ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สาหรับ SMEs

คงจะแปลกใจเล็กน้อยใช่ไหม ที่อยู่ๆ ผู้เขียนก็ตั้งหัวข้อเรื่องที่ดูจะงงๆ ว่ามันเกี่ยวข้องกับ
SMEs อย่างไร จริงๆ แล้วลองมาคิดดูอีกที ก็เห็นว่า SMEs เป็นทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในคนคน
เดียวกัน จึงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้าง โดยในแง่มุมของผู้บริโภคเพื่ อจะได้ทราบว่า หากตนต้องการจะ
ฟ้องร้ องผู้ ป ระกอบธุรกิจ จะมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไร ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ มีลั กษณะเป็นการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาด้ ว ยความรวดเร็ ว ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง SMEs หันมาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะไม่ว่าจะดาเนินธุรกิจประเภทใดก็ตาม ควรต้อง
คานึงถึงผู้บริโภคเป็นลาดับแรก เนื่องจากถ้าไม่มีผู้บริโภคก็ไม่มีผู้ขายนั่นเอง
จากนี้ เรามาเข้าสู่เรื่องกันเลย โดยเริ่มจากเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะ
ที่ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ยั งขาดความรู้ ในเรื่ องของคุ ณภาพสิ นค้าหรือบริ การตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้
ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอานาจต่อรองในการเข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ทาให้ผู้บริโภคถูก
เอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้
เวลานานและยุ่งยากในการต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้ เห็นของตนเอง และเสียค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีที่สูง ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นและเอื้อต่อการใช้
สิทธิเรียกร้อง จึงกาหนดวิธีพิจารณาคดีในกรณีนี้แตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีแพ่งโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551
กาหนดให้มีการพิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัดและศาล
แขวงโดยมีบทบัญญัติในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ดังนั้น คดีที่ขึ้นสู่
ศาลแพ่งถ้าเป็นคดีผู้บริโภคก็ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย
สรุปหลักการที่สาคัญ ดังนี้
ตามมาตรา 3 ได้ให้ คานิ ย ามของคาว่า คดีผู้ บริโ ภค สรุปได้ว่า หมายถึง คดีแพ่งระหว่าง
ผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดี ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย จึงอยู่ในความหมายของ “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้ หลังจากนั้นเรามาทาความเข้าใจกับคาว่า
“ผู้ป ระกอบธุร กิจ ” กัน ต่อ ว่าหมายถึงผู้ป ระกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองผู้ บริโภค และให้
หมายความถึง ผู้ ป ระกอบการตามกฎหมายเกี่ย วกับ ความรับผิ ดต่อ ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น จากสิ นค้ าที่ไ ม่

ปลอดภัยด้วย กฎหมายฉบับนี้ มีหลักการที่แตกต่างจากหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง หลายประการ เช่น
1. ในกรณีของนิติกรรมการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องมีหลักฐานหรือทาสัญญาเป็นหนังสือ
เช่น เรื่องของการกู้ยืมเงิน ซึ่งโดยหลักหากมิได้ทานิติกรรมหรือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้อ งรับ
ผิดเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีมิได้ หรือในกรณีของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ทาไม่ถูกต้องตามแบบ โดยหลักสัญญานั้นต้องตกเป็น
โมฆะ คือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ กาหนดให้สิทธิผู้บริโภคฟ้องคดีได้โดยที่ไม่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือหรือไม่ได้ทาสัญญาตามแบบที่กฎหมายกาหนด หรือทาสัญญาไม่ถูกต้องตามแบบ
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมี ข้อตกลงหรือการกระทาต่างๆ ที่ตกลงจะให้หรือจัดหาให้ ใน
เรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ มิได้กาหนดไว้ในสัญญา พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้
ข้อตกลงดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจด้วย เพื่อป้องกันการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ต กลงกั น ไว้ ตั้ ง แต่ แ รก และก าหนดให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถน าสื บ พยานบุ ค คลหรื อ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการมีข้อตกลงนั้นได้ด้วย
3. กาหนดอายุความฟ้องคดีให้ยาวขึ้น คือในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการสะสมของสาร
ในร่างกายของผู้บริโภคที่ต้องใช้เวลานานในการแสดงอาการ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ภายในอายุความ 3 ปี
นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย
และในระหว่างมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอยู่นั้น กฎหมายให้อายุ
ความสะดุดหยุดอยู่ในระหว่างนั้น จนกว่าจะมีการบอกเลิกการเจรจา
4. กาหนดให้ก่อนผู้บริโภคยื่นฟ้องคดี ผู้บริโภคอาจยื่นคาขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ง
ห้ามชั่วคราวมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนฟ้องคดี เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมได้ โดยผู้บริโภคต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีเหตุที่จะฟ้องได้ และมีเหตุเพียงพอที่จะทาให้เชื่ อ
ว่า สมควรให้ มีค าสั่ ง อนุ ญ าตให้ คุ้ ม ครองชั่ ว คราวได้ และหากศาลอนุญ าตแล้ ว ค าสั่ ง ศาลก็ มี ผ ลบัง คั บ แก่
ผู้ประกอบการได้ในทันที
ตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการก่อนมีการฟ้องคดี แต่อย่าลืมว่า พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะคดีผู้บริโภคเท่านั้น และในตอนต่อไปจะมาพูดกันถึง หลักการที่สาคัญในชั้นของการฟ้อง
คดี โปรดติดตามตอนต่อไป
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