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คำานำา

 ความทุกข์ของผู้บริโภคในการใช้  “ สิทธิอันพึงมีพึงได้ ” นั้นมีอยู่มากมาย

หลายด้าน  หลายคนบอกว่าปัญหาที่พบ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ใส่ใจของหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ความไม่โปร่งใส 

ความไม่เป็นธรรม และไม่มีประสิทธิภาพ หรือ การที่ผู้บริโภคเมื่อเกิดปัญหา              

แต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหน  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 หลายครัง้ทีผู่บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะใชส้ทิธริอ้งเรยีนผา่นสือ่มวลชนแทนทีจ่ะใช้

สิทธิตามกฎหมาย แต่บางครั้งสิทธิของผู้บริโภคกลับต้องถูกลิดรอน หรือตัดตอน 

จากอำานาจที่เหนือกว่าของผู้ประกอบธุรกิจเพราะผู้ประกอบธุรกิจบางราย              

ใช้อำานาจที่มีตามกฎหมายฟ้องร้อง ข่มขู่ ผู้บริโภค ให้ยุติการดำาเนินการร้องเรียน  

ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและไร้ทางออก จนบางครั้งนำาไปสู่การใช้           

วิธีการที่รุนแรง ทำาให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภค

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

 แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยมี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี              

ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม         

ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ             

ด้วยการลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เน้นการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ในการฟ้องคดี ภาระการพิสูจน์ผู้ใดรู้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการ ผู้นั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์ และผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยตนเองได้ โดยมี     

เจ้าพนักงานคดีทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกในการเขียนคำาฟ้องให้  เป็นต้น              

จากบทเรียนการใช้กฎหมายฉบับนี้พบว่า นอกจากประชาชนใช้กฎหมายฉบับนี้   

มากขึ้นแล้วยังพบว่า ขั้นตอนการดำาเนินคดีรวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรค 

อยู่บ้าง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจมักใช้เทคนิคการถ่วงเวลาด้วยการส่งให้ตีความ               

ว่าคดีนั้นๆ ไม่ใช่คดีผู้บริโภคทั้งที่มีการวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆ แล้ว 

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หวังว่าเนื้อหาสาระจากหนังสือ “ คู่มือคนถูกฟ้อง           

คนอยากฟ้อง ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคที่เดือดร้อน จะได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาส            

ในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม เพิม่สดัสว่นในการปกปอ้งสทิธขิองตนเอง ชมุชน 

และสังคมเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรม            

ในกระบวนการยุติธรรม  
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รู้จักรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับผู้บริโภค

 มาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุว่า      

สทิธขิองบคุคลซึง่เปน็ผูบ้รโิภคยอ่มไดร้บัความคุม้ครองในการรบัขอ้มลูทีเ่ปน็ความ

จริงและมีสิทธิร้องเรียน เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งสิทธิ

รวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

 ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ 

ซึง่ประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้รโิภค ทำาหนา้ทีใ่หค้วามเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา

ของหนว่ยงานของรฐัในการตราและการบงัคบั

ใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการ

กำาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือ

ละเลยการกระทำาอนัเปน็การคุม้ครองผูบ้รโิภค

ทั้ งนี้  ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการ               

ดำาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

สิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย                 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ

ผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่

 1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ            

เพยีงพอเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ไดแ้กส่ทิธทิีจ่ะไดร้บัการโฆษณา หรอืการแสดง

ฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะ

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างถูกต้องเพียงพอที่จะไม่หลงผิด                    

ในการซื้อสินค้าและรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

    9



 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่สิทธิที่จะ               

เลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการ

ชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม ดังนั้น การร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจาการ            

ซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรมที่ผู้บริโภคควรกระทำา เพื่อให้                     

ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้                          

ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิ

ที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน                

เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน                              

ในกรณีใช้ตามคำาแนะนำาหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าและบริการนั้นแล้ว

 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำาสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ

ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่สิทธิที่จะ

ได้รับการคุ้มครองและชดเชยความเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค   

ตามข้อ 1 ,  2 , 3 และ 4 ดังกล่าว

สิทธิผู้บริโภคสากล  8  ประการ 

 ประการที่ 1   สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำาเป็นต่อการดำารง

ชีวิต (THE RIGHT TO ACCESS) อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การ

เข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา

 ประการที่ 2   สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ

บริการ (THE RIGHT TO SAFETY) หมายถึง สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจาก

ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิตและบริการที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพและชีวิตสิทธิที่จะ            

ได้รับความปลอดภัย ครอบคลุมถึงประโยชน์ในระยะยาวของผู้บริโภคด้วย ไม่ได้               

หมายเพียงแค่ความต้องการในระยะสั้น 

 ประการที่ 3   สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของ

โฆษณา หรือการแจ้งประกาศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ (THE RIGHT TO BE INFORMED)

 หมายถงึ สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะเลอืกและตดัสนิใจ สทิธนิีค้รอบคลมุ

มิให้มีการคดโกง คุ้มครองการโฆษณา ฉลากสินค้า และการกระทำาอื่นๆ ที่ทำาให้

เกิดความเข้าใจผิด ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะทำาให้เขาได้ซื้อสินค้า 

และบริการอย่างฉลาด และด้วยความรับผิดชอบ

 ประการที่ 4   สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม              

(THE RIGHT TO CHOOSE) หมายถึงสิทธิที่จะเลือกสินค้าและบริการ                              

ได้หลายๆ อย่าง ในราคาที่แข่งขันกัน และในกรณีที่มีการผูกขาดสินค้าก็จะวางใจ

ได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจ และในราคายุติธรรม

 สทิธทิีจ่ะเลอืกนี ้มคีวามหมายดว้ยวา่ เปน็สทิธทิีจ่ะไดร้บัสนิคา้และบรกิาร

ในระดับพื้นฐาน ทั้งนี้เพราะว่าสิทธิที่จะเลือกอย่างไม่มียับยั้งของกลุ่มผู้บริโภค            

ส่วนน้อย อาจเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ได้

 ประการที่ 5   สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค

เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้ (THE RIGHT TO BE HEARD) รวมทั้งกำาหนด                

หลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการหมายถึงสิทธิที่จะเป็นตัวแทน                    

เพื่อประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับการพิจารณาอย่างเข้าใจในการตั้งกฎเกณฑ์ และ

ดำาเนินเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้ร้องเรียนและเป็น

ตัวแทนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการก่อนที่จะมีการผลิตหรือทำาการใดๆ          

ไม่แต่นโยบายของรัฐ แต่ในทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ด้วย

 ประการที่ 6  สทิธทิีจ่ะไดร้บัคา่ชดเชย ในกรณทีีถ่กูละเมดิ หลอกลวง

ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ (THE RIGHT TO REDRESS) หมายถึง

สิทธที่จะได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินเรื่องราวที่ร้องเรียนอย่างถูกต้อง                                   

ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการชดใช้เมื่อได้รับสินค้าและบริการที่บกพร่อง             

หรือเสียหาย หรือการช่วยเหลือ หรือการชดใช้อื่นๆ
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 ประการที่ 7    สทิธทิีจ่ะไดร้บัความรูอ้นัจำาเปน็ตอ่การบรโิภคอยา่งเทา่

ทัน (THE RIGHT TO CONSUMER EDUCATION) หมายถึงสิทธิที่จะได้รับความรู้

และฝึกทักษะให้เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ที่ควรรู้ตลอดชีวิต

 สิทธินี้หมายรวมถึง สิทธิที่จะได้รับความรู้ที่ควรรู้ ควรมี ที่มีผลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

 ประการที่  8   สิทธิที่จะดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพ            

ได้อย่างปลอดภัย (THE RIGHT TO HEALTHY ENVIROMENT) หมายถึง สิทธิ                

ที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะ                    

ได้รับการป้องกันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคแต่ละคนไม่สามารถควบคุม              

ได้เอง สิทธินี้ต้องยอมรับถึงความต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองและปรับปรุง             

สิ่งแวดล้อม ตลอดชั่วอายุเราไปจนชั่วอายุลูกหลานอีกด้วย

 แต่หลายครั้งสิทธิของผู้บริโภคก็ถูกลิดรอน หรือตัดตอน เพราะ                         

ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายใช้อำานาจที่มีตามกฎหมายอาจจะเริ่มต้นด้วยการ              

ส่งจดหมายให้หยุดกระทำาการและเรียกร้องให้ดำาเนินการแก้ไขข้อมูลหรือข่าว             

เช่น กรณีล่าสุดการเปิดเผยผลการทดสอบขนมปังจำานวน 14 รายการ ของ                 

ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ และโครงการอาหารปลอดภัยของมูลนิธิ                       

เพือ่ผูบ้รโิภค ไดถ้กูบรษิทัเอกชยัดสิทรบิวิชัน่(Tesco) สง่จดหมายใหแ้ถลงขา่วแกไ้ข

ข้อมูลกับสาธารณะ ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงผลการทดสอบและรายงานของมูลนิธิ              

เพือ่เปน็ไปตามมาตรฐานของหอ้งทดลอง และขอ้มลูทีร่ายงานกเ็ปน็ไปตามประกาศ

การใช้วัตถุกันเสียตามมาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยังหวังว่าบริษัทจะขอโทษต่อผู้บริโภค หลังจาก                      

มกีารแถลงขา่วครัง้ทีส่องและการใหข้อ้มลูสนบัสนนุของสำานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา ศูนย์ทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการ                     

สถาบันวิจัยโชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

 นอกจากนี้ บริษัทจำานวนหนึ่งเลือกที่จะฟ้องร้องผู้บริโภค เป็นคดีอาญา 

ข้อหาหมิ่นประมาท เพื่อข่มขู่ ให้ยุติการดำาเนินการร้องเรียน รวมถึงการฟ้อง               

เปน็คดแีพง่ เพือ่เรยีกคา่เสยีหายกบัผูบ้รโิภค เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเสยีเวลาเสยีคา่ใชจ้า่ย 

จนลม้เลกิหรอืไมป่ระสงคจ์ะเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองไป ผูบ้รโิภคจงึตกอยูใ่นฐานะ

ที่เสียเปรียบและไร้ทางออก จนบางครั้งนำาไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรง เช่น ทุบรถ 

ทำาลายสินค้า เพื่อประจานต่อสังคม ทำาให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบ

ธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำาคัญต่อ            

การใช้สิทธิของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ตัวอย่างคดีสำ คัญที่ผู้บริโภคถูกฟ้องหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคถูกฟ้อง

• นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา 

 จากปัญหาที่เริ่มจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข การคลอดบุตรที่               

โรงพยาบาลพญาไท 1 จนเป็นให้บุตรชายได้รับความเสียหาย เนื่องจากเชื้อ                  

ที่ติดได้ลุกลามไปที่สะโพกและเกิดเป็นหนองที่กัดกินหัวสะโพกขาข้างซ้ายจนหมด 

ทำาให้เขาไม่สามารถยืน เดิน นั่ง ได้เหมือนเด็กปกติ เมื่อปรียนันท์ขอใช้สิทธิ                   

เรียกร้องการชดเชยความเสียหาย กลับได้รับการปฏิเสธและเป็นจุดเริ่มต้นของ          

คดีทั้งหมด โดยมีคดีที่ปรียนันท์ ฟ้องโรงพยาบาลและแพทย์ เพื่อเรียกร้อง                         

ค่าเสียหาย แต่ปรียนันท์ก็ถูกโรงพยาบาลพญาไท ฟ้องกลับในคดีแพ่ง                                 

เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท และฟ้องคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีอาญาด้วยเช่นกัน
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• นายสันติ ขันธพิริยะอนันต ์

 จากปัญหาการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารชุด          

ฌ็องเอริเซ่ ที่เห็นว่า การกระทำาของบริษัทเจ้าของโครงการใช้สิทธิโดยมิชอบ             

ดว้ยการนำาทีส่ว่นกลางของอาคารชดุไปหาผลประโยชน ์ดว้ยการตดิปา้ยประกาศ

ขายห้องชุดในราคาถูก จนเป็นเหตุให้นายสันติ ถูกบริษัทเจ้าของโครงการฟ้อง   

เรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 15 ล้านบาท และคดีอาญา                        

ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี 

• นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ,นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

   และดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ 

 จากกรณีปัญหาการจัดเวทีให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เนื่องจากเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจมี              

ผลกระทบต่อสุขภาพนั้น กรณีภัยใกล้ตัวจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เสาส่งสัญญาณ

มือถือ) ทำาให้บริษัท ทรูมูฟ ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย  1.7  ล้านบาท

• นายไกรวัลย์ คทวณิช   

 จากกรณีเป็นผู้บริโภคที่ใช้สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำากับดูแลด้าน

โทรคมนาคม แต่กลับถูกบริษัทที่ร้องเรียน ฟ้องกลับเป็นคดีแพ่ง โดยมีเจตนาเพื่อ

ให้หน่วยงานกำากับดูแลระงับเรื่องร้องเรียนของนายไกรวัลย์ เนื่องจากหน่วยงาน

กำากับดูแลมีนโยบายว่าหากเรื่องร้องเรียนใดเป็นคดีแล้วจะยุติการดำาเนินการ

• นายบริพัตร ดอนมอญ , นายฐากูร สการกุล 

   และนางสาวพรรณธร จงสุวัฒน์   

 จากกรณีการใช้สิทธิร้องเรียนต่อสภาเภสัชกรรม กรณีให้สอบ                   

จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมของนายธีระ ฉกาจนโรดม ในฐานะเภสัชกร                

ซึ่งได้กระทำาการให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม จงใจกล่าวเท็จ เพื่อประโยชน์                 

ที่ตนเอง จนทำาให้เครือข่ายผู้ป่วยทั้งสามถูก ภก.ธีระ ฟ้องหมิ่นประมาทเป็น                 

คดีอาญาต่อศาลแขวงนนทบุรี

• นายจอน อึ้งภากรณ์ กับพวก 9 คน 

 จากกรณีแพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา กับพวก 4 คน  ยื่นฟ้อง                   

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ โดยนายจอน อึ้งภากรณ์ กับพวก 9 คน เป็น                

คดอีาญา ขอ้หาหมิน่ประมาท ตอ่ศาลจงัหวดันนทบรุ ีทีอ่า้งวา่ไดร้บัความเสยีหาย 

จากกรณีการออกแถลงการณ์เปิดตัวกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และ                   

แจกเอกสารประกอบการเปิดตัว ที่มีวัตถุประสงค์การเปิดตัวเพื่อปกป้องระบบ           

หลักประกันสุขภาพ 

• นายทรงพล พวงทอง กับพวก 20 คน  

 จากกรณีการใช้สิทธิร้องเรียนปัญหารถยนต์ชำารุดบกพร่องต่อมูลนิธิ             

เพื่อผู้บริโภคและสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ข้อมูล                    

ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะในการออกรายการ ระวังภัย ช่องเนชั่น                  

จนทำาให้บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์เซลส์ จำากัด ผู้นำาเข้ารถยนต์ยี่ห้อโฟตอน                  

ที่ถูกร้องเรียน ฟ้องกลับ นายทรงพล พวงทองกับพวก 19 คน ในฐานะผู้ซื้อรถและ 

นางสาวสวนยี ์ฉ่ำ�เฉลยีว เจา้หนา้ทีม่ลูนธิฯิ เปน็คดอีาญาฐานรว่มกนัหมิน่ประมาท

และแจ้งความเท็จ และเรียกค่าเสียหายรวม 5 ล้านบาท
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• นายไพรัช ผนิศวรนันท์   

 จากกรณทีีน่ายไพรชั กบัพวกรวม 8 คน ไดใ้ชส้ทิธฟิอ้งศาลเปน็คดผีูบ้รโิภค 

เพื่อขอให้นางศิริวรรณ สุพรรณพงศ์ กับพวก  เจ้าของที่ดินพิพาทและข้างเคียง  

ให้ร่วมกันก่อสร้างกำาแพงหมู่บ้านเทพบัวทองที่ถูกทุบทำาลายคืน ซึ่งภายหลัง            

ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาให้โจทก์ทั้งแปดชนะคดี และต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มี              

คำาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น  ทำาให้นางฉวีวรรณ เถื่อนเล็ก จำาเลยที่ 5 ในคดี            

ดังกล่าวได้รับความเสียหาย โดยอ้างว่าได้รับความเสียหาย จากคำาเบิกความของ

นายไพรัช ที่เบิกความถึงทางเข้าออกของที่ดินของนางฉวีวรรณ ว่านอกจาก                     

เส้นทางผ่านหมู่บ้านเทพบัวทองแล้ว ยังมีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่ง               

นั้นเป็นการเบิกความเท็จ  ซึ่งเป็นข้อสำาคัญในคดี ทำาให้นางฉวีวรรณเสียหายและ

แพ้คดีในที่สุด  จึงเป็นเหตุให้นางฉวีวรรณ ยื่นฟ้องนายไพรัช เป็นคดีอาญาต่อศาล

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคดีนี้คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง

• ดอกเตอร์เดวิท เฮน กับพวก 30 คน 

 จากกรณีการผิดสัญญาก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ โครงการ                   

เดอะยอช์ทเฮเว่น ของกลุ่มภัทรประสิทธิ์ฯ  ทำาให้ดอกเตอร์เดวิท เฮน และ ผู้ซื้อ               

อกี 30 ราย ทีห่ลงเชือ่ไดร้บัความเสยีหายเปน็เงนิรวมกวา่ 40 ลา้นบาท เมือ่ทวงถาม

แล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงได้รวมตัวและยื่นฟ้องผู้บริหารและบริษัท                

เดอะยอช์ทเฮเว่นฯ เป็นคดีอาญา ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ฐานหลวกลวง ฉ้อโกง                 

แตต่อ่มาศาลจงัหวดัภเูกต็ไดต้ดัสนิวา่ ดอกเตอรเ์ดวทิ เฮนและ กลุม่ผูซ้ือ้ ไมม่ขีอ้มลู 

หลักฐานเพียงพอ ที่จะทำาให้ศาลเชื่อว่า จำาเลยดังกล่าว ว่า ฉ้อโกง  ภายหลังเมื่อ

ศาลมีคำาสั่งยกฟ้อง กลุ่มภัทรประสิทธิ์ฯ  จึงได้ยื่นฟ้องกลับ ดอกเตอร์เดวิท เฮน 

เปน็คดอีาญาตอ่ศาล ในขอ้หาฟอ้งเทจ็  ซึง่กลายเปน็คดปีระวตัศิาสตรท์ีส่ะทอ้นถงึ

ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ข้อปฏิบัติและขั้นตอน 
 หากใช้สิทธิทางกฎหมายแล้วถูกผู้ประกอบการฟ้อง จะทำ อะไรได้บ้าง

 1. รวบรวมสมาธิและตั้งสติให้มั่น ไม่ต้องตื่นตกใจว่าตนถูกฟ้องคดี  

เนื่องจากผู้บริโภคใช้สิทธิตามกฎหมายที่รับรองสิทธิไว้ ผู้บริโภคย่อมได้รับการ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตาม                         

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 2. แล้วตรวจดูเอกสารคำาฟ้องและเอกสารประกอบคำาฟ้องที่ได้รับว่า             

เป็นคำาฟ้องประเภทใด เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือ คดีอาญา หรือ                 

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา และให้ทำาความเข้าใจอ่านคำาฟ้องโดยละเอียด เพื่อเป็น  

การศึกษาและทำาความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเอง

 3. เรียบเรียงเรื่องราวของปัญหาตั้งแต่ต้นเป็นลำาดับๆ วัน เวลา ทำาไม 

อย่างไร แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กันข้อมูลพลาด

 4. เปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงที่รวบรวมไว้ กับ เนื้อหาตามคำาฟ้องที่ได้รับ   

ว่าข้อความใดเป็นความจริงความเท็จเพียงใด แล้วให้ทำาเป็นประเด็นแยกไว้

 5. เก็บรักษาหลักฐานทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ อาทิเช่น ใบโฆษณา              

ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน สัญญา ใบรับประกันสินค้า รูปถ่าย ไว้อย่างดี 

อย่าทำาหายหรือเก็บไว้ไม่เป็นที่ทาง รวมทั้งถ้ามีพยานบุคคลต้องจดชื่อ ที่อยู่             

เบอร์ติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 6. นำาเอกสารคำาฟ้อง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด แล้วนำาไปขอ             

ความชว่ยเหลอืหรอืขอคำาปรกึษาจากหนว่ยงานทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

เช่น สภาทนายความ ,ศูนย์ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่างๆ  

เนติบัณฑิตไทย หรือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้สอบ                    

ข้อเท็จจริงและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป

 7.  หากถกูฟอ้งเปน็คดอีาญา และตอ้งมกีารประกนัตวั แลว้ไมม่เีงนิประกนั

ตวั ผูบ้รโิภคทีถ่กูฟอ้งคด ีสามารถเขา้ขอรบัความชว่ยเหลอืเรือ่งการประกนัตวัไดท้ี่

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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 8. เมือ่ผูบ้รโิภค ตอ้งตกเปน็จำาเลย ผูบ้รโิภคตอ้งเขา้ใจวา่นีค่อืกระบวนการ

ของกฎหมาย อยา่รอ้นใจ และตอ้งจำาไวว้า่เมือ่เปน็คดแีลว้ ไมว่า่จะเปน็คดแีพง่หรอื

คดีอาญาที่ต้องมกีระบวนการทางกฎหมาย การต่อสู้ทางคดี ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้

เวลาระยะหนึ่ง อย่าท้อแท้ ให้พยายามอดทนและรอคอย

 9. ผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และให้

ความร่วมมือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการสอบข้อเท็จจริง การให้ข้อมูลที่               

เป็นจริง การขึ้นศาลตามวันเวลาที่กำาหนดนัด เป็นต้น 

 10. กรณีเช่นนี้ที่ผู้บริโภคที่ใช้สิทธิทางกฎหมายแล้วถูกผู้ประกอบธุรกิจ

ฟอ้งคดนีัน้ ไมใ่ชเ่หตกุารณป์กต ิดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึควรมจีติใจทีห่นกัแนน่ ไมท่อ้ถอย 

และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับการคุ้มครอง                

ผู้บริโภค เพื่อให้สิทธิของผู้บริโภคได้รับการยอมรับและคุ้มครองได้อย่างแท้จริง

คู่มือคนอยากฟ้อง
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 การฟ้องคดีของผู้บริโภคในปัจจุบัน เป็นการฟ้องคดีแพ่งประเภทหนึ่ง             

ทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 ซึง่ถกูประกาศและ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551

 เหตผุลทีใ่หม้กีฎหมายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคขึน้เปน็การเฉพาะเนือ่งจาก

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมีการนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาด             

ความรู้ในเรื่องขงคุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของ                  

ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอำานาจต่อรองในการเข้าทำาสัญญา ทำาให้ผู้บริโภค             

ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ

     เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง

ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 

กระบวนการในการเรียกร้อง           

ค่าเสียหายของผู้บริโภคต้อง  

เ สี ย เ ว ล า  เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย                      

บางครั้งก็ไม่ได้ผลเลย ที่สำาคัญ

กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง

ธรรมดานั้น สร้างความยุ่งยาก

ให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก                 

ทีจ่ะตอ้งเปน็ฝา่ยพสิจูนถ์งึขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ ของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสนิคา้หรอืบรกิาร 

ซึ่งล้วนแต่อยู่ในความรู้เห็นของฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจแทบทั้งสิ้น ซ ้ำ�ยังต้องเสีย               

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดีที่สูงอีกด้วย

 การมีระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค จึงเป็นการเอื้อต่อการใช้สิทธิ                

เรยีกรอ้งของผูบ้รโิภค เพือ่ใหผู้บ้รโิภคทีไ่ดร้บัความเสยีหายไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยา

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ประหยัด มีประสิทธิภาพและอยู่ ในหลัก                                           

แห่งความยุติธรรม
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กรณีใดบ้างที่เป็นคดีผู้บริโภค

 คดีแพ่งที่สำานักงานศาลยุติธรรมกำาหนดให้แต่ละศาลแสดงไว้ในรายงาน

คดีว่าเป็นคดีผู้บริโภคมี 19 กลุ่ม ดังนี้

 1. ซื้อขาย ได้แก่ บ้าน,อาคารพาณิชย์,อาคารชุด,ที่ดินเปล่า,สินค้าอุปโภค 

,สินค้าบริโภค และสินค้าอื่นๆ 

 2. เช่าทรัพย์ ได้แก่ บ้าน,อาคารทรัพย์,หอพัก,สำานักงาน,รถยนต์,                      

รถจักรยานยนต์ และทรัพย์อื่นๆ

 3. เช่าซื้อ ได้แก่ รถยนต์,รถจักรยานยนต์และ อื่นๆ

 4. จ้างทำาของ 

 5. รับทำาของ

 6. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ำ�ประกัน

 7. บัตรเครดิต

 8. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 9. ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย

 10. สินค้าไม่ปลอดภัย ได้แก่ อาหาร,ยา,เครื่องสำาอาง,ยานพาหนะ ฯ

 11. บริการสาธารณูปโภค ได้แก ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์

 12. บริการสาธารณสุขและความงาม ได้แก่ สถานพยาบาลรัฐบาล ,  

สถานพยาบาลเอกชน,สถานบริการความงาม ฯ

 13. บริการท่องเที่ยว

 14. สื่อสารมวลชน

 15. บริการธุรกรรมทางธนาคาร

 16. บริการหลักทรัพย์และกองทุนรวม

 17. บริการด้านการศึกษา

 18. นิติบุคคลอาคารชุด

 19. นิติบุคคลบ้านจัดสรร

เตรียมตัวฟ้องคดีผู้บริโภค

 เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหากับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคอย่าเอาแต่บ่น                

ควรตัง้สตเิรยีบเรยีงเรือ่งราวทีม่าทีไ่ปของปญัหาใหช้ดัเจน เรยีงตามลำาดบัวนัเวลา 

ก่อนหลัง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเริ่มจากวันเวลา สถานที่และเหตุการณ์                          

ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดจนนำาไปสู่การละเมิดสิทธิของตน

พยานหลักฐานเอกสารควรมีพร้อม

 การฟอ้งคดตีอ่ศาลตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน เพือ่ใหศ้าลเขา้ใจ

ถึงเหตุแห่งการฟ้องรวมทั้งคำาขอที่จะให้ศาลบังคับ ผู้บริโภคควรเตรียมพยาน              

หลักฐานเพื่อให้รู้ว่าจะฟ้องใคร เรื่องอะไร  

 ในการรวบรวมเรียบเรียงข้อเท็จจริงนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการฟ้องคดี             

ต่อศาลคือพยานหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สัญญา , ใบเสร็จ 

, ภาพถา่ย ฯลฯ  ทีจ่ะแสดงใหศ้าลเหน็และเขา้ใจไดว้า่มเีหตกุารณท์ีผู่ป้ระกอบธรุกจิ

รายนั้นๆ กระทำาละเมิดต่อผู้บริโภคและมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง

 นอกจากนีเ้อกสาร แผน่ปลวิการโฆษณาประกอบการขายสนิคา้ คำารบัรอง

หรือการกระทำาด้วยประการใดๆ ของผู้ประกอบธุรกิจที่ทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจได้             

ในขณะที่ทำาสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะมีของแลกแจกแถมหรือ                             

สิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อตอบแทนที่ผู้บริโภคเข้าทำาสัญญา ตลอดจน

เอกสารหลกัฐานทกุชนดิทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคใหถ้อืเปน็

สว่นหนึง่ของสญัญา หากผูบ้รโิภคไดว้างมดัจำาหรอืไดช้ระคา่สนิคา้บางสว่นไปแลว้

และผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำาตมข้อตกลงที่ให้ไว้ ผู้บริโภคมีอำานาจฟ้องบังคับให้                   

ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามสัญญาหรอชำาระหนี้เป็นการตอบแทน
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เก็บบันทึกสภาพความเสียหายของสินค้าและบริการ

 ในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้น ศาลจะตรวจสอบถึงความสุจริตในการ              

ฟ้องคดีเป็นสำาคัญ ผู้บริโภคต้องมาศาลด้วยมือสะอาด และต้องแสดงว่าตนได้รับ

ความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรจากการบริโภคสินค้าและบริการนั้น

 ดังนั้น นอกจากเอกสารโฆษณา สัญญา ใบเสร็จต่างๆแล้ว ผู้บริโภค             

ควรมกีารบนัทกึสภาพความเสยีหายของสนิคา้หรอืบรกิารโดยทนัทเีมือ่เกดิปญัหา 

เชน่ การถา่ยภาพ ถา่ยวดีโีอ จดรายละเอยีดความเสยีหาย รายการคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ

ในการแก้ไขปัญหา ค่าขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้สินค้า รวมถึงการพยายามแก้ไข

ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง ด้วยการร้องเรียนตามเงื่อนไขหรือใบรับประกันของ                

ผูป้ระกอบธรุกจิ  โดยอาจตอ้งแจง้ความลงบนัทกึประจำาวนัถงึสภาพความเสยีหาย

และคา่เสยีหายเบือ้งตน้ไวก้บัพนกังานสอบสวนแลว้ คดัถา่ยสำาเนาบนัทกึประจำาวนั

ไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำามาประกอบการฟ้องคดีในขั้นต่อไป 

ตรวจสอบอายุความก่อนฟ้อง

 ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัย               

โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้บริโภคหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลา                

ในการแสดงอาการ ผู้บริโภคหรือผู้มีอำานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคต้องใช้สิทธิ                

เรียกร้องภายในสามปีนับแต่              

วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัว    

ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด            

แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึง

ความเสียหาย 

ไปฟ้องที่ศาลไหนได้บ้าง

ถ้าผู้บริโภคเป็นโจทก์ สามารถเลือกฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภค ได้ 2 ที่ คือ

 1. ฟอ้งศาลทีผู่ป้ระกอบธรุกจิ ซึง่เปน็จำาเลยมภีมูลิำาเนาอยูใ่นขณะยืน่ฟอ้ง 

 2. ฟ้องศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น คำาว่า มูลคดีเกิดขึ้น หมายถึง เหตุซึ่งเป็นที่มา

แหง่การโตแ้ยง้สทิธทิีจ่ะทำาใหโ้จทกม์อีำานาจฟอ้งได ้ หรอืพดูงา่ยๆคอื เกดิเหตทุีไ่หน 

ก็ฟ้องศาลในท้องที่นั้น

ฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง

 ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง โดยจะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็น

หนังสือก็ได้ โดยศาลจะจัดให้มีเจ้าพนักงานคดีคอยช่วยเหลือทำาการบันทึก               

รายละเอียดแห่งคำาฟ้องแล้วให้ผู้บริโภคที่เป็นโจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ  

 เนื่องจากคำาฟ้องต้อมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมทั้งคำาขอ

บังคับชัดเจนพอที่จะทำาให้ศาลเข้าใจได้ ผู้บริโภคจึงต้องจดจำาสาระสำาคัญของ                  

วัน เวลา สถานที่ ที่ทำาการซื้อขายสินค้าและบริการ สภาพของสินค้า การติดตั้ง              

การใช้งาน ปัญหาข้อขัดข้องเสียหาย ตลอดจนคำาขอที่ต้องการให้ศาลพิพากษา

บังคับให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ รวมทั้งต้องนำาเอกสารพยานหลักฐาน

ต่างๆข้างต้น ไปให้เจ้าพนักงานคดีดูด้วย เพื่อให้เจ้าพนักงานคดีทำาคำาฟ้อง             

ได้ถูกต้อง

ฟ้องคดีสะดวก ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล

 ไมว่า่เปน็คดผีูบ้รโิภคประเภทใด ถา้ผูบ้รโิภคเปน็โจทกจ์ะไดร้บัการยกเวน้

ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความรับผิด

ในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
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ฟ้องแล้วมีขั้นตอนอย่างไร

 เมื่อศาลรับคำาฟ้องแล้วศาลจะกำาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและ              

ออกหมายเรียกจำาเลยให้มาศาลตามกำาหนดนัด เพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และ                   

สบืพยานในวนัเดยีวกนั เมือ่โจทกแ์ละจำาเลยมาพรอ้มกนัแลว้ใหเ้จา้พนกังานคดหีรอื

บุคคลที่ศาลกำาหนดหรือคู่ความตกลงกัน ทำาการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลง               

หรือประนีประนอมยอมความกันก่อน ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ก็จะดำาเนิน                        

กระบวนพิจารณาคดีสืบพยานกันต่อไป

ภาระการพิสูจน์ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

 ประเดน็ขอ้พพิาทขอ้ใดจำาเปน็จอ้งพสิจูนถ์งึขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการผลติ 

การประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ หรือการ              

ดำาเนินการใดๆ ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะ             

ของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าว              

ตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้น

คดีที่มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มได้รับความเสียหาย

 ถ้าภายหลังได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้วปรากฏว่า                      

มกีารฟอ้งผูป้ระกอบธรุกจิรายเดยีวกนัเปน็คดผีูบ้รโิภคอกี โดยขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาท

เปน็อยา่งเดยีวกนักบัคดกีอ่น และศาลในคดกีอ่นไดว้นิจิฉยัแลว้ ศาลในคดหีลงัอาจ

มคีำาสัง่ใหถ้อืวา่ขอ้เทจ็จรงิในประเดน็นัน้เปน็อนัยตุเิชน่เดยีวกบัคดกีอ่น โดยไมต่อ้ง

สืบพยานหลักฐาน

มิติใหม่ตุลาการใช้ระบบไต่สวน

 เพื่อประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรมในอันที่ จะให้ ได้ความ              

แจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิแหง่คด ีใหศ้าล

มีอำานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบ

ได้เองตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้

ศาลมีอำานาจสั่งให้เจ้าพนักงานคดี

ตรวจสอบและรวบรวมพยาน                   

หลักฐานที่จำ า เป็นแล้วรายงาน               

ให้ศาลทราบ รวมทั้งมีอำานาจเรียกสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งพยานหลักฐาน                    

เพื่อประกอบการพิจารณาได้

ลดการพึ่งพาทนายความของผู้บริโภค

 ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาล                    

เรียกมาเอง ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน คู่ความหรือทนายความจะซักถามพยาน   

ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ให้ศาลมีอำานาจซักถามพยานเกี่ยวกับ                          

ข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม

ศาลต้องพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว

 การนั่งพิจารณาสืบพยานให้ศาลนั่งพิจารณาติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดี

จนกวา่จะเสรจ็การพจิารณา เวน้แตม่เีหตจุำาเปน็อนัมอิาจกา้วลว่งเสยีได ้ศาลจะมี

คำาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  อย่างไรก็ดีศาลมีอำานาจย่นหรือขยายระยะ

เวลาได้ตามความจำาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
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ศาลพิพากษาเกินคำ ขอได้

 ในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าจำานวนค่าเสียหาย

ทีโ่จทกเ์รยีกรอ้งไมถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารบงัคบัตามคำาขอของโจทกไ์มเ่พยีงพอตอ่การ

แก้ไขเยียวยาความเสียหายตามฟ้อง ศาลมีอำานาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือ

กำาหนดวธิกีารบงัคบัใหเ้หมาะสมได ้แมจ้ะเกนิกวา่ทีป่รากฏในคำาขอบงัคบัของโจทก์

ก็ตาม

สงวนสิทธิที่จะแก้คำ พิพากษาในสิบปี

 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัย และใน

เวลาทีพ่พิากษาคดเีปน็การพน้วสิยัจะหยัง่รูไ้ดแ้นว่า่ความเสยีหายนัน้มแีทจ้รงิเพยีง

ใด ศาลอาจกล่าวในคำาพิพากษาหรือคำาสั่งว่ายังสงวนสิทธิไว้ ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข           

คำาพิพากษาหรือคำาสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลกำาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปี

นับแต่วันที่ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง แต่ก่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความ           

อีกฝ่ายที่จะคัดค้าน

พิพากษาให้เปลี่ยนสินค้าใหม่ แทนการแก้ไขซ่อมแซม

 ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอำานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้

ผูป้ระกอบธรุกจิรบัผดิในความชำารดุบกพรอ่งของสนิคา้ หากศาลเชือ่วา่ความชำารดุ

บกพรอ่งดงักลา่วมอียูใ่นขณะสง่มอบสนิคา้นัน้ และไมอ่าจแกไ้ขใหก้ลบัคนืสภาพที่

ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนำาไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิด

อันตรายแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ให้ศาลมี

อำานาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ผู้บริโภคแทนการแก้ไข

ซ่อมแซมสินค้าที่ชำารุดบกพร่องนั้นได้ ทั้งนี้โดยคำานึงถึงลักษณะของสินค้าที่อาจ

เปลี่ยนทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของ               

ผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์              

จากการใช้สินค้าหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้านั้น ให้ศาลมีคำาสั่งให้                    

ผู้บริโภคชดใช้ค่าใช้ทรัพย์หรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น

ได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าผู้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีคำาสั่ง

เรยีกผูผ้ลติหรอืผูน้ำาเขา้มาในคดแีละมอีำานาจพพิากษาใหบ้คุคลดงักลา่วรว่มรบัผดิ

ในหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

 ถา้การกระทำาทีถ่กูฟอ้งรอ้งเกดิจากการทีผู่ป้ระกอบธรุกจิกะทำาโดยเจตนา

เอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำาพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือ

กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบใยฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ              

อนัยอ่มเปน็ทีไ่วว้างใจของประชาชน เมือ่ศาลมคีำาพพิากษาใหผู้ป้ระกอบธรุกจิชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอำานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อ

การลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำาหนดได้ตามที่                    

เห็นสมควร  การกำาหนดค่าเสียหายให้ศาลมีอำานาจกำาหนดได้ไม่เกินสองเท่าของ

ค่าเสียหายที่แท้จริงตามที่ศาลกำาหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำาหนด            

มจีำานวนเงนิไมเ่กนิหา้หมืน่บาท ใหศ้าลมอีำานาจกำาหนดคา่เสยีหายเพือ่การลงโทษ

ได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงตามที่ศาลกำาหนด
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ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนของนิติบุคคล ต้องร่วมรับผิดด้วย

 ในคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริง                

ปรากฎว่านิติบุคคลดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดำาเนินการโดยไม่สุจริต หรือ                     

มีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลวงลวงผู้บริโภค หรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของ

นิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพย์สินของนิติบุคคล                   

มีไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้ตามฟ้อง เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร              

ใหศ้าลมอีำานาจเรยีกหุน้สว่น ผูถ้อืหุน้หรอืบคุคลทีม่อีำานาจควบคมุการดำาเนนิงาน

ของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจำาเลย              

ร่วม และให้มีอำานาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคล

มีต่อผู้บริโภคได้ด้วย

อุทธรณ์

 การอุทธรณ์คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภค                     

ใหอุ้ทธรณไ์ปยังศาลแผนกคดผีู้บรโิภคหรือศาลอุทธรณแ์ผนกคดผีู้บรโิภค ภายใน

กำาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำาพิพากษาหรือคำาสั่งนั้น 

 ในคดผีูบ้รโิภคทีร่าคาทรพัยห์รอืจำานวนทนุทรพัยท์ีพ่พิาทกนัในชัน้อทุธรณ์

ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่เกินจำานวนที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้                  

คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การพิจารณาพิพากษาคดีผู้บริโภค                         

ในศาลอุทธรณ์คดีผู้บริโภคต้องดำาเนิน

การให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายใต้ข้อบังคับ

มาตรา 52 คำาพิพากษาหรือคำาสั่ง            

ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค              

ให้เป็นที่สุด

ฎีกา

 คดีที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนก                        

คดีผู้บริโภคมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกา เพื่อ

ขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท            

ในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาทหรือในปัญหาข้อกฎหมายภายในกำาหนดหนึ่งเดือน                 

นับแต่วันที่ได้อ่านคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง

 ศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้น

เป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือปัญหาสำาคัญอื่นที่ศาลฎีกา             

ควรวินิจฉัย

บังคับคดี

 ในการบังคับคดี หากการออกคำาบังคับไปยังลูกหนี้ตามคำาพิพากษา             

กอ่นมกีารออกหมายบงัคบัคดจีะทำาใหเ้จา้หนีต้ามคำาพพิากษาไดร้บัความเสยีหาย

และหากเนิ่นช้าไปจะไม่อาจบังคับคดีได้ เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาอาจมีคำาขอ                  

ฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ออกหมายบังคับไปทันที โดยไม่จำาเป็นต้องออกคำาบังคับ

ก่อนก็ได้

อำ นาจการออกคำ สั่งแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับคดี

 ภายหลังที่ได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคแล้ว หากความปรากฏ

แก่ศาลว่ามีข้อขัดข้องทำาให้ไม่อาจดำาเนินการบังคับคดีตามคำาพิพากษาได้ หรือมี

ความจำาเป็นต้องกำาหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำา

พพิากษา ใหศ้าลมอีำานาจออกคำาสัง่เพือ่แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักลา่ว ตามความจำาเปน็

และสมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
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สรุป

 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551                           

มีกระบวนพิจารณาที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน                       

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่วงการตุลาการของไทยได้แสดงบทบาทเป็นผู้นำา              

ในฐานะเสาหลักของบ้านเมืองในการตรากฎหมายฉบับนี้จนประสบความสำาเร็จ  

ซึ่งหวังว่าผู้บริโภคจะเรียนรู้เท่าทันผู้ประกอบการและช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้                      

มีผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรายใดมาเอาเปรียบผู้บริโภคอีกต่อไป กฎหมาย

ฉบับนี้จะเป็นแม่บทสำาคัญ ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการคุ้มครองผู้บริโภคประเทศไทย 

ให้โปร่งและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า                  

ร่วมกันตลอดไป
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แห่งพระราชบัญญัตหิลักประกันสขุภาพแห่งชาติ



เอกสารประกอบคำ ร้องต้องมีอะไรบ้าง

 1. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน

 3. หนังสือมอบอำานาจ (กรณีมีการมอบอำานาจ)

วิธียื่นคำ ร้อง

 ผู้ร้องสามารถยื่นคำาร้องได้  2 กรณี คือการมายื่นคำาร้องด้วยตัวเอง               

ที่หน่วยรับคำาร้องหรือส่งคำาร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยมีกำาหนดเวลา

ต้องยื่นคำาร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ

หลักการพิจารณาวินิจฉัย

 1. ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายและเป็นผู้มีสิทธิในระบบ           

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ

สาธารณสุข

 3. ต้องเป็นการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยงาน

 4. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขต้องไม่เกิดจาก            

การดำาเนนิไปตามพยาธสิภาพ หรอืเหตแุทรกซอ้นของโรคทีเ่ปน็ไปตามสภาพปกติ

ธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐาน

ทั่วไป

 5. ยื่นคำาร้องภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือ                    

วันที่ทราบความเสียหาย

 6. ไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด

 บทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง

เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ร้บับรกิารทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากากรรกัษาพยาบาล 

โดยการให้ความช่วยเหลือนี้มีลักษณะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้

แก่ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ที่จะร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น           

จากการให้บริการสาธารณสุขอีกด้วย 

 

ใครคือผู้มีสิทธิยื่นคำ ร้องตาม มาตรา 41
 1. ผู้บริโภคที่รับบริการ

 2. ทายาทของผู้รับบริการ

 3. ผู้อุปการะ ซึ่งหมายถึง ผู้ให้ความช่วยเหลือหรือดูแลผู้รับบริการ

 4. หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เนื้อหาในคำ ร้องต้องมีอะไรบ้าง
 การยื่นคำาร้องจะยื่นตามแบบที่ ได้กำาหนดไว้หรือจะยื่นโดยเขียน                       

เป็นหนังสือก็ได้ แต่ข้อความในหนังสือดังกล่าวอย่างน้อยควรจะต้องระบุ

 1. ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข

 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข

 4. วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือวันที่ทราบถึงความเสียหาย

 5. สถานที่ๆสามารถติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ยื่นคำาร้องได้โดยรวดเร็ว

 6. สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น อาชีพ รายได้ สถานะครอบครัว 

    ความรับผิดชอบ เป็นต้น
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ประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 1. เสยีชวีติหรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร หรอืเจบ็ปว่ยเรือ้รงัทีต่อ้งไดร้บัการ

รักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำารงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

 2. สญูเสยีอวยัวะหรอืพกิาร ทีม่ผีลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติ จา่ยเงนิชว่ย

เหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

 3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน 

100,000 บาท

สิทธิและการเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
“ รถโดยสารอันตราย ” 
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สิทธิของผู้โดยสาร

 ผูโ้ดยสารมสีทิธริอ้งเรยีนหรอืฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจากการประกนัภยั

และผูป้ระกอบธรุกจิรถโดยสาร โดยไมม่กีารประวงิเวลาหรอืบงัคบัใหป้ระนปีระนอม

ยอมความ

รถโดยสารอันตราย คืออะไร ?

 1. คนขับรถโดยสาร ที่ขับรถด้วยความประมาท ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้า

ในระยะกระชั้นชิด ชอบแซงซ้ายป่ายขวา เบียดหน้าเบียดหลัง หลับใน ดื่มเหล้า            

สบูบหุรี ่โทรศพัทต์อนขบัรถ ไมค่ำานงึถงึความปลอดภยั จดัเปน็ภยัอนัตรายทีร่นุแรง

ที่สุดของผู้โดยสาร

 2. สภาพรถโดยสาร ที่เก่า ชำารุดทรุดโทรม ยางเก่า ดอกยางโล้นเลี่ยน 

เอาเปรียบผู้โดยสารด้วยการติดตั้งที่นั่งเสริมล้นเกินกฎหมายกำาหนด

 3. พนักงานบริการ ท่าทีและวาจาไม่สุภาพ ดุ ตวาดผู้โดยสาร                       

ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไร้หัวใจบริการ

วิธีเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยรถยนต์

 ขั้นที่ 1  การเรียกค่าสินไหม จาก พ.ร.บ. รถ (พระราชบัญญัติคุ้มครอง           

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น

 1. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน ห้าหมื่นบาท

 2. ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท 

ไม่เกิน 20 วัน

 3. ค่าปลงศพ จ่ายให้ทายาท สองแสนบาท (รวมค่ารักษาพยาบาล)

ข้อควรระวังในการเรียกร้องค่าสินไหม ตาม พ.ร.บ.รถ

 1. ต้องยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมตาม พ.ร.บ. ภายใน 180 วัน นับแต่              

วันเกิดเหตุ

 2. ให้ยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่รับทำา พ.ร.บ. รถ คันที่ผู้ประสบภัย

โดยสารมา

 3. หากบรษิทัประกนัภยัไมย่อมจา่ยคา่สนิไหม ใหผู้ป้ระสบภยัยืน่เรือ่งรอ้ง

เรียนที่ คปภ.ส่วนกลาง หรือ คปภ.จังหวัดทันที

 ขั้นที่  2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ                    

(ประกันภัยชั้น 1 , 2 , 3)

 1. ค่ารักษาพยาบาล  ส่วนที่เกิดจาก พ.ร.บ.

 2. ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ

 3. ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ

 4. ค่าสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง หรือทำางาน                    

ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดประโยชน์ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

ข้อความอันตรายกับการรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

 จำาไว้ว่า หากตกลงค่าสินไหมกันไม่ได้ อย่าเซ็นต์ชื่อ ลงในเอกสาร                         

ที่มีข้อความลักษณะนี้อยู่  “ ให้ท่านยินยอมรับเงินค่าเสียหายโดยไม่ติดใจ
เอาความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญากับบริษัทรถยนต์ เจ้าของบริษัท
รถยนต์ บริษัทประกันภัย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  ”  เพราะจะทำาให้

ไม่สามารถฟ้องคดี เพื่อเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมต่อศาลได้อีกหรือหากฟ้องได้                  

ก็จะมีความยากลำาบากในการดำาเนินการไม่น้อยทีเดียว
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การฟ้องคดีปกครอง

เอกสารที่จำ เป็นและควรมีในการเรียกร้องค่าเสียหาย

 1. สำาเนาบันทึกประจำาวันของพนักงานสอบสวน

 2. ภาพถ่ายสภาพรถยนต์คันเกิดเหตุและสภาพร่างกายของการบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต

 3. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ารักษาพยาบาล              

ค่าเดินทาง ค่างานศพ เป็นต้น

 4. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการ               

เป็นผู้ออกให้

 5.  สำาเนากรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเครือ่งหมายทีแ่สดงวา่รถมปีระกนัภยั

 6. สำาเนาใบมรณบัตร หรือหลักฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานจาก                  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิต

 7. สำาเนาทะเบียนบ้านหรือสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของทายาท 

กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

 8. ตั๋วโดยสาร
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 การฟ้องคดีปกครอง นั้นถือหลักว่าให้กระทำาได้โดยง่าย ไม่มีข้อยุ่งยาก 

โดยผูฟ้อ้งสามารถยืน่ฟอ้งไดด้ว้ยตนเองตอ่เจา้หนา้ทีข่องศาลปกครองหรอือาจใช้

วิธีการส่งคำาฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยไม่ต้องมีแบบฟอร์มแต่ขอให้             

มีสาระสำาคัญและหลักฐานอื่นๆเท่าที่มีแนบไปด้วย โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อน             

ที่จะเป็นภาระแก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดี เว้นแต่เงื่อนไข บางประการที่ต้องกำาหนดไว้

เพือ่เปน็กรอบในการดำาเนนิคด ีอกีทัง้คดสีว่นใหญไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยและไมบ่งัคบั

ให้ต้องมีทนายความในการฟ้องคดีอีกด้วย

 ในการยื่นฟ้องคดีปกครองนั้น ให้ถือหลักง่ายๆ ว่ากรณีที่เป็นคดีที่อยู่ใน

เขตอำานาจของศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่                

ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำาเนา หรือที่มูลคดีเกิด ส่วนคดีที่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง

สูงสุดนั้น ให้ยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด เว้นแต่การยื่นอุทธรณ์                      

คำาพิพากษาของศาลชั้นต้น จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มี                       

คำาพพิากษานัน้และในการยืน่ฟอ้งนัน้ ผูฟ้อ้งคดมีายืน่ฟอ้งดว้ยตนเองหรอืจะสง่ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

 การดำาเนินคดีในศาลปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถดำาเนินคดี                      

ด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี หรืออาจมอบให้

ทนายความหรือผู้ที่ตนเองไว้ใจดำาเนินการแทนได้

 ในกรณทีีผู่ฟ้อ้งคดขีอใหศ้าลปกครองสัง่ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดใีชเ้งนิหรอืสง่มอบ

ทรพัยส์นิ การฟอ้งคดปีกครองเกีย่วกบัการกระทำาละเมดิหรอืความรบัผดิอยา่งอืน่

หรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือพิพาท    

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 

เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

 แม้ว่าการฟ้องคดีปกครองจะกระทำาได้โดยง่าย แต่เพื่อให้การฟ้องคดี              

เปน็ระบบและสามารถแกไ้ขความเดอืดรอ้นของผูป้ระสงคจ์ะฟอ้งคดไีดอ้ยา่งแจรงิ 

จึงได้มีการกำาหนดเงื่อนไขที่สำาคัญๆ ของการฟ้องคดีปกครองไว้หลายประการ 

ดังนี้

 1 . ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ผู้ฟ้องคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ที่มี                      

ความสามารถและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน                 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำาหรืองดเว้นการ  

กระทำาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ หรือเป็นผู้ที่ทีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ

สัญญาทางปกครองหรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งอื่นใดที่กฎหมายกำาหนดให้ฟ้องคดี             

ต่อศาลปกครอง เช่น การได้รับค่าเวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม

 2.  การขอให้แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในเบื้องต้น                

ก่อนฟ้องคดี หากเรื่องที่จะนำามาฟ้องคดีปกครองนั้น มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอน

หรอืวธิกีารใหต้อ้งดำาเนนิการอยา่งใดเพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหาย 

ผู้ฟ้องคดีก็จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน                  

จึงจะนำาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ได้รับคำาสั่งของ                     

เจ้าหน้าที่รัฐและไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งดังกล่าว ก่อนที่จะนำาคดีมายื่นฟ้องต่อศาล

ปกครอง ผู้ฟ้องจะต้องยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย   

ในเรื่องนั้นๆ กำาหนดไว้ หากกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มิได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ 

คำาสั่งไว้ จะต้องยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองกำาหนดไว้ เว้นแต่กรณีเป็นคำาสั่งของรัฐมนตรีหรือมติ                

ของคณะกรรมการต่างๆ

 อย่างไรก็ตาม การฟ้องให้เพิกถอนกฎ การกระทำาละเมิด หรือสัญญา           

ทางปกครอง ผูฟ้อ้งคดไีมต่อ้งยืน่อทุธรณก์อ่น สามารถยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง

ได้ทันที
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 3.  คำาฟ้อง คำาฟ้องนั้นนั้นไม่มีแบบกำาหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ต้องทำาเป็น

หนังสือ โดยใช้ถ้อยคำาสุภาพและต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่แสดงให้ศาลเห็นว่าหน่วยงานหรือ                 

เจ้าหน้าที่กระทำาการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีข้อพิพาทอย่างไร เมื่อใดที่                  

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์หรือขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเยียวยาตามขั้นตอนหรือวิธีการ            

ที่กฎหมายกำาหนดไว้แล้ว เมื่อใดผลเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องระบุ

ในคำาขอด้วยว่าต้องการให้ศาลสั่งอย่างไร โดยคำาขอจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่

ฟ้องคดีและเป็นเรื่องที่ศาลมีอำานาจสั่งให้ได้ และผู้ฟ้องคดีจะต้องลงลายมือชื่อ             

ในคำาฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย

 กรณีที่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหลายคน ซึ่งแต่ละคนประสงค์จะฟ้องคดี

ด้วยเหตุเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจยื่นคำาฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวกันก็ได้               

โดยลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายฟ้อง ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมาย

ใหผู้ฟ้อ้งคดคีนหนึง่เปน็ผูแ้ทนของผูฟ้อ้งคดทีกุคนในการดำาเนนิคดกีไ็ด ้โดยระบชุือ่

ผู้แทนในคำาฟ้องฉบับนั้น ไม่ต้องทำาใบมอบอำานาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหาก

แต่อย่างใด

 4.  ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครองจะต้อง                  

ฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่                

วันพ้นกำาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้หน่วยงาน                        

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดและไม่ได้ 

รบัหนงัสอืชีแ้จง หรอืไดร้บัคำาชีแ้จงทีไ่มม่เีหตผุล แตถ่า้เปน็คดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญา

ทางปกครองหรือการกระทำาละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่น ต้อง 

ฟ้องคดีภายใน 1  ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน               

10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้

 ในกรณีที่เป็นคำาสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ กฎหมายบังคับให้                  

ผู้ออกคำาสั่งต้องระบุอายุความและวิธีการยื่นคำาฟ้องในคำาสั่งด้วย มิเช่นนั้น                  

อายุความในการฟ้องคดีจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ                    

คำาสั่งนั้น คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำาหนดอายุความ ถ้าเป็นคดีที่เป็นประโยชน์                       

แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำาเป็นอื่น โดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำาขอ ศาลจะรับไว้

พิจารณาก็ได้
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