
ฟ�องด�วยวาจา 

 สมมุติว�ามีคนไปซ้ือขนมป�งมากินแล�วปรากฏว�าขนมป�งข้ีนรา เขาจะขอเปลี่ยน ขอเงินคืนได�หรือไม� แล�วถ�า 
คนขายไม�ยอมรับผิดชอบ แล�วเขาจะทํายังไง ในกรณีนี้อาจเห็นว�าราคาของขนมป�งมีเพียงเล็กน�อยอาจไม�คุ�มกับการ
เสียเวลาไปเจราจากับคนขาย แต�ถ�าสมมุตว�าเป.นกรณีมีคนไปซ้ือรถยนต/มาใหม�และปรากฏว�ารถมีสภาพไม�ดี ต�องซ�อมท้ังๆ
ท่ีเป.นรถป2ายแดง แล�วจะทําอย�างไร ถ�าคนซ้ือขอให�ซ�อม หรือขอให�เปลี่ยนคันใหม�ได�หรือไม� แล�วถ�าคนขายไม�ยอมจะทํา
อย�างไร    
 คําตอบก็คือต�องฟ2องคดีต�อศาลแพ�ง เพราะกรณีนี้เป.นเรื่องผิดสัญญาท่ีมีการส�งมอบสินค�ามีความชํารุดบกพร�อง 
หากจะไปแจ�งความกับตํารวจให�ดําเนินคดีทางอาญา ตํารวจก็คงไม�สามารถดําเนินการให�ได� หากจะฟ2องคดีต�อศาล ก็ใช�
เวลานาน ต�องเสียเงินเสียทองจ�างทนาย เสียค�าธรรมเนียมศาล    
 อย�างไรก็ตามในขณะนี้มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช�ต้ังแต�เม่ือวันท่ี  25 
สิงหาคม 2551 ซ่ึงมีสาระสําคัญว�า 
 ประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนจากการซ้ือสินค�า ซ้ือบ�าน ใช�บัตรเครดิต ซ้ือประกัน หรือในกรณีอ่ืนๆ แล�วไม�ได�
รับความเป.นธรรม  ไม�อยากฟ2องร�องผู�ประกอบการเพราะต�องฟ2องคดีต�อศาล  ต�องเสียค�าใช�จ�าย  และไม�มีอํานาจต�อรอง  
ซ่ึงในกรณีนี้ถือเป.นคดีคุ�มครองผู�บริโภค ซ่ึงเดิมผู�เสียหายต�องดําเนินการฟ2องโดยว�าจ�างทนายดําเนินการเอง  แต�เม่ือมี
กฎหมายฉบับนี้ใช�บังคับแล�ว ประชาชนท่ีเดือดร�อนจากผู�ประกอบการสามารถไปศาลชั้นต�นท่ัวประเทศเพ่ือพบเจ�า
พนักงานคดีคุ�มครองผู�บริโภค แล�วเล�าเรื่องให�ฟ�ง ซ่ึงเรียกว�า “การฟ2องด�วยวาจา”  พนักงานจะเขียนคําฟ2องส�งให�ศาล 
แล�วศาลจะนัดมาไกล�เกลี่ยภายใน 15 วัน โดยศาลจะดําเนินการต�างๆให�โดยไม�มีค�าใช�จ�าย เช�นการส�งหมายเรียกให�
ผู�ประกอบการมาศาล โดยประชาชนไม�ต�องชําระค�าข้ึนศาลร�อยละ 2.5 ของทุนทรัพย/ ถ�าผู�ประกอบการต�อสู�คดี ศาลจะ
รีบพิจารณาอย�างรวดเร็ว ผลคดีออกมาคู�ความไม�พอใจอุทธรณ/  และฎีกาได�  แต�กฎหมายให�ศาลอุทธรณ/ชี้ขาดว�าคดีใดจะ
เข�าสู�การพิจารณาของศาลสูงได�ต�องเป.นคดีสําคัญ 
 ซ่ึงเห็นได�ว�าเป.นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน  เป.นการฟ2องด�วยวาจา ด�วยการเล�าเรื่องให�เจ�าหน�าท่ีฟ�ง
แล�วเจ�าหน�าท่ีจะเขียนคําฟ2องให�  โดยไม�ต�องจ�างทนายความ  ค�าธรรมเนียม ค�าข้ึนศาลก็ไม�ต�องเสีย มีการไกล�เกลี่ยตกลง
กันได�  มีการพิจารณาคดีอย�างรวดเร็ว 
 เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยท่ีป�จจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย�างรวดเร็ว  
และมีการนําความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีมาใช�ในการผลิตสินค�าและบริการมากข้ึน ในขณะท่ีผู�บริโภคส�วน
ใหญ�ยังขาดความรู�ในเรื่องของคุณภาพสินค�าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู�ประกอบธุรกิจ ท้ังยังขาดอํานาจ
ต�อรองในการเข�าทําสัญญาเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสินค�าหรือบริการ ทําให�ผู�บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู�เสมอ นอกจากนี้  
เม่ือเกิดข�อพิพาทข้ึนกระบวนการในการเรียกร�องค�าเสียหายต�องใช�เวลานานและสร�างความยุ�งยากให�แก�ผู�บริโภคท่ีจะต�อง
พิสูจน/ถึงข�อเท็จจริงต�าง ๆ ซ่ึงไม�อยู�ในความรู�เห็นของตนเอง อีกท้ังต�องเสียค�าใช�จ�ายในการดําเนินคดีสูง ผู�บริโภคจึงตกอยู�
ในฐานะท่ีเสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสู�การใช�วิธีการท่ีรุนแรงและก�อให�เกิดการเผชิญหน�าระหว�างผู�ประกอบธุรกิจกับกลุ�ม
ผู�บริโภคท่ีไม�ได�รับความเป.นธรรม ส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให�มีระบบวิธีพิจารณาคดี
ท่ีเอ้ือต�อการใช�สิทธิเรียกร�องของผู�บริโภค เพ่ือให�ผู�บริโภคท่ีได�รับความเสียหายได�รับการแก�ไขเยียวยาด�วยความรวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป.นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค ขณะเดียวกัน เป.นการส�งเสริมให�ผู�ประกอบธุรกิจ  
หันมาให�ความสําคัญต�อการพัฒนาคุณภาพของสินค�าและบริการให�ดียิ่งข้ึน จึงจําเป.นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนมา   
  
 



“คดีผู�บริโภค” หมายความว�า  
 (1) คดีแพ�งระหว�างผู�บริโภคกับผู�ประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค�าหรือบริการ ซ่ึงก็คือคดีระหว�าง 
พ�อค�ากับลูกค�า ระหว�างร�านขายแอร/   ร�านขายรถยนต/  รถมอเตอร/ไซค/กับผู�ซ้ือ แต�เป.นเฉพาะคดีแพ�ง คือ ฟ2องเรียก
ค�าเสียหาย ไม�รวมการฟ2องคดีอาญา คือไม�รวมขอให�ผู�ขายติดคุก 
 (2) คดีแพ�งเก่ียวกับความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม�ปลอดภัย  เช�นคดีเรียกค�าเสียหายจาก
ของเล�นเด็ก มีสารพิษ เด็กเอาไปอมแล�ว พลาสติกละลาย ไม�ได�มาตรฐาน 
  “ผู�บริโภค” หมายความว�า ผู�บริโภคตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค และให�หมายความรวมถึง
ผู�เสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม�ปลอดภัยด�วย 
 “ผู�ประกอบธุรกิจ” หมายความว�า ผู�ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภคและให�หมายความ
รวมถึงผู�ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม�ปลอดภัยด�วย 
 โดยสรุปผู�บริโภคก็คือประชาชนซ่ึงเป.นผู�ซ้ือ  ผู�ใช�บัตรเครดิต  แล�วผู�ประกอบการก็คือผู�ขายท่ีทําธุรกิจท่ัวๆไป 
เช�น ร�านขายรถ  ร�านขายข�าว   บริษัทบัตรเครดิต  เจ�าของโครงการหมู�บ�านจัดสรร  เพราะฉะนั้นถ�าเป.นกรณีนาย ก. มี
นาฬิกา 1 เรือน แล�วก็ขายให�นาย ข.  แล�วนาย ก. รับเงินมาแล�วแต�ไม�ยอมมอบนาฬิกาให�กับนาย ข. กรณีนี้เป.นการซ้ือ
ขายระหว�างนาย ก. ซ่ึงเป.นบุคคลธรรมดาไม�ได�เป.นเจ�าของธุรกิจอะไร นาย ข.  ก็น�าจะไม�สามารถใช�กฎหมายนี้บังคับได�  
ก็ต�องใช�กฎหมายปกติบังคับ ซ่ึงอาจใช�เวลา เสียค�าใช�จ�ายพอสมควร 
 กรณีกฎหมายบังคับให�ต�องทํานิติกรรมใดต�องมีหลักฐานเป.นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝIายท่ีต�องรับผิดจึงจะฟ2องร�อง
บังคับคดีได�นั้น มิให�นํามาใช�บังคับแก�ผู�บริโภค สรุปคือว�า แม�การซ้ือสินค�าระหว�างผู�ซ้ือ - ผู�ขายปกติกฎหมายบอกว�าต�องมี
หลักฐานเป.นหนังสือ เช�นการซ้ือขายสังหาริมทรัพย/มีราคาต้ังแต� 2000 บาทข้ันไป  การเช�าอสังหาริมทรัพย/ตามปกติต�อง
มีหลักฐานเป.นหนังสือลงชื่อผู�รับผิด มิฉะนั้นจะฟ2องร�องไม�ได�แต�การซ้ือสินค�าครั้งนี้แม�ไม�ได�ทําเป.นหนังสือ หรือไม�มีใบเสร็จ
อะไรท้ังสิ้นก็สามารถฟ2องได�  
  หรือกรณีกฎหมายบังคับให�สัญญาท่ีทําข้ึนระหว�างผู�ซ้ือบ�าน -  ผู�ขายบ�าน ซ่ึงจะต�องทําตามแบบ เช�นต�องทําเป.น
หนังสือและจดทะเบียนต�อเจ�าหน�าท่ี  ถึงแม�สัญญาดังกล�าวยังมิได�ทําให�ถูกต�องตามแบบนั้น แต�หากผู�ซ้ือได�วางมัดจําหรือ
ชําระหนี้บางส�วนแล�ว  ให�ผู�ซ้ือมีอํานาจฟ2องบังคับให�ผู�ขายโอนบ�านได� 
 กรณีผู�ขายได�โฆษณา  รับรอง หรือการกระทําการใดๆ ทําให�ผู�ซ้ือเข�าใจได�ในขณะทําสัญญาว�า ผู�ขายตกลงจะ
มอบให� หรือจัดหาให�ซ่ึงสิ่งของ บริการ หรือสาธารณูปโภค หรือจะดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งให�แก�ผู�ซ้ือ เพ่ือเป.นการ
ตอบแทน ท่ีผู�ซ้ือทําสัญญา ให�ถือว�าข�อความการกระทําหรือข�อตกลงดังกล�าวเป.นส�วนหนึ่งของสัญญา ซ่ึงผู�ขายสามารถนํา
สืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐาน เก่ียวกับข�อตกลงดังกล�าวได� ถึงแม�ว�าการทําสัญญาเช�นว�านั้นกฎหมายจะกําหนดว�า
ต�องทําเป.นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป.นหนังสือและข�อตกลงนั้นในหนังสือท่ีได�ทําข้ึนก็ตาม เช�นเจ�าของหมู�บ�านจัดสรร 
บอกว�าถ�าซ้ือบ�านตอนนี้แถมทอง 1 บาท แอร/ ตู�เย็น โดยทําเป.นใบปลิว หรือบอกกับผู�ซ้ือเฉยๆ ว�าจะให� ก็ถือว�าใบปลิว 
หรือการบอกของผู�ขายเป.นส�วนหนึ่งของสัญญา หากต�อมาผู�ขายไม�ยอมให�ทองตามท่ีบอก ผู�ซ้ือก็สามารถนําพยานบุคคล 
คือจะอ�าง เพ่ือน พ่ี น�อง ท่ีได�ยินว�าผู�ขายจะแถมทอง มาสืบพยานได�  
 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนต�อชีวิต ร�างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารท่ีสะสมอยู�ในร�างกายของ
ผู�บริโภคหรือเป.นกรณีท่ีต�องใช�เวลาในการแสดงอาการ ผู�บริโภค ผู�บริโภคต�องใช�สิทธิเรียกร�องภายในสามปMนับแต�วันท่ีรู�ถึง
ความเสียหายและรู�ตัวผู�ประกอบธุรกิจท่ีต�องรับผิด แต�ไม�เกินสิบปMนับแต�วันท่ีรู�ถึงความเสียหาย เช�นกรณีกินกNวยเต๋ียวท่ี
ร�านขายอาหาร แล�วท่ีร�านมีหม�อน้ําซุปท่ีมีสารปรอทตกค�างละลายกับน้ํา ลูกค�าท่ีไปกินบ�อยๆพบว�า กินมา1ปMก็มีอาการ 
ตาเหลือง ขาชา และก็ไปหาหมอแล�วพบว�ามีสารปรอทในร�างกายมาก ก็ย�อมฟ2อง ร�านกNวยเต๋ียวได� เช�นกัน 
  



 นอกจานี้ตามกฎหมายกําหนดให�มีเจ�าพนักงานคดีทําหน�าท่ีช�วยเหลือศาลในการดําเนินคดี คือ (1) ไกล�เกลี่ยคดี 
(2) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน  (3) บันทึกคําพยาน และก็เจ�าพนักงานคดี มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลให�
ข�อมูล หรือให�จัดส�งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาได� เป.นคดีเหมือนกับระบบไต�สวน ซ่ึงปกติตามคดีแพ�งท่ัวๆไป 
โจทก/- จําเลย ต�องเอาข�อมูลไปให�ศาล ส�วนศาลมีหน�าท่ีรับฟ�งข�อมูลเฉยๆ แต�คดีนี้ ศาลมีอํานาจให�เจ�าพนักงานคดี  
หาข�อมูลมาให�ศาลได� 
 ความทันสมัยของกฎหมายบอกว�า จะส�งเอกสาร การแจ�งวันนัด คําสั่งของศาลหรือข�อความ อาจส�งหรือแจ�งให�
ทราบ ทาง โทรศัพท/  ส�งทาง แฟกซ/  อีเมล/ ก็ได� โดยคํานึงถึงความจําเป.นเร�งด�วนความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสม   
 กรณีเรียกค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม�ปลอดภัย  การยื่นฟ2อง การดําเนินการพิจารณา ก็ได�รับยกเว�น
ค�าธรรมเนียม แต�ถ�าในทางกลับกัน  ผู�บริโภค เกิดกลั่นแกล�ง ผู�ประกอบธุรกิจ คือ ผู�ประกอบธุรกิจ ขายสินค�าดีมีคุณภาพ  
แต�ผู�บริโภคแกล�งไปฟ2องร�อน แล�ว ศาลเห็นว�าผู�บริโภค นําคดีมาฟ2องโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร เรียกร�องค�าเสียหายเกิน
สมควร ประพฤติตนไม�เรียบร�อย ดําเนินกระบวนพิจารณา เป.นการประวิงคดีหรือท่ีไม�จําเป.น  อาจสั่งให�บุคคลนั้นชําระค�า 
ธรรมเนียม  ถ�าไม�ปฏิบัติตาม ให�ศาลมีอํานาจสั่งจําหน�ายคดี  ซ่ึงจะเห็นได�ว�ากฎหมายให�ความยุติธรรมแก�ท้ังสองฝIาย 
 

กันทร กฤตรัชตนันต/ 
                                นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   


