น

เดียวกัน ผูเสียหายคนใดคนหนึ่งสามารถนําคดีข้ึนสูศาลสหพันธรัฐได  โดยไมจําตองไดรับความ

ยินยอมจากผูเสียหายอ่ืน ๆ เมื่อศาลเร่ิมตนพิจารณาแลว ศาลสามารถกําหนดวันที่ผูเสียหายคนใด

จะแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรไปยังศาล เพื่อออกจากคดีก็ได นอกจากนั้น ศาลสามารถจะ

เปล่ียนแปลงโดยการรับเอาบุคคลใด ๆ ที่ไดรับความเสียหายอยางเดียวกัน แมจะมิไดรวมฟองคดี

ต้ังแตเร่ิมแรก เขาเปนผูเสียหายในคดีไดอีก แมวาจะเร่ิมตนดําเนินคดีไปแลวก็ตาม328 
 

  จากที่กลาวมาขางตน หลักการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา  30 พยายามที่จะนําหลักการดําเนินคดีแบบกลุม (class action)ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช แตเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนแมแบบนั้น บทบัญญัติของ

ไทยไมไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินคดีแบบกลุมไวชัดเจน เพียงกําหนดไวเปนภาพกวางๆ ให

ศาลใชดุลพินิจเทานั้น และยังอยูในลักษณะคดีที่ผูเสียหายตางคนตางฟอง แมไดรับความเสียหาย

จากเหตุเดียวกันก็ตาม เพียงแตหากคดีใดที่ศาลตัดสินแลว หากมีผูเสียหายอ่ืนมาฟองซ่ึงเปนอีก

คดีสูศาลอันไดรับความเสียหายจากเหตุเดียวกัน ศาลก็ใชดุลพินิจที่จะนําขอเท็จจริงในประเด็น

คดีก อนมาใชโดยไม ตองสืบพยานหลักฐาน แตถาศาลเห็นว าขอเท็จจริงในคดีก อนนัน้ยงัไมเพยีงพอ

แก การวินิจฉัยช้ีขาดคดี หรือเพื่อให โอกาสแก คู ความที่เสียเปรียบต อสู คดี  ศาลมีอํานาจเรียก

พยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให คู ความนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

                                                 
328 สุษม  ศุภนิตย.  อางแลว เชิงอรรถที่ 113, หนา 37. 
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จึงเห็นควรที่กําหนดแนวทางการดําเนินคดีกลุม(Class Action) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกามาใช จะสรางความเปนธรรมและใหผูบริโภคไดรับการชดใชเยียวยารวดเร็วยิ่งข้ึน

ตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะกฎหมายปจจุบันนี้ ทําใหผูบริโภคที่มีจํานวนมากไมไดรับการ

ชดใชเยียวยาไดทุกคน เพราะจะเกิดกรณีที่ผูบริโภคตางจะแยงฟองและบังคับคดีผูประกอบธุรกิจ

เพื่อใหตนไดรับชําระหนี้กอนใหมากที่สุด จนในที่สุดผูบริโภคที่ทราบและฟองมาภายหลัง ก็ไมมี

ทรัพยสินที่จะบังคับชําระหนี้จากผูประกอบธุรกิจเสียแลว 
 

ตัวอยางคดีที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินคดีแทนผูบริโภคที่

ถูกละเมิดสิทธิหลายราย แตมีจําเลยรายเดียวหรือกลุมเดียวกัน ศาลพิจารณาพิพากษาในคดี

เดียวกันได ซึ่งใกลเคียงกับระบบการดําเนินคดีแบบกลุม(Class Action) ของตางประเทศ329 ดังนี้ 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 16083/2542 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โจทก บริษัทที่

ทอง จํากัด จําเลย โดยโจทกฟองวา จําเลยเปนเจาของโครงการบานสวนดอนเมือง โครงการ

อาคารชุด จําเลยไดประกาศโฆษณาขายหองชุดใหกับบุคคลทั่วไป นายคมกฤช รัตนถาวร ผูรองที่ 

1 กับพวก 13 คน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดกับจําเลยตามสัญญา จํานวน 13 ฉบับ ทั้งได

ชําระเงินใหกับจําเลยบางสวนแลว ตอมาจําเลยผิดสัญญาไมทําการกอสรางใหแลวเสร็จและสง

มอบหองชุดแกผูรองทั้งหมดซ่ึงเปนผูบริโภค ขอใหจําเลยชดใชเงินพรอมดอกเบ้ียแกผูรองทั้งหมด 

                                                 
329 ความหมายของการดําเนินคดีแบบกลุม(Class Action) ดูในเชิงอรรถที่ 276.             
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 จะเห็นไดวา คดีนี้เปนการรวมพิจารณาของศาลในกรณีที่ผูเสียหายหลายราย จาก

เหตุกรณีเดียวกัน ศาลพิพากษาใหมีผลผูกพันคูความที่ฟองนั้น แตจะเห็นไดวา ผูเสียหายรายอ่ืนที่

มิไดรองหรือฟองมาในคดีนี้ จากเหตุกรณีเดียวกัน และจําเลยคนเดียวกัน จะไมมีผลผูกพันตามคํา

พิพากษานี้ ตองฟองเปนคดีใหม  แตหากเปนระบบการดําเนินคดีแบบกลุม(class action)ของ

ตางประเทศ กรณีนี้ ผูบริโภคที่เสียหายจากกรณีเดียวกัน จําเลยคนเดียวกัน ซึ่งมีจุดมุงหมาย

เดียวกัน คือ เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการที่ตนถูกโตแยงสิทธิในความเสียหายที่เกิดจากการ

กระทําเดียวกัน จะสามารถนําผลของคําพิพากษาไปใชไดโดยไมจําตองมาฟองเปนคดีใหม ที่ตอง

เสียทั้งเวลาและคาใชจาย 

  สําหรับตัวอยางคดีที่ผูบริโภคมอบอํานาจใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

ดําเนินคดีแทน แตในที่สุดคูความตกลงประนีประนอมยอมความกัน และศาลไดพิพากษาตามยอม 

เชน  คําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 18424/2542 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โจทก บริษัท    

ยูนิเวสแลนด จํากัด จําเลย โดยโจทกฟองวา จําเลยเปนเจาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ชื่อโครงการเมืองเอกโครงการ 9 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จําเลยประกาศ

โฆษณาขายที่ดินพรอมบานแกบุคคลทั่วไป นายทรงวุฒิ รัตนพาณิชย ผูรองที่ 1 นางสาวชุษยา 

รัตนพาณิชย ผูรองที่ 2 ซึ่งเปนผูบริโภคไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมบานกับจําเลยตาม

สัญญา จํานวน 2 ฉบับ และชําระเงินบางสวน ตอมาจําเลยผิดสัญญาไมทําการกอสรางใหแลว

เสร็จ และสงมอบกับผูรองเปนการผิดสัญญา ขอใหชดใชเงินคืนพรอมดอกเบ้ียแกผูรองทั้งสองใน

ระหวางพิจารณาจําเลยทั้งสองตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยยินยอมชดใชเงินแก

ผูรองทั้งสอง ศาลแพงพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด 

  จะเห็นไดวาคดีนี้ ศาลไดวางหลักวาโจทกสามารถฟองจําเลยซึ่งเปนเจาของ

โครงการขายที่ดินพรอมบานแกผูบริโภคสองราย สัญญาสองฉบับเปนคดีเดียวกันได 

นอกจากนี้ มีคดีที่ผูเสียหายหลายรายยื่นฟอง ศาลจะใชดุลพินิจตามมาตรา 29330 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ในการที่จะส่ังรวมหรือแยกคดีพิจาณาพิพากษา โดย

พิจารณาวามีเหตุอันสมควรหรือความเหมาะสมในการพิจารณาคดีตอไป 

                                                 
330 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 29 บัญญัติวา “ถ าคดีที่ฟ องกันนั้นมีข อหาหลายข อด วยกันและศาลเห็นว า            

ข อหาข อหนึ่งข อใดเหล านั้นมิได เก่ียวข องกันกับข ออื่น ๆ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู ความผู มีส วนได เสียได ยื่นคําขอโดยทํา               

เป นคําร องให ศาลมีคําส่ังให แยกคดีเสียโดยเร็ว ถ าโจทก ประสงค จะให พิจารณาข อหาเช นว านั้นต อไป ก็ให ศาลดําเนินการพิจารณา

คดีไปเสมือนหนึ่งวาเปนคดีอีกเร่ืองหนึ่งตางหาก โดยมีเงื่อนไขที่ศาลจะกําหนดไวตามท่ีเห็นสมควร  
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4.6 ปญหาการอุทธรณและฎีกาคดีผูบริโภค 
   

สําหรับการอุทธรณและฎีกาคดีผูบริโภคของไทยน้ัน ในศาลอุทธรณไดมีการจัดต้ัง

แผนกคดีผูบริโภคข้ึนในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่

อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลช้ันตนในคดีผูบริโภค และการอุทธรณคําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาลชั้นตนในคดีผูบริโภค กฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแผนกคดี

ผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคํา

พิพากษาหรือคําส่ังนั้น และในคดีผูบริโภคที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในช้ัน

อุทธรณไมเกินหาหม่ืนบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความ

อุทธรณในปญหาขอเท็จจริง331 ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับคดีแพงของไทยตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง 

สําหรับในการฎีกาคดีผูบริโภคของไทย คูความอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อ

ขอใหพิจารณาอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทในช้ันฎีกาเกินสอง

แสนบาท หรือในปญหาขอกฎหมายภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภคหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภค 332 นอกจากนี้             

จะฎีกาไดหรือไม อยูที่ดุลพินิจของศาลฎีกาที่จะพิจารณาอนุญาตใหฎีกาได เม่ือเห็นวาปญหาตาม

ฎีกานั้นเปนปญหาซ่ึงเกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือเปนปญหาสําคัญอ่ืนที่ศาลฎีกา 

สําหรับในประเทศสิงคโปร กรณีที่จะอุทธรณคําส่ังของ  Referee  ไปยัง  High  

Court  กฎหมายกําหนดใหอุทธรณไดเพียงในปญหาขอกฎหมาย หรือสิทธิเรียกรองนั้นอยู

นอกเหนืออํานาจของศาลพิเศษ ดังนั้นกฎหมายมีระบบการพิจาณาคดีผูบริโภคอยางมากเพียง

สองช้ัน ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนผูพิพากษาและที่สําคัญคือ ใหคดีผูบริโภคเสร็จไป

โดยเร็ว หรือ 

                                                                                                                                            
ถ าคดีที่ฟ องกันนั้นมีข อหาหลายข อ และศาลเห็นว าหากแยกพิจารณาข อหาทั้งหมดหรือข อใดข อหนึ่งออกจากกันแล ว  

จะทําให การพิจารณาข อหาเหล านั้นสะดวก ไม ว าเวลาใด ๆ ก อนมีคําพิพากษา เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู  ความผู มีส วนได เสีย

ยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองและเมื่อศาลได ฟ งคู ความทุกฝ ายแล ว ให ศาลมีอํานาจส่ังแยกข อหาเหล านั้นทั้งหมดหรือแต ข อใดข อหนึ่ง

ออกพิจารณาตางหากเปนเร่ือง ๆ ไป” 
331 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 
332 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 51 
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ประเทศเยอรมัน การอุทธรณโดยหลักแลวเปนการอุทธรณคัดคานคําพิพากษา

ของศาลช้ันแรก  (มาตรา  511  ZPO, 312 StPO)  การอุทธรณจะแตกตางจากการฎีกาในแงที่วา

การอุทธรณเปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงอีกคร้ังหนึ่ง  ในคดีแพงเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินคดีอยางรวดเร็ว และการฎีกา  (Revision) ตามกฎหมายเยอรมันการฎีกาจะสามารถทําได

เฉพาะการฎีกาขอกฎหมายเทานั้น (Eine Rechtsvertzung) โดย 

  1.  การฎีกากําหนดไวตามกฎหมาย 

ในคดีแพงเปนการฎีกาคัดคานคําพิพากษาที่อุทธรณมาจากศาลสูงสุดแหงมลรัฐ  

(มาตรา  545 ZPO)  ในคดีอาญาเปนการฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาล  Strafkammer              

(ทั้งกรณีของช้ันแรกและชั้นที่สอง)  (ทั้งสองสังกัดอยูในศาลมลรัฐ)  ศาล  Schwurgericht  (สังกัด

มลรัฐ)  ศาลสูงสุดแหงมลรัฐในช้ันที่หนึ่ง  (มาตรา  333 StPO) หรือ 

2.  การฎีกาจะทําไดตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขของการฎีกา  กลาวคือ  จํานวนทุน

ทรัพย หรือการไดรับอนุญาตใหฎีกา  รวมทั้งผลรายของคําพิพากษาศาลอุทธรณที่มีตอผูยื่นฎีกา  

การยื่นฎีกาภายในระยะเวลาและรูปแบบที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งการใหเหตุผลในการฎีกาตาม

กฎหมายกําหนดไวและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ดังนั้น จะเห็นความแตกตางแลววา กฎหมายวิธีพิจาณาคดีผูบริโภคของไทยนั้น

คดีผูบริโภคสามารถไปไดถึงสามชั้นศาล ก็ยิ่งทําใหคดีผูบริโภคลาชา ไมเปนไปตามเจตนารมณ

ของกฎหมายที่ตองการใหคดีเสร็จไปโดยเร็วและใหผูบริโภคไดรับการชดใชเยียวยารวดเร็วที่สุด 

ควรนําการตัดสินคดีหรือพิจารณาคดีใหแลวเสร็จภายในศาลสองช้ัน คือ เสร็จส้ินที่ศาลอุทธรณ 

โดยเฉพาะปญหาขอเท็จจริงไมควรใหมาถึงศาลฎีกา สวนปญหาขอกฎหมายจะฎีกาได  ก็ตอเมื่อ 

เปนปญหาขอกฎหมายเทานั้น ทั้งนี้ ก็ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ใหการพิจารณาคดี

ผูบริโภครวดเร็ว สอดคลองตามคํากลาวที่วา “ความลาชา คือ ความอยุติธรรม” แตปจจุบัน

กฎหมายฉบับนี้เปดโอกาสใหฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเหมือนเชนคดี

แพงสามัญที่เห็นประจักษอยูแลววา มีกระบวนการชดใชเยียวยาที่ลาชามาก โดยเฉพาะปจจุบัน

จากสถิติคดีคางมา รับใหม เสร็จไปของศาลทั่วราชอาณาจักร เฉพาะคดีแพงในศาลช้ันตน ศาล

อุทธรณ และศาลฎีกา ประจําเดือน มกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามที่กลาวมาในบทที่ 3                

ในศาลฎีกา มีคดีคางถึง 13,300 คดี ศาลอุทธรณ มีคดีคางถึง 22,692 คดี และในศาลชั้นตน มีคดี

คางถึง 182,900 คดี รวมคดีแพงที่คางทั่วประเทศขณะนี้ถึง 218,892 คดี ดังนี้แลว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคดีผูบริโภคในศาลช้ันตนยังรวมอยูในอํานาจของศาลแพง รวมกับคดีแพงสามัญ ก็ยิ่ง

ลาชาอยูแลวเพราะตองรอนัดการพิจาณาคดีขามป จึงเปนปญหาที่ตองแกไข ก็โดยสรางระบบการ
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4.7 ปญหาการบังคับคดี 
 

  ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ในการบังคับคดี กําหดวิธีการออกหมาย

บังคับคดี เมื่อหากการออกคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนมีการออกหมายบังคับคดี         

จะทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับความเสียหายและหากเนิ่นชาไปจะไมอาจบังคับคดีได 

เจาหนี้ตามคําพพิากษาสามารถมีคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดีไปทันทีโดยไม

จําตองออกคําบังคับกอนก็ได333 และหากปรากฏวามีขอขัดของในการบังคับตามคําพิพากษาหรือ

คําส่ัง ศาลอาจมอบหมายใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี

ดังกลาวรวมท้ังแนวทางแกไขหรือความจําเปนที่จะตองกําหนดวิธีการใดเพื่อบังคับใหเปนไปตาม

คําพิพากษา334 สวนวิธีการและข้ันตอนบังคับคดีก็เสมือนคดีแพงสามัญ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง ซึ่งผูบริโภคตองนําเจาพนักงานบังคับคดีเอง 

ในประเทศอังกฤษ พนักงานบังคับคดีมีทั้งในระบบราชการและเอกชน สําหรับใน

ระบบราชการมี พนักงานประเภท Sheriffs Officers ซึ่งเปนเจาพนักงานของศาล ทําหนาที่บังคับ

คดีตามหมายของศาลสูง และพนักงานประเภท County Court Bailiffs ซึ่งเปนขาราชการ ทํา

หนาที่บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลเขต สวนพนักงานบังคับคดีที่เปนเอกชน มี 2 ประเภท คือ 

Certificated Bailiffs และ Private Bailiffs โดย Certificated Bailiffs ทําหนาที่บังคับคดีในหนี้บาง

ประเภทซ่ึงกฎหมายกําหนดไว ซึ่งการแบงสถานะของพนักงานบังคับคดีเชนนี้ มีขอดี คือ ทําใหมี

ความชัดเจนในระบบของการบังคับคดีวา พนักงานบังคับคดีสถานะใด สามารถทําการบังคับคดี

ประเภทใดไดบาง ไมมีการกาวกายหรือลวงลํ้าหนาที่กัน รูปแบบการบังคับคดีของประเทศอังกฤษ

ซึ่งอาจจะนํามาใชเปนแนวทางไดก็ คือ รูปแบบของพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภท Certificated 

Bailiffs คือ เปนพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภทท่ีตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะทําการบังคับคดี

ได เนื่องจากการกําหนดใหพนักงานบังคับคดีตองไดรับใบอนุญาต รัฐจะสามารถคัดเลือกพนักงาน

                                                 
333 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 64 
334 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดีในคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 ขอ 42 
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  โดยกําหนดรูปแบบของพนักงานบังคับคดีเอกชนเปนประเภท Certificated 

Bailiffs คือ เปนพนักงานบังคับคดีเอกชนประเภทท่ีตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะทําการบังคับคดี

ได เนื่องจากการกําหนดใหพนักงานบังคับคดีตองไดรับใบอนุญาต รัฐจะสามารถคัดเลือกพนักงาน

บังคับคดีที่มีความรูความสามารถในการบังคับคดีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวได สําหรับ
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  นอกจากนี้ การบังคับคดีโดยเอกชนที่มีลักษณะชวยเหลือศาลหรือเจาพนักงาน

บังคับคดีนั้น ควรพิจารณาวาบุคคลดังกลาวมีความรูที่เพียงพอหรือไม นอกจากนี้ยัง มีคุณสมบัติ

อ่ืนๆ อีก เชน ตองไมมีสวนรวมในธุรกิจซ้ือขายหนี้สิน, ตองมีบุคคลอางอิงสองคนและวางเงิน

ประกันดวย ซึ่งในประเทศอังกฤษกําหนดไวในกฎหมายThe Distress for Rent Act ใหมีการ

วางเงินประกันไวไมนอยกวา 10,000 เหรียญ  นอกจากนี้ ตองไมมีประวัติการไดรับโทษอาญาดวย 

หรือดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะกําหนดให Sheriff จะตองวางหลักประกัน(Bond) เปน

จํานวน 1,000 เหรียญ (เวนแตใน Cook County ที่ตองวางเปนจํานวน 100,000 เหรียญ) ทั้งนี้

จะตองมีผูคํ้าประกันที่ไดรับความเห็นชอบจากศาลอุทธรณภาคอยางนอย 2 คน โดยหลักประกัน

ดังกลาวศาลจะเปนผูเก็บไว 

สําหรับในเร่ืองคาตอบแทนของพนักงานบังคับคดีเอกชนนั้น เห็นวา คาตอบแทน

สวนหนึ่ง ศาลตองเปนกําหนดตามขอกําหนดประธานศาลฎีกา โดยกําหนดเปนอัตราคาตอบแทน

ที่ลดลงตามจํานวนหนี้ที่ศาลพิพากษา และอีกสวนหนึ่งเปนคาตอบแทนเพื่อการจูงใจที่เปนผลมา

จากความสําเร็จในการปฏิบัติงาน คือ คิดเปนรอยละจากทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่

บังคับคดีได  สวนคาใชจายตางๆ ก็ควรกําหนดเปนรอยละในอัตราท่ีชัดเจนแตละรายการ เชน          

การยึดหรือขายทรัพยสิน กําหนดจายให 3% สําหรับ 40,000 บาทแรกที่ขายได  และ1.5% สําหรับ

สวนที่เกิน 40,000 บาทแรกที่ขายได (ประเทศสหรัฐอเมริกาใช 3% สําหรับ 1,000 เหรียญแรกที่

ขายได  และ1.5% สําหรับสวนที่เกิน 1,000 เหรียญแรกที่ขายได) หรือการเก็บรักษาทรัพยที่ยึดมา 

คาใชจายในการเดินทาง เปนตน  

นอกจากนี้ ในเร่ืองบังคับคดีกรณีที่ผูขายสินคาหรือบริการอยูตางประเทศ และมี

การนําเขามา และผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการใชสินคาหรือบริการนั้น มีปญหาเกิดข้ึนวา 

จะบังคับคดีอยางไร กรณีนี้เห็นวา หากกรณีผูประกอบธุรกิจมีสาขาหรือสํานักงานในประเทศที่มี

การใชสินคาและบริการและเกิดความเสียหายก็จะไมมีปญหามากนักเพราะผูที่ตองรับผิดและถูก

บังคับคดีไดในเบ้ืองตน ก็คือ ตัวแทนของผูผลิตหรือผูประกอบธุรกิจที่มีสาขาในประเทศนั้น           
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  ดังนั้น ผูวิจัย จึงเห็นควรแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคและกฎหมายที่

เกี่ยวของ ในประเด็นปญหาทั้ง 7 ประเด็น ที่ไดวิเคราะหและเสนอความเห็นมาแลวขางตน 
 

      



บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 

จากที่ไดวิเคราะหในบทที่ 4 ทําใหกลาวไดเลยวา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ.2551 เปนกฎหมายไทยฉบับแรกที่ออกแบบมาเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูบริโภค

มากกวากฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับอ่ืน ตางจากความรับผิดและวิธีพิจารณาคดีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอยางมาก ถือเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะกาวกระโดดเพื่อตามใหทัน

เทคโนโลยีในปจจุบันที่เขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหแกผูบริโภค 

ซึ่งมีกระบวนการสลับซับซอน ผูบริโภคยากที่จะทราบถึงความบกพรองในการผลิตสินคาและ

บริการได จึงมักถูกเอาเปรียบอยูเสมอไป และทําใหผูบริโภคที่เปนผูฟองคดีจากการถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผูประกอบธุรกิจไมอาจนําสืบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานไดอยางคดีแพงทั่วไป          

ตามหลัก “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นนําสืบ” ศาลยุติธรรมจึงใหความสําคัญในคดีเกี่ยวกับผูบริโภค          

ไดออกกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 เพื่อใชบังคับในคดีที่มี                  

ขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจในคดีแพงตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค

และกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย ยกเวน

หลักการพิจารณาคดีตามกฎหมายแพงโดยทั่วไป แตอยางไรก็ตามเมื่อไดศึกษาวิจัยกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภคซ่ึงกําหนดเชื่อมโยงตองพิจารณาไปถึงกฎหมายหลายฉบับ จึงเปนกฎหมายที่

ใชบังคับในขอบเขตที่กวางมาก และตองตีความจนพบปญหาทั้งขอกฎหมายและทางปฏิบัติที่

เชื่อมโยงมาสูกระบวนการพิจารณาคดีผูบริโภคมากพอสมควร 

จากการวิจัยปญหากฎหมายในการพิจารณาคดีผูบริโภคในประเทศไทย              

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวของแลว พบประเด็น

ปญหาที่สําคัญทางขอกฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปญหาคดีที่อยูในอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 

2551 

2. ปญหาผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค 

3. ปญหาการไกลเกล่ียคดีและการระงับขอพิพาท ในคดีผูบริโภค 

4. ปญหาการกําหนดประเด็นขอพิพาทและภาระการพิสูจน 
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5. ปญหาระบบการฟองคดี และผลของคําพิพากษา 

6. ปญหาการอุทธรณและฎีกาคดีผูบริโภค  

7. ปญหาการบังคับคดี 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 

1. ปญหาคดีที่อยูในอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 

2551 โดยเฉพาะปญหาเร่ืองคูความ ฝายหนึ่งที่เรียกวา “ผูบริโภค” ที่มีอยูสองสถานะทั้งเปน                

ผูประกอบธุรกิจและเปนผูบริโภคดวย กฎหมายของไทยยังไมกําหนดเกณฑแบงแยกใหชัดเจน            

จึงควรที่จะกําหนดคํานิยามของคําวาผูบริโภคใหชัดเจน โดยควรกําหนดราคาสินคาหรือบริการ

อยางเชนของประเทศออสเตรเลีย คือ ไมวาผูประกอบธุรกิจหรือผูบริโภค หากซื้อสินคาหรือบริการ

มีราคาตํ่ากวา 40,000 เหรียญ ไมวาจะอยูในรูปนิติบุคคลหรือไม ยอมเปนผูบริโภคทั้งส้ิน ทั้งนี้ เพื่อ

คุมครองพวกธุรกิจขนาดเล็ก และหากการซื้อสินคาหรือบริการมีราคาสูงกวา 40,000 เหรียญข้ึนไป 

ตองพิจารณาตอไปวา ตองเปนสินคาประเภทท่ีเปนเคร่ืองใชในบานเรือนเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค

ในครัวเรือนใชหรือบริโภค หรือสินคาที่เปนยานพาหนะ บุคคลนั้นจะตองมิใชเปนผูไดมาซ่ึงสินคา

หรือครอบครองสินคานั้นไวเพื่อวัตถุประสงคในการขายตอ (Re – Supply) หรือเพื่อจะแปลงรูป

สินคาเปนไปเพื่อการคาหรือพาณิชย หรือใชในการผลิตเพื่อการขาย  หรือการสรางหรือซอมแซม

สินคาอ่ืน  และเปนบุคคลที่ไดรับบริการซึ่งเปนการบริการในฐานะเปนผูบริโภค จึงจะเปนผูบริโภค 

สําหรับในคํานิยามวา “ผูประกอบธุรกิจ” ประเภทผูใหบริการ จะมีความหมาย

กวางมากซึ่งใชรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพแพทย ถูกฟองคดีไดดวย จะทําใหผูประกอบวิชาชีพ

แพทยที่ขาดแคลน ไมสามารถทํางานไดอยางปกติสุข เพราะอาจจะตองแลกตนเขาสูกระบวนการ

ศาลในฐานะจําเลยอยูเร่ือยไป ทั้งที่เหตุที่ผูบริโภคไดใชบริการโรงพยาบาลและถึงแกความตาย 

อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ ไมวาเพราะผลจากการรักษาของแพทย  หรือความผิดพลาด

บกพรองของแพทย หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออาการของโรคมีเหตุแทรกซอน หรือเกิดจาก

อาการโรคที่ไมอาจปองกันไดทันทวงที เชนนี้ หากความตายจากการรักษาพยาบาลของผูปวย 

แพทยไดใชความพยายาม และไดใชความรูความสามารถที่มีอยางเพียงพอแลว การกฎหมายไป

กําหนดใหแพทยถูกฟองรองจนตองรับผิดในผลอันไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนอยูเสมอ ยอมสงผลถึง

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของแพทย และเกิดความไมเปนธรรมข้ึนกับแพทยในการพิจารณา



218 

2. ปญหาผูมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค ถือเปนเปนกระบวนการที่

เกี่ยวของในการเขาถึงกระบวนการไดรับการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคที่รวดเร็วและเปนธรรม

จากศาล หรือเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของผูบริโภคโดยงาย ซึ่งปจจุบันที่กฎหมายใหอํานาจ

หนวยงานที่ฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสมาคม

เฉพาะที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง 

สําหรับปญหาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วิเคราะหเฉพาะปญหาที่

เกี่ยวของกับการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค มีปญหา 2 สวน ดวยกัน คือ  

สวนที่ 1 ปญหาการไดมาและองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

ที่ยังผลใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนผูมีอํานาจฟองรองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
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สวนที่ 2 ปญหาอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถือวาเปน

สวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีผูบริโภคในเร่ืองการมีอํานาจฟองหรือไม เนื่องจากในการลงมติ

ฟองรองดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจ ทุกเร่ืองที่ผูบริโภครองเรียนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

มักจะมติรวมถึงใหฟองรองดําเนินคดีใหแกผูบริโภครายอ่ืนที่รองเรียนแลวแตคณะกรรมการยัง

ไมไดพิจารณา และผูบริโภคที่จะมารองเรียนผูประกอบธุรกิจดังกลาวในภายหนาดวย ซึ่งเห็นดวย

ในหลักการ เพราะจะทําใหผูบริโภคไมตองเสียเวลาและเขาสูกระบวนการยุติธรรมและไดรับการ

ชดใชเยียวยาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน แตกฎหมายไมไดใหอํานาจไวแตอยางใดที่จะใหมีมติเชนนั้นได        

จึงเปนปญหาขอกฎหมายที่วา “ไมมีกฎหมายใหอํานาจไว จะทําไดหรือไม” จึงเห็นวา เมื่อ
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สําหรับกรณีปญหาของสมาคม กฎหมายกําหนดเฉพาะสมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรองเทานั้น ที่มีอํานาจฟองรองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และมีปญหาทางในทางปฏิบัติที่กฎหมาย

กําหนดข้ันตอนการจดทะเบียน กําหนดใหมีบุคลากรระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรที่จะตองมา

ตรวจสอบและใหความเห็นกอน จึงจะมีสิทธิฟองคดีแทนผูบริโภค ขาดเงินทุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรร

จากรัฐบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดไว จึงไมสามารถนํากฎหมายที่ใหอํานาจมาใชเปนรูปธรรมอยาง

ชัดเจน จึงเปนสวนหนึ่งที่ผูบริโภคใหทางเลือกนี้เขาสูกระบวนการยุติธรรมไดยาก และไมมีผลงาน

ปรากฏสูสาธารณะ กลับทําใหมูลนิธิที่ไมมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคมีผลงานที่

ประจักษยิ่งกวา สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 61 กําหนดใหมี

องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภค ที่เปนอิสระ แตก็มีอํานาจเพียงเสนอความคิดเห็น และไมมี

อํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตอยางไร เชนนี้ ก็ยังไมเปนรูปธรรมเพราะไมตางไปจาก

สมาคมที่มีอยูแลว และไมมีบทบาทคุมครองผูบริโภคเทาใดนัก จึงเห็นวา ถึงเวลาแลวที่ควรมี

องคกรทางเลือกใหแกผูบริโภคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงายข้ึน นอกจากสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนสวนราชการ โดยควรกําหนดใหมูลนิธิ แมมิไดแสวงหากําไร

แตก็ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนไมตางไปจากสมาคม และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็ควร

กําหนดไปถึงใหมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคไดดวย และรัฐบาลควรกําหนดจัดสรร

งบประมาณประจําปใหแกองคกรที่มีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามสิทธิที่พึงมีใน

รัฐธรรมนูญอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีปญหาสําคัญที่สุดในเร่ืองอํานาจฟองของหนวยงานที่มี

สิทธิฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค คือ มูลนิธิ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  

พ.ศ. 2551 กําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและสมาคมที่คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภครับรองเทานั้น มีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค รวมทั้งพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.2522 ดวย ไดกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจรับรองไดเพียง

สมาคมเทานั้น คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมมีอํานาจรับรองมูลนิธิ แตพระราชบัญญัติ

ความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10 กําหนดให



221 

ดังนั้น ปญหาของสมาคม ในเบ้ืองตนควรแกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให

มีความสอดคลองกันกอน โดยแกไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551               

ซึ่งกฎหมายที่พิจาณาผูมีอํานาจฟองแทนผูบริโภค จึงควรกําหนดใหมูลนิธิที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรองมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคไดดวย และแกไขพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.2522 ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจรับรองมูลนิธิไดดวย ทั้งนี้ เพื่อให

สอดรับกับพระราชบัญญัติความรับผิดต อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค าที่ไม ปลอดภัย พ.ศ. 

2551 ที่กฎหมายมีผลใชบังคับแลวนั่นเอง ในอนาคตก็ควรแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 60 

ควรกําหนดใหถึงองคกรอิสระมีอํานาจฟองรองคดีแทนผูบริโภคไดดวย มิใชเพียงแคเสนอความเหน็ 

เพื่อใหผูบริโภคมีหนทางเลือกการเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามสิทธิข้ันพื้นฐานของตน 

3. ปญหาการไกลเกล่ียคดีและการระงับขอพิพาท ในคดีผูบริโภค พบวา มีการ 

ไกลเกล่ียคดีสองช้ัน คือ กระบวนการของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และเจาพนักงานคดี

ผูบริโภคของศาล ทําใหผูบริโภคตองเสียเวลาและคาใชจาย อีกทั้งหากมีการไกลเกล่ียสําเร็จ และ

ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความภายหลัง ก็ไมอาจบังคับคดีไดทันที ตองใหศาลพิจารณา

พิพากษาบังคับใหตอไป และไมมีบทลงโทษผูประกอบธุรกิจที่ไมมีเจตนาท่ีจะไกลเกล่ียโดยแทจริง 

เปนผลทําให ระบบการไกลเกล่ียที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 นี้ไดให

ความสําคัญมากที่สุด ก็จะไมมีประสิทธิภาพ เพราะคูความก็มุงที่จะนําคดีเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมของศาลแตเพียงอยางเดียว และกฎหมายยังไมใหความคุมกัน (Immunity) และไดรับการ

ปกปอง (Protection) จากการถูกฟองรองของเจาพนักงานคดีผูไกลเกล่ียและเปนบุคคลสําคัญใน

คดีผูบริโภค ซึ่งตอไปคดีจะมีมากข้ึนเนื่องจากเปนกระบวนการที่ศาลใหความสําคัญและคดี

สามารถฟองดวยวาจาไดดวย  
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4. ปญหาการกําหนดประเด็นข อพิพาทและภาระการพิสูจน พบวา กฎหมายวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค ยังมิไดนําหลักนําหลักขอสันนิษฐานตามความเปนจริง (Res Ipsa Loquitur) 

ซึ่งตอมาไดพัฒนามาเปนหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) จนถึงปจจุบันใหรวมถึง

ความรับผิดเด็ดขาดในตัวสินคาและบริการดวยที่เรียกวา  “Product Liability” มาใชในกรณีที่

ผูบริโภคเปนโจทกฟองและไมมีทางสืบถึงการกระทําของผูประกอบธุรกิจ(จําเลย)ได เพราะ 

ขอเท็จจริงอยูในอํานาจและในความรูเห็นของฝายผูประกอบธุรกิจทั้งหมด ไมมีใครทราบตนเหตุได

นอกจากผูประกอบธุรกิจ เชนนี้กฎหมายตองกําหนดใหผูบริโภคเพียงแตนําสืบวาตนไดรับความ

เสียหายจากเหตุการณนั้นจริง สวนผูประกอบธุรกิจตามหลักทฤษฎีแลวควรกําหนดกฎหมายให

สันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจมีความผิดแมมิไดมีการจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม แตก็ใหผู

ประกอบธุรกิจมีโอกาสตอสูคดีโดยนําสืบหักลางวา เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของผูเสียหาย

เอง แตกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค กําหนดเพียงใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะกําหนดภาระ

การพิสูจนวาใคร มีหนาที่สืบกอนก็ได เพราะกฎหมายกําหนดคําวา “ศาลเห็นวา” ดังนั้น จึงเห็น

ควรกําหนดเงื่อนไขประเด็นข อพิพาทและภาระการพิสูจน ใหสอดคลองกับหลักทฤษฎีดังกลาว

ขางตนตอไป เพื่อใหผูบริโภคมีอํานาจตอรองที่เทาเทียมกันกับผูประกอบธุรกิจ และมีความเทา

เทียมกันในการตอสูคดีในกระบวนการยุติธรรมอันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของทุกคน มิใชคุมครองฝาย

ใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ กรณีผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือบริการเดียวกันหลายราย ที่มี

สวนจําหนายสินคาหรือบริการแลวกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค ควรนําหลักสวนแบงความ

รับผิดไปตามสวนแบงการตลาด (Market Share) มาเปนเกณฑพิจารณา เวนแตผูจัดจําหนาย
สินคาหรือบริการเหลานั้น จะสามารถพิสูจนไดวาตนมิไดจัดจําหนายในพื้นที่ที่บริโภคใชสินคาหรือ

บริการ หรือมีขอแกตัวอยางอ่ืนที่รับฟงไดชัดเจน ผูจัดจําหนายนั้นก็ไมตองรับผิด แตอยางไรก็ตาม

ถือวาผูผลิตสินคาหรือบริการก็ยังคงตองรับผิดอยู เพราะเปนตนกําหนดที่ทําใหเกิดสินคาหรือ

บริการเหลานั้นข้ึน 
5. ระบบการฟองคดี และผลของคําพิพากษา พบวา กฎหมายพยายามจะนํา

ระบบการดําเนินคดีกลุม (Class Action) มาใช  โดยเมื่อศาลไดตัดสินหรือพิพากษาในคดีแรกไป

แลว ตอมาปรากฏวามีผูฟองคดีในเหตุลักษณะเดียวกันอีก กําหนดใหศาลในคดีหลังอาจมีคําส่ังให 

ถือว าขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติเช นเดียวกับคดีก อนโดยไม ตองสืบพยานหลักฐานได  และ

ยังอยูในลักษณะตางคนตางฟอง และหากพิจารณาหลักการดําเนินคดีกลุม (Class Action) ของ

ประเทศคอมมอนลอร เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบการดําเนินคดีแบบกลุมแลว 
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6. ปญหาการอุทธรณและฎีกาคดีผูบริโภค พบวา กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค เร่ิมต้ังแตกระบวนการพิจารณาคดีจากศาลช้ันตนซึ่งรวมกับคดีแพงทั่วไป ซึ่งปจจุบันคดี

แพงที่คางในศาลชั้นตนมีจํานวนมากถึงสองแสนกวาคดี และยังตองรอกําหนดนัดขามปตาม

หลักการพิจารณาคดีตอเนื่อง ก็จะทําใหคดีผูบริโภคเกิดความลาชาเชนเดิม สวนกระบวนการ

อุทธรณและฎีกา สามารถอุทธรณและฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายก็ยิ่งทํา

ใหคดีผูบริโภคลาชาไปอีก  ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหผูบริโภคไดรับการ

ชดใชเยียวยาโดยเร็ว อีกทั้งผูพิพากษาศาลสูงก็มีอยูอยางจํากัด แตสําหรับในตางประเทศไมวา

ประเทศเยอรมันหรือเพื่อนบานอยางประเทศสิงคโปร  ในแตคดีแพงที่เปนปญหาขอเท็จจริง

สามารถเสร็จส้ินไดที่ศาลอุทธรณเทานั้น คดีที่ข้ึนสูศาลฎีกาไดก็เฉพาะปญหาขอกฎหมายและตอง

เปนสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ เพื่อใหคดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว ยังผลใหผูบริโภคไดรับชดใชเยียวยาโดยเร็ว

ที่สุด จะเปนประโยชนที่สําคัญในคดีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหายจํานวนมากจากเหตุกรณี

เดียวกัน จึงเห็นควรกําหนดใหคดีผูบริโภคของไทยเชนเดียวกับประเทศสิงคโปรและเยอรมัน             

ก็จะทําใหการพิจารณาคดีผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. ปญหาการบังคับคดี พบวา ยังมีขอขัดของในการบังคับตามคําพิพากษา             

ซึ่งมีวิธีการและข้ันตอนบังคับคดีก็เสมือนคดีแพงสามัญ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ซึ่งผูบริโภคตองนําเจาพนักงานบังคับคดีเอง จึงเปนปญหาการบังคับคดีแพงที่ลาชาเหมอืนคดี

แพงในปจจุบันนี้ ซึ่งในตางประเทศใชระบบเจาพนักงานบังคับคดีเอกชน ที่มีสถานะเปนเจาหนาที่

ของรัฐ (Public Officer) แตไมใชขาราชการและไมใชเอกชนโดยแท แตถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพ

อิสระดวยเพราะมีระบบสภาวิชาชีพดูแลอยู โดยตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะทําการบังคับคดีได 

เชนเดียวกับสภาทนายความ จึงเห็นควรแกไขระบบการบังคับคดีในคดีผูบริโภคใหเปนไปตาม
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ดวยปญหาที่ไดวิเคราะหและสรุปเสนอแนะทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหเปนไปตาม

เจตนารมณของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค คือ สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ประหยัด และมี

ประสิทธิภาพ  

      สําหรับแนวทางในการพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยในอนาคตนั้น

ตามที่ไดวิเคราะหมาทั้งหมดนี้ พบวา คดีผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

ฉบับนี้ กระบวนการพิจารณาคดีของศาล เร่ิมตนดวยกระบวนการไกลเกล่ียโดยเจาพนักงานคดี 

หากคูความตกลงกันไมได ก็จะเขาสูการพิจารณาคดีของศาลช้ันตน ซึ่งรวมกับคดีแพงอ่ืนๆ ซึ่งจาก

สถิติคดีคาง เพียงแตมาแยกพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณแผนกคดีผูบริโภค และศาลฎีกาแผนกคดี

ผูบริโภค เมื่อเปนเชนนี้ก็ยังทําใหคดีผูบริโภคยังลาชาเชนเดิมหากผูบริโภคประสงคจะนําเขาสู

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล คือ เร่ิมที่ศาลช้ันตนกับคดีแพงๆ ที่รอการพิจาณาคดีตอเนื่อง

ของศาลที่มีคดีรอคิวอยูจํานวนมาก เพราะปจจุบันกระบวนการพิจาณาคดีตอเนื่องก็มีปญหา 

เพราะตองนัดคดีลวงหนาขามป จะรวดเร็วในการพิจาณาก็ตอเมื่อวันที่ศาลนั่งพิจาณาคดีตามที่นัด

ไว ฉะนั้น หากคดีผูบริโภคที่ประสงคจะใหผูไดรับความเสียหายไดรับการชดใชเยียวยาอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหายในวงกวาง จึงไมควรนําคดีผูบริโภคที่กฎหมายแยกไว

เฉพาะแลวมารอการพิจาณาคดีแพงอ่ืนๆ ที่ลาชาเชนเดิม ในเบ้ืองตนการพัฒนาคดีผูบริโภค เหน็วา

มีพัฒนาการเชนเดียวกับคดีปกครอง ตอไปเมื่อมีความพรอมดานผูพิพากษา บุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ มีงบประมาณ  และที่สําคัญกฎหมายมีบรรทัดฐานการแยกคดีผูบริโภคออกจากคดีแพง

สามัญที่ชัดเจนแนนอนแลว ก็เห็นควรแยกการพิจารณาคดีผูบริโภคออกมาเปนศาลชํานัญพิเศษ

โดยเฉพาะเหมือนเชนศาลปกครอง จะทําใหคดีมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนอยางแนนอน ซึ่งหาก

ชาวตางชาติไดรับความเสียหาย ที่ไมมีเวลามากนักที่จะอยูในประเทศไทยแตถูกเอารัดเอาเปรียบ
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 และกฎหมายจะพยายามกําหนดใหกระบวนการเสร็จส้ินที ่
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คาธรรมเนียมศาลในการฟองคดี 
 

คําถาม  กฎหมายฉบับนี้ไดนําหลักการดําเนนิคดีกลุมมาใชหรือไม 

คําตอบ กฎหมายวธิีพจิารณาคดีผูบริโภคที่ออกแบบมานี ้ยงัไมมีความชัดเจนในเร่ืองการ

นําหลักของการดําเนนิคดีกลุม (Class Action) มาใช ก็เปนเร่ืองที่จะตองศึกษา

และวิเคราะหตอไป 
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คําถาม เพราะเหตุใดกฎหมายฉบับนีจ้ึงไมกําหนดใหมูลนธิิเปนผูมีอํานาจฟองรอง

ดําเนนิคดีแทนผูบริโภคได 

คําตอบ เนื่องจากมูลนธิิยังมกีารดําเนินงานและการควบคุมที่ไมชัดเจน  

 

 

.............................................................................................. 
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ภาคผนวก ข. 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ นายพัสกร ทพัมงคล 

 
ตําแหนง นิติกรสํานักกฎหมายและคดี  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

  อาคาร 20 ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 

วันทีส่ัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2551 
 

คําถาม  ข้ันตอนการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคเปนอยางไรบาง 

คําตอบ  โดยสรุป เมื่อรับเร่ืองจะมีเจาหนาที่สืบสวน ฝายตางๆ คือ กองสัญญา  

  กองโฆษณา และกองฉลาก  

  เมื่อรับเร่ืองแลว เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจะนําเขาคณะอนุกรรมการไกลเกล่ีย 

  หากตกลงกันได ก็ยุติเร่ือง หากตกลงกันไมไดก็จะนําเขาคณะอนุกรรมการ 

  กล่ันกรอง วาจะเขามาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

  หรือไม แลวเสนอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติดําเนินคดีตอไป  

   หลังจากนั้น ก็จะสงเอกสารทั้งหมดใหสํานักกฎหมายและคดีเพื่อ 

  พิจารณามติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคชอบหรือไม หากมติ 

ไมเปนไปตามกฎหมาย สํานักกฎหมายและคดีก็จะเสนอใหแกไขมติของ 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และจะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการฟองรอง 

 ดําเนินคดีตอไป 
 

คําถาม  สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง ปจจุบนัมีกี่สมคม 

คําตอบ  มีทั้งหมด 4 สมาคม (เอกสารดังแนบ) 
 

คําถาม  ปญหาการฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคมีหรือไม 

คําตอบ  มีปญหาอยูหลายเร่ืองเหมือนกนั อยางเชน 

  1. กรณีการพจิารณาวาเปนผูบริโภคหรือไม เพราะมีคดีที่เปนลักษณะ 

ผูประกอบธุรกจิ ซื้อบานจัดสรรมาเปนชุดเพื่อใหเชาตอ แตบานที่ซื้อมามีปญหา 

 กรณีนี้ สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ก็ถือวาเปนผูบริโภคก็มีมต ิ

 ดําเนนิคดีให หรือ 

  2. ปญหาการดําเนนิคดีแทนของผูบริโภคอยูตางจงัหวัด กระบวนการจะลาชา 

  เพราะตองไตสวนของอนุกรรมการจังหวัด หากมีมติใหดําเนนิคดีก็จะสงเร่ืองมา

  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(กลาง) ในกรุงเทพฯ และ 



 241 

เขาคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง หากมีมติใหดําเนินคดีกจ็ะสงใหสํานักกฎหมาย

และคดี (กรุงเทพฯ) ฟองรองดําเนนิคดีโดยสงเร่ืองและประสานกับอัยการจังหวัด

ที่มูลคดีเกิด ซึง่ปจจุบนัสํานกักฎหมายและคดี ขาดแคลนบุคลากร และตอง

เดินทางไปตางจังหวัดบอยมาก เปนตน 

 

.............................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ สกุล     นายสุภัทร  แสงประดับ 

วันเดือนปเกิด     23 มิถุนายน 2525 

สถานที่เกิด   จังหวัดสงขลา 

วุฒิการศึกษา   - พ.ศ.2544 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนกระแสสินธุวทิยา จังหวัดสงขลา 

  - พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบณัฑิต เกยีรตินิยมอันดับ 1   

        คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 - พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต  

    (ผลการเรียนสะสม 4.00) 

        บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 

รางวัลหรือทนุที่เคยไดรับ   -  พ.ศ.2547 ไดรับรางวัลผูมคีวามประพฤติดี 

      พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

   -  พ.ศ.2549 ไดรับทุนศิษยเกียรตินิยมศรีปทุม ระดับปริญญาโท 

      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทมุ  

      

ตําแหนงหนาที่และ 

การทาํงานปจจุบัน  -  นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

       -  อาจารยประจําศูนยบริการการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร 

         มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ณ โรงเรียนระยองพาณิชยการ 

   -  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  43/105 หมู 6 ซอยกองการภาพ ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย  

    เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย 10220 

    โทรศัพทมือถอื 084-1182525 
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