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   กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางยิ่งจากทานศาสตราจารย

วิชัย  อริยะนันทกะ ที่ไดกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดใหความเมตตาและ
กรุณาตอผูเขียน ทั้งยังไดสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําและขอคิดเห็นอันเปนประโยชน     
ในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองจนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งไว ณ. ที่นี้  

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยสุทธิชัย  จิตรวาณิช ที่กรุณารับเปนอาจารย       
ที่ปรึกษารวม ไดรวมถายทอดประสบการณและความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย            
ใหแกผูเขียน ตลอดจนไดสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําแนวทางในการเขียนและในการ
คนควาขอมูลและขอคิดตางๆ แกผูเขียน 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ ที่ไดใหความ
กรุณารับเปนประธานสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งทานรองศาสตราจารย ดร.สุธาบดี สัตตบุศย และ          
ทานศาสตราจารย(พิเศษ) สุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล ที่ใหเกียรติเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 
ไดสละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่ง        
ในการจัดทําวิทยานิพนธ 

 นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบคุณ คุณเดือนวิไล  อูทรัพย ที่ใหความชวยเหลือ สงเสริมและ
สนับสนุนขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูเขียน รวมทั้งเปนธุระจัดการในสวนที่เกี่ยวกับขั้นตอน
ตางๆ ซ่ึงมีสวนสําคัญในการทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูเขียนขอขอบคุณ
สําหรับมิตรภาพและความหวังดีของเพื่อนทุกทานที่มีให     

ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบพระคุณ “บิดา” และ “มารดา” บุคคลที่สําคัญที่สุดที่สงเสริม 
และสนับสนุนใหผูเขียนไดเรียนสําเร็จ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว “สังวรวงศา” ที่คอยเปน
กําลังใจใหเสมอมา ผูเขียนหวังวา วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกการศึกษากฎหมายบาง   
ไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว  
           
           

               กรรวี   สังวรวงศา 
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บทคัดยอ 
 

 ในปจจุบัน มาตรการบังคับทางกฎหมายและการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางแพงใน
กรณีที่มีขอพิพาทอันเกี่ยวกับคดีหลักทรัพยในตลาดทุน(Capital Market) ซ่ึงเปนตลาดการเงิน                     
( Financial Market) ของไทยตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสาร
บัญญัติ อันไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แตกฎหมายทั้งสองฉบับก็ยังมิอาจเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ ทั้งนี้
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยของไทยเกี่ยวของกับกลุมบุคคลหลากหลายกลุม เปนจํานวนมาก และ
บุคคลที่เขามาเกี่ยวของบางคนบางกลุมอาจกระทําการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือ
กระทําการอันอาจกระทบสิทธิของผูลงทุนจํานวนมาก  
 การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) เปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินกระบวน
ยุติธรรมทางแพงซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
(Common Law) โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหสิทธิเอกชนเขามา
ดําเนินคดีแบบกลุมไดโดยตรง แตตองอยูภายใตการกํากับดูแลของศาลและทนายความ และ
สามารถนําการดําเนินคดีแบบกลุมไปปรับใชไดกับคดีแพงทุกคดีดวย แตสําหรับประเทศไทยซึ่งใช
ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย หรือแบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ยังไมปรากฏวามีบท
บทบัญญัติวาดวยการดําเนินคดีแบบกลุมอันใหสิทธิเอกชนในการดําเนินคดีเองไดไวเปนการเฉพาะ 
เพียงแตมีกฎหมายเฉพาะบางฉบับเทานั้นที่กําหนดใหอํานาจแกรัฐในการที่จะจัดตั้งผูแทนเขาไป
ดําเนินคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไวเปนการเฉพาะ แตปญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมิไดรับการเยียวยาเพียงพอ ดังเชน หาก
เปนคดีอันมีขอพิพาทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย หรือผูถือหุนกูรอยละ 10 ของผูถือหุนกูมีประกันที่จําหนายแลวทั้งหมด ฟองคดีแทนผู
ถือหุนกูไดเฉพาะกรณีผูแทนผูถือหุนกูกระทํา หรืองดเวนกระทําการ หรือไมปฏิบัติหนาที่เทานั้น 
 จากการศึกษาพบวา การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) เปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งมาตรการหนึ่ง อันควรคาแกการที่นักกฎหมายของไทยหันมาให
ความสนใจและศึกษาเพื่อที่จะไดนํามาประยุกตใชกับคดีตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบ หรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลในวงกวางและเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ผูซ่ึงมีสวนไดเสียจากการ
กระทํายอมไดรับการเยียวยาความเดือดรอนเสียหายแมวาตนจะมิไดดําเนินการฟองคดีเอง เวนแตจะ
แสดงความประสงคขอออกจากกลุม (Option - Out)  
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ABSTRACT 

 
 Nowadays the law measurement and The Civil Procedure Code having the dispute 
about securities cases in the capital market,Thai financial market, must comply by the provision 
of the Procedural Law or Adjective law and the Substantive law that are the Civil Procedure Code  
composing The Securities and Exchange Act B.E. 2535. However, both laws can’t remedy the 
investors’ loss in the Stock Exchange of Thailand or SET efficiently enough. It’s because the SET 
is related to many groups of people and some of them can do something that cause some damage 
or affect many investors’ right. 
 Class Action is another type of the Civil Procedure Code mentioned in the law of the 
country that uses the Common Law System of by mentioning it as a part of the Civil Procedure 
Code and the privates have right to suit the Class Action directly under the control of the 
Administrative Agencies and the lawyer. Moreover, the Class Action suit can be adapted to use 
with every civil case. For Thailand that uses Civil Law System, there is no provision of the law 
on Class Action that gives right to the private specifically. There are only some laws that give 
power to the government to appoint the representative to sue or to be sued the case and remedy 
the damage for many victims affected from any actions . But the problems are not remedied well 
enough such as securities obligations case, The Securities and Exchange Commission (SEC) and 
The Stock Exchange of Thailand (SET) or the debenture shareholder who holds 10% of all 
debenture shareholder and has disposed guarantee can sue for the debenture shareholder incase 
the representative of the debenture shareholder acts or ignore or doesn’t  take any action. 
      According to the study,Class Action is the provision of the law that’s very 
efficient and worthy for Thai lawyer to pay attention or study to apply with many cases that 
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widely affect or cause any damage to many people. The one who gains or loses from the act 
should be remedied although he doesn’t sue by himself unless he wants to be option-out. DPU
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“เงินทุน” เปนปจจัยที่สําคัญมากประการหนึ่งในการบริหารจัดการและการพัฒนา
ศักยภาพในการแสวงหากําไรทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน การจัดหาเงินทุนของภาครัฐที่เปน
ที่นิยมและสามารถทําไดอยางเปนรูปธรรมที่สุดก็คือ การเก็บภาษีอากรในรูปแบบตางๆ ซ่ึงตองมี
การวางแผนและการบริหารจัดการกับภาษีที่เก็บไดมาเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ประเทศตอไป แตสําหรับการดําเนินกิจการของภาคเอกชนก็มีความจําเปนที่จะตองใช “เงินทุน” 
เชนกัน และวิธีหนึ่งที่นิยมมากในปจจุบันก็คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนในรูปแบบตาง ๆ 
ไดแก การออมเงินผานสถาบันการเงินและหลักทรัพยอ่ืนๆ ในตลาดหลักทรัพยฯ การลงทุนซ้ือ 
ตราสารหนี้ระยะยาว การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบตลอดชีวิต  เปนตน  เพื่อที่จะไดมีเงิน
หมุนเวียนพอในการบริหารจัดการธุรกิจใหมากและรวดเร็วที่สุด 
  การลงทุนในหลักทรัพย หรือการลงทุนในหุนสามัญ (Common Stock) ซ่ึงเปนตราสาร
ประเภทหุนทุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดที่ตองการระดมเงินทุนเพื่อมาใชในการบริหารกิจการ 
ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการออมในอนาคตที่มีผูสนใจไมนอยโดยผูลงทุนอาจคาดวาวิธีการออม
ดังกลาว จะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการนําเงินไปฝากในสถาบันการเงินในรูปแบบตางๆ แตการ
ลงทุนก็เปนความเสี่ยง กลาวคือ การลงทุนประเภทใดที่ใหผลตอบแทนสูง อัตราความความเสี่ยงก็
ยอมสูงตามไปดวย ดังที่เคยไดยินคํากลาวที่นักการเงินนิยมพูดกันเสมอวา “High Risk - High 
Return” ดังนั้นผูที่จะเขามาลงทุนในหลักทรัพยจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ตองศึกษาวิเคราะห และประเมินมูลคาหุน โดย
คํานึงถึงปจจัยพื้นฐานของหุนแตละตัว  เพื่อเลือกหุนหรือหลักทรัพยที่ตองการจะเขาไปทําการซื้อ-
ขาย เพราะผูลงทุนสวนใหญในตลาดหลักทรัพยฯ ไมใชนักเก็งกําไรที่ตองการผลตอบแทนในระยะ
ส้ัน ประกอบกับผูลงทุนไมใชผูที่ชํานาญในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย  อาจขาด
ความรูควมเขาใจเกี่ยวกับหลักการตางๆ ในการพิจารณาเพื่อการลงทุน ซ่ึงผูลงทุนจะพิจารณาถึง
องคประกอบที่สามารถมองเห็นไดโดยทั่วไป  เชน ผลการดําเนินงานซึ่งพิจารณาไดจากงบการเงิน 
หรือ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย  เปนตน 
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  กรณีการระดมเงินทุนในบริษัทมหาชนจํากัดในปจจุบัน วิธีที่นิยมและเปนที่รูจักกันดี 
คือ การระดมเงินทุนจากตลาดทุน (Capital Market) ซ่ึงมักปรากฏในรูปแบบตางๆ เชน การเสนอ
ขายหลักทรัพยแกนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไป โดยผานหนวยงานวาณิชธนกิจของสถาบัน
การเงิน (Investment Banking) หรือ บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย (Broker) ที่ไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแหลงกลางในการซื้อขายหลักทรัพย โดยมี
วัตถุประสงคที่จะสงเสริมการระดมทุนระดับประเทศ  ดังนั้น การซื้อขายหลักทรัพยจะตองเปนไป
อยางบริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อกอใหเกิดความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกนักลงทุน แตระยะเวลาที่
ผานมามูลคาและปริมาณในการซื้อ-ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ มีแนวโนมสูงขึ้น ทําให
ผลประโยชนตางๆ ก็มีมูลคามหาศาลตามตัวไปดวย  จนเปนเหตุใหหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย ดังจะเห็นไดชัดเจนจากชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540  การกระทําดังกลาว ไดแก การนําขอมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน
กอนบุคคลอื่น หรือเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยที่บุคคลภายนอกยังไมรูถึงขอมูลนั้น อันเปน
การขัดตอหลักความเสมอภาคในการรับรูขอมูลเพื่อการลงทุน 
  จากการที่ราคาหลักทรัพยในตลาดทุนไดพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลายสิบป แตก็ได
เกิดปญหาอันเกิดจากการนําหลักทรัพยมาเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป หรือนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ก็เกิดขึ้นมากมาย จนในที่สุดหลักทรัพยของบางบริษัทก็ถูกเพิกถอนมิใหทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป หรือบางครั้งก็มีราคาหลักทรัพยของบางบริษัทผกผันไมสมเหตุสมผล 
หรือไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับขอมูลที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนซ่ึงไดสมมติใหปจจัยอ่ืน
คงที่ทุกประการ ทั้งนี้กิจการวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่อยูเบื้องหลังของการทําการเสนอ
ซ้ือ-ขาย (Dealing) และมีหนาที่ใหคําปรึกษาและบริการทางการเงินอยางครบวงจรใหกับบริษัท
ขนาดยักษและบุคคลธรรมดาที่มีความมั่งคั่งมหาศาลจะตองเขามามีบทบาทในการเปดเผยและ
สํารวจตรวจสอบขอเท็จจริงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดดวย มิเชนนั้นก็อาจสงผลใหนักลงทุน
ทั้งในและตางประเทศขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบมหาศาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ประกอบกับบุคคลที่เกี่ยวของไมใหความสําคัญตอมาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผู
ลงทุน แมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ก็ยังมิไดชวยบรรเทา
ปญหาที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด และตลอดเวลาอันยาวนานนี้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางแพง
ในการเสนอขายหลักทรัพยก็ยังมิไดถูกนํามาบังคับใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมเลย ทั้งๆ ที่นาจะถือได
วาเปนมาตรการเบื้องตนในการคุมครองผูลงทุนที่ไดเขามาระดมทุน(Raising Fund)ในตลาดทุน 
(Capital Market)ใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกลงทุน และเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการ
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ระดมเงินทุนในระดับประเทศเปนไปอยางมีเสถียรภาพ และสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในที่สุด 
  เนื่องจากการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยไดมีกิจการ
ตางๆ ตองกระทํา พรอมทั้งไดมีการออกหนังสือช้ีชวนใหมาซื้อหลักทรัพยดวย สําหรับประเทศไทย
กฎหมายวาดวยการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนอาจจะยังไมไดมีการดําเนินการไปตาม
หลักการที่ถูกตองและเหมาะสมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาทั้งดานกฎหมาย
และดานเศรษฐกิจ ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ เปนตนโดยเฉพาะในเรื่องของการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวกิจการที่เสนอขายหลักทรัพย ฐานะและผลการดําเนินงานของกิจการ ความ
รับผิดของกิจการที่เสนอขายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการหลอกลวงหรือฉอโกง การควบคุมการเสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชนในทางกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเสนอขาย
หลักทรัพย สําหรับในเรื่องกฎหมายวาดวยการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนนี้ครอบคลุมไปถึง
วิธีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนที่กระทํากันในตางประเทศและที่กระทํากันในประเทศ
ไทย หลักการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนโดยกฎหมาย ซ่ึงรวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับและวิธีการในทางปฏิบัติ ตลอดรวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชน โดยหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนนั้น
จะตองใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย และตัวกิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย
อยางถูกตองและเพียงพอ เพื่อใหประชาชนที่จะลงทุนในหลักทรัพยมีรายละเอียดที่สําคัญสําหรับใช
ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได และมีหลักหามการเสนอขายหลักทรัพยโดยวิธีการ
หลอกลวงหรือกระทําการใดๆไปในทางที่จะใหประชาชนที่จะซื้อหลักทรัพยเขาใจผิดจากความเปน
จริง ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาหลักทรัพยที่เสนอขายจะเขาขายซึ่งองคกรที่เกี่ยวของควบคุมหรือไมก็ตาม 
นอกจากนั้นแลวโดยทั่วไปในการควบคุมขององคกรที่เกี่ยวของจะมีมาตรการที่สําคัญในการ
ควบคุม คือการกําหนดใหการเสนอขายหลักทรัพย ผูเสนอขายจะตองดําเนินการในเรื่องการจด
ทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพยตอองคกรนั้นๆ ตามรายการและรายละเอียดตางๆ ที่จะไดกําหนด
ขึ้น และในเวลาที่เสนอขายหลักทรัพยภายหลังจากที่ไดมีการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย
แลว ผูเสนอขายจะตองจัดทําหนังสือช้ีชวนแสดงรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญตามที่ไดจดทะเบียนไว
พรอมทั้งสงมอบหนังสือช้ีชวนนี้ใหแกผูซ้ือหลักทรัพยดวย สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับองคกรที่
ควบคุมการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน มีหลักที่สําคัญที่จะตองทําความเขาใจตอประชาชน
ทั่วไปวาหลักการของการกําหนดใหจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนไมใชเปนการ
ปองกันการขาดทุนของประชาชนผูลงทุนในหลักทรัพยหรือเพื่อมิใหถูกเอาเปรียบ แตมีหลักการที่
สําคัญคือ เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญใหประชาชนผูซ้ือหลักทรัพย
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สามารถวิเคราะหคุณภาพของหลักทรัพยที่เสนอขายตามหลักเกณฑที่ดีได อีกทั้งกฎหมายยังได
กําหนดในสวนของรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมและองคการในการควบคุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพยและและการออกหนังสือช้ีชวนใหซ้ือ
หลักทรัพย ความรับผิดในทางกฎหมายในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนขึ้น โดยกําหนด
หนวยงานหรือองคกรในการควบคุมและวิธีการตางๆไวอยางชัดแจง ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทมหาชนที่ตองการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กอนที่จะทําการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชน และตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนตอผูลงทุน โดยใหผูออกหลักทรัพย ผูที่เกี่ยวของ ตองรวม
รับผิดหากการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมสมบูรณ ไมถูกตอง หรือเกิดความบกพรองใดๆ ขึ้นโดยผู
ลงทุนจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงปจจุบันนี้ก็
ยังไมอาจเยียวยาความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงพอ 
  กฎหมายฟองคดีแบบกลุม หรือ Class Action ซ่ึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการดําเนินคดี
เพื่อประโยชนของประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผูลงทุนในตลาดทุนดวย ในประเทศสหรัฐอเมริกาได
นําหลักกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาปรับใชในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวกับการดําเนินคดีในทางแพงที่เกี่ยวกับคดีหลักทรัพย โดยถือวาเปนวิธีพิจารณาความแบบพิเศษ
ในศาลที่กําหนดใหผูฟองหรือผูถูกฟองที่อยูภายใตขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกันเขาสู
กระบวนยุติธรรมในทางแพงเปนคดีเดียวกันโดยการ Opt - In หรือ Opt - Out ซ่ึงผลของคําพิพากษา
ผูกพันทั้งกลุม ทั้งนี้เพื่อใหคดีไดดําเนินไปในครั้งเดียว ทําใหเกิดความประหยัดในดานเวลาและ
คาใชจาย และชวยลดปริมาณคดีในศาลไดอยางมาก และหากนําหลักเกณฑตางๆ มาปรับใชกับการ
ดําเนินคดีหลักทรัพยในประเทศไทย ผูเขียนคิดวานาจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึง
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยเราเคยไดมีการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดี
แบบกลุมในการฟองคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย พ.ศ....(Class Action) โดยมีสาระสําคัญคือใหมี
กฎหมายวาดวยการดําเนินคดีแบบกลุมในการฟองคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อชวยใหนักลงทุน
ไดรับการชดใชคาเสียหายจากการฝาฝนกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยไมจําเปนตอง
ฟองคดีเอง ซ่ึงปจจุบันไดมีการนําหลักการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชในการฟองคดีตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองผูบริโภคเทานั้น ทั้งนี้ในการดําเนินคดีแบบกลุมทนายความจะเขามามีบทบาท
สําคัญมาก เนื่องจากผลของคดีจะกระทบตอสมาชิกกลุมทุกคน ซ่ึงศาลจะตองทํางานในเชิงรุก 
(Active) มากขึ้นเพราะตองเขามาตรวจสอบและถอดถอนทนายความที่ดําเนินการไมเหมาะสมเชน 
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มิไดดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนไปเพื่อประโยชนของสมาชิกกลุมทุกๆ ราย หรือมีผลประโยชน
ขัดแยงกับสมาชิกกลุม (Conflict of Interest) เปนตน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการของกฎหมายวาดวยการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชน ในประเด็นที่อาจกอใหเกิดปญหาและความเสียหายตอนักลงทุน ครอบคลุมไปถึงวิธีการ
เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนที่กระทํากันในตางประเทศและที่กระทํากันในประเทศไทย 
หลักการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนโดยกฎหมาย ซ่ึงรวมทั้งระเบียบขอบังคับ
และวิธีการ ในทางปฏิบัติ ตลอดรวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน และหาแนวทางแกไขโดยวิธีดําเนินคดีแบบกลุมโดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
การดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 1.2.2  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนกรณีที่นํามาปรับใชในประเทศไทย 
 1.2.3  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนในตางประเทศ  ศึกษาจากทั้งประเทศที่ใชกฎหมายแบบลายลักษณอักษร หรือระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) และประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณี (Common Law) 
 1.2.4  เพื่อนํามาตรการที่ไดจากการเปรียบเทียบมากําหนดแนวทางแกไขกฎหมายในเรื่องของการ
ดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
  บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยความรับผิดในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 วาดวยการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบันนั้น ออกมาดวยความมุงหวังวา หากมีการดําเนินการไปตามหลักการที่ถูกตอง
เหมาะสม มีการควบคุมที่ดี มีกฎหมายและองคกรในการควบคุมการเสนอขายหลักทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพแลว จะเปนเครื่องมือที่ดีในการระดมทุนจากประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศและ
กระจายรายไดและความเปนเจาของในกิจการตางๆ ออกไปสูประชาชน อันหมายถึงการบรรลุถึง
เปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ แตผลจากการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวมากวา 15ป ผลที่ตามมาก็คือ ไดกอใหเกิดอุปสรรคตอการใชสิทธิเรียกรองและการ
ดําเนินคดี รวมทั้งอาจไมเพียงพอตอการคุมครองผูลงทุนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยฯได ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแบบกลุมเพื่อนํามาใชดําเนินคดีกับผูกอใหเกิด
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ความเสียหายกับประชาชนที่ เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดคาใชจายและเวลาในการดําเนินคดี อีกทั้งยังชวยลด
ปริมาณคดีในชั้นศาล ลงไดดวย 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
  ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมในกรณีที่เกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนเทานั้น ทั้งนี้มิไดหมายรวมไปถึงกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูใชอํานาจฟองผู
ออกหุนกูแทนผูถือหุนกู และกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมใชอํานาจฟองเรียก
คาเสียหายแทนผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 อยูแลว 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
  เปนการใชวิธีวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา คนควาจากหนังสือ 
ตํารา และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ อีกทั้ง จากขอมูล Electronic ตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและ
ตางประเทศ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  เพื่อทราบถึงแนวทางขั้นตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
ในประเด็นที่อาจกอใหเกิดปญหาและความเสียหายตอนักลงทุน และหาแนวทางแกไขโดยวิธี
ดําเนินคดีแบบกลุมโดยศึกษาเปรียบเทียบกับการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 
 1.6.2  เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนกรณีที่นํามาปรับใชในประเทศไทย  
 1.6.3  เพื่อทราบถึงการเปรียบเทียบแนวทางในการดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนในตางประเทศ  ศึกษาจากทั้งประเทศที่ใชกฎหมายแบบลายลักษณอักษร 
หรือระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณี (Common Law) 
 1.6.4  เพื่อทราบถึงแนวทางแกไขกฎหมายในเรื่องของการดําเนินคดีแบบกลุมในการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
 

  ในการดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจจําเปนตองใชเงินทุน กิจการตางๆ จึงตองระดมเงินทุน
จากประชาชนสําหรับการเริ่มตนกิจการ หรือสําหรับการพัฒนา ขยาย หรือดูแลรักษากิจการ หรือ
สําหรับการจัดหาเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชในกิจการ 
 
2.1  แนวคิดท่ัวไปและความเปนมาในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในประเทศไทย 
 2.1.1  ประวัติความเปนมาของการลงทุน1ในหลักทรัพย 

ในการสงเสริมใหมีการระดมทุนของประเทศ  ดังนั้นการซื้อขายหลักทรัพยจะตอง
เปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพื่อกอใหเกิดความเชื่อถือและมั่นใจแกผูลงทุน แตชวงที่ผานมากอนที่
จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีมูลคา
สูงขึ้นมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหผลประโยชนที่ผูเกี่ยวของจะไดรับก็สูงขึ้นเปนเงาตาม
ตัวดวย และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อชวงป พ.ศ.2540ไดมีบุคคลบางกลุมนําขอมูลภายในมาใชเพือ่
แสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองและพวกพองของตนกอนที่ขอมูลดังกลาวจะไดรับอนุญาตให
เปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากการกระทําบาง
ประการที่กอใหเกิดความไมชอบธรรม และไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งถือไดวาการกระทําดังกลาวขัดตอ
หลักความเสมอภาคในการรับรูขอมูลขาวสารอีกดวย 

ในระบบการเงิน (Financial System) มีการเคลื่อนยายเงินออมจากผูมีเงินออมมายังผูที่
ตองการใชเงินทุนอยูตลอดเวลา เรียกวา การเคลื่อนยายเงินทุน หรือการระดมเงินทุนจากประชาชน 
และการเคลื่อนยายเงินออมของประชาชนไปสูกิจการ (Raising Fund) ซ่ึงตองการเงินทุนโดยการ

                                                 
  1  การลงทุน หมายถึง การกันเงินไวจํานวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนที่งอก

เงยขึ้นในอนาคต โดยตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก ความคุมตออัตราเงินเฟอและความเสี่ยงตางๆ ที่ไม
แนนอนอันอาจจะเกิดมีขึ้นในอนาคต และการชะลอการใชจายเงินเพื่อการบริโภคในปจจุบัน อันอาจถือวาเปนการ
ออมอยางหนึ่ง ดังนั้นการลงทุนจึงมีความเกี่ยวโยงกับการออม การคาดการณผลตอบแทนในอนาคตและความ
เสี่ยงตางๆ เปนอันมาก. 
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ออกหลักทรัพย2ประกันการลงทุน เรียกวา การลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Stock Exchange) และใน
ตลาดการเงิน (Financial Market) มีการเคลื่อนยายทุนอยู 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

รูปแบบที่ 1  การเคลื่อนยายทุนโดยตรง โดยกิจการนั้นออกหลักทรัพยจําหนายใหแกผู
ตองการลงทุนโดยตรง 

รูปแบบที่ 2  การเคลื่อนยายทุนโดยตรงระหวางผูลงทุนกับกิจการที่ตองการใชเงินทุน
โดยมีกิจการวาณิชธนกิจ3 (Investment Banking) เปนตัวกลางในการจําหนายหลักทรัพยและชวย
ประกันการจําหนายแกผูที่ตองการใชเงินทุน 

รูปแบบที่ 3  การเคลื่อนยายทุนโดยสถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการระดม
เงินออมจากผูมีเงินออมแลวนําเงินออมนั้นไปจัดสรรใหแกกิจการที่ตองการใชทุนในรูปขอตกลง 
หรือสัญญากูเงิน (Loan Agreement)  
 2.1.2  ความหมายของตลาดการเงิน ตลาดทุน และตลาดเงิน 

ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ตลาดที่จัดใหมีการโอน หรือเปล่ียนมือตั๋ว
เงิน หรือสินทรัพย จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยสินทรัพยองคกรกํากับดูแลนั้นมี
หนวยงานธุรกิจเอกชน สถาบันการเงิน หรือรัฐบาลเปนผูออก ทั้งนี้ตลาดการเงินแบงออกเปนสอง
ประเภทคือ ตลาดเงิน (Money Market)4 และตลาดทุน (Capital Market)5 

                                                 
2  ผูออกหลักทรัพย (Issuer หรือ Company) ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 

2535 ใหหมายความถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  โดยวิธีการออก “ตราสาร” (Instrument) หรือ “ตราสาร
ทางการเงิน” (Financial Instrument) หรือบางครั้งอาจใชคําวา  ผลิตภัณฑทางการเงิน (Financial  Product) หรือ 
หลักทรัพย (Securities) ก็ได. 

3  กิจการวาณิชธนกิจ คือ ธุรกิจที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนและเปนผูกระจายหุนสูสาธารณะครั้ง
แรกโดยตองเปนไปตามกระบวนการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ที่เรียกวา Initial Public Offering : IPO อีกทั้ง
ทําหนาที่เปนนายหนาในการซื้อขายหุนผานตลาดหลักทรัพยและรับบริหารทรัพยสินใหกับลูกคาสถาบัน 
(Institute Customer) ดวย.  

4  ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง สถานที่ที่ผูประกอบธุรกิจสามารถระดมเงินทุนไดดวยวิธีการกูยืม
เงินจากสถาบันการเงินซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางประชาชนผูออมเงินทั่วไปกับผูประกอบธุรกิจที่ตองการ
ใชเงินเพื่อประกอบธุรกิจโดยผูที่ตองรับผิดชอบเงินออมคืนแกประชาชน คือ สถาบันการเงิน สวนผูประกอบ
กิจการมีหนาที่ตองชดใชเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงินโดยตรง แตการระดมเงินทุนจากตลาดเงินนี้มีขอจํากัด 
เนื่องจากมีตนทุนซึ่งอยูในรูปของดอกเบี้ยที่คอนขางสูง และเงินทุนที่ไดมีจํานวนจํากัด จึงสรุปไดวา ตลาดเงิน 
(Money Market) นั้นจะตองเปนแหลงระดมเงินทุนระยะสั้นโดยเงินที่ถูกระดมทุนมานั้นก็จะตองคืนกลับใหกับ
เจาของตามหลักการของทฤษฎีหนี้ (Debt Theory). 

5  ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง สถานที่ที่ผูประกอบธุรกิจสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนผู
ออมเงินไดโดยตรงโดยไมตองผานสถาบันการเงิน ซึ่งผูประกอบธุรกิจจะใชวิธีออกหลักทรัพยเสนอขายแก
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การระดมเงินจากตลาดทุนถือเปนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา เพราะในกรณีที่เปนการ
ระดมทุนโดยการออกหลักทรัพยจะมีการคืนเงินแกผูลงทุนในรูปของเงินปนผล (Dividend) หรือ
หากมีดอกเบี้ยก็มักที่จะกําหนดดอกเบี้ยไวในอัตราที่ต่ํากวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกทั้ง
การระดมทุนจากตลาดทุนซึ่งเปนแหลงเงินทุนระยะยาวที่ผูระดมทุนไมจําตองคืนเงินใหแกผูลงทุน
จนกวาบริษัทนั้นจะไดจดทะเบียนเลิกกิจการ (Liquidation)  

ตลาดทุน (Capital Market) เปนแหลงจัดหาเงินทุนใหแกผูประกอบธุรกิจ และเปนสวน
หนึ่งของระบบการเงินที่ชวยใหการระดมเงินออมจากประชาชนมาใชประโยชนในการลงทุน  ทั้งนี้
ตลาดทุนมีลักษณะพิเศษหลายประการ คือ ผูลงทุนในตลาดทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนในอัตราที่
สูงและพรอมที่จะเสี่ยงตอการขาดทุนตลอดเวลา  ทั้งนี้เพราะมุงหวังตอผลตอบแทนในรูปของกําไร
จากเงินปนผลในอัตราที่สูง โดยมีตลาดหลักทรัพยฯเปนสถาบันตัวกลางแบบพิเศษที่ถูกกําหนด
ขึ้นมาเพื่อเปนกลไกในการที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหเงินทุนไหลเขาสูตลาดทุน ซ่ึงตราสารที่
ใชเปนสื่อกลางในการลงทุนในตลาดทุนจะมีลักษณะแตกตางจากตลาดอื่นๆ อีกทั้งการเจริญเติบโต
ของตลาดทุนขึ้นอยูกับปริมาณเงินทุนที่ผูลงทุนนํามาลงทุนโดยที่มีความคาดหวังวาจะไดรับผล
กําไรจากการนั้นเปนการตอบแทน แตอยางไรก็ตาม จากการที่ราคาหลักทรัพยมีการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลาตามอุปสงคและอุปทานของตลาด (Demand and Supply) อีกทั้งราคาหลักทรัพยก็ยังขึ้น
หรือลงตามปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors) ของหลักทรัพยนั้นๆ และหากมีขาวสารทางดาน
เศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและนอกประเทศมากระทบ ก็ยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคา
                                                                                                                                            
ประชาชน เชน การขายหุนสามัญ หรือหุนกู เปนตน การระดมเงินจากตลาดทุนที่ตนทุนตํ่าเพราะเงินที่คืนแกผู
ลงทุนจะอยูในรูปของเงินปนผล ในกรณีระดมทุนโดยการออกหุน หรือดอกเบี้ยในกรณีระดมทุนโดยการออกหุน
กู ซึ่งมักสามารถระดมไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการระดมทุนจากตลาดทุนจึง
ถือไดวาเปนแหลงเงินทุนระยะยาวที่ผูระดมทุนไมจําตองคืนเงินใหแกผูลงทุนจนกวาบริษัทจะเลิกกิจการโดยมี
การชําระบัญชี (Liquidation) หรือจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระบุไวในหุนกูเทานั้น ทั้งนี้ตลาดทุนอาจ
แบงออกไดเปนสองประเภทคือ ตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) ดังจะกลาว
ตอไปนี้ 
  (1)  ตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง ตลาดที่มีการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 
 (2)  ตลาดรอง (Secondary Market) หมายถึง ตลาดที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยที่ผานการเสนอขายใหแกผู
ลงทุนในตลาดแรกมาแลว โดยผูลงทุนเหลานั้นไดนําหลักทรัพยนั้นมาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอีกในตลาด
รอง ซึ่งไดแก ตลาดหลักทรัพยฯ  

จึงสรุปไดวา ตลาดทุน (Capital Market) จะตองเปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาว โดยเงินที่ถูกระดม
ทั้งจํานวนจะไมมีการคืนกลับไปสู เจาของเงิน  ยกเวน กรณีที่มีการเลิกกิจการโดยตองมีการชําระบัญชี 
(Liquidation) ตามหลักการของทฤษฎีทุน (Capital Theory) เทานั้น. 
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และปริมาณการซื้อขายอยูตลอดเวลาที่ตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการซื้อ-ขายในระหวางวัน ทั้งนี้
เพราะวาราคาหลักทรัพยมีความออนไหว (Sensitive) ตอปจจัยทุกๆ อยางที่มากระทบ จนบางครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของราคาดังกลาวก็ขาดเหตุผลมารองรับและเปนการยากที่จะอธิบายได 

แตอยางไรก็ตาม ความไมแนนอนของปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาวอาจเปนชองทางให
บุคคลบางคนหรือบางกลุม ใชเปนโอกาสในการแสวงหาประโยชนสวนตนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
หรือไมสุจริต ดังเชน มีการสรางราคา หรือกระทําการอื่นใด จนรัฐจําตองมีการตรากฎหมายใหมๆ 
ขึ้นมาเพื่อเอาผิดโดยการใหชดใชคาสินไหมทดแทนกับบุคคลเหลานั้นอยูเสมอๆ 

การเสนอขายหลักทรัพย6ตอประชาชนในประเทศไทยในปจจุบันตองเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หมวด 3 วาดวยการเสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชน มาตรา 63 ถึงมาตรา 89 โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2517 และสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ มีการแยกตลาดทุน
ออกเปน ตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) ออกจากกัน7 และการ
เสนอขายหลักทรัพยในประเทศไทยมีลักษณะที่คลายคลึงกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคือ ใชระบบการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเพื่อเสนอขาย
หลักทรัพย (Filing) เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูล (Disclosure) เปนหลัก  ซ่ึงอาจสรุปไดเปน  2   
กระบวนการ ไดแก กระบวนการการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Process) และ
กระบวนการการเสนอขายหลักทรัพย (Offering Process)8 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

1)  กระบวนการการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Process) ซ่ึงการจัดจําหนาย
หลักทรัพยของไทยเปนไปตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนยายทุนและมีลักษณะคลายกับการจําหนาย
หลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคือ มีการใชรูปแบบการเคลื่อนยายทุนโดยผานสถาบัน

                                                 
6  เปนกระบวนการขายตราสาร หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ผลิตภัณฑทางการเงิน ซึ่งหากใชคําแสลง

ของนักการเงิน   ก็คือ คําวา “ กระบวนการขายกระดาษตอประชาชน หรือ Paper Game ” แตจริงๆ แลวมันไมใช
กระดาษ เพราะมีทฤษฎีตราสาร 3 ทฤษฎี อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว. 

7  ระบบตลาดการเงิน มี 2 ประเภท คือ ระบบตลาดแรก (The Primary Market)  คือ จะมีการระดมเงิน
ออมจากประชาชนไปใชในกิจการโดยแลกเปลี่ยนกันดวยตราสารทางการเงิน โดยจะไดรับตราสาร หรือกระดาษ 
ที่เรียกวา  Paper Game แตเปนกระดาษที่ถูกตองตามกฎหมาย  ที่รัฐออกกฎหมายมารับรอง   การรับรองของรัฐนี้ 
สากลก็ยอมรับ เชนใบหุนธนาคารกสิกรไทย และระบบตลาดรอง (The Secondary Market) หมายถึง ตลาดซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนตราสารที่ผานการระดมทุนจากตลาดแรกมาแลว.  

8  พิเศษ  เสตเสถียร.  (ม.ป.ป.).  กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย.  หนา 16 – 29.  อางถึงใน  
ประภาส  สุวรรณจิตอารีย.  (2546).  ความรับผิดในทางแพงในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน .               
หนา 43-53.   

DPU



11 
 

ตัวกลาง (Intermediary) ที่ เรียกวา กิจการวาณิชธนกิจ (Investment Banking) เพื่อชวยในการ
จําหนายและประกันการขายหลักทรัพย (Underwriting) 

 2)  กระบวนการการเสนอขายหลักทรัพย (Offering Process) ตามกฎหมายของไทย 
บริษัทที่จะทําการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนไดจะตองจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด9 
เทานั้น เวนแตเปนการเสนอขายหุนกูของบริษัทจํากัด สําหรับกรณีที่ตองการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมจะตองขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.)10 เสมอ ซ่ึงถือวาเปนขั้นตอนที่มีความแตกตางจากการเสนอขายหลักทรัพยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เพราะทั้งสองประเทศดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติเชนวานี้ไวแต
อยางใด 

    ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหแบง
กระบวนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน (Offering Process)11ออกเปนสามขั้นตอน ดังจะ
กลาวตอไปนี้ 

    (1)  ขั้นตอนการอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยใหม  
            พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหามมิให

กิจการผูออกหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม  เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสให
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีอํานาจใชดุลพินิจในการ
พิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมของหลักทรัพยที่จะเสนอขายตอประชาชน เวนแตกรณีที่
เปนการขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม กฎหมายยอมใหกระทําไดโดยมิตองขออนุญาตแตอยางใด             

  ผูที่ประสงคที่จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยออกใหมตอประชาชน จะตอง
ยื่นขออนุญาตกอนและหากไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลว ขั้นตอไปก็ตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลรางหนังสือช้ีชวน หรือจะยื่น
                                                 
  9  ในบริษัทมหาชนจํากัด กระบวนการออกหลักทรัพย (Issuing Process) เปนไปตาม พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ซึ่งสามารถออกไดทั้งหุนสามัญและหุนกู สําหรับในบริษัทจํากัด ไมสามารถออกหุนกูได       
จะออกไดแตเฉพาะหุนสามัญเทานั้น.   

10  http://www.sec.or.th.  
11  Offering  Process หรือ กระบวนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ตองใชและเปนไปตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.2535 ฉบับเดียวเทานั้น อีกทั้งกระบวนการในการเสนอขาย
หลักทรัพยตองเปนไปตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ดวยเชนกัน ยกเวนกรณีมีการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีกระบวนการ
แตกตางกับกระบวนการออกหลักทรัพย ( Issuing Process ) ที่ตองเปนไปตามกฎหมายหลายฉบับ. 
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ขออนุญาตพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน
ก็ได ความแตกตางของสองวิธีขางตนคือ ในกรณีแรกจะใชระยะเวลานานกวากรณีหลัง เพราะกรณี
หลังเมื่อไดรับอนุญาตก็สามารถที่จะกระจายหลักทรัพยตอประชาชนไดทันที 

        ทั้งนี้ การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนอาจจําแนกไดเปน 3 กรณี 
ดังนี้คือ 

        กรณีแรก  กรณีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนครั้งแรก (Initial Public 
Offering : IPO) ของบริษัทมหาชน จํากัด  ซ่ึงเปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมในวงกวางเปน
ครั้งแรกใหแกประชาชน ซ่ึงในกรณีนี้สามารถเสนอขายไดเฉพาะหลักทรัพยประเภททุน(Equity 
Securities) เทานั้น อันไดแก หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์  กลาวคือไมอาจที่จะเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหนี้ (Debt Securities) เชน หุนกู  ตั๋วเงิน หลักทรัพยที่เปนตราสารสัญญาทั่วๆ ไป เชน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกู (Warrant) ได  และ ตามมาตรา 32  แหงพระราช บัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทนี้จะทําการขออนุญาตเสนอขายไดตอเมื่อบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไดจดทะเบียนหนังสือ
บริคณหสนธิแลวเทานั้น  ทั้งตองมีวัตถุประสงคการประกอบธุรกิจที่ชัดแจงและมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ประกาศกําหนดไว เชน มีลักษณะทีเ่ปน
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไมมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย มี
การดําเนินงานและมีโครงสรางทางการเงินและการถือหุนที่ชัดเจน มีผูบริหารที่มีจริยธรรมและไมมี
ประวัติดางพรอย  เปนตน 

        กรณีที่สอง  กรณีการเสนอขายหลักทรัพยที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนการ
ออกหลักทรัพยในครั้งอื่นที่มิใชครั้งแรกของบริษัทมหาชนจํากัด อีกทั้งยังสามารถที่จะเสนอขายได
ทั้งหลักทรัพยประเภททุน (Equity Securities) และหลักทรัพยประเภทหนี้ (Debt Securities) ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 33  กําหนดวา ผูเสนอขาย
หลักทรัพยประเภทนี้จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตองมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจที่ชัดแจงและมีคุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศกําหนดไวเชนเดียวกับกรณีแรก 
แตหากเปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทั้งหมดใหกับผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูล
คาที่ เสนอขายนั้นแลว ไมจําตองขออนุญาต ทั้งนี้ เปนไปตามขอยกเวนแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคทาย    
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        กรณีที่สาม  กรณีการเสนอขายหลักทรัพยประเภทหนี้ (Debt Securities) ของ
บริษัทจํากัด เพื่อสงเสริมและพัฒนาตราสารการเงินประเภทหนี้ กฎหมายอนุญาตใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูประกาศกําหนด 

    (2)  ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย 
     ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 บัญญัติใหผูเสนอ
ขายหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลที่จําเปน เพื่อใหประชาชนมีขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจลงทุนจอง
ซ้ือหลักทรัพย โดยผูเสนอขายหุนตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวน หรือเรียกอีกอยางวา การทํา Filing ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และหากพบวาขอมูลยังไมถูกตองหรือไมครบถวน ก็อาจขอใหผูเสนอ
ขายหลักทรัพยนั้นแกไขเพิ่มเติมขอมูลได 

          กระบวนการเปดเผยขอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีกลไกที่คลายกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ตองมีการเปดเผยขอมูลกอนการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อใหองคกรที่
ควบคุมดูแลไดพิจารณาขอมูลที่จะมีการเปดเผยกอนที่จะเผยแพรขอมูลดังกลาวตอผูลงทุน และ
จะตองดูแลใหระดับของขอมูลที่จะเปดเผยนั้นมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของผู
ลงทุน ซ่ึงกลไกที่ใชในการเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ไดแก การทํา Filing ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน คือ Pro-
Filing Period  Waiting Period  และ Post- Effective Period12  
             การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (Filing the Registration Statement) ทุกครั้ง
กอนที่จะเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ผูเสนอขายหลักทรัพยจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด ทั้งใน
รูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเลคโทรนิคส ซ่ึงตองมีขอมูลถูกตองตรงกันตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ ก.จ. 44/2543 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  ขอ 2 

          พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 65 และ 
มาตรา 66 กําหนดใหการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ จะกระทําไดตอเมื่อผู
เสนอขายหลักทรัพยไดทําการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน และแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับแลว  ซ่ึงจะยื่นพรอมกับคําขออนุญาตออก
หลักทรัพยใหม หรือยื่นภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหออกหลักทรัพยใหมแลวก็ได ซ่ึงแบบแสดง
                                                 

12  ประภาส  สุวรรณจิตอารีย.  (2546).  ความรับผิดในทางแพงในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน.  
หนา 48-49.  
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รายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนดังกลาวจะมีผลใชบังคับ (Effective Date) เมื่อพนกําหนด 45 วัน
นับแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับแบบ
แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนั้นแลว หรืออาจมีผลใชบังคับกอนกําหนดเวลาดังกลาว
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะประกาศกําหนดตาม มาตรา 
67 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่  กจ. 44/254313 แบบรายการขอมูลจะตองมีขอมูลตามที่กฎหมายกําหนดใหมีการเปดเผย
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 69 ถึงมาตรา 
71  สวนรางหนังสือช้ีชวนจะตองมีรายการตรงกับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

                                                 
13  ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 20 กําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการมีผลใชบังคับโดยที่  
 (1)  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือ  
ช้ีชวน ในกรณีมิไดกําหนดไวเฉพาะเปนอยางอื่น  
 (2)  เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือ    
ช้ีชวน ในกรณีดังตอไปนี้  
  (ก)  การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน  
  (ข)  การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกูที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ  
  (ค)  การเสนอขายหุนกูอนุพันธที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายเปนรายบริษัท เวนแตเปนการเสนอ
ขายหุนกูอนุพันธนั้นเปนครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตในแตละครั้ง ( (ก) และ(ข) ไมใชบังคับกับการ
เสนอขายหุนกูอนุพันธ)  
 (3)  เมื่อพนกําหนดสามวันทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลและราง
หนังสือช้ีชวนในกรณีดังตอไปนี้ 
  (ก)  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนภายในสามเดือนนับแตวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนของการเสนอขายหลักทรัพยประเภทเดียวกันกับที่ออกโดยบริษัทที่ออก
หลักทรัพยเดียวกันมีผลใชบังคับในครั้งกอน  
  (ข)  การเสนอขายหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายไดหลายครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เวนแตเปนการเสนอขายหลักทรัพยนั้นในครั้งแรก  
  (ค)  การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่มีลักษณะตามขอ12/1(4) ((ก) และ(ข) มิใหใช
บังคับกับการเสนอขายหุนกูอนุพันธ)  
 (4)  ในวันทําการถัดจากวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล และรางหนังสือช้ีชวน ใน
กรณีเปนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนสถาบันตามขอ 12/2(5) หรือ การเสนอขาย
หุนกูอนุพันธที่มีลักษณะเปนหุนกูระยะสั้นตามขอ 12/2(7). 
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ซ่ึงตองมีสาระสําคัญของขอมูลที่ไมแตกตางกันนัก ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนจะตองมีลายมือ
ช่ือของบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก.จ.44/2543 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการ
ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 17  รับรองไว 

        ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหแบง
กระบวนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน (Offering Process)14ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังจะกลาว
ตอไปนี้ คือ 

        1.  ขั้นตอนการอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยใหม  
                                     พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหาม            
มิใหกิจการผูออกหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม  เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสให
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีอํานาจใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมของหลักทรัพยที่จะเสนอขายตอประชาชน เวนแตกรณีที่
เปนการขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมเทานั้นที่กฎหมายยอมใหกระทําไดโดยมิตองขออนุญาต
แตอยางใด 
    ผูที่ประสงคที่จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยออกใหมตอประชาชน จะตอง
ยื่นขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)กอน และ
หากไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลว 
ขั้นตอไปก็ตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลรางหนังสือช้ีชวน หรือจะยื่นขออนุญาตพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนก็ได ความแตกตางของสอง
วิธีขางตนคือ ในกรณีแรกจะใชระยะเวลานานกวากรณีหลัง เพราะกรณีหลังเมื่อไดรับอนุญาตก็
สามารถที่จะกระจายหลักทรัพยตอประชาชนไดทันที 

        2.  ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย 
                                     ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บัญญัติให             
ผูเสนอขายหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลที่จําเปน เพื่อใหประชาชนมีขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ

                                                 
 14  Offering Process หรือ กระบวนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ตองมี 5 ประเภท และตองใช 

และเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ฉบับเดียวเทานั้น และกระบวนการใน
การเสนอขายหลักทรัพยตองเปนไปตาม  พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยกเวนการออกพันธบัตรรัฐบาล (ซึ่งแตกตางกับ
กระบวนการออกหลักทรัพย (Issuing Process) ที่ตองใชกฎหมายหลายฉบับ). 
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ลงทุนจองซื้อหลักทรัพย โดยผู เสนอขายหุนตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน หรือเรียกอีกอยางวา การทํา Filing ตอ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และหากพบวาขอมูลยังไมถูกตองหรือไมครบถวน 
ก็อาจขอใหผูเสนอขายหลักทรัพยนั้นแกไขเพิ่มเติมขอมูลได 

             กระบวนการเปดเผยขอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีกลไกที่คลายกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ตองมีการเปดเผยขอมูลกอนการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อใหองคกรที่
ควบคุมดูแลไดพิจารณาขอมูลที่จะมีการเปดเผยกอนที่จะเผยแพรขอมูลดังกลาวตอผูลงทุน และ
จะตองดูแลใหระดับของขอมูลที่จะเปดเผยนั้นมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของผู
ลงทุน ซ่ึงกลไกที่ใชในการเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ไดแก การทํา Filing ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน คือ         
Pro-Filing Period  Waiting Period  และ Post-Effective Period15  
                             3.  ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 
    การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (Filing the Registration Statement) ทุกครั้ง
กอนที่จะเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ผูเสนอขายหลักทรัพยจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด ทั้งใน
รูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเลคโทรนิคส ซ่ึงตองมีขอมูลถูกตองตรงกันตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ ก.จ. 44/2543  เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  ขอ 2 
  
2.2  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา16 

หลักการในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเปนไป
ตามทฤษฎีเคลื่อนยายทุน โดยสวนที่ตองการจะเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนนั้นจะมีทั้งการ
เคลื่อนยายทุนโดยตรงที่ไมมีตัวกลางในการระดมทุนจากประชาชน (Direct Offering) และการ
เคลื่อนยายทุนทางตรงและมีกิจการวาณิชธนกิจที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง (Intermediary) เพื่ออํานวย
ความสะดวก รวมไปถึงทําการประกันการขายภายใตเงื่อนไขที่ไดทําไวในขอตกลงจัดจําหนาย
หลักทรัพย (Underwriting Agreement) แตกระบวนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนนั้น
โดยมากมักจะเริ่มตนจากกระบวนการในการจัดจําหนาย (Underwriting Process) ซ่ึงกิจการผูออก

                                                 
15  ประภาส  สุวรรณจิตอารีย.  (2546).  ความรับผิดในทางแพงในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน.  

หนา 48-49.  
16  แหลงเดิม.  หนา 13 – 29. 
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หลักทรัพยจะตองขอคําแนะนําและความชวยเหลือในการดําเนินกระบวนการตามกฎหมาย รวมทั้ง
การจัดทําเอกสารและคําปรึกษาทางการเงินตางๆ ที่เกี่ยวของและตลอดไปจนถึงการกําหนดราคา
หลักทรัพยที่จะทําการเสนอขาย  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่กิจการผูออกหลักทรัพยจําตองไดรับความ
ชวยเหลือจากผูจัดจําหนายซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบที่ใชกันอยูโดยทั่วไป และแบบพิเศษบางอยางขึ้นอยู
กับพฤติการณฉุกเฉินในแตละสถานการณ แตการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนนั้น กิจการผู
ออกหลักทรัพยจะตองเผชิญกับขอจํากัดหลายประการ กิจการผูออกหลักทรัพยไมมีเครื่องมือ 
(Wherewithal) หรือผูเชี่ยวชาญในดานอุตสาหกรรมการเงินที่จะมาดูแลการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนโดยตรง  ดังนั้นการเคลื่อนยายทุนทางตรง (Direct Offering) นั้น จึงมีขอจํากัดอยูมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนการเสนอขายหลักทรัพยจํานวนมากก็มักจะตองใชบริการเครือขายของ
นายหนาและผูคาหลักทรัพย (Broker-Dealer Network) และตองใชนักขาย (Sales Person) ที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวกับ SEC และนอกจากนี้ Uniform Securities Act ซ่ึงเปนกฎหมายที่สรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายหลักทรัพยในแตละมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกายังกําหนดให
บุคคลที่จะกระทําการเปนนายหนา (Broker) หรือตัวแทน (Agent) ของกิจการผูออกหลักทรัพยใน
การดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยจะตองจดทะเบียนไวกับหนวยงานประจํามลรัฐนั้นดวย ทั้งนี้จะ
เปนไปตามกฎหมายภายในของแตละมลรัฐ 

     2.2.1  การเคลื่อนยายทุนโดยตรง (Direct Offering) อาจเกิดขึน้ไดใน 5 กรณี ดงัตอไปนี้ 

          2.2.1.1  ในกรณีที่กิจการผูออกหลักทรัพยตองการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนโดย
ใกลชิดกับนักลงทุนดวยเหตผุลบางประการ เชน เพื่อลดตนทุนในการจัดจําหนายหลักทรัพย เปน
ตน หรือ 

               2.2.1.2  ในกรณีที่ผูถือหุนเดิม (Existing Shareholders) ตองการที่จะทําการขายหุนของตน
ใหแกผูถือหุนคนอื่น จึงไมจาํเปนตองใชวธีิการยุงยากมาก หรือ 
         2.2.1.3  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยวธีิการเฉพาะเจาะจงแกบุคคลบางกลุม
โดยตรง (Direct Private Placement) ซ่ึงมีวธีิการที่ไมยุงยาก หรือ 
               2.2.1.4  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนโดยวิธีการยื่นซองปดผนึกเขา
ประมูล (Public Sealed Bidding) โดยผูเสนอราคาที่ดีที่สุด เปนผูไดหลักทรัพยนั้นไป ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนทางเทคนิคบางประการ แตกรณีนี้เกิดขึ้นไดยาก หรือ 
         2.2.1.5  ในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพยนั้นใชเปนหลักประกันการใหสินเชื่อโดยผูใหกู
ในทางพาณิชย (Commercial Lenders) เชน การกูยืมโดยมีหลักประกันจากธนาคาร (Secured Bank 
Loan) การกูยืมโดยมีการจํานองทรัพยสิน (Mortgage Loan) การกูยืมเพื่อการจัดหาเครื่องมือในการ
ประกอบธุรกิจ (Equipment Loan) เชน เครื่องจักร ระบบการสื่อสาร ฯลฯ  หรือ การจัดสรรเงินทุน
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แบบ  Leaseback Arrangement ซ่ึงคู สัญญาฝายหนึ่งจะทําการขายทรัพยสินใหแกผู ซ้ือ และผู               
ซ้ือมีขอตกลงวาผูซ้ือจะใหเชาทรัพยสินนั้นแกผูขายทรัพยสินนั้นเปนการตอบแทน ซ่ึงจะทําใหผูซ้ือ
มีสิทธิใชสอยทรัพยสินนั้นไดอยางเต็มที่โดยไมตองนําเงินทุนมาจมอยูในทรัพยสินนั้นและอาจมี
สิทธิประโยชนทางภาษีบางประการอีกดวย (Tax Benefit) 
     2.2.2  ขั้นตอนการเสนอขายหลักทรัพยตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบัญญัติหลักทรัพย  ค.ศ.1933 ไมประสงคที่จะใหมีการเสนอขาย หรือสงมอบ
หลักทรัพยสําหรับการขายหลักทรัพยกอนที่จะมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจของผู
ลงทุน ดังนั้นจึงไดสรางกลไกในการเปดเผยขอมูลโดยการใหผูที่ประสงคจะเสนอขายหลักทรัพย  
ตอประชาชนทําการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (Registration Statement) และการเสนอขาย
หลักทรัพยและการสงมอบหลักทรัพยในการขายจะกระทําไมไดจนกวาแบบแสดงรายการขอมูล
ดังกลาวจะมีผลใชบังคับ (Effective Date) การเสนอขายหลักทรัพยนี้เพื่อที่จะใหผูลงทุนทั่วไป
สามารถรับทราบไดถึงขอมูลที่มีการเปดเผยตามกฎหมายซึ่งจําเปนตอการตัดสินใจในการลงทุน 
กฎหมายจึงกําหนดใหผูประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยตองทําการยื่นรางหนังสือช้ีชวน 
(Prospectus) มาพรอมกับแบบแสดงรายการขอมูลดวย แตมีขอที่ตองยอมรับอยูวาขอมูลตางๆ ที่
ปรากฏในหนังสือช้ีชวนนั้นไมใชเร่ืองที่เกี่ยวของ หรือมีน้ําหนักในการตัดสินใจของนักลงทุนโดย
ทั่วๆ ไป แตเปนขอมูลที่มีไวสําหรับผูมีวิชาชีพในทางการลงทุน (Investment Professionals) เชน 
ผูชํานาญการคนควา  (Research Analysts)  ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) หรือนายหนา
หรือผูคาหลักทรัพย (Broker-Dealer) เปนตน 

ตามรัฐบัญญัติ ค.ศ.1933 สามารถแบงชวงเวลาในการดําเนินการในขั้นตอนการเสนอ
ขายหลักทรัพยออกเปนสามชวง17ไดแก ชวงกอนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (Pre-Filing 
Period) ชวงรอคอยการมีผลใชบังคับ (Waiting Period) และชวงภายหลังการมีผลใชบังคับ (Post-
Effective Period) 
     2.2.3  คําพิพากษา  กรณีศึกษา และบทความที่เกี่ยวของ 
                2.2.3.1  กรณีบริษัท Parmalat ซ่ึงเปนบริษัทที่ถูกศาลเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีเศรษฐกิจของ
อเมริกา (Class Action Lawsuit) กลาวโทษวามีสวนรวมกับจําเลยอื่นๆ ในการหลอกลวงทางการเงิน 
ทําใหนักลงโทษ นายหนา สถาบันทางการเงิน และผูไดรับการเสนอซื้อหุนสามัญ และ/ หรือหุนกู
ของบริษัท ปารมาลาท ไฟแนนซเซียเรีย เอส พี เอ บริษัทสาขา เละบริษัทในเครือ ตั้งแตวันที่ 5 
มกราคม 2542 และวันที่ 18 ธันวาคม 2546  และตอมาศาลดังกลาวไดมีคําส่ังใหผูที่ไดรับความ

                                                 
17  รัฐบัญญัติหลักทรัพย ค.ศ. 1933, Section 5.  
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เสียหายดังกลาว(Class Members)ไดรับชําระเงินคืนบางสวน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50 ลาน
ดอลลารสหรัฐ 

           ทั้งนี้ ศาลไดนิยามใหผูเสียหายของคดี (Class Member) รวมทั้งบุคคลและนิติ
บุคคลที่ซ้ือหุนสามัญและหุนกูของบริษัทในเวลาดังกลาวที่ไดรับความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นโดย
ไมคํานึงวาบุคคลนั้นๆ อาศัยอยูที่ใด หรือซ้ือหุนของบริษัทจากที่ใด โดยมีการสงจดหมายเพื่อแจง
ใหผูเสียหายทราบเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายที่พวกเขาควรจะไดรับ และจะมีการประกาศตามสื่อ
ตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกอนมีการอานคําตัดสินของศาล
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ที่มลรัฐนิวยอรค หลังจากที่ศาลไดพิจารณาเพื่ออนุมัติขอตกลงดังกลาว 

           ผูที่เกี่ยวของกับขอตกลงนี้สามารถดําเนินการงายๆ โดยการรอฟงขาวเกี่ยวกับ
วิธีการชําระเงิน หรืออาจจะขอถอนตัวจากขอตกลงนี้ หรือโตแยงขอตกลงนี้ การถอนตัว และการ
โตแยงทําไดถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ในขณะที่ยังไมมีการชําระเงินตามขอตกลงนี้ เพราะยังอยูใน
ขั้นตอนการพิจารณาคดีกับจําเลยอื่นๆ โดยที่ยังไมมีแผนการในการชําระเงินในขณะนี้ จึงเปนการ
ยากที่จะบอกวาผูเสียหายแตละรายจะไดรับเงินจํานวนเทาใด หรือคาเฉลี่ยตอหุนเปนเทาใด การ
ชําระเงินจะเปนไปตามจํานวนที่ระบุในแบบฟอรมที่ผูเสียหายรองขอและจํานวนหุนของบริษัทปาร
มาลาทที่ถืออยู  
                2.2.3.2  กรณีบริษัท Enron Corp.18 ซ่ึงเปนบริษัทการคาพลังงานชั้นนําของโลก ที่มี
จุดเริ่มตนมาจากธุรกิจกาซธรรมชาติและไฟฟา และตอมาไดขยายรูปแบบการดําเนินธุรกิจ อยาง
รวดเร็วและหลากหลาย อาทิเชน การคาสินคาบริหารความเสี่ยงราคากาซธรรมชาติ และไฟฟา 
การคาปลีกพลังงาน เปนตน ซ่ึงธุรกิจเหลานี้เปนธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง แตในทางกลับกันก็มี
ความเสี่ยงสูงมากเชนกัน และไมมีสินทรัพยรองรับ ในอดีตอันรุงเรือง บริษัท Enron ไดเติบโตอยาง
รวดเร็ว และเคยเปนบริษัทอันดับที่ 7 ในรายชื่อบริษัททั่วโลกของ Fortune 400 ซ่ึงนับไดวาเปนคดี
ลมละลายที่ใหญที่สุด ในประวัติศาสตร ของประเทศสหรัฐอเมริกา และสงผลกระทบตอการจาง
งานของพนักงานของบริษัทกวา 21,000 คน 

          การลมละลายของบริษัท Enron มีสาเหตุหลัก มาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจใน
เชิงรุก และมีความเสี่ยงสูง ธุรกิจหลักของ Enron สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ธุรกิจการ
ลงทุน และธุรกิจการคา(Trading) ซ่ึงมักจะไมมีสินทรัพยรองรับ สําหรับธุรกิจการลงทุนที่ผานมา
การลงทุนบางอยางขาดความเชื่อมโยง กับธุรกิจหลักดานการคาพลังงานไฟฟา และกาซธรรมชาติ 
เชน การลงทุนสรางโรงไฟฟาดาบอล (Dabhol) ในประเทศอินเดีย การลงทุนในธุรกิจน้ํา และใน
ธุรกิจโทรคมนาคม (Broad Band Communication) ซ่ึงสงผลใหบริษัทกอหนี้จํานวนมหาศาลถึง 9 
                                                 

18  วรากรณ สามโกเศศ.  (2549,  13 กรกฎาคม).  “ENRON กับ CEO โจรๆ.”  มติชนรายวัน.  หนา 6.   
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พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในสวนของโรงไฟฟาดาบอลในประเทศอินเดีย รัฐบาลและการไฟฟา
แหงรัฐ Maharashtra ทําผิดสัญญาซื้อขายไฟฟา ที่ทําไวกับบริษัทดาบอล เพาเวอร จํากัด ซ่ึงมี Enron 
เปนผูถือหุนใหญ โดยปฏิเสธที่จะจายคาไฟฟา ใหแกโรงไฟฟาดาบอลตามที่ไดมีขอตกลงไว โรงไฟฟา              
จึงหยุดเดินเครื่องตั้งแตเดือนมิถุนายน 2544 คาเสียหายตอ Enron จากการที่การไฟฟาและรัฐบาล
ของอินเดีย ทําผิดสัญญากับโครงการดังกลาว คิดเปนมูลคาสูงถึง 5 พันลานเหรียญสหรัฐ ธุรกิจอีก
ประเภทคือ ธุรกิจการคา (Trading) ก็มีความเสี่ยงสูงเชนกัน บริษัท Enron นับไดวาเปนผูนําและผู
บุกเบิกในการทําธุรกิจการคา โดยทําหนาที่เปนผูคาคนกลางในการซื้อขายไฟฟาและกาซธรรมชาติ 
รวมถึงสินคาการบริหารความเสี่ยงรูปแบบตางๆ ธุรกิจการคานี้สามารถทําไดโดยที่บริษัทไม
จําเปนตองเปนเจาของสินทรัพยโรงไฟฟา หรือทอกาซธรรมชาติรองรับการซื้อขาย ถึงแมวาการคา
ดังกลาว อาจกอใหเกิดภาระผูกพัน (Liabilities) เปนมูลคามหาศาล ซ่ึงที่ผานมาผลการดําเนินธุรกิจ
การคาของ Enron นํามาซึ่งรายไดและผลกําไรสูงถึงรอยละ 70 ของรายไดบริษัททั้งหมด แตผลกําไร
ของบริษัทที่ดูสวยหรู นํามาซึ่งราคาหุนในตลาดที่สูงถึง 90 เหรียญตอหุนในเดือนสิงหาคม 2543 
นั้น เปนเพียงตัวเลขดานเดียว การคาที่มีความเสี่ยงสูงนํามาซึ่งภาระผูกพัน และหนี้สินจํานวนมาก
เชนกัน แตตัวเลขหนี้สินดังกลาว กลับไมปรากฏในบัญชี Enron มีกลไกการซอนภาระหนี้สิน ของ
บริษัทโดยการจัดตั้ง Shell Company จํานวนหลายบริษัทเพื่อเปนผูถือภาระหนี้สิน โดยบริษัท
เหลานี้มีผูบริหารระดับสูงของบริษัท Enron เปนประธานบริษัท ดังนั้นตัวเลขรายไดของบริษัท
ตามที่แสดงในบัญชี จึงเปนตัวเลขที่สูงเกินควร เนื่องจากภาระหนี้ที่แทจริงจํานวนหนึ่ง ถูกซอนอยู
ใน Shell company ตอมาเมื่อภาระหนี้สิน และความเสี่ยงถูกเปดเผยตอสาธารณชน ราคาหุนของ
บริษัทจึงลดลงอยางรวดเร็วเหลือเพียง 0.01 เหรียญสหรัฐตอหุน เมื่อเดือนธันวาคม 2544 ที่ผานมา 
สงผลใหฐานะการเงินของบริษัททรุดตัวจนเกือบลมละลาย ระบบบัญชีขาดการตรวจสอบ ถึงแม
การรายงานฐานะการเงิน จะตองไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอิสระ (Auditor) อยางบริษัท 
Andersen ซ่ึงเปน 1ใน 5 บริษัทยักษใหญในธุรกิจการตรวจสอบบัญชีช้ันนําของโลก วิธีการทําบัญชี
ที่มีเงื่อนงําซอนเรน กลับไมไดรับการเปดเผย ตอสาธารณชนหรือผูถือหุนแตอยางใด นอกจากนี้
องคกรรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ก็ไมไดเขาดูแลตรวจสอบ  
          เริ่มตั้งแตในป 1993  Fastow  จึงไดคิดรูปแบบกิจการนอกบัญชีที่เรียกวา "Special-Purpose  
Entity"  ( SPE )  ขึ้น และจัดตั้งขึ้นเปนจํานวนถึงหลายรอยแหง เพื่อใหกิจการเหลานี้เปนที่รองรับหนี้สิน ที่โยกยาย
มาจาก Enron โดยเฉพาะเปนการกําจัดรายการหนี้สินเหลานั้นออกจากบัญชีของ Enron โดยที่ 
Enron ยังคงครอบครองสินทรัพยตางๆ ที่เปนหลักประกันหนี้สินเหลานั้นอยูเชนเดิม จน Enron  มี
หนี้สินลนพนตัวจากการโยกยายถายหนี้เสีย ตกแตงบัญชีโดยการแสดงขอมูลทางการเงินอันเปน
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เท็จ  ฯลฯ จนในที่สุดศาลก็พิพากษาใหลมละลายและลงโทษทางอาญาแก CEO หลายคนและคนละ
หลายกระทง รวมทั้งกรณี Insider Trading ดวย 

          นาย Kenneth Lay ผูกอตั้งและอดีต CEO ของบริษัท Enron  ซ่ึงถูกศาลตัดสินวา
ผิด ในคดีฉอฉลคดโกงที่ใหญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา คงทําใหหลายคน
รํ่ารวยจากราคาหุน 90 เหรียญสหรัฐของ Eron บริษัทดานพลังงานที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในโลกใน
อดีตเมื่อ 6 ปกอน ตกลงมาเปน 15 เซ็นต (ขึ้นมา 4 เซ็นต หลังจากวันที่ตัดสินคดี) จนทําใหผูถือหุน
สูญเสียเงินไปรวม 60,000 ลานเหรียญสหรัฐ Kenneth Lay และ Jeff  Skilling อดีต CEO ถูกศาล
ตัดสินวา หลอกลวงผูถือหุนและลูกจาง กําลังรอคอยคําตัดสินลงโทษของศาลในเดือนตุลาคมที่จะ
ถึงนี้ Kenneth Lay ถูกศาลตัดสินวา ผิดถึง 6 กระทง ซ่ึงลวนเกี่ยวพันกับการหลอกลวง ฉอฉล คด
โกงโดยสมคบกับ Jeff  Skilling ผูเปน CEO ของบริษัทอยางแนนอน Kenneth Lay กอตั้งบริษัท 
Enron สรางทอสงกาซ เมื่อประสบความสําเร็จ ก็หันไปเปนบริษัทคาขายในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา 
และพลังงานทุกรูปแบบในป 2000 Enron เปนบริษัทอันดับ 7 ของ Fortune 500 โดยมียอดขายปละ 
101,000 ลานเหรียญสหรัฐ (เทากับกวาครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยหรือประมาณเกือบ 4 เทา
ของงบประมาณไทย)ในเดือนธันวาคมป 2001 เร่ืองแดงขึ้นเมื่อบริษัทขาดเงินสด ขอพึ่งศาลในการ
เปนบริษัทลมละลายสัญญาณไมดีเริ่มปรากฏกอนหนานี้ โดยไตรมาสสุดทายของป 2001 Enron 
ขาดทุน 638 ลานเหรียญสหรัฐ Jeff  Skilling ลาออกจากการเปน CEO และ Kenneth Lay เจาของ
เปน CEO แทน Lay และ Skilling รวมกันฉอฉลโดยสรางหลักฐานบัญชีปลอมวาบริษัทมียอด
กระแสเงินสดถึง 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2000 (ตอมาพบวาจริงๆ แลว มีแค 153 ลานเหรียญ
สหรัฐ) และมีกําไรถึง 1 พันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องโกหก Lay และ Skilling แอบขายหุนของ
ตนเองไดเงินไปนับลานๆ เหรียญสหรัฐ กอนที่ราคาจะตกเนื่องจากขอมูลวาบริษัทขาดทุน และใกล
ลมละลาย ปรากฏตอสาธารณะ นอกจากนี้ยังรวมมือกับบริษัทที่ปรึกษาบัญชียักษคือ Arthur Andersen Llp                   
แตงบัญชีหลอกลวงวามีกําไรจนบริษัทยักษนี้ตองปดกิจการไปในที่สุด ในป 2005 ศาลสูงสหรัฐ
ตัดสินวา Arthur Andersen Llp ไมมีความผิดในเรื่องดังกลาว แตกระนั้นก็ตามบริษัทก็สูญเสีย
ช่ือเสียง และคนจํานวนมากตกงาน คดีนี้รัฐบาลอเมริกันถูกวิจารณมากในการตัดสินใจยื่นฟอง
บริษัท  เมื่อการสอบสวนคดีฉอฉลนี้เร่ิมตนขึ้นในป 2002 นอยคนจะนึกวาคดีจะลงเอยเชนนี้ได แต
การแพรกระจายของความโลภและคดโกงในหลายบริษัทยักษของสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดกระแส
การตอตานขึ้นอยางแรง และเกิดกฎหมายที่เขมขน ในการเอาผิดกับ CEO (Sarbanes - Oxley Law) 
ในป 2002 กลาวคือ CEO ตองรับผิดชอบดานอาญา ถาบัญชีของบริษัทผิดพลาด กฎหมายฉบับนี้          
ทําให CEO ตื่นตัวกับความถูกตองของรายงานการเงินและบัญชียิ่งขึ้น ทีมงานพิเศษที่ "กวาดลาง" 
ความฉอฉลของ CEO ใน 2-3 ป นั้นทําให CEO ของหลายบริษัทถูกศาลตัดสินลงโทษ เชน                           
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L. Dennis Kozlowski (CEO ของ Tyco กําลังติดคุกโทษ 8 ถึง 25 ป) Joseph Nacchio (CEO ของ 
Qwest ถูกฟอง 42 กระทงในเรื่อง Insider Trading คดียังไมจบ อาจถูกลงโทษกระทงละ 10 ป) 
Bernard Ebbers (CEO ของ Worldcom ถูกตัดสินจําคุก 25 ปถึงตลอดชีวิตรวม 9 กระทง) John 
Rigas (Chairman และ CEO ของ Adelphia ถูกตัดสินจําคุก 15 ป รวม 18 กระทง และ Martha 
Stewart (Chairman และ CEO ของ Living Omnimedia จําคุก 5 เดือน และหามออกจากบาน 5 
เดือน) วงการปราบปรามนักธุรกิจฉอฉลของสหรัฐอเมริกา ถือวา Enron คือ เหตุการณ 9/11 ของ
ตลาดการเงินโดยแท ตั้งแตนั้นเปนตนมา "ผูกอการราย" หลายคนก็ถูกจับและลงโทษ ประชาชน
ตระหนักยิ่งขึ้นในเรื่องธรรมาภิบาล ของบริษัทเอกชนการจัดตั้ง Corporate Fraud Task Force ของ
ประธานาธิบดี บุช ในการปราบ "ผูกอการราย" ไดผล สามารถสงเกือบทั้งหมดเขาคุก ในคดี Enron 
พยานปรักปรํา Lay และ Skilling มีถึง 16 คน ซ่ึงลวนเปนลูกนองเกาทั้งสิ้น ในบรรดาลูกจาง
ระดับสูงของ Enron ที่รอดพนจากคดี (16  คนนี้ก็ถูกลงโทษดวย เพียงแตเบาบางกวาเพราะ
ขบวนการ Plea Bargaining หรือการตอรองใหการเพื่อแลกกับโทษที่ลดลง ของระบบยุติธรรม
สหรัฐอเมริกา) คือ Sherron Watkins อดีต Vice President ของ Enron ในเดือนสิงหาคม 2001 
ระหวางที่เปนลูกจางของ Enron เธอไดเขียนบันทึกถึง Lay ผูเปนเจานายวาบัญชีของ Enron มีปญหา
อยางมาก สมควรไดรับการแกไข จากนั้นไมกี่เดือน Enron ก็ถึงแกอวสาน  

          การลมละลายครั้งนี้เนื่องจากความผิดพลาดทางการบริหาร และการตกแตง
ตัวเลขทางบัญชีใหดูดี เพื่อไมใหราคาหุนตก การที่ Arthur Andersen ซ่ึงเปน Accounting Firm ที่มี
อายุนับรอยป มีช่ือเสียงมาก และเคยเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบัญชีใหองคการใหญ ๆใน
เมืองไทยหลายแหง ในประเด็นของการปฏิบัติหนาที่ที่ขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการตรวจสอบ
และนําเสนอขอมูลทางการเงินตอสาธารณะ ของ Enron ใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี จึงทําให
บริษัท Andersen เกิดปญหาที่ยิ่งใหญในเร่ืองวิกฤตศรัธทาขึ้น และตองทําใหบริษัทตองลมเลิกตาม
ไปดวย ซ่ึงกรณีของ Enron ก็เปนกรณีศึกษาที่วงการวิชาชีพบัญชีก็ไดมีการกลาวถึงกันมาก และถือ
เปนบทเรียนที่สําคัญบทหนึ่งในเรื่องคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
             สาเหตุของการลมละลายของบริษัท Enron การลมละลายของบริษัท Enron มี
สาเหตุหลัก มาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจในเชิงรุก และมีความเสี่ยงสูง ธุรกิจหลักของ Enron 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจการคา (Trading) ซ่ึงมักจะไมมี
สินทรัพยรองรับ สําหรับธุรกิจการลงทุนที่ผานมาการลงทุนบางอยาง ขาดความเชื่อมโยง กับธุรกิจ
หลักดานการคาพลังงานไฟฟา และกาซธรรมชาติ เชน การลงทุนสรางโรงไฟฟาดาบอล (Dabhol) 
ในประเทศอินเดีย การลงทุนในธุรกิจน้ํา และในธุรกิจโทรคมนาคม (Broad band Communication) 
ซ่ึงสงผลใหบริษัทกอหนี้จํานวนมหาศาลถึง 9 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ  
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        การเปดเสรีกิจการพลังงานเปนสาเหตุการลมละลายของ Enron หรือไม Enron มี
บทบาทมากในการผลักดัน ใหเปดเสรีกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ ซ่ึงสงเสริมใหมีการแขงขัน
ของผูขายสงไฟฟา และกาซธรรมชาติ เมื่อ Enron ลมละลายลงจึงทําใหเกิดขอกังขาขึ้นมาวา เปน
เพราะการเปดเสรีกิจการพลังงานหรือไม ตอมาองคกรกํากับดูแลดานพลังงาน ของรัฐบาลกลาง
สหรัฐ (America’s Federal Energy Regulatory Commission) จึงไดออกมาประกาศวาการลมละลาย
ของ Enron ไมไดมีสาเหตุมาจากการเปดเสรีกิจการพลังงาน แตเกิดมาจากความผิดพลาดในการ
ควบคุมบัญชี และภาวะการตลาด ที่ลมเหลวของ Enron เอง  
                2.2.3.3  กรณีบริษัท  WorldCom เมื่อเดือนมีนาคม  2545 ถูกตรวจสอบโดย  Arthur 
Anderson ผลสรุปคือ มีการแสดงกระแสเงินสดสูงเกินจํานวน$3,800 ลาน โดยนําคาใชจาย
ดําเนินงานไปบันทึกเปนสินทรัพย และบริษัทใหเงินกูจํานวน $ 400 ลาน แกนาย Bernard Ebbers ผู
กอตั้งบริษัท โดยไมแสดงในงบดุล   

          บริษัทเวิลดคอม (WorldCom) เปนบริษัทโทรศัพททางไกลยักษใหญของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงขณะนี้เปลี่ยนชื่อใหมเปนเอ็มซีไอ (MCI) ทางบริษัทฯ ไดเปดเผยวา ไดทําผิด
ระเบียบในการทําบัญชีของบริษัทฯ จนทําใหมีการดําเนินคดีกับ นายเบอรนารด เอ็บเบอร (Bernard 
Ebbers) อดีตซีอีโอ (CEO) และมีการยื่นฟองจากนักลงทุน เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 เนื่องจากมีการ
ฉอโกง19 ในบริษัทฯ  
             สําหรับ นายเบอรนารด เอ็บเบอร (Bernard Ebbers) อดีตซีอีโอ (CEO) ของ 
WorldCom คณะลูกขุนนิวยอรค ตัดสินวา มีความผิดฐานสมรูรวมคิด 1  กระทง มีความผิดในการ
ฉอโกง20หลักทรัพย  1 กระทง และฐานแสดงฐานะการเงินปลอมตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (SEC) อีก 7 กระทง  รวมมีความผิดทั้งหมด 9 กระทงฐานชวยบงการใหมี          
การฉอโกงบัญชีในบริษัทเวิลดคอม (WorldCom) เปนเงินถึง $ 11,000 ลาน มีโทษจําคุกรวม 85 ป 
และหลังจากที่บริษัทเวิลดคอม (WorldCom) ลมละลายในป 20002 ทําใหรัฐสภาสหรัฐยุคประธานาธิบดี              
จอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ไดลงนามรับรองกฎหมายบรรษัทภิบาลที่เขมงวดที่สุดในประวัติศาสตรของ
สหรัฐอเมริกา คือ กฎหมายซาร บาเนส–ออกซลีย (Sarbanes-Oxley Act)21 กฎหมายดังกลาวออกมา

                                                 
19  มีทั้งการฉอโกงหลักทรัพย และการฉอโกงบัญชี. 
20  การฉอโกง กําลังเปนปญหาที่วิตกมากสําหรับบริษัททั่วโลก เพราะหนึ่งในความเสี่ยงทางธุรกิจที่ถูก

ปกปดอยางจงใจ ตัวเลขคาดการณบางตัวระบุวา 5-6 % ของรายไดทางธุรกิจกําลังสูญเสียไป และบริษัทตางๆ 
กําลังตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญในเรื่องนี้ในระดับโลกอยางแทจริง. 

21  กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
     (1)  จัดตั้งหนวยงานควบคุมการทํางานของบริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระที่รับจางตรวจสอบบัญชี

ใหกับบรรดาบริษัทมหาชน หรือบริษัทที่ขายหุนในตลาดหลักทรัพย 
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เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหเกิดคดีลักษณะนี้ขึ้นอีกในสหรัฐอเมริกาและเพื่อลงโทษโดยตรงตอ
เลหเหล่ียมของบริษัทที่ทําใหนักลงทุนขาดทุนเปนเงินหลายพันลานดอลลาร และสงผลกระทบตอ
พนักงานที่ไมทราบเรื่องตองถูกปลดออกจากงาน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดเปนที่ยอมรับของหนวยงาน
กํากับตลาดหลักทรัพยของสหรัฐ (Securities and Exchange Commission)โดยการเขาไปดูแลการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เขาไปขายหุนในตลาดหลักทรัพย ภายใตกฎหมายตลาดหลักทรัพยอเมริกา
อีกดวย นอกจากนี้ยังทําใหมีการดําเนินคดีกับอดีตผูบริหารของอีกหลายบริษัทที่เกิดเรื่องฉาวทาง
บัญชีขึ้น เชน ไทโก อินเตอรเนชั่นแนล โกลบัล ครอสซิง อะเดลเฟย คอมมิวนิเคชันส และเอ็นรอน 
ทั้งนี้นักลงทุนของบริษัทเวิลดคอม (WorldCom) ไดฟองรองตอบริษัทวาณิชธนกิจ กวา 12 แหง ผู
ตรวจสอบบัญชี และอดีตกรรมการของบริษัทเวิลดคอม (WorldCom) และตอมาก็ไดมีการยอม
ความและยอมชดใชคาเสียหายจากบริษัทวาณิชธนกิจดังกลาว 12 แหงรวมเปนเงินทั้งส้ิน 4,000 ลาน
ดอลลาร อาทิ ซิตี้กรุป  แบงค ออฟ อเมริกา และดอยชแบงค ซ่ึงถือวาเปนการชดใชคาเสียหายในคดี
หลักทรัพยที่มีมูลคามากที่สุดคดีหนึ่ง 
                2.2.3.4  กรณีบริษัท Arthur Anderson เปนบริษัทผูตรวจสอบบัญชีอิสระรายใหญของ
สหรัฐอเมริกาและของโลก ทั้งยังเคยเปนอดีต 1 ใน 5 บริษัทตรวจสอบบัญชียักษใหญของสหรัฐอเมริกา                   
ซ่ึงประกอบดวย Deloitte & Touche Ernst & Young KPMG Pricewaterhouse Coopers เนื่องจาก  
Arthur Anderson เปนผูตรวจสอบบัญชี เปนคนเซ็นชื่อรับรองบัญชีโกงของบริษัททั้งๆ ที่รูอยูวาเปน
บัญชีรายงานผลประกอบการที่ไมชอบ แตก็ยังรวมมือกับผูบริหารของบริษัทในการหลอกลวง
บุคคลภายนอก รวมทั้งนักลงทุนและผูถือหุนทั้งหลาย อีกทั้ง Arthur Anderson  ยังเปนผูตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท WorldCom ซ่ึงโกงบัญชีจนตองปดกิจการขายทอดตลาดใหกับ MCI ในที่สุด ผล
จากการที่ Arthur Anderson  ตรวจสอบบัญชีโกง มีผลทําใหบริษัทตองปดกิจการลง เนื่องจากลูกคา
เปล่ียนไปใชบริการจากบริษัทอื่น  เพราะไมตองการใหมีถูกตรวจสอบจากรัฐบาล และไมตองการ

                                                                                                                                            
    (2)  บริษัทตรวจสอบบัญชีเหลานี้ จะใหบริการตรวจสอบบัญชี (Auditing) และบริการที่ปรึกษา 

(Consulting) กับบริษัทมหาชนไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ถาจะใหการตรวจสอบบัญชีก็ตองหามใหบริการ
ที่ปรึกษา หรือถาจะใหบริการที่ปรึกษา ก็หามใหบริการตรวจสอบบัญชีดวย 

  (3)  หามบุคคลใดเปนหัวหนาฝายตรวจสอบบัญชีใหกับลูกคาบริษัทมหาชนติดตอกันเกิน 7 ป และ
เมื่อครบ 7 ป แลวจะตองหยุดเปนหัวหนาทีมตรวจสอบบัญชีใหกับลูกคาบริษัทมหาชนดังกลาวเปนเวลาอยางนอย 
2 ป จึงจะกลับไปทําหนาที่เดิมได วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ  

     (4)  บริษัทมหาชนทั้งหลายจะตองเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของตนใหสาธารณะชนรับรู 
และบริษัทนั้นจะตองไดรับการตรวจสอบในเรื่อง การควบคุมภายใน (Internal Control) จากบริษัทตรวจสอบ
บัญชีอิสระดวย 

     (5)  เพิ่มบทลงโทษกับผูกระทําผิด โดยผูที่ผิดฐานฉอโกงหลักทรัพยตองถูกจําคุก 25 ป ผูทําลาย
เอกสารจําคุก 20 ป และประธานฝายบริหารหรือหัวหนาฝายการเงนิ (CFO) ที่สาบานเท็จ ตองโทษจําคุก 20 ป. 
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ใหนักลงทุนและผูถือหุนทั้งหลายขายหุนของบริษัทตัวเองทิ้ง เนื่องจากไมเชื่อถือการตรวจสอบ
บัญชีจากบริษัทอิสระ 
                2.2.3.5  กรณีบริษัท AOL Time Warner เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย 
Ernst & Young ผลสรุปคือ มีการแสดงยอดขายโฆษณาสูงเกินจริง โดยการบันทึกรายการ
แลกเปลี่ยนและการขายโฆษณาที่ทําแทนผูอ่ืนเปนรายได เพื่อทําใหอัตราการเติบโตสูงขึ้น 
                2.2.3.6  กรณีบริษัท Bristol-Myers Squibb เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย 
Pricewaterhouse Coopers ผลสรุปคือ มีการแสดงรายไดของป 2544 สูงเกินจริงประมาณ$ 1,000 
ลาน โดยการใหส่ิงจูงใจแกผูคาสงที่จะยอมรับสินคาคงเหลือเกินกวาที่จะขายได รวมถึงการแจงให
ทราบวาบริษัทมีแผนการที่จะขึ้นราคาสินคา ทั้งนี้เพื่อใหยอดขายของปกอนสอดคลองกับที่ได
พยากรณไว 
               2.2.3.7  กรณีบริษัท CMS  Energy เมื่อเดือนพฤษภาคม  2545 ถูกตรวจสอบโดย Arthur 
Anderson    ผลสรุปคือ มีการแสดงปริมาณยอดขายที่เปนเท็จ โดยเพิ่มปริมาณการขายจํานวน $ 4.4 
พันลาน ในป 2000 และ 2001  โดยการขายและซื้อคืนกลบั ( Round-Trip Trade ) 
                2.2.3.8  กรณีบริษัท Duke Energy  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย Deloitte 
& Touche  ผลสรุปคือ มีการเพิ่มปริมาณการขายและรายไดโดยการขายและซื้อกลับคืนกับผูผลิต
พลังงานรายอื่นๆ รวมทั้งส้ิน 23 รายการ รายการคาดังกลาวทําใหรายไดตลอดระยะเวลา 3  ปสูงเกิน
จริงไป   $ 1 พันลาน      
                2.2.3.9  กรณีบริษัท Dynergy เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย Arthur 
Anderson ผลสรุปคือ มีการพยายามที่จะควบกิจการกับ Enron และเพิ่มรายไดและปริมาณการขาย
โดยการซื้อกลับคืน  
                2.2.3.10  กรณีบริษัท  El Paso  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2545  ถูกตรวจสอบโดย Deloitte & 
Touche  ผลสรุปคือ มีการเพิ่มปริมาณการขายและสวนแบงทางการตลาดโดยการขายและซื้อ
กลับคืน จํานวน 125 รายการ 
                2.2.3.11  กรณีบริษัท Adelphia Communications เมื่อเดือนเมษายน 2545 ถูกตรวจสอบ
โดย Deloitte & Touche ผลสรุปคือ มีการตกแตงกําไร โดยการหลบหนนี้สินไวนอกงบดุลและนํา
คาใชจายไปบันทึกเปนสินทรัพย 
                2.2.3.12  กรณีบริษัท Global Crossing เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 ถูกตรวจสอบโดย 
Arthur Anderson ผลสรุปคือ  มีการทําสัญญา  Swaps กําลังการผลิตของเครือขายกับบริษัท
โทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อรายงานรายไดสูงเกินจริง และมีการทําลายเอกสารที่เกี่ยวของกับบัญชี 
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                2.2.3.13  กรณีบริษัท Halliburton เมื่อเดือนพฤษภาคม  2545 ถูกตรวจสอบโดย Arthur 
Anderson ผลสรุปคือ บันทึกตนทุนการกอสรางประจําปที่จายเกินไป (Cost Overruns) ของลูกคา
รายใหญจํานวน $ 100 ลาน  เปนรายไดกอนที่ลูกคาจะตกลงจายชดเชยให    
                2.2.3.14  กรณีบริษัท Kmart เมื่อเดือนมกราคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย Pricewaterhouse 
Coopers ผลสรุปคือ มีจดหมายไมลงนามจากผูที่อางตนวาเปนพนักงานของ Kmart  กลาวหาวาวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทสอเจตนาที่จะทําใหผูลงทุนเกิดการหลงผิดในฐานะการเงินของกิจการ 
และใชวิธีการบัญชีที่ไมถูกตองบันทึกสวนลดที่ไดรับจากผูขาย 
                2.2.3.15  กรณีบริษัท Merck & Co เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย Arthur 
Anderson ผลสรุปคือมีการบันทึกรายไดจากการขายยาจํานวน $ 12.4 พันลานใหสาขาที่เปนตัวแทน
ขายยาตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยที่ Medco ซ่ึงเปนบริษัทยอยไมไดมีการเรียกเก็บเงินจริง  

 2.2.3.16  กรณีบริษัท Peregrine Systems เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ถูกตรวจสอบโดย 
KPMG  ผลสรุปคือ แสดงยอดขายสูงเกินจํานวน $ 100 ลาน โดยการรับรูรายไดจากผูขายตอ 
(Third-Party Resellers)     
                2.2.3.17  กรณีบริษัท Qwest Communications International เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 
ถูกตรวจสอบโดย Arthur Anderson ผลสรุปคือ มีการแสดงรายไดสูงเกินจริงโดยการใชสัญญา 
Swaps ที่เกี่ยวของกับกําลังการผลิตของเครือขาย โดยการขายอุปกรณและใชวิธีการบัญชีที่ไม
ถูกตองบันทึกการทําธุรกรรมระยะยาว 
                2.2.3.18  กรณีบริษัท Reliant  Energy เมื่อเดือนพฤษภาคม  2545 ถูกตรวจสอบโดย 
Deloitte & Touche ผลสรุปคือ มีการเพิ่มปริมาณการขายโดยการขายและซื้อกลับคืน 
                2.2.3.19  กรณีบริษัท  Tyco Intl. Ltd. เมื่อเดือนพฤษภาคม  2545 ถูกตรวจสอบโดย 
Pricewaterhouse Coopers ผลสรุปคือ อดีต CEO  นาย L.Dennis Kozlowski ถูกดําเนินคดีในขอหา
เล่ียงภาษีขายจํานวน $ 1 ลานที่เกิดจากการซื้องานศิลปะ และใชวิธีการบัญชีที่ไมถูกตองบันทึกการ
ควบบัญชี อีกทั้งมีการตั้ง Cookie Jar Reserve ซ่ึงแทนที่จะมีไวเพื่อรองรับตนทุนในการควบกิจการ 
แตกลับมีวเพื่อสรางกําไรใหสูงเกินจริง 
                2.2.3.20  กรณีบริษัท Xerox เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ถูกตรวจสอบโดย KPMG  ผลสรุป
คือ มีการสรางตัวเลขเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนเวลา 5 ป ทําใหแสดงกําไรเกินจริง
จํานวน $ 1,500 ลาน  

จากกรณีดังกลาว จะเห็นไดถึงตัวอยางของความเสียหายของธุรกิจซึ่งดําเนินการโดย
เอกชนแลวกอใหเกิดความชะงักงันของระบบเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอเอกชนหลายฝายรวม 
ทั้งผูถือหุนซึ่งเปนประชาชนทั่วไปไดทําการระดมทุนจากเงินออมของตนเขามาสูตลาดการเงินและ
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เปนตลาดทุนของประเทศ การแกไขปญหาตางๆ ในตางประเทศ ควรถือวาเปนตัวอยาง เพราะเมื่อ
เกิดปญหาขึ้นแลว ก็ตองดําเนินการทั้งแกไขสิ่งที่ผิดและปองกันไมใหเกิดซํ้าอีกในอนาคต สําหรับ
ประเทศไทยนั้น เหตุการณเมื่อป 2540 ที่ทําใหประเทศไทยลมจมและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเกิดการ
ระส่ําระสายทางเศรษฐกิจอยางขนานใหญ จากความผิดพลาดของหนวยงานอยางกระทรวงการคลัง 
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งการฉอโกงมหาชนของบรรดาบริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยทั้งหลาย จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ก็แทบจะยังไมมีการแกไขและปองกันปญหา
ดังกลาวแตอยางใดเลย  เหตุการณดังกลาวผานไปโดยที่สาธารณะชนไมเคยไดรับรู เลยวา 
วิกฤตการณคร้ังนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร และเกิดขึ้นในลักษณะ หรือมีบุคคลกลุมใดเขามาเกี่ยวของ
บาง และตอมาก็มีเหตุการณที่นําไปสูวิกฤตการณทางการเมืองของไทย เมื่อนายกรัฐมนตรีผูถือหุน
ใหญในบริษัทผูรับสัมปทานรายใหญที่สุดของรัฐ ขายหุนในบริษัทที่ไดสัมปทานจากรัฐไมนอยกวา 
5 รายการ ไดแก สัมปทานดาวเทียม สัมปทานโทรศัพทเคล่ือนที่ สัมปทานวิทยุติดตามตัว 
(เพจเจอร) สัมปทานเคเบิลทีวี และสัมปทานโทรทัศนไอทีวี ใหกับบริษัทตางชาติโดยที่ไมตองเสีย
ภาษีเลย    
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บทที่ 3 

แนวคิดและทฤษฏีในการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ในตางประเทศ  
 

“Class Action” หรือการดําเนินคดีแบบกลุม1 เปนการดําเนินคดีรูปแบบหนึ่งที่ไดพัฒนา
มาจากแนวความคิดในการดําเนินคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) โดยมีการยอมรับให
เอกชนดําเนินคดีแทนเอกชนที่ไดรับความเสียหายจากสถานการณอยางเดียวกันโดยมิตองมกีารมอบ
อํานาจใหดําเนินคดีแทนกันแตอยางใด เพื่อใหไดรับการเยียวยาอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน อีกทั้งยัง
เปนการสะดวก ประหยัด รวดเร็ว ยิ่งกวาการดําเนินคดีแพงโดยทั่วไป และถือไดวาเปนการ
ดําเนินคดีที่ใชกันอยางแพรหลาย และมีประสิทธิภาพในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี (Common Law)  
 
3.1  ความหมายของการดําเนินคดีแบบกลุม 

การดําเนินคดีแบบกลุม ไดมีบุคคลไดใหความหมายไวหลายทาน ดังเชน 
Bryan A. Garner กลาววา การดําเนินคดีแบบกลุม เปนการฟองคดีความประเภทหนึ่ง 

ซ่ึงมีบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลเล็กๆ ดําเนินการเพื่อผลประโยชนของกลุมบุคคลใหญ2 
David Mellinkoff ใหความหมายวา การดําเนินคดีแบบกลุม โดยทั่วไปเปนการฟองคดี 

หรือตอสูคดีของผูแทนของกลุมบุคคลจํานวนมากซึ่งมีสถานะเดียวกันในขอเรียกรองสิทธิของพวก
เขา ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาวจะมีขนาดใหญ จนไมเปนการสะดวกในการที่พวกเขาทุกคนจะนําคดีขึ้น
สูศาล ดังนั้นกลุมจะมีผูแทนซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกกลุมผูซ่ึงมีความเปนธรรมใหแกพวกเขาทั้งหมด
ได และสมาชิกกลุมทุกคนที่มิไดขอออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะตองผูกพันโดยผลแหงคํา
พิพากษานั้น 

                                                           
1  การดําเนินคดีแบบกลุม หรือ Class Action ในแตละประเทศอาจเรียกช่ือแตกตางกันไป เชน ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเรียกวา Class Action ประเทศแคนาดาเรียกวา Class Proceeding ประเทศ
ออสเตรเลียเรียกวา Representative Proceeding ประเทศบราซิลเรียกวา Collective Action ซึ่งก็จะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑในการดําเนินคดีที่แตกตางกัน. 

2  บุษรานี  หงษาคํา.  (2549). ขอพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย.                        
หนา 49-51.  
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จากคํานิยามขางตนจะเห็นไดวา การดําเนินคดีแบบกลุม เปนการดําเนินคดีแพงแบบ
พิเศษประเภทหนึ่ง โดยมีบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากสถานการณเดียวกัน อันกอใหเกิดสิทธิ
อยางเดียวกัน หรือมีผลประโยชนรวมกันในปญหาที่ศาลจําตองวินิจฉัยอยางเดียวกัน หรืออาจกลาว
ไดวามีขอเรียกรองหรือมีสวนไดเสียรวมกัน  (Common Interest)โดยสมาชิกของกลุมตองมี
ประโยชนเปนอยางเดียวกันในการดําเนินคดี (All the Persons Represented must have the Same 
Interest In the Proceedings) โดยมี “ทนายความโจทก3” เปนผูดําเนินคดีเพื่อเยียวยาสิทธิและ
ประโยชนของตนเองและสมาชิกในกลุมซึ่งถูกโตแยงสิทธิหรือมีสวนไดเสียจากขอเท็จจริงอันเปน
มูลเหตุเดียวกันและตองอาศัยหลักขอกฎหมายเดียวกัน4ในการพิจารณาคดีดวย ทั้งนี้แมวาสมาชิก
กลุมบางคนจะมิไดเขามาเปนคูความในคดี แตผลแหงคําพิพากษานั้นยอมผูกพันสมาชิกในกลุมทกุๆ 
คน ในการดําเนินคดีแบบกลุม ทนายความโจทกจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินคดีแบบ
กลุม ทั้งยังเปนผูกําหนดลักษณะของกลุมบุคคลวามีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด และเมื่อศาล
พิจารณาแลวเห็นวาโจทกฟองคดีเพื่อตนเองและเพื่อบุคคลอื่นที่มีสิทธิหรือขอเรียกรองอันเกิดจาก
ปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเดียวกัน และโจทกผูแทนคดีไดบรรยายลักษณะของกลุมบุคคลซึ่ง

                                                           
3  เปนผูดําเนินกระบวนพิจารณาแทนบรรดาสมาชิกกลุมผูไดรับความเสียหายทุกคน ดังนั้นคุณสมบัติ

เกี่ยวกับความสามารถและความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีของทนายความโจทกจึงมีความจําเปนอยางมากในการ
ดําเนินคดีแบบกลุม เพราะทนายความโจทกจะตองเขาดําเนินคดีแทนสมาชิกกลุมตั้งแตกอนเริ่มฟองจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นการบังคับคดี ทั้งนี้กระบวนการแตละขั้นตอนมีความยุงยากและตองใชความสามารถเฉพาะตัวเปนพิเศษ
ยิ่งกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพงสามัญทั่วไปมาก จึงทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณาของ                
ทนายความโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการใหความคุมครองประโยชนรวมกัน
ของโจทกและสมาชิกกลุมซึ่งมีขั้นตอนและวิธีพิจารณาที่แตกตาง ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบในการ
ดําเนินคดียิ่งกวาการดําเนินคดีแพงสามัญทั่วไป ซึ่งทนายความโจทกตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและตองทํางาน
หนักมากขึ้นกวาคดีแพงสามัญ และหากเกิดความผิดพลาดในการดําเนินคดีขึ้นไมเพียงมีผลกระทบตอโจทก
เทานั้น ทั้งนี้อาจมีผลกระทบตอสิทธิของสมาชิกกลุมทุกคนอีกดวย โดยทนายความโจทกมีหนาที่รักษาประโยชน
ของสมาชิกกลุมทุกคนอยางเปนธรรม ทั้งตองทําหนาที่ในการบังคับคดีแทนสมาชิกกลุมอีกดวย.  

4  หมายถึง มีเหตุแหงการฟองคดี (Cause of Action) ขอเดียวหรือหลายขอรวมกัน แตเหตุนั้นตองเกิด
จากการกระทําใดๆ ที่มีผลกระทบตอสมาชิกกลุม และการกระทําดังกลาวทําใหเกิดเหตุแหงการฟองคดีรวมกัน
ของสมาชิกในกลุม นอกจากนี้ขอเรียกรองของทนายความโจทกตองเปนขอเรียกรองเดียวกันกับสมาชิกกลุม
ทั้งหมดดวย โดยศาลจะพิจารณาจากขอเรียกรองของทนายความโจทกวา เกิดจากเหตุการณหรือการกระทํา
เดียวกับที่กอใหเกิดขอเรียกรองของสมาชิกกลุม หรือมีขอเท็จจริงอยางเดียวกันและตองปรับดวยขอกฎหมายอยาง
เดียวกันหรือไม อยางไร ทั้งนี้ศาลอาจใชดุลยพินิจที่จะกําหนดขอเท็จจริงอันเปนปญหารวมกันของสมาชิกกลุมวา
มีปญหาอยางไร มากนอยแคไหนเพียงใดก็ได.  
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ตนดําเนินคดีแทนไดอยางชัดเจนแลว ศาลอาจอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมไดและเมื่อศาลอนุญาต
ใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตรงกับรายละเอียดที่โจทกผูแทนคดีไดบรรยาย
ลักษณะของกลุมในคําขอดําเนินคดีแบบกลุมไวแลว บุคคลนั้นยอมมีฐานะเปนสมาชิกกลุมในคดี
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เปนไปโดยผลของกฎหมาย เวนแตบุคคลนั้นจะไดใชสิทธิขอออกจากกลุม 
(Option Out) ภายในเวลาที่ศาลกําหนดไว  

 

3.2  แนวความคิด ท่ีมา และหลักการเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม  
  การดําเนินคดีแบบกลุมไดเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในราวศตวรรษที่ 18  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะแกไขขอขัดขัองอันเกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงในเรื่องเกี่ยวกับการฟองคดีที่มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อให
การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกลาวเปนไปดวยความยุติธรรม และสามารถที่จะใหความ
คุมครองตอสิทธิและประโยชนของประชาชนภายในรัฐไดอยางแทจริง ซ่ึงแตเดิมนั้นรูปแบบของ
การคุมครองสิทธิจะเปนไปตามแนวความคิดของกฎหมายเอกชนในหลักการที่วา พลเมืองมีหนาที่
ในการรักษาสิทธิทางแพงของตน อันเปนหลักสิทธิของเอกชนในแตละบุคคลโดยที่รัฐจะไมเขาไป
กระทําการใดๆ อันเปนการแทรกแซงตอสิทธิหรือนิติสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง กลาวคือ 
หากเกิดขอขัดแยงขึ้นเอกชนแตละรายจะตองเปนผูฟองรองคดีตอศาลเองเพื่อเปนการเยียวยาความ
เสียหายของตนเอง ซ่ึงเมื่อวิวัฒนาการทางสังคมไดเปลี่ยนไป ไมวาจะดานเทคโนโลยี  การผลิต  
การจัดจําหนาย หรือการบริการลักษณะในรูปแบบมวลรวม (Mass-Production, Mass-Distribution  
and Mass-Consumption) ซ่ึงรัฐจะตองเขามาแทรกแซงกลไกดังกลาวมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนการ
คุมครองการดําเนินการดังกลาวอันเปนแนวความคิดของรัฐสวัสดิการ หรือกรณีรูปแบบการ
แทรกแซงเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนในดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อ
เปนการอํานวยประโยชนแหงความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม และเปนการตอบสนองในเรื่องของ
ขอเรียกรองหรือความตองการของประโยชนสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ5ซ่ึงตามแนวความคิด
นี้ รัฐจะเปนเจาของสิทธิ (Public Rights) โดยรัฐจะเปนผูทําหนาที่ในการรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนและ มีอํานาจในการดําเนินคดีตอผูกระทําการที่กระทําการใดๆโดยไมสุจริตแทน
ประชาชนผูเสียหายได ทั้งนี้ ถือวา “รัฐ” เปนผูถูกละเมิดสิทธิดังกลาว สําหรับรูปแบบของการ
ดําเนินคดีเชนนี้จะเรียกวา การดําเนินคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest Litigation) ซ่ึง

                                                           
5  พิพัฒน  นรัจฉริยางกูร.  (2541).  การใหอํานาจพนักงานอัยการเรียกรองคาสินไหมทดแทนผูเสียหาย

ในคดีมลพิษ.  หนา 55.  
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เปนการดําเนินคดีเพื่อใหความคุมครองประโยชนของประชาชน จึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของเรื่อง
การดําเนินคดีแบบกลุมที่มีการพัฒนามาถึงปจจุบันนี้6   
  การที่บุคคลใดดําเนินคดีเพื่อตนและเพื่อบุคคลอื่นที่มีขอเรียกรองหรือมีสวนไดเสีย
รวมกัน (Common Interest) ผูมีสวนไดเสียรวมกันในที่นี้มิไดเปนผูที่มีหนี้ที่จะตองรับผิดรวมกัน
หรือเปนเจาหนี้รวมหรือลูกหนี้รวมกัน แตเปนกรณีที่คนกลุมหนึ่งมีจุดมุงหมายเดียวกัน7เชน การ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการที่ตนถูกโตแยงสิทธิในความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
เดียวกัน โดยบุคคลเหลานั้นมีขอเรียกรองที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน (Common Law 
and Common Fact) บุคคลที่ดําเนินคดีเพื่อตนเองและเพื่อกลุมบุคคลจะเปนคูความในคดี โดยมี
ฐานะเปนคูความที่เปนผูแทน (Representative Party) สวนกลุมบุคคลที่เปนผูเสียหายและไดรับการ
ดําเนินคดีแทนจะไมไดเขารวมในการพิจารณาคดีและไมไดเปนคูความในการดําเนินคดี แตมีฐานะ
เปนเพียงสมาชิกกลุม (Class Member) การฟองคดีเชนนี้คูความที่เปนผูแทนมีสิทธิฟองคดีไดโดยไม
ตองไดรับความยินยอมหรือการมอบอํานาจจากสมาชิกกลุม แตการดําเนินคดีและคําพิพากษาหรือ
คําส่ังมีผลผูกพันผูที่เปนสมาชิกกลุมที่มิไดใชสิทธิขอออกจากกลุมทุกคน จึงเห็นไดวาการดําเนินคดี
แบบกลุมเปนรูปแบบในการดําเนินการฟองรองคดีเพื่อกลุมบุคคลจํานวนมาก จึงยอมนํามาซึ่ง
ประโยชนในการบริหารงานคดีของศาล (Case Management) เพราะชวยในการลดปริมาณคดีที่จะ
นําขึ้นสูศาลโดยผูเสียหายแตละรายลงได ทั้งนี้เนื่องจากหลักการของการดําเนินคดีแบบกลุมที่ให
ทนายโจทกมีอํานาจและหนาที่ในการรวบรวมผูเสียหายหลายๆ รายท่ีไดรับผลกระทบ หรือไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําอยางเดียวกันของจําเลยใหเขามาเปนสมาชิกกลุม เพื่อท่ีจะไดนําคดีขึ้น
สูศาลเปนคดีเดียวกันเพราะศาลสามารถที่จะปรับขอกฎหมายอยางเดียวกันได และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการดําเนินกระบวนการพิจารณาความทั่วไปแลว จะห็นไดวาการดําเนินกระบวนยุติธรรมทาง
แพงตามหลักทั่วไปไมอาจที่จะทําได (As Parties in Conformity to the Usual Rules of Procedure is 
Impracticable)8 ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกระบวนพิจาณา
คดีในศาลใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรม การดําเนินคดีแบบกลุมจึงถือไดวาสามารถที่จะนํามาเยียวยา
และแกไขปญหาดังกลาวได ทั้งยังเปนการปกปองผลประโยชนของสมาชิกกลุมซึ่งเปนกลุม
ผูเสียหายจํานวนมากได เพราะเปาหมายหลักของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุมก็คือ 
ความยุติธรรม (Equity) อีกทั้งการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางแพงทั่วไปนั้น แมวากฎหมายจะ

                                                           
6  รชฏ  บุญสินสุข.  (2545).  การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายคอมมอนลอวและซีวิลลอว.    

หนา  7.   
7  วรรณชัย บุญบํารุง และ เรวดี  ขวัญทองยิ้ม.  การดําเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน (อัดสําเนา).  หนา 4.    
8  Hansberry  v.Lee,311 U.S.32,41,61S.Ct.115,118(1940). 
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กําหนดหลักการเกี่ยวกับการเขาเปนคูความรวมไวอยางชัดแจงก็ตาม แตในทางปฏิบัติการเขามา
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีพรอมกันนั้นเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติไดโดยสะดวก เกิดความลาชา
ในการดําเนินคดี  คาใชจายก็สูง ตองเสียเวลานานกวาที่ศาลจะดําเนินกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาคดี เพราะปริมาณคดีที่นําขึ้นสูศาลมีปริมาณมาก อีกทั้งการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้น
กฎหมายบังคับวาตองทําอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากคดีใดมีการดําเนินกระบวนการพิจารณาแบบกลุม 
คําพิพากษาในคดีนั้นยอมมีผลผูกพันสมาชิกกลุมทั้งหมด การที่ทนายโจทกเพียงผูเดียวยื่นฟองคดี
ตอศาลแทนสมาชิกกลุม ยอมชวยแกไขปญหาอันเนื่องมาจากขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจศาล หรือ
เพราะเหตุผูเสียหายเหลานั้นไมทราบถึงสิทธิที่ตนมีอยูและเหตุเพราะวาขาดประสพการณ ทักษะ 
ความชํานาญในการตอสูคดีไดอีกดวย 
  เจตนารมณทางกฎหมายของการดําเนินคดีแบบกลุม ก็เพื่อประโยชนของสมาชิกกลุม
ทุกคน ทั้งนี้ผูเสียหายแตละรายก็ยังคงอยูภายใตเงื่อนไขที่วา การดําเนินคดีนั้นตนมีสิทธิเฉพาะตัวที่
จะเปนผูมีสิทธิดําเนินคดีตอศาล และเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอกลุมคนจํานวนมาก 
ทําใหศาลจําตองดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่มีประเด็นขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันซ้ําๆ 
ตอมาจึงไดมีแนวความคิดที่ใหเอกชนเปนผูดําเนินคดีแทนเอกชนรายอื่นๆ ที่อยูภายใตขอเท็จจริง
และขอกฎหมายเดียวกันไดโดยมิตองมีการมอบหมายใหดําเนินคดีแทนทั้งหมดโดยที่เอกชนที่
ดําเนินการแทนจะตองสามารถพิสูจนตอศาลไดวา ตนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดําเนินคดีแทน
เอกชนรายอื่นได โดยการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่มีผูเสียหายจํานวนมากที่ตองเขามามีสวน
ไดเสียรวมกันในมูลความแหงคดีนั้น หรือที่เรียกวาเปน “ผูมีสวนไดเสียรวมกัน” (Common  
Interest) ซ่ึงในการฟองคดีโดยการขอเขาเปนคูความรวมกันนั้นจะเปนเรื่องที่ไมสะดวกในการ
ดําเนินการ มิใชเปนกรณีที่มีหนี้ที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน หรือเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้รวมกัน แต
เปนเรื่องของการที่บุคคลกลุมหนึ่งไดมีจุดมุงหมายเดียวกัน การดําเนินคดีแบบกลุมถือไดวาเปน
กระบวนการพิจารณาคดีที่เปนที่นิยมและประสบผลสําเร็จอยางมากในกลุมประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law)โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาการดําเนินคดี
ในคดีที่มีกลุมบุคคลยอมรับในการที่จะใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเปนทนายโจทกทําหนาที่ดําเนินคดี
แทนเอกชนรายอื่นซ่ึงเปนผูเสียหายโดยไมจําตองมีการมอบอํานาจใหมีการดําเนินคดีแทนแตอยาง
ใดนั้น ในการดําเนินคดีลักษณะดังกลาวทนายโจทกที่มีศักยภาพและมีความสามารถสูงยอมดูแล
และคุมครองประโยชนของสมาชิกกลุมไดดีกวาและจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ “เงินรางวัล” 
เปนจํานวนมหาศาล ทั้งนี้หลักการในการดําเนินคดีแบบกลุมโดยเอกชนเปนผูดําเนินการแทนตาม
แนวคิดของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) จะมีความแตกตางกับแนวคิดของ
กลุมระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางใน
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แนวคิดนอกจากปญหาขอพิพาทที่มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมากควรเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาและเยียวยาปญหาแทนเอกชนแลว ยังมีแนวคิดในเรื่องของหลักการในการ
คํานวณความเสียหายในลักษณะเชิงลงโทษ ซ่ึงสวนหนึ่งถือวาเปนรางวัลแกเอกชนผูเสียหายที่ไดรับ
เพิ่มเติมจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงในระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil Law) จะ
ไมมีหลักการเชนนี้ จึงไมเปนแรงจูงใจในการดําเนินคดีโดยเอกชนเปนหลัก อีกหลักการหนึ่งที่
แตกตางคือ หลักการตอบแทนคาทนายความ ซ่ึงในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common 
Law) ทนายความสามารถมีรายไดจากการวาความที่เกิดจากผลแพชนะของคดีได (Contingency 
Fees) ซ่ึงการเรียกคาวาความในลักษณะนี้เปนแรงจูงใจสวนหนึ่งที่ทําใหทนายความดูแลรักษาและ
ปกปองผลประโยชนของลูกความ และพรอมที่จะรับเรื่องเพื่อดําเนินคดีตอไป อันเปนจุดสําคัญที่
ผลักดันในการดําเนินการแทนกันในคดีแบบกลุมสามารถดําเนินไปไดเพราะมีผลประโยชนที่เกิด
จากการตอบแทนการลงทุนลงแรงไปดังกลาว  ในขณะเดียวกันระบบกฎหมายแบบลายลักษณ
อักษร (Civil Law) มีหลักการที่แตกตางออกไป การเรียกคาตอบแทนในลักษณะที่ขึ้นอยูกับผลแพ
ชนะของคดีนั้นไมเปนที่ยอมรับเนื่องจากมีลักษณะเปนเรื่องผลประโยชนในเชิงธุรกิจมาก และขัด
ตอหลักจรรยาบรรณของทนายความในระบบกฎหมายนี้ และหลักการสุดทายคือ ระบบกฎหมาย
แบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ปฏิเสธแนวคิดในการที่เอกชนดําเนินการทางคดีแทนบุคคลอื่น
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับประโยชนของสาธารณะ เนื่องจากรัฐมีอํานาจหนาที่ที่จะตองจัดการดูแลโดย
ผานองคกรเพื่อประโยชนสาธารณะที่มีลักษณะของการทํางานเพื่อสวนรวม เปนสิ่งที่สมควร
มากกวา9  
    3.2.1  การดําเนินกระบวนพิจารณาของไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่เปดโอกาสใหมีการดําเนินคดีโดยมี
บุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ดังที่กลาวไปขางตนนั้น  อาจจะจัดกลุมลักษณะที่มีการดําเนินคดี
ตามกฎหมายออกไดเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 
              3.2.1.1  การเปนคูความรวมกันในคดีตั้งแตตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 55 ซ่ึงในการดําเนินการลักษณะนี้เปนการที่ผูเสียหายแตละคนตางคนตางมีสิทธิในการ
ดําเนินคดีตอบุคคลที่จะเปนจําเลยคนเดียวกัน เมื่อเกิดขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล
เกิดขึ้น หรือเมื่อบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล ซ่ึงตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 
บุคคลนั้นๆ  มีสิทธิที่จะดําเนินคดีทางศาลได เมื่อปรากฏวาการถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่เปนเรื่อง
                                                           

9  Christopher Hodges.  (2002, April).  Multi-party Actions: A European Approach Duke journal of 
Comp. & International law (online) http://www.law.duke.edu/journals/djcil/article.  อางถึงใน รชฎ  บุญสินสุข.  
(2545).  การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายคอมมอนลอวและซีวิลลอว.  หนา 78. 
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เดียวกัน หรือสิทธิทางศาลที่จําตองดําเนินคดีเปนสิทธิที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมีสวนไดเสียหรือมี
สวนผูกพันโดยกฎหมาย หรือมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นรวมกัน ก็สามารถที่จะดําเนินคดีรวมกันได
ตั้งแตตน ในฐานะที่เปนโจทกรวม ในทางตรงกันขามหากผูที่มาโตแยงสิทธิหรือผูที่จําตองถูกใช
สิทธิทางศาลมีจํานวนหลายคน การดําเนินคดีจึงอาจทําไดโดยการฟองเปนจําเลยรวมกันได  
ลักษณะของการดําเนินคดีดังกลาวตองเปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวโยงกัน แตมีบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายฝายเกี่ยวของ ซ่ึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59 ที่บัญญัติให
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป อาจเปนคูความรวมในคดีเดียวกันได ถาหากปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมี
ผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี แตอยางไรก็ตามกรณีมีขอจํากัดตามกฎหมายมาตรานี้
กําหนดไววา หามมิใหถือวา บุคคลที่เปนคูความเหลานี้กระทําการแทนกัน ยกเวนกรณีที่เปนหนี้
รวมเทานั้น หรือมีกฎหมายระบุไวชัดแจงวา ใหกระทําการแทนกันได 
  3.2.1.2  การเขาเปนคูความรวมภายหลังจากมีการดําเนินคดีแลว ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 57(1)-(3) กลาวคือ เมื่อมีการดําเนินคดีในศาลแลว กฎหมายบัญญัติให
สิทธิแกบุคคลภายนอกที่จะสามารถเขามาดําเนินคดีไดภายหลังจากที่ไดมีการยื่นฟองคดีไปแลว 
โดยอาจเขามาในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน หรือในระหวางเวลาที่มีการบังคับคดีก็ได ซ่ึง
เรียกกันวา การรองสอดเขามาเปนคูความรวมกันหรือเปนคูความฝายที่สาม ในสวนที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับการดําเนินคดีรวมคือ การรองสอดเขามาเปนคูความรวมโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใต
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 57 (1) และ (2) ซ่ึงบุคคลที่จะเขาไปเปนคูความรวม
ตองแสดงใหเห็นไดวามีความจําเปนเพื่อใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่
มีอยู  หรือมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีนั้น หรือตามมาตรา 57(3) ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลเรียก
ใหเขามาเปนคูความรวมโดยเหตุที่คูความในคดีอาจฟองหรือถูกคูความที่เรียกใหเขามารวมในคดี
ฟอง เพื่อใชสิทธิไลเบี้ย หรือเพื่อใชคาทดแทน หรือเปนกรณีที่ศาลเรียกเขามาโดยเหตุผลของ
ประโยชนแหงความยุติธรรม  การเขามาในคดีดวยการรองสอดดังกลาวขางตนนั้น เห็นไดวาโดย
หลักแลวมูลคดีตองมีความเกี่ยวของกันไมวาจะเปนไปในลักษณะเดียวกันหรือตางลักษณะกันแตมี
จุดเชื่อมโยงกัน การรองสอดตามมาตรา 57(1) และ (3) นั้น ถือเสมือนวาเปนฟองคดีเร่ืองใหม ดงันัน้ 
ในกรณีนี้สิทธิตางๆ ของผูรองสอดแตกตางและแยกออกเปนเฉพาะตัวไปจากคูความเดิม  สวนผู
รองสอดตามมาตรา 57(2) กฎหมายถือวาตองใชสิทธิภายใตขอบเขตแหงสิทธิของคูความที่ตนเขา
ไปรวม เห็นไดวาสิทธิของผูรองสอดในลักษณะนี้ตองเปนสิทธิตามมูลหนี้ที่มีลักษณะเดียวกันกับ
มูลความในคดีนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็นไดวาผูรองสอดสามารถเขาแทนที่คูความเดิมไดและมี
ฐานะเสมอดวยคูความที่ตนเขาแทนที่นั้น การเขาเปนคูความดวยการรองสอดนี้ คูความทุกฝาย
จะตองผูกพันในคําพิพากษาหรือคําส่ังที่เกี่ยวของกับผูรองสอดกับคูความเดิม เวนแตผูรองสอดเขา
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มาในคดีชาเกินสมควรที่จะแสดงขอเถียงอันเปนสาระสําคัญ อันเกิดจากความประมาทเลินเลอของ
คูความนั้น  หรือคูความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงที่มิไดยกขอตอสูที่ เปน
สาระสําคัญขึ้นโตแยง โดยผูรองสอดมิรูวามีขอตอสูเชนนั้นอยู 
  3.2.1.3  การพิจารณาคดีรวมกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 28  ใน
กรณีที่ปรากฏตอศาลวา มีคดีหลายเรื่องคางพิจารณาอยูในศาล และคูความทั้งหมดหรือบางฝายเปน
คูความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณาคดีรวมกันแลวจะเปนการสะดวก ศาลอาจใหนําคดีมา
พิจารณารวมกันได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 28 ในการรวมคดีลักษณะนี้ 
มูลความในคดีอาจเปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของกัน หรือคนละเรื่องกันก็ได ทั้งนี้อยูที่เหตุผลวา เมื่อ
คูความเปนคูความฝายเดียวกันแลว  การรวมพิจารณาจะเปนการสะดวก  ดังตัวอยางเชน 
พยานหลักฐานที่จะใชนําสืบตอศาลสวนใหญเปนบุคคลกลุมเดียวกัน เอกสารชุดเดียวกัน เปนตน  
  3.2.1.4  การเปนคูความรวม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59 การ
เปนคูความรวม คือ การที่บุคคลหลายคนรวมกันเปนคูความในคดี ในฐานะโจทกรวมหรือจําเลย
รวม โดยผูที่จะเปนโจทกรวมกันในกรณีที่จะฟองคดี หรือเปนจําเลยรวมกันในกรณีถูกฟองคดี 
จะตองปรากฏวามีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดีดวย ทั้งนี้จะไมถือวาเปนคูความแทนซึ่ง
กันและกัน เวนแตจะเปนการชําระหนี้ซ่ึงแบงแยกจากกันไมได 
  3.2.1.5  การมอบอํานาจใหฟองคดีแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
60 การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล โดยหลักการทั่วไปตองเปนบุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิ หรือ
ตองการใชสิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 5510 เทานั้น แตบางครั้ง
บุคคลนั้นอาจไมมีความสามารถตามที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงกฎมายบัญญัติวาจะตองทําการแกไข
ความสามารถที่บกพรองนั้นใหสมบูรณเสียกอน หรืออาจใหผูแทนดําเนินคดีแทนก็ได หรือบุคคล
บางคนไมปรารถนาที่จะดําเนินกระบวนการพิจารณาดวยตัวเอง จึงตองแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อเขา
ดําเนินการแทน ทั้งนี้การดําเนินคดีแทนในศาลมี 2 กรณี  คือ 

        1) กรณีที่กฎหมายบัญญัติไวเฉพาะวาใหมอบอํานาจใหทําแทนได เชน ผูแทนโดย
ชอบธรรม ซ่ึงกระทําการแทนผูเยาว ผูอนุบาลเขากระทําการแทนคนไรความสามารถ และผูพิทักษ
กระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถ หรือคูสมรสที่กระทําแทนกัน หรือกรณีผูแทนของนิติ
บุคคลกระทําการแทนนิติบุคคล หรือกรณีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกระทําการแทนบุคคลลมละลาย 

                                                           
10  การใชสิทธิทางศาล คือ การที่บุคคลมีสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติรับรองใหใชสิทธิทางศาล และ              

มีความจําเปนตองขอใหศาลรับรองคุมครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู หรือกรณีที่บุคคลจะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งไดตองขอใหศาลแสดงสิทธิหรือรับรองสิทธนิั้นๆ กอน. 
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หรือกรณีพนักงานอัยการดําเนินคดีแทนผูสืบสันดานที่เปนโจทกฟองบุพการีของตน หรือท่ีเรียกวา 
คดีอุทลุม  

        2)  กรณีที่เปนตัวแทนโดยสัญญา โดยอาจทําเปนหนังสือแตงตั้งบุคคลอื่นใหมี
อํานาจกระทําการแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 797 
  3.2.1.6  การดําเนินคดแีทนโดยรัฐตามกฎหมายพิเศษ  
                ในบางกรณีเปนเรื่องที่กฎหมายตองการคุมครองประโยชนของสาธารณชนเปน
สําคัญ เมื่อเกิดปญหาที่ขัดตอกฎหมายที่ตองการคุมครองประชาชนขึ้นรัฐจึงมีนโยบายในการที่จะ
ดําเนินการแกปญหาเพื่อสวนรวม เพื่อกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงกฎหมายจะกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐเปนตัวแทนในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายแทน กฎหมายที่มีลักษณะเชนนี้ 
ไดแก 
           1)  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เปนเรื่องที่กฎหมาย
มุงคุมครองผูที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนั้นจึงมีการกําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ก.ล.ต. มีอํานาจฟองตอผูที่กระทําละเมิด
เกี่ยวกับการกระทําที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย และหุนกูซ่ึงไดแก ตัวแทนผูถือหุนกู มีอํานาจฟองผู
ออกหุนกูแทนผูถือหุนกู หรือใหอํานาจผูดูแลผลประโยชนของกอง ทุนรวมมีอํานาจฟองเรียก
คาเสียหายตางๆ แทนผูถือหนวยการลงทุนได  ตลอดจนกระทั่งใหอํานาจผูลงทุนฟองคดีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นทั้งตอตัวเองและฟองแทนผูถือหุนอื่นๆ ไดภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดอีกดวย 
           2)  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  เปนกฎหมายพิเศษ ที่มุงดูแลมิให
ผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการประกอบธุรกิจการคาของผูประกอบการตางๆ เชน ในดานการ
โฆษณา เกี่ยวกับฉลากของสินคา เกี่ยวกับการทําสัญญา เกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคา  เมื่อใดที่
ผูบริโภคถูกละเมิดโดยการกระทําดังกลาวขางตน ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคจึงกําหนดให
คณะกรรมการตามกฎหมายซึ่งถือวาเปนตัวแทนของรัฐ  หรือสมาคมคุมครองผูบริโภคที่
คณะกรรมการตามกฎหมายนี้รับรองสามารถดําเนินฟองรองคดีทั้งสวนที่เปนคดีแพงและคดีอาญา
ตอผูประกอบการที่กระทําการละเมิดดังกลาวได  และยังสามารถเรียกคาเสียหาย หรือทรัพยสินใด
ใหแกผูบริโภคที่ถูกละเมิดนั้นไดอีกดวย ตามมาตรา 39 และ 40 ของกฎหมายนี้ 
           3)  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เปนการดําเนินการจัดทรัพย สิน                    
ของลูกหนี้ที่มีหนี้ส้ินลนพนตัว ซ่ึงกฎหมายใหอํานาจเจาหนี้รายหนึ่งรายใดที่จะฟองคดีเพื่อพิสูจน
ใหเห็นไดวา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวจริง จากนั้นจึงมีการดําเนินการตางๆ โดยเจาหนี้แตละรายเขา
มาขอรับชําระหนี้ในคดีดังกลาวได เปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดลักษณะของการจัดการหนี้ใหแก
เจาหนี้ทั้งหมดโดยการฟองรองของเจาหนี้เพียงรายเดียวในการเริ่มคดี 
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    4)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 
เนื่องจากการจางแรงงานในบางกรณีมีจํานวนลูกจางเปนจํานวนมาก เมื่อมีปญหาเรื่องการจาง
แรงงานที่เกี่ยวของกับกลุมผูใชแรงงานจํานวนมากดังกลาว กฎหมายจึงกําหนดบทบัญญัติพิเศษวา 
ในคดีที่มีโจทกหลายคน โจทกเหลานั้นอาจตกลงกันแตงตั้งใหโจทกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูแทนในการดําเนินคดี ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตาม    
มาตรา 35 ได  
           5)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เมื่อ
ส่ิงแวดลอมถือไดวาเปนสมบัติของสาธารณชนที่จําตองสงวนไวเพื่อประโยชนของคนสวนใหญ 
กฎหมายจึงกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแลและปกปองสิ่งแวดลอมดังกลาว และบัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีอํานาจฟองรองตอผูกระทําละเมิดตอส่ิงแวดลอม เพื่อเปน
มาตรการที่ รักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูหรือกลับคืนมาเชนเดิม เพื่อชุมชนหรือสังคมที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมนั้นโดยเปนการกระทําแทนชุมชนหรือสังคมดังกลาวที่ไมจําตองดาํเนนิการฟองรองคดเีอง 

       จากการดําเนินคดีตามแบบที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่เปดโอกาสใหมีการ
ดําเนินคดีดังกลาวขางตนนั้นเปนหลักของวิธีพิจารณากฎหมายแกไขปญหาในกรณีที่มีบุคคลที่
เกี่ยวของกับคดีทั่วไป  โดยกฎหมายมุงเนนไปที่การเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวที่มีสวนเกี่ยวของ
นั้นเขามาเปนคูความในคดีได  สวนหนึ่งเปนการคุมครองแกบุคคลที่เกี่ยวของใหเขามาเปนคูความ
และมีผลผูกพันตามคําพิพากษา  อีกสวนหนึ่งเปนการทําใหคดีสามารถที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา
ไปไดในครั้งเดียวกันไดเพื่อความสะดวก และยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ สําหรับกฎหมายพิเศษ
ที่ใหรัฐดําเนินการแทนนั้น  ในบางเรื่องมีลักษณะที่มุงถึงการรักษาผลประโยชนของบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหาย  ในหลักความเปนจริงที่วาความสามารถและศักยภาพของรัฐที่มีมากกวาบุคคล
ธรรมดาทั่วไป ในบางเรื่องมีลักษณะที่เปนไปตามเหตุผลเชนเดียวกับคดีแพง อยางไรก็ตามการ
ดําเนินคดีแบบกลุมก็ยังคงมีบางประการที่ยังคงมิอาจจะเขามาเยียวยาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนพิจารณาในทางแพงในชั้นศาลไดทั้งหมดเสียทีเดียว  

        จากที่ไดกลาวมาขางตน จึงทําใหเห็นวาขอขัดของในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในทางแพงตามกฎหมายปจจุบันเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น มีปญหา
มากมาย การแกปญหาดังกลาวจึงเปนส่ิงจําเปน การดําเนินคดีแบบกลุมจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะ
กอใหเกิดประโยชนสูงขึ้นสําหรับการดําเนินกระบวนยุติธรรมในทางแพงของไทย 

        การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม
มาใชนั้น ทําใหคดีที่จะมีการฟองรองที่ Federal Court ลดลง แตกลายเปนวามีการฟองคดีแบบกลุม
เพิ่มมากขึ้นใน State Court เพราะตองการหลีกเล่ียงการใชกฎหมายดังกลาว จนกระทั่งไดมีการออก
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กฎหมาย The Securities Litigation Uniform Standards Act of 1998 มาเพื่อบังคับเรื่องอํานาจของ
ศาล Federal Courtในคดีเกี่ยวของหลักทรัพยมากขึ้น เพื่อมิใหมีการหลีกเล่ียงการบังคับใชกฎหมาย
ดังที่เกิดขึ้นมาแลว  
 3.2.2 ปญหาที่เกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของไทย 

จากการพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดในการดําเนินกระบวนพิจารณา จะเห็นไดวา ผูที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อาจเกิดจาก
การกระทําครั้งเดียวหรือหลายครั้ง แตผลที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุนเปนจํานวน
มาก ซ่ึงผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตละรายอาจไดรับความเสียหายมากบางนอย
บางแตกตางกันไป แตผูลงทุนเหลานั้นทุกๆ ราย ตางก็ไดรับผลกระทบจากการกระทําอันมีมูลเหตุ
แหงคดีมาจากการกระทําอยางเดียวกัน หากมีการฟองรองคดีก็ตองใชขอกฎหมายและขอเท็จจริง
อยางเดียวกัน แตปจจุบันกฎหมายที่ใชในกระบวนพิจารณาของไทยในคดีเกี่ยวกับคดีหลักทรัพย
จะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเทานั้น แตทั้งสองกรณีก็ยัง
ไมอาจแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) มีประสิทธิผล (Efficiency)  
และกอใหเกิดความประหยัด (Economy) ไดแตอยางใด ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาปญหาที่เกิดจาก
การดําเนินกระบวนพิจารณา ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535        
ซ่ึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายไวหลายกรณี เชน กรณีใหสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถที่จะ
ดําเนินการฟองเรียกรองคาเสียหายจากผูกอใหเกิดความเสียหาย เพื่อผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายได
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 47 วรรคสอง และมาตรา 175 
หรือกรณีใหผูแทนผูถือหุนกูและผูดูแลผลประโยชนฟองเรียกคาเสียหายใหแกผูลงทุนทั้งปวง ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ มาตรา 127(5) และกรณี
ใหผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิฟองเรียกรองคาเสียหายจากผูกอใหเกิดความเสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 47 วรรคสอง มาตรา 82 มาตรา  
83 และมาตรา 173 สําหรับมาตราอื่นๆ ที่มิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาใครเปนผูเสียหาย และมีสิทธิ
ฟองเรียกคาเสียหายไดหรือไม  ก็มิไดหมายความวา ผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายจะไมมีสิทธินําคดี
ขึ้นสูศาลแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายเหลานี้ยังอาจที่จะใชสิทธิทางศาลได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได หรือผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายอาจนําคดีสูศาล
โดยอาศัย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกอบประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยเร่ืองสัญญา หรือละเมิด อันเนื่องมาจากการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดหรือ
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กลฉอฉล เปนตน แตบทบัญญัติดังกลาวยังมีขอบกพรอง ขาดความชัดเจน ยากที่จะนํามาปฏิบัติให
เห็นผลเปนรูปธรรมได11 
 
3.3  การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law)12 

“Class Action” เปนการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ซ่ึงมีแนวคิดของการดําเนินคดีในลักษณะของกลุมบุคคล อันอาจถือไดวามีจุดกําเนิด          
มาจากพัฒนาการของหลักความยุติธรรม (Equity) ในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มจากการพิจารณา
พิพากษาใน ศาล The Court of Chancery ที่วางแนวทางวา หากมีผูที่เกี่ยวของในคดี หรือมีสวนได
เสียกับคดีนั้น อาจขอเขามารวมเปนคูความในคดีไดเพื่อใหไดรับความผูกพันตามคําพิพากษา ตอมา
ในบางคดีปรากฏวามีบุคคลที่เกี่ยวของมากขึ้น จนไมเปนการสะดวกในการที่จะใหผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายเขามาในคดี ศาลจึงพิจารณาหลักการของการใหดําเนินคดีแทนกันโดยกําหนดหลักเกณฑวา 
บุคคลที่เกี่ยวของนั้นจะตองมีผลประโยชน หรือมีสวนได-เสีย หรือไดรับความเสียหายจากเรื่อง
เดียวกัน และมีขอเรียกรองที่เปนอยางเดียวกัน ประกอบกับคําขอใหศาลมีคําตัดสินนั้นเปนไปเพื่อ
ประโยชนของบุคคลในกลุมนั้นๆ ตอมาหลักการดังกลาวจึงไดมีการนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย 
The Supreme Court of Judicature Act 1873 และมีการแกไขจนปจจุบันไดนํามาบัญญัติไวใน
กฎหมาย The English Rules of the Supreme Court แมวาการดําเนินคดีแบบกลุมจะเกิดขึ้นใน
ประเทศอังกฤษ แตในเวลาตอมาการดําเนินคดีแบบกลุมก็ไดเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย และมกีาร
พัฒนาอยางมากในกลุมประเทศที่ใชกฎหมายระบบจารีตประเพณี (Common Law )โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไดนําการดําเนินคดีแบบกลุมนี้มาใชในการบริหารงานคดีในกระบวน
ยุติธรรมของศาลไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาหลักเดียวกันนี้และนําไปบัญญัติไวในกฎหมาย Federal Rule of Civil 
Procedure จากแนวทางการพัฒนากฎหมายดังกลาวนี้ จะสังเกตเห็นไดวาจุดเริ่มตน หรือที่มาของ
การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศที่ใชกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) พัฒนามาจาก
เหตุผลของประโยชนในการปกปองผลประโยชนของกลุมบุคคลจํานวนมาก โดยใหบุคคลในกลุม
ที่มีประโยชนรวมกันนั้นตั้งตัวแทนมาดําเนินคดีแทนเพื่อประโยชนของกลุมได แนวคิดดังกลาวนี้
จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนากฎหมายที่รับรองการดําเนินคดีแบบกลุมในระยะตอๆ มา 
                                                           

11  วราภรณ  มณีช่ืน.  (2540).  ปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายโดยผูลงทุนจํานวน
มากในคดีหลักทรัพย.  หนา 112-114. 

12  ประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย  เปนตน. 
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 3.3.1 รูปแบบในการดําเนินคดีแบบกลุม 
เนื่องจากแนวคิดในการพัฒนาแกไขขอจํากัดในการดําเนินคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(Public Interest) ซ่ึงมุงที่จะคุมครองประชาชนสวนใหญที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําใน
สถานการณเดียวกัน  และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเยียวยาความเสียหายใหกับประชาชนอยาง
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  จึงมีรูปแบบในการดําเนินคดีหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 
  3.3.1.1  การดําเนินคดีโดยหนวยงานของรัฐ13  
                      การดําเนินคดีโดยรัฐ หรือการดําเนินคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest 
Litigation)  เปนรูปแบบแรกในการดําเนินคดีแบบกลุมที่เกิดขึ้นโดยรัฐจะเขาดําเนินคดีแทนประชาชนที่
ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงถือวารัฐเปนผูที่ถูกกระทํา ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับ “รัฐสวัสดิการ” 
หรือแนวคิดที่ถือวารัฐเปนผูมีภาระหนาที่ในการคุมครองใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ดังนั้นรัฐจึงมีบทบาทสําคัญในการใหความคุมครองสิทธิของประชาชนโดยการใชกลไกทาง
กฎหมาย อํานาจในการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมายและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
ประชาชนใหความสําคัญแกรัฐและเชื่อมั่นในบทบาทของรัฐ14ซ่ึงนอกจากรัฐจะเขามาแทรกแซงกิจการ
ตางๆ  ของเอกชนแลว รัฐถือวารัฐเองเปนเจาของสิทธิ (Public Rights) ซ่ึงมีหนาที่ดูแลผลประโยชนของ
ประชาชน มีอํานาจฟองคดีตอผูที่กระทําการที่ไมสุจริตแทนประชาชนผูไดรับความเสียหายได แมกรณี
เปนเรื่องระหวางเอกชนดวยกันเองก็ตาม  
                    ตอมา ไดมีการตั้งหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานของรัฐ เพื่อ
แกปญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ 
เชน กรณีที่มีการตั้งผูอํานวยการการคาที่เปนธรรม (Director - General of Fair Trading) ในประเทศอังกฤษ 
เพื่อทําหนาที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายผูกขาดทางการคาแทนผูเสียหายจากการนั้น 
                   สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ปรากฏวามีการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ
สวัสดิการเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ โดยมีหนวยงานของรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง และรับผิดชอบงาน
ดานการคุมครองผูบริโภค ไดแก Attorney General  ซ่ึงมีหนาที่ฟองรองเพื่อดําเนินคดีในกรณีที่ผูบริโภค
ไดรับความเสียหายจากการซื้อสินคา หรือบริการจากผูประกอบการ หรือ องคกรระดับมลรัฐ ที่เรียกวา 
Local Consumer Protection หรือ หนวยงานของสหพันธรัฐอื่นๆ เชน Food  and  Drug  Administration  
เปนตน15 

                                                           
13  แหลงเดิม.  หนา 21. 
14  สุษม ศุภนิตย.  (2544).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 23.  อางถึงใน บุษรานี  หงษาคํา.  

(2549).  ขอพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย.  หนา 21. 
15  แหลงเดิม.  หนา 54-55. 
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  3.3.1.2  รูปแบบการดําเนนิคดีโดยองคกรเอกชน 
            การดําเนินคดีในรูปแบบนี้เกิดจากการที่เอกชนตองการเขามามีสวนรวมกับรัฐ

เพื่อเรียกรอง ปกปอง และคุมครองสิทธิของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเอกชนจะเขามา
มีบทบาทในการใหความรู และขอมูลแกประชาชนในดานตางๆ รวมทั้งมีบทบาทในการดําเนิน
ฟองรองคดีแทนประชาชน ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการฟองคดีโดยเอกชนตามกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคในอัตราที่สูงมาก เพราะถือวารัฐเปนเพียงผูประสานและดูแลความสงบเรียบรอย
ของสังคมเทานั้น  ดังนั้นเอกชนจึงตองเขามาดูแลและปกปองผลประโยชนของตนกันเอง 
  3.3.1.3  รูปแบบการดําเนินคดีโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย 
                         การดําเนินคดีโดยผูแทนกลุมผูเสียหายนี้เปนวิธีดําเนินคดีในศาลที่มีหลักมาจาก
หลักความยุติธรรม  (Equity) ซ่ึงเปนหลักกฎหมายที่ผูพิพากษาในประเทศอังกฤษนํามาปรับใชเพื่อ
ผอนคลายหลักจารีตประเพณี (Common Law) ซ่ึงเปนหลักกฎหมายที่เครงครัด  เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในคดี16อันถือวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการดําเนินคดีโดยเอกชน โดยผูเสียหายอาจเปนผู
ฟองคดี (to Sue) หรือ ถูกฟองคดี (to be Sued) แทนเอกชนรายอื่นที่ถูกกระทําใหไดรับความเสียหาย 
ภายใตเงื่อนไขวามีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน ซ่ึงผลของคําพิพากษายอมผูกพันสมาชิกกลุม
ทั้งหมด ทั้งนี้มิจําเปนตองมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทน แตทั้งนี้เอกชนผูดําเนินคดีแทนจะตอง
พิสูจนตอศาลไดวา ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะดําเนินคดีแทนเอกชนรายอื่นได17 

           อยางไรก็ตาม  การดําเนินคดีในรูปแบบที่มีการดําเนินคดีโดยหนวยงานของรัฐ 
หรือรูปแบบที่มีการดําเนินคดีโดยเอกชน หรือรูปแบบที่มีการดําเนินคดีโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย ดัง
ไดกลาวมานั้น จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูการนําไป
ปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ วาใชระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย หรือแบบลาย
ลักษณอักษร (Civil Law) ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงจารีตประเพณี ของประเทศนั้นๆ เปนสําคัญดวย 
 3.3.2  การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชระบบจารีตประเพณี (Common Law) เชนเดียวกับประเทศ
อังกฤษ ก็ไดนําหลักความความยุติธรรม (Equity) ดังกลาวมาปรับใช โดยกําหนดใหมีรูปแบบการ
ดําเนินคดีแบบกลุมโดยเอกชน (Class Action) ในขอกําหนดของรัฐบาลกลางวากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใชบังคับในศาลสูงของระดับประเทศ 
                                                           

16  วราภรณ  มณีช่ืน.  เลมเดิม.  หนา 81. 
17  รชฎ  บุญสินสุข.  (2545).  การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายคอมมอนลอวและซีวิลลอว.  

หนา 9. 
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(Federal) เรียก Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP โดยในบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวไดบัญญัติรูปแบบการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ไวใน Rule 23 ซ่ึงมีผลบังคับใชได
เปนการทั่วไปทุกมลรัฐและคดีแพงทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย กฎหมาย
ลมละลาย และกฎหมายสิ่งแวดลอม  ซ่ึงระบุใหขอเรียกรองหรือขอตอสูของคูความผูแทนเปนขอตอสู
หรือขอเรียกรองประเภทเดียวกันของกลุม (Typicle of Claim or Defense) โดยผูไดรับความเสียหายจาก
การกระทําจะเปนฝายยื่นคํารองขอใหดําเนินคดีแบบกลุม (to Sue) หรืออาจจะเปนกรณีที่จําเลยเปนฝายที่
ขอใหดําเนินคดีแบบกลุม (to be Sued) ก็ได และตาม Rule 23 (a) (1) การดําเนินคดีแบบกลุมจะตอง
ปรากฏวา ในทางปฏิบัติเปนไปไดยากที่จะใหสมาชิกทุกรายที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําอันมี
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันนั้นเขารวมในคดีได (Impracticable) อีกทั้งตองปรากฏวา หากมีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมแลวจะทําใหการจัดการงานคดี (Case Management) สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย18 ทั้งนี้ใน Rule 23 (a) (4) ไดบัญญัติเงื่อนไขวา ผูแทนคดีตองสามารถ
ปกปองผลประโยชนของกลุมไดอยางเปนธรรมและเพียงพอ  (Fairly and Adequately Protect  the Interest) 
  3.3.2.1  หลักเกณฑการดําเนนิคดีแบบกลุม 
      สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษรหรือแบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) นั้น การคุมครองประโยชนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาความทางแพง
ในกรณีที่มีผู เสียหายจากการกระทําที่มีขอเท็จจริงเดียวกันนั้น อยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้รัฐจะเปนผูทําหนาที่ปกปองคุมครองดูแลและเรียกรอง
สิทธิคืนแกเอกชนและสาธารณชน ดังนั้นประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษรหรือ
แบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงมุงเนนในการใหอํานาจรัฐทําหนาที่แทนเอกชนในการปกปอง
และคุมครองผลประโยชนตางๆ ของประชาชนโดยจะอยูภายใตการดูแลของรัฐ และกรณีนี้จะ
คํานวณความเสียหายในเชิงลงโทษ และคาทนายความจะไมไดรับเพิ่มจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแต
อยางใด ซ่ึงจะแตกตางจากประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law)  
           การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มีหลักการพื้นฐานในการใหอํานาจ
ผูเสียหายคนหนึ่งดําเนินคดีแพงเพื่อเยียวยารักษาสิทธิของตน และในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่
ดําเนินคดีเพื่อประโยชนของผูเสียหายอ่ืนๆ ทุกคนที่ไดรับความเสียหายจากมูลเหตุหรือสถานการณ
เดียวกัน (Similar Situation)โดยไมมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทนดวย ซ่ึงคําพิพากษาในคดี
แบบกลุมจะมีผลผูกพันขยายไปถึงสมาชิกกลุม  (Class Member) ซ่ึงเปนกลุมผู เสียหายจาก

                                                           
18  คดี Hackett V.General  Host Corporation.  อางถึงใน น้ําแท  มีบุญสลาง.  (2547).  การดําเนินคดีแบบ

กลุมในคดีสิ่งแวดลอม.   หนา  59. 
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สถานการณเดียวกัน โดยผูนั้นไมตองฟองคดีดวยตัวเอง จึงถือไดวาเปนการฟองคดีในลักษณะที่มี
การเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกกลุมผูไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงเดียวกัน และเปนรูปแบบ
หนึ่งของการพิจารณาคดีที่เหมาะสมและเปนที่นิยมมากในคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค คดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งคดีหลักทรัพย ทั้งนี้หากทนายโจทกไดทําการฟองคดีแลว คําพิพากษา
ของศาลในคดีนั้นๆ ยอมมีผลผูกพันตอสมาชิกกลุมทั้งหมด เวนแตผูสียหายจะไดมีการแสดงเจตนา
ขอออกจากกลุม (Option Out) 
           ดังเชน กฎหมาย Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA) ให
ความคุมครองบุคคลที่อายุเกินกวา 40 ป ในการทํางาน และยังเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงเรื่องการ
ดําเนินคดีแบบกลุม (Collective Action)ไวเปนการเฉพาะ โดยมิไดอาศัย Rule 23 ดังนั้นการ
ดําเนินคดีแบบกลุมจึงมีหลักเกณฑที่แตกตางออกไป เชน การที่จะดําเนินคดีแบบกลุมไดตองใหได
ความวาสมาชิกกลุมในแตละคนที่กลาวอางวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้น มีจุด
เหมือนกัน (Similarly Situated) ที่เกี่ยวของวาคําสั่ง นโยบาย หรือแผน ที่ทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมนั้นเปนเรื่องเกิดขึ้นในครั้งเดียวกันหรือไม ทั้งพิจารณาถึงอายุของสมาชิก ตําแหนงงาน 
สถานที่ทํางาน และการปฏิบัติที่ไดรับผลกระทบจากผูบังคับบัญชาที่เปนบุคคลคนเดียวกัน มีคําส่ัง
ในคราวเดียวกันและดวยเหตุผลเดียวกันหรือไม ทั้งนี้ไมจําเปนพิจารณาถึงจํานวนสมาชิก 
(Numerousity)ลักษณะคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเปนเรื่อง เดียวกัน (Commonality)  
ขอเรียกรองประเภทเดียวกัน (Typicality) และความสามารถของคูความ (Adequacy) ตาม Rule 23 
เพื่อจะอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมหรือไม  อีกทั้งการดําเนินคดีมีลักษณะของการกําหนดให
สมาชิกกลุมตองขอเขามาในกลุม (Opt - in) เพื่อท่ีจะไดสิทธิในคดี  ซ่ึงกฎหมายใหอํานาจสมาชิกที่
ขอเขากลุมดําเนินการใดๆ ไดประหนึ่งเปนคูความคนหนึ่ง แตกตางจากสมาชิกกลุมใน Rule 23 ใน
เร่ืองแจงการดําเนินคดีแบบกลุม (Notification) ก็มีความแตกตางออกไปเนื่องจากสมาชิกที่จะเขามา
ในกลุมตองรองขอเขามา ดังนั้นการแจงก็จะจํากัดเฉพาะสมาชิกที่รองขอเขามาในกลุมแลวเทานั้น   
           ใน Title I and Title V of the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) 
หามการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมในการทํางานระหวางบุคคลที่มีคุณสมบัติแตพิการ ไมวาจะเปน
หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ Civil Rights Act of 1991 กําหนดคาเสียหายในกรณีของ
การปฏิบัติไมเทาเทียมกันในการทํางานไวดวย  ทั้งนี้ตามกฎหมาย Title VII, ADA และ ADEA มี
การกําหนดวาการทํางานตามการวาจางนั้นมีความหมายรวมถึง การรับเขาทํางานหรือการใหออก
จากงาน การชดเชย การมอบหมายงาน การจัดหางาน การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การพักงาน 
การเรียกกลับเขาทํางาน การโฆษณางาน การสมัครงาน การทดสอบ การใชเครื่องไมเครื่องมือของที่
ทํางาน การทดลองงาน การฝกอบรม ผลประโยชนขางเคียงในการทํางาน คาจาง การลาออก การ
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วางแผนงาน การลาพัก หรือขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ  ซ่ึงในเรื่องของการปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรมนี้ กฎหมายไดหมายรวมถึง การลวงเกินตอเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด ความพิการ
และอายุ  การแกแคนตอลูกจางในการที่ลูกจางไดฟองรอง ใหการในการสอบสวนหรือตอตาน การ
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การตัดสินใจทางดานการบริหารที่อยูบนรูปแบบหรือสมมติฐานของ
ความสามารถ อุปนิสัย หรือการทํางานของลูกจางแตละราย บนพื้นฐานของเพศ เชื้อชาติ อายุ 
ศาสนา หรือกลุมลัทธิ หรือความพิการของแตละบุคคล  การปฏิเสธโอกาสการทํางานเพราะการ
แตงงานหรือการคบคาสมาคมกับกลุมคนที่เกี่ยวของในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกําเนิด หรือความ
พิการ  และกฎหมายฉบับนี้นอกจากหามในที่ทํางานแลวยังหามไปถึงโรงเรียนและศาสนสถานมิให
มีการ เลือกปฏิบัติ อีกดวย  ในการดํ า เนินคดีนั้น  The U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) จะเปนผูบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของนี้ทั้งหมดแตหากลูกจางจะดําเนินคดี
โดยสวนตัวเองก็อาจทําได อยางไรก็ตาม กฎหมาย ADA และ ADEA ระบุวาการดําเนินคดีแบบ
กลุมมีลักษณะที่ตองขอเขารวมกลุม (Opt- in) ซ่ึงหมายความวาสมาชิกกลุมตองลงชื่อเขารวมกัน
เปนกลุมกอนที่จะมีการดําเนินคดีแบบกลุมตอไป  ซ่ึงลักษณะของการตองขอเขารวมเปนกลุมนี้ทํา
ใหเกิดปญหาตอการดําเนินคดีแบบกลุมเพราะปรากฏวามีผูรวมลงชื่อเขากลุมเพื่อการฟองรองคดีใน
สัดสวนที่นอย  เชน 
           1)  Product Liability Statute ทั้งนี้ตามกฎหมาย Connecticut General Statutes ใน
มาตรา 52-572m. กําหนดคํานิยามคําวา “ผูขายสินคา” ใหครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ที่เปนผูผลิต ผูจําหนาย ทั้งระบบการคาสงหรือคาปลีก ตัวแทนจําหนายไมวาจะเปนการขายสินคา
ใหมหรือเกา รวมไปถึงผูใหเชาและผูประกันสินคาที่ทําธุรกิจใหเชาหรือธุรกิจการประกันสินคา  
สวนคําวา “การเรียกรองความรับผิดที่เกิดขึ้นจากความบกพรองของสินคา” นั้น กฎหมายฉบับนี้ให
รวมไปถึง การเรียกรองและการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับความเสียหายตอรางกายและทรัพยสินที่เกิด
จากการผลิต การสราง การออกแบบ สูตร การเตรียม การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การเตือน 
การสอน การตลาด การบรรจุหีบหอ หรือการติดสลากของสินคา  นอกจากนั้นยังใหรวมไปถึงการ
ดําเนินคดีที่อยูบนทฤษฎีของการละเมิดที่เกี่ยวของกับ Strict liability ประมาท  ความผิดตอการ
รับประกันสินคาไมวาโดยปริยายหรือชัดแจง บกพรองตอหนาที่ในการเตือนหรือแนะนํา ไมวาจะ
เกิดจากความประมาทหรือความไมจงใจ การนําเสนอที่ไมชอบหรือการไมเปดเผยขอมูลไมวาดวย
ความประมาทหรือไมจงใจ  สําหรับ “ผูมีสิทธิเรียกรอง”  นั้น กฎหมายใหหมายถึงบุคคลที่เรียกรอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรับผิดในสินคาของผูเรียกรองเองหรือของบุคคลที่ผูเรียกรองเปน
ตัวแทนให  ในสวนของ “ภยันตราย” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดตอทรัพยสิน ซ่ึงรวมไปถึงตัว
สินคาเอง และบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บหรือตาย  แตหากเปนคูกรณีทําธุรกิจระหวางกัน ภยันตรายนี้จะ
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ไมรวมถึงความเสียหายในทางธุรกิจ  นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติคํานิยามของคําวา “ผูผลิต” ไว
วาใหรวมถึงผูขายสินคาที่ออกแบบ ประกอบ คิดคน สราง ดําเนินกรรมวิธี บรรจุหีบหอ หรือ
เตรียมการอยางหนึ่งอยางใดตอสินคาหรือช้ินสวนของสินคากอนการขายใหกับผูใชหรือผูบริโภค  
ในมาตรา 52-572 n. การเรียกรองความรับผิดจากสินคานั้น ใหหมายถึงการเรียกรองความเสียหาย
ตอผูขายสินคา ซ่ึงรวมไปถึงการดําเนินคดีละเมิดโดยประมาท  Strict Liability การประกันสินคา ที่
เกี่ยวกับภยันตรายที่เกิดจากสินคา ถึงแมผูเรียกรองจะไมไดซ้ือสินคาโดยตรงกับผูขายสินคา   
           2)  Deceptive Trade Practices กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางการคาที่ฉอ
ฉลนั้น  ประเทศสหรัฐอเมริกาในแตละมลรัฐมีกฎหมายที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีแบบ
กลุม เชน กฎหมายของมลรัฐ North Carolina บัญญัติถึงเรื่องวิธีการที่ไมเปนธรรมในการแขงขันซึ่ง
มีผลตอการคา และการกระทําหรือการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือหลอกลวงที่มีผลตอการคา เปนสิ่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  กฎหมายของมลรัฐ Virginia มีกฎหมายที่หามการปฏิบัติหรือการกระทําที่
ฉอฉลของผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับการคาที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของในลักษณะที่เปนการ
นําเสนอที่ไมถูกตอง เชน กลาวอางแหลงที่มาของสินคาหรือบริการไมตรงตามความเปนจริง 
หลักฐานการรับรองคุณภาพของสินคาหรือบริการไมถูกตอง  แสดงจํานวน ลักษณะ สวนผสม การ
ใช หรือประโยชนของสินคาหรือบริการที่ไมถูกตอง แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามความเปนจริงในเรื่อง
ที่เฉพาะเจาะจงของมาตรฐาน  
           3)  คุณภาพ รูปแบบ หรือรสนิยมของสินคาหรือบริการ การเสนอขายสินคา 
หรือโฆษณาสินคาโดยปดบังขอเท็จจริงถึงความบกพรองของสินคา หรือ ปดบังความจริงของสินคาวา
เปนสินคาที่ใชแลว  การโฆษณาสินคาหรือบริการที่มีความตั้งใจที่จะไมจําหนายหรือใหบริการตาม
ราคาที่ไดมีการโฆษณาไว การทําใหเขาใจผิดหรือทําใหสับสนในเรื่องการลดราคาสินคา  การทําให
เขาใจผิดวาไดมีการใหการซอมแซม เปลี่ยนแปลง แกไข หรือการใหบริการในสินคานั้นๆ แลว  การ
ใชถอยคําวา “Wholesale” “Wholesaler” “Factory” และ “Manufacturer” เพื่อที่จะอธิบายวาผูจัด
จําหนายประกอบธุรกิจเชนนั้นซึ่งไมเปนความจริง และรวมไปถึงการกระทําใดๆ ที่เปนการ
หลอกลวง การอวดอางขอความที่ไมตรงตามความเปนจริง การใหคํามั่นที่ไมชอบ หรือการนําเสนอ
ที่ไมตรงตามความเปนจริงที่เกี่ยวของกับการคาที่มีผลตอผูบริโภค ก็เปนสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายนี้ 
เปนตน 
           4)  Antitrust กฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐมีจุดที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินคดีแบบกลุมในหลายลักษณะ เชน ในกฎหมาย 15 U.S.C.A. การตั้งราคา (Price Fixing)  
ในเรื่องการทําสัญญาที่มีการผนวกรูปแบบของ Trust หรือ การสมคบเพื่อทําใหเกิดความชะงักงัน 
(Restraint)ในทางการคาระหวางรัฐหรือกับระหวางประเทศเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย การผูกขาด 
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(Monopolization) เปนเรื่องผิดกฎหมายทั้งแพงและอาญาหากผูใดโดยสมคบกับผูอ่ืนกระทําการใด
เพื่อใหเกิดการผูกขาดในทางการคา สวนในการดําเนินคดีนั้นผูเสียหายจากการผูกขาดสามารถ
ฟองรองไดเปนการสวนตัวโดยไมจําตองพิจารณาถึงสัดสวนในเรื่องของจํานวนที่มีปญหาจากผูกขาด
นั้นๆ  นอกจากนั้นผูเสียหายยังสามารถเรียกรองความเสียหายไดสามเทารวมถึงคาฤชาธรรมเนยีมใน
การดําเนินคดีและคาทนายความ  กฎหมายกําหนดอายุความในการฟองรองในเรื่องนี้ไว 4 ป นับแต
วันที่เกิดการผูกขาด  สําหรับการฟองรองโดยหนวยงานของรัฐนั้นสามารถทําไดเชนกัน โดยอัยการ
ของแตละมลรัฐสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาชดเชย ผลประโยชนที่ไดไปอยางไมเปนธรรมจาก
ผูกระทําความผิด  สวนในเรื่องของความเสียหายนั้น กฎหมายกําหนดวาการพิสูจนความเสียหาย
อาจทําไดจากการรวบรวมสถิติหรือการสุมตัวอยาง การคํานวณจากการตั้งราคาเพิ่มโดยผิดกฎหมาย 
หรือดวยวิธีอ่ืนที่มีเหตุผลในการประมาณการความเสียหายโดยรวม โดยไมจําเปนตองแยกการ
พิสูจนความเสียหายในผูเสียหายแตละรายไป  ในสวนของขั้นตอนการเฉลี่ยคาเสียหายนั้น กฎหมาย
กําหนดใหเปนหนาที่ของศาลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูเสียหายแตละราย 
           5)  Securities Laws เปนกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักทรัพยที่มีความสําคัญ และมี
รายละเอียดที่เกี่ยวพันกับการดําเนินคดีแบบกลุมเปนอยางมาก เนื่องจากคดีหลักทรัพยสวนใหญมคีวาม
เกี่ยวพันกับบุคคลจํานวนมาก ทั้งยังเปนกรณีที่มีผลประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากอีก
ดวย  กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934 ตามขอ 
10(b) และ Securities and Exchange Commission Rules  ตาม Rule 10b-5, 17 CFR # 240.10b-5,  
Employment of Manipulative and Deceptive Devices หามมิใหผูใดไมวาโดยตรงหรือโดยออม 
ดวยการใชวิธีการหรือเครื่องมือใดของการคาระหวางรัฐ หรือดวยปจจัยใดใดของตลาดหลักทรัพย
ของประเทศ ในการจัดตั้งเครื่องมือ แผนการหรือ อุบายในการฉอโกง การใหขอมูลที่ไมเปนความ
จริงซ่ึงรวมถึงการละเวนการเปดเผยขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความสับสน และการมีสวนในการ
กระทําการใดที่เปนการหลอกลวงหรือฉอฉลผูอ่ืน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย  
ทั้งนี้ในการดําเนินคดีนั้น โจทกตองพิสูจนใหเห็นวา จําเลยไดใหขอมูลหรือปดบังขอมูลอันเปนการ
ฉลฉอและทําใหโจทกเชื่อถือ (Reliance Element) ขอมูลดังกลาวและใชในการซื้อหลักทรัพยนั้นๆ 
จนทําใหเกิดความเสียหายขึ้นจากความเชื่อถือในขอมูลดังกลาว  ใน Section 11 เ ร่ือง Civil 
Liabilities on Account of False Registration Statement ไดแยกบทบัญญัติที่เกี่ยวของในสาระของ
การรับผิดไวเปนที่นาสนใจคือ  ผูซ้ือทรัพยมีสิทธิเรียกรองความเสียหายจากการกระทําอันเกิดจาก
การหลอกลวงไมวาจะเปนการใหขอเท็จจริงอันเปนเท็จหรือการปดบังขอเท็จจริงที่สําคัญในการซื้อ
หลักทรัพยตอทุกคนที่ลงช่ือในใบทะเบียนประกาศ (Registered state) หลักทรัพยนั้น ทุกคนที่เปน
ผูจัดการ (หรือทําหนาที่เชนนั้น) หรือหุนสวนที่ออกหุนในชวงของการลงทะเบียนประกาศ ทุกคนที่
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มีช่ือในทะเบียนประกาศที่จะไดมาเปนผูจัดการ หรือผูที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกัน หรือผูที่เปน
หุนสวน ทุกคนที่เปนเจาหนาที่บัญชี วิศวกร หรือผูประเมิน หรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่ใหขอมูลตาม
ประกาศ ที่มีช่ือเปนผูจัดเตรียมและใหรับรองทะเบียนประกาศ หรือรายงานหรือการตีราคาที่เกี่ยว
ของกับทะเบียนประกาศนั้นๆ  และทุกคนที่เปนผูประกันหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และใน Section 12 
ไดระบุไวถึงความรับผิดชอบของผูเสนอขายหรือขายหลักทรัพยในตองรับผิดโดยตรงตอผูซ้ือ
หลักทรัพยนั้นดวย  นอกจากนี้ตาม Section 20 ไดกลาวถึงความรับผิดของผูควบคุมหรือใชผูอ่ืนดวย  
โดยกําหนดใหบุคคลอื่นที่ควบคุมหรือใชบุคคลขางตนในการกระทําผิดตองรวมรับผิดดวยไมวาจะ
แบบรวมกันหรือแยกกันก็ตาม  เวนเสียแตผูที่ถูกควบคุมนั้นไดกระทําการไปดวยความสุจริต  ใน
เร่ืองการกําหนดความเสียหายและการจัดการจายคาเสียหายนั้น กฎหมายกําหนดใหคํานวณจากสวน
ตางของราคาที่ชําระเปนคาหลักทรัพย (แตไมเกินราคาที่เสนอตอสาธารณชน) กับ (1) มูลคาของ
หลักทรัพยในขณะที่ฟอง (2) ราคาของหลักทรัพยที่ควรจะเปนในตลาดกอนมีการฟอง (3) ราคา
หลักทรัพยที่ควรจะเปนในขณะที่มีการฟองรองแตกอนมีคําพิพากษา หากความเสียหายในขอนี้นอย
กวาสวนตางในขอ (1) อยางไรก็ตาม สวนตางใดที่พิสูจนไดโดยจําเลยวาเกิดจากความเสื่อมราคาที่
ไมเกี่ยวของกับทะเบียนประกาศที่ไมถูกตองที่จัดทําขึ้นโดยจําเลย จําเลยไมตองรับผิดชอบ สําหรับ
ผูประกันหลักทรัพยจะรับผิดในสวนเกินจากราคาหลักทรัพยที่ไดรับรองไวกับราคาหลักทรัพยที่
เสนอตอสาธารณชน  สําหรับการดําเนินการในการจายคาเสียหายนั้น ศาลอาจกําหนดใหมีการ
จัดการจายคาเสียหาย (Undertaking) โดยใหรวมถึงคาใชจายในการฟองรองและคาทนายความ  
นอกจากนั้นศาลมีอํานาจกําหนดใหคูความฝายแพคดีจายคาใชจายในการดําเนินคดีและคา
ทนายความไดหากไดความวาฝายแพคดีตอสูคดีโดยไมมีเหตุอันสมควร (No Merit) โดยคาใชจาย
ดังกลาวใหศาลพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะทําใหมีการชดใชแกคูความฝายชนะคดี  คาใชจายนี้
ใหนํามาหักภาษีดวยตามระเบียบ ตัวอยางที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม ดังที่ผูเขียนไดกลาวไวในบทที่ 
2  ซ่ึงเปนกรณีบริษัทปารมาลาท ไฟแนนซเซียเรีย เอส พี เอ  ถูกศาลเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีเศรษฐกิจ
ของอเมริกา (Class Action Lawsuit) พิพากษาใหชําระเงินคืนบางสวนแกผูเสียหายในคดีนี้ (Class 
Member) ประมาณหาสิบลานดอลลารสหรัฐ เปนตน 
              สําหรับในกรณีที่มีการฉอฉลเกี่ยวกบัการเปดเผยขอมูลในธุรกิจหลักทรัพย19 นั้น 
ปรากฏวาไดมกีฎหมายกําหนดโครงสรางของหลักกฎหมายเกีย่วกับธุรกิจหลักทรัพยไวเชนกนั โดย 
จําแนกเปน 3 ลักษณะ  อันไดแก 

                                                           

 19  นพพร  บุญถนอม.  (2536).  การบังคับใชกฎหมายปองกันการฉอฉลและการสรางราคาในการซื้อขาย
หลักทรัพยในประเทศไทย.  หนา 24-30.  
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    ลักษณะที่ 1  การขออนุญาต (Licensing) อันไดแก การจดทะเบียน หรือระบบ
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองตนเองตางๆ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การควบคุมกํากับดูแล ผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงในธุรกิจหลักทรัพย เชน นายหนาผูคาหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อยกระดับของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(Merit or Standard Business Ethic) 
    ลักษณะที่ 2  การกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล (Mandated Disclosure) การ
กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล เชน การจัดทําหนังสือช้ีชวน เมื่อมีการจําหนายหลักทรัพยใหแก
ประชาชน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลระหวางกาลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เชน 
กรณีที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยโดยกําหนดลักษณะของ
ขอมูล ตลอดจนประเภทของขอมูลที่จะตองเปดเผย 
    ลักษณะที่ 3  การปองกันและการปราบปรามการฉอฉล (General Anti-Fraud 
Provision) กลาวคือในเชิงรุก การเปดเผยขอมูลเปนสิ่งจําเปนสําหรับการซื้อขายทั้งในตลาดแรกและ
ตลาดรอง เพราะจุดมุงหมายของการซื้อขายหลักทรัพย คือตองการลงทุน ประกอบกับลักษณะของ
หลักทรัพยถือเปนทรัพยสินที่มีความซับซอน ยากตอการกําหนดราคา ส่ิงที่ชวยในการกําหนดราคา
โดยตรง คือขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท และสิ่งที่กําหนดราคาโดยทางออม ก็คือขอมูลอ่ืนๆ ที่ใชใน
การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลที่เปดเผยจึงถือวา
เปนสาระสําคัญ และเปนเปาหมายหลักของการแทรกแซงของรัฐมากกวาปริมาณและประเภทของ
ขอมูล หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การที่ รัฐสรางระบบของการบังคับใหเปดเผยขอมูล 
(Mandated Disclosure) ก็เปนเพียงมาตรการหนึ่งในการปองกันสาธารณชนจากการฉอฉลเทานั้น20 
ดังนั้น บทบัญญัติวาดวยเรื่องการปองกันและปราบปรามการฉอฉล ถือเปนบทบัญญัติทั่วไป ซ่ึง
นอกจากจะเปนเครื่องมือที่ใชแทรกแซงใหคุณภาพและเนื้อหาของขอมูลที่เปดเผยมีความถูกตอง
และไดมาตรฐานแลว ยังมีจุดมุงหมายที่จะบังคับใหมีการเปดเผยขอมูล (Ensure that Disclosure was 
Made) และยกระดับมาตรฐานดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางดานหลักทรัพย (Ethical 
Standard) 
          ประเด็นที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ สืบเนื่องจากหากมีการฟองรองเรียก
คาเสียหายในกรณีฉอฉลหลักทรัพย  ซ่ึงลักษณะของคดีมีความเกี่ยวของกับนักลงทุนเปนจํานวนมาก 
หากมีการบัญญัติกฎหมายวาดวยการดําเนินคดีแบบกลุมในกรณีที่มีการฉอฉลหลักทรัพยไวอยางชัด
                                                           

20  Richard A. Posnor and Kenneth E.Scott . Economic of Corperation Law and Securities Regulation.  
p.316.  อางถึงใน นพพร  บุญถนอม.  (2536).  การบังคับใชกฎหมายปองกันการฉอฉลและการสรางราคาในการ
ซื้อขายหลักทรัพยในประเทศไทย.  หนา 26.  
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แจงก็อาจจะมีการวิพากษวิจารณถึงขอดีและขอเสียของการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีลักษณะนี้ โดย
ฝายที่ไมเห็นดวยอาจเห็นวา คดีแบบกลุมสวนใหญไมมีน้ําหนักเพียงพอในการฟองรอง แตฟอง
เพียงเพื่อการหวังผลในการเจรจาตกลงกันซึ่งก็ทําใหบริษัทและผูถือหุนในบริษัทไดรับความ
เสียหาย  ในขณะที่ฝายโจทกไดรับประโยชนจากคาใชจายในการดําเนินคดีอยางมหาศาล อีกฝาย
หนึ่งเห็นวาการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีประเภทการฉอฉลเกี่ยวกับหลักทรัพยนี้ยังมีความจําเปน
เนื่องจากเปนการควบคุมพฤติกรรมของบริษัทตางๆ มิใหกระทําการในลักษณะฉอฉลเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  นอกจากนั้นยังเปนการชดเชยความเสียหายใหกับผูถือหุนที่เสียหายจากการ
ฉอฉลดังกลาวอีกดวย  ตอมาสภาสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาไดผานกฎหมายเพื่อใหมีการแกไข
ลักษณะของการดําเนินคดีแบบกลุมในกรณีของคดีหลักทรัพยตาม The Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดตางๆ เพื่อทําใหการ
ดําเนินคดีแบบกลุมเปนไปอยางเปนธรรมมากขึ้น  ดังนี้ 
           (1)  ผูที่ประสงคจะเปนโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุมจะตองยื่นเอกสาร
สาบานตนวา  โจทกไดอานคําฟองและเปนผูอนุญาตใหมีการยื่นคําฟองนั้นโจทกไมไดซ้ือทรัพย
ตามคําแนะนําของทนายความหรือเพื่อวัตถุประสงคในการเขามาดําเนินคดีแบบกลุม และโจทก           
มีความประสงคที่จะเปนตัวแทนในการดําเนินคดี รวมถึงการใหการทั้งนอกศาลและในศาล                     
ในเอกสารคําสาบานนั้นจะตองเปดเผยการทําธุรกิจหลักทรัพยของโจทกระหวางการฟองรอง และ
เปดเผยขอมูลที่โจทกไดเกี่ยวของกับคดีแบบกลุมในลักษณะเดียวกันในคดีอ่ืนๆ ยอนหลังไป 3 ป  
ทั้งตองยอมรับวาโจทกจะไมรับคาชดเชยใดๆ มากไปกวาสวนแบงที่สมาชิกในกลุมควรจะไดรับ  เวน
แตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น (ศาลจะยกเวนใหเชนเรื่องคาชดเชยในการเสียเวลาดําเนินคดีแบบกลุม เปน
ตน)  
           (2)  ทนายโจทกจะตองตีพิมพเผยแพรประกาศการฟองรองแบบกลุมใน
หนังสือพิมพที่มีการจําหนายแพรหลาย ภายใน 20 วัน หลังจากยื่นฟอง เพื่อใหสมาชิกกลุมที่อาจ
เกี่ยวของในคดีไดทราบถึง การฟองรอง ขอเรียกรองที่เกี่ยวของ และระยะเวลาที่เกี่ยวของ ใน
ประกาศตองระบุวา ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศ หากมีผูประสงคที่จะเปนโจทกและเปนผูนํา
โจทกในการดําเนินคดีใหแจงความประสงคเพื่อที่จะเปนผูนําโจทก  ซ่ึงศาลจะไดพิจารณาคัดเลือก
และแตงตั้งจากความเหมาะสมสําหรับผูที่จะสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของ
สมาชิกได  โดยศาลจะตองพิจารณาถึงเหตุและผล และขอโตแยงจากสมมติฐานที่วาบุคคลเสียหาย
และควรไดรับการชดเชยมากที่สุดควรที่จะถือวาเหมาะสมที่จะเปนโจทกผูดําเนินคดีมากที่สุด  
อยางไรก็ตามผูใดที่เคยเปนผูนําฝายโจทกในคดีแบบกลุมคดีอ่ืนมาแลว 5 เรื่อง ในชวงสามปกอน
หนานี้ควรที่จะถือวาไมมีความเหมาะสมที่จะเปนผูนําฝายโจทกในคดีลาสุดนี้ 
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           (3)  ศาลอาจไมกําหนดคาทนายความใหเกิดจํานวนเปอรเซ็นตที่สมควรจาก
จํานวนคาเสียหาย รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึน้กอนมีคําพิพากษา 
           (4)  เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา ศาลตองตรวจสอบดวยวาคูความฝายใด หรือ
ทนายความละเมิดบทบัญญัติ Federal Rule of Civil Procedure ขอ 11(b) ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีที่ตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมายที่ใชอยูและดวยความสุจริต หากพบวามีการกระทําใดที่
ละเมิดเกิดขึ้นศาลอาจจะพิจารณาตัดทอนคาทนายความและคาใชจายในคดีได 
           (5)  เพื่อไมใหกระบวนการเปดเผยขอเท็จจริงนอกศาล (Discovery) มีผลกระทบ
ที่เปนการบังคับใหคูความตองมีการเจรจาตกลงกัน กฎหมายกําหนดให Discovery ยุติไวกอน 
เพื่อใหมีการพิจารณาเรื่องคํารองขอใหศาลยกฟองของจําเลยกอน (Motion of Dismiss) ยกเวนแต
การทํา Discovery เปนไปเพื่อการรักษาพยานหลักฐานหรือปองกันมิใหคูความฝายใดเสียเปรียบ 
             (6)  หากมีการเจรจาตกลงกันระหวางคูความ การขอตกลงนั้นตองเปดเผย เวน
แตมีเหตุอันสมควร (Good Cause)โดยเฉพาะตองมีผลกระทบในทางเสียหายอยางรายแรงและ
โดยตรงตอคูความฝายใดฝายหนึ่ง  ขอตกลงนอกจากจะตองมีเนื้อหาที่เกี่ยวของตามกฎหมายแลว 
ตองมีจํานวนคาเสียหายที่ตองชําระใหสมาชิก ทั้งจํานวนเต็มทั้งหมดและจํานวนยอยที่แยกเปน
สมาชิกแตละราย ผลที่เกิดขึ้นจากการตกลง ขอมูลเกี่ยวกับคาทนายความที่จะกําหนดใหประกอบ
คําอธิบาย  ช่ือและที่อยูที่ติดตอไปของตัวแทนทนายฝายโจทกที่สามารถตอบคําถามใดที่เกี่ยวกับคดี
ได และเนื้อหาโดยสรุปของเหตุผลที่นํามาสูการตกลงกัน 
                  จากขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินคดีแบบ
กลุมนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาขางตนนั้นพอที่จะสรุปประเด็นสําคัญไดสองประการคือ 

                   ประการที่หนึ่ง  ความเกี่ยวของในเรื่องของการกําหนดสาระสําคัญของสิทธิ
ตามกฎหมายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใตหลักกฎหมายนั้นๆ  ทั้งนี้เพื่อที่สามารถจะกําหนดลักษณะของ
สมาชิกในกลุมที่มีผลจากสิทธิตางๆ ที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง และการกําหนดลักษณะของสิทธิที่
เกี่ยวของกับขอกฎหมายนั้นๆ อยางไรดวย  

                   ประการที่สอง  เมื่อลักษณะของสิทธิที่จะเกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบตอการ
ดําเนินคดีแบบกลุมอยางชัดเจน ดังตัวอยางเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย  จึงตองมีการออกกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนินคดีแบบกลุมเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและไมใหเกิดความไมเปน
ธรรมขึ้น 

                   กฎหมายดังกลาวขางตนนั้นเปนกฎหมายสารบัญญัติที่จําตองนํามาใชเปน
พื้นฐานสําหรับการดําเนินแบบกลุม ซ่ึงกฎหมายดังกลาวจะมีผลสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินคดีแบบกลุมนั้นเปนเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อมีการนําคดีแบบกลุมมาใชและมีการ

DPU



 
 

51 

ประเมินผลกระทบอีกครั้ง ดังเชนการประเมินผลของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินคดีแบบ
กลุมในคดีเกี่ยวกับหลักทรัพยที่พบปญหาทางปฏิบัติมากมาย  การดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศ
ไทยก็เชนกัน ขณะนี้อาจพิจารณาผลกระทบเบื้องตนในเชิงทฤษฎีเปนสวนใหญ ในทางปฏิบัติอาจ
ปรากฎปญหาที่ชัดเจนขึ้น และควรที่จะตองมีการประเมินผลและแกไขกฎหมายใหรองรับในจุดที่
เปนปญหานั้นตอไป 

                ผลจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีแบบกลุมมาใชนั้น ทําใหปริมาณคดีที่นําขึ้นสูศาลเพื่อฟองรองกันที่ Federal Court ลดลง 
แตกลับกลายเปนวามีการฟองคดีแบบกลุมเพิ่มมากขึ้นใน State Court เพราะตองการหลีกเลี่ยงการ
ใชกฎหมายดังกลาว จนกระทั่งไดมีการออกกฎหมาย The Securities Litigation Uniform Standards 
Act of 1998 มาเพื่อบังคับเรื่องอํานาจของศาล Federal Court ในคดีเกี่ยวของหลักทรัพยมากขึ้น เพื่อ
มิใหมีการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายดังที่เกิดขึ้นมาแลว21 

               ในการฟองคดีแบบกลุม การที่โจทกจะตกลงกับทนายความกอนที่จะยื่นฟอง
คดีนั้นเปนการยาก เนื่องจากกลุมยังไมมีตัวตนจนกวาจะไดมีการฟองคดีและไดรับการรับรองจาก

                                                           
21  WASHINGTON (AP) - The Senate on Thursday gave President Bush the first legislative victory of 

his second term by approving legislation to help shield businesses from major class action lawsuits. 
     Under the legislation, long sought by big business, large multistate class action lawsuits like the 

ones that have been brought against tobacco companies could no longer be heard in small state courts. Such 
courts have handed out multimillion-dollar verdicts. 

     Instead, the cases would be heard by federal judges, who have not proven as open to those type of 
lawsuits. 

     The Senate passed the bill 72-26. The House is expected to take it up next week and send it to 
President Bush for his signature. 

     Bush and other bill supporters - who have pushed for the legislation for almost six years - say it is 
needed because greedy lawyers have taken advantage of the state system by filing frivolous lawsuits in state 
courts where they know they can get big verdicts. 

     Senators who back the bill say lawyers make more money from such cases than do the actual 
victims, and that lawyers sometimes threaten companies with class action lawsuits just to get quick financial 
settlements. Regular people, they assure, will not lose their day in court.  

     The bill “is designed to rein in the lawsuit abuses, and it does just that, “Senate Majority Leader 
Bill Frist, R-Tenn. said.” A plaintiff may end up in federal court, yes, rather instead of state court, but no citizen 
will lose his or her right to bring a case.” 
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ศาลแลว ดังนั้นศาลจึงเปนผูกําหนดคาทนายความหลังการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นหรือมีการ
ประนีประนอมยอมความ ซ่ึงมีลักษณะเปนการกําหนดเงินรางวัลใหแกทนายความ และจะเห็นไดวา
เงินรางวัลทนายความนี้เปนปญหาสําคัญ เนื่องจากทนายความเปนผูที่ทํางานแทนผูแทนกลุม และมี
บทบาทสูงมากในกระบวนยุติธรรม ดังนั้น การที่จะกําหนดจํานวนคาทนายความมากเกินไปอาจ
เส่ียงตอการที่จะทําใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมเกิดขึ้นมาก อยางไรก็ตามก็มีการระวังไมใหจํานวน
คาทนายความมีจํานวนสูงเกินไปจนไมไดสัดสวนกับจํานวนคาเสียหายที่สมาชิกกลุมไดรับ จนอาจ
เกิดมีการวิพากษวิจารณกันไดวา การดําเนินคดีแบบกลุมจะเอื้อประโยชนตอกับทนายความผูเปน
โจทกในการฟองคดีมิใชสมาชิกกลุม22ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดกําหนดหลักเกณฑการ
จายเงินรางวัลทนายความไวในกฎหมาย แตระบบการจายเงินรางวัลทนายความจะกําหนดอัตราเงิน
รางวัลทนายความไมเกินรอยละ 33 โดยศาลจะใหทนายความฝายโจทกยื่นคําขอตอศาลโดยในคํา
ขอตองระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินคดีที่ทนายความไดทดรองคาใชจาย
ลวงหนาไปกอน โดยการคาดคะเนจากระยะเวลาการทํางาน คาแรงงานของทนายความและระดับ
ความยากงายของคดี เพื่อเปนเกณฑใหศาลพิจารณากําหนดเงินรางวัลใหแกทนายความฝายโจทก23

ทั้งนี้ในกรณีที่การดําเนินคดีแบบกลุมไมประสบความสําเร็จ ทนายความกลุมหรือผูแทนโจทกจะไม
มีสิทธิเรียกคาทนายความและคาใชจายตางๆ จากสมาชิกกลุม เนื่องจากสมาชิกกลุมไมไดเรียกรอง
ใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม 

         จึงเห็นไดวา ทนายความผูเปนโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุมจะเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินคดีแบบกลุมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการดําเนินคดีแบบกลุม
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหทนายความมีบทบาทอยางมากตั้งแตชวงแรกในการเริ่มตนรวบรวม
ผู เสียหายและรายละเอียดพยานหลักฐานเพื่อนําสูการกระบวนพิจารณาคดีในศาล  ดังนั้น 
ทนายความผูเปนโจทกจึงมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญหลายประการ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
         1)  ตองดําเนินการประกาศแจงขั้นตอนและความคืบหนาของการดําเนินคดี
แบบกลุมตอสมาชิกกลุม 
               2)  เปนทนายความของสมาชิกกลุมทุกคน แมจะไมไดทําสัญญาวาจางกัน
โดยตรงก็ตาม ทั้งนี้ศักยภาพของทนายความผูเปนโจทกในการที่จะรักษาผลประโยชนของสมาชิก
กลุมเปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ศาลใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาวาจะอนุญาตใหมีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมหรือไม อยางไร 
                                                           

22  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2548,  กุมภาพันธ).  เอกสารประกอบการพิจารณารางกฎหมาย
เก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)  วาระที่ 2.  หนา 133. 

23  วรรณชัย  บุญบํารุง และ เรวดี  ขวัญทองยิ้ม.  เลมเดิม.  หนา 10.   
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               3)  ความสามารถในการติดตอส่ือสารกับสมาชิกกลุมทั้งกอนและหลังจากที่
ศาลอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว 
                   4)  การสํารองคาใชจายใดๆ ที่จําเปนในการดําเนินคดี ซ่ึงเปนอัตราที่สูงมาก 
หากทนายความผูเปนโจทกรายใดขาดปจจัยพื้นฐานทางการเงินก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการ
นําคดีนั้นๆ สูศาลในลักษณะของการดําเนินคดีแบบกลุมได 

    กลาวโดยสรุป ทนายความโจทกของการดําเนินคดีแบบกลุมตองทําหนาที่สําคัญใน
การปกปอง ดูแล รักษาผลประโยชนของทั้งผูแทนโจทกและของสมาชิกกลุมโดยมีคาตอบแทนหรือ
ที่ เรียกวาเงินรางวัลทนายความเปนสิ่งจูงใจใหทนายความนําคดีมาสูศาล ซ่ึงหากการรักษา
ผลประโยชนของทนายความกลุมเปนไปโดยไมเหมาะสม ทนายความโจทกก็อาจถูกเพิกถอนได 
  3.3.2.2  คุณสมบัติของทนายความโจทกในประเทศสหรัฐอเมริกา 

        ประเทศสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญตอทนายความของกลุมเชนกัน เพราะเปน
บุคคลหนึ่งที่จะรักษาและปกปองผลประโยชนของสมาชิกกลุม คุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของสมาชิกกลุมอยางเปนธรรมและเพียงพอจึงถูกกําหนดใหตองมีอยูในคุณสมบตัขิอง
ทนายความดวย ซ่ึงฐานะการเปนทนายความของกลุมนี้เปนอํานาจของศาลในการแตงตั้งมอบหมาย
โดยศาลมีขอพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถของทนายความกลุมมีดังนี้ 
            1)   ประสบการณและชื่อเสียงของทนายความโจทก ศาลจะพิจารณาถึงประสบการณใน        
การวาความคดีประเภทตางๆ และการดําเนินคดีแบบกลุมวามีมากนอยเพียงใด ช่ือเสียงและ
ความสามารถโดยสวนตัวของทนายความ ตลอดจนสํานักงานทนายความที่ผูนั้นทํางานอยู ซ่ึงโดย
ปกติทนายความที่ไมมีประสพการณในการดําเนินคดีแบบกลุมมักจะตองรวมมือกับทนายความที่มี
ประสบการณดานนี้เขามาชวย 
     2)  ผลงานของทนายความโจทก ศาลมักจะพิจารณาถึงการปฏิบัติงานในคดี
ตั้งแตเร่ิมตนยื่นคํารอง เพื่อดําเนินคดีแบบกลุมวาทนายความมีความตั้งใจในการดําเนินคดีเพียงใด 
ทุมเทความรูความสามารถในคดีอยางเต็มที่หรือไม ตรงตอกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนดหรือไม 
โดยมากแลวคดีแบบกลุม ศาลจะคาดหวังมาตรฐานการทํางานของทนายความคอนขางสูงกวาการ
ดําเนินคดีแบบสามัญ 
     3)  การประสานความรวมมือกับโจทกผูแทนกลุม ทนายความของกลุมตอง
ปรึกษาหารือกับผูแทนกลุมถึงความคืบหนาและขั้นตอนการดําเนินคดีตลอดเวลา ตองแจงใหผูแทน
กลุมทราบวาจะดําเนินการตอไปอยางไร ตองรับฟงความคิดเห็นของผูแทนกลุม การยื่นคํารองคําขอ
ตอศาลตองแจงใหผูแทนกลุมรับทราบ หากผูแทนกลุมไมไดรับรูหรือทราบเกี่ยวกับการดําเนินคดี
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ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจถือวาผูแทนกลุมนั้นไมมีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินคดีแบบกลุม
ตอไป ในขณะเดียวกันก็ถือวาทนายความไมมีความสามารถดวยเชนกัน 
     4)  มรรยาททนายความโจทก ในการดําเนินคดีแบบกลุมความสุจริตและซื่อตรง
เปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางพยานเท็จหรือการกระทําที่หมิ่นเหมตอจริยธรรมใน
วิชาชีพยอมเปนเหตุหนึ่งที่ศาลพิจารณาวาทนายความคนนั้นเหมาะที่จะเปนทนายความของกลุม
หรือไมซ่ึงในเรื่องนี้ศาลสหรัฐอเมริกาไดเคยวินิจฉัยไวในคดีระหวาง Palumbo กับบริษัท Tele-
Communication ที่โจทกขอดําเนินคดีแบบกลุมกับจําเลยเนื่องจากจําเลยเลือกปฏิบัติในการจาง
แรงงาน (Employment Discrimination) ซ่ึงทนายจําเลยมีขอคัดคานตอศาลวา ทนายความโจทกเคย
เปนกรรมการบริษัทจําเลยมากอน จึงไมควรที่จะอนุญาตใหทําหนาที่ เปนทนายความโจทก 
เนื่องจากทนายความโจทกอาจใชโอกาสแสวงหาขอมูลลับของจําเลยโดยอาศัยการที่เคยเปน
กรรมการจําเลยมากอน ทั้งยังคัดคานอีกวา เนื่องจากประเด็นแหงคดีมีวา จําเลยมีนโยบายเลือก
ปฏิบัติจางแรงงานจริงหรือไม ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทนายความโจทกเคยเปนกรรมการจําเลยมา
กอน ดังนั้นทนายความโจทกอาจใชโอกาสดังกลาวหลีกเลี่ยงหรือจํากัดความรับผิดของตนเองได 
ซ่ึงศาลก็ไดวินิจฉัยวา เมื่อขอเท็จจริงฟงไดยุติวา ทนายความโจทกเคยเปนกรรมการจําเลยมากอน 
หากฟงไดวาขณะที่โจทกเปนกรรมการของจําเลยอยูนั้นไดมีการเลือกปฏิบัติการจางแรงงานกันจริง 
ทนายความโจทกยอมจะมีฐานะเปนจําเลยในคดีนี้ดวย ทั้งในอีกทางหนึ่งแลว หากทนายโจทกเห็น
วาจําเลยมิไดมีการเลือกปฏิบัติจางแรงงานกันจริง ทนายโจทกก็ยอมจะเปนประจักษพยานที่จะ
สนับสนุนขอตอสูของฝายจําเลย ศาลจึงเชื่อวาทนายความโจทกมีความขัดแยงในผลประโยชนของ
สมาชิกกลุมจริง คําคัดคานของจําเลยฟงขึ้น ศาลจึงไมอนุญาตใหทนายความโจทกทําหนาที่แทน
โจทกและสมาชิกกลุมโดยจะเห็นไดวาในการฟองคดีแบบกลุมนั้นการที่โจทกจะตกลงกับ
ทนายความกอนจะยื่นฟองคดีเปนการยาก เนื่องจากกลุมยังไมมีตัวตนจนกวาจะไดมีการฟองคดีและ
ไดรับรองจากศาลแลว ดังนั้นศาลจึงเปนผูกําหนดคาทนายความหลังจากการพิจารณาคดีเสร็จสิ้น
หรือมีการประนีประนอมยอมความ ซ่ึงมีลักษณะเปนการกําหนดเงินรางวัลใหแกทนายความ24 
     ในการดําเนินคดีแบบกลุมทนายความฝายโจทกเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
อยางมาก เนื่องจากในการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นไดเพราะ
ทนายความฝายโจทกที่ตองการทําคดีแบบกลุมโดยมีส่ิงจูงใจคือเงินรางวัลทนายความ เชนในคดี
แบบกลุมที่มีผูเสียหายจํานวนมาก อันเนื่องมาจากความเสียหายในกรณีเดียวกัน ในการจะดําเนินคดี

                                                           
24  Marth Pacold.  (2001). Attorneys Fees in Class Actions Governed by Fee Shifting Statutes.                 

p. 1007. 
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แบบกลุมทนายความจะตองรวบรวมผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงและหลัก
กฎหมายเดียวกัน และทนายความจะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งจายเงินทดรองในการ
ดําเนินคดีทั้งหมดไปกอน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐาน คาใชจายในการ
ประกาศและสงคําบอกกลาวเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมใหสมาชิกกลุมทราบ ซ่ึงคดีแบบกลุมที่
มีจํานวนผูเสียหายเปนจํานวนมากก็จะมีคาใชจายจํานวนมากดวย และศาลจะตองเขามามีบทบาทใน
การควบคุมวิธีการที่ใชในการสงประกาศและสงคําบอกกลาวใหสมาชิกกลุมทราบเพื่อใหสมาชิก
กลุมทราบมากที่สุด ในทางปฏิบัตินั้นทนายความฝายโจทกก็จะตองพยายามหาวิธีการประกาศและ
สงคําบอกกลาวใหเขาถึงสมาชิกกลุมมากที่สุด เพื่อรวบรวมสมาชิกกลุมใหเขามาในคดีมากที่สุด 
โดยมีเงินรางวัลทนายความเปนสิ่งจูงใจ และความเห็นของนักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
แบบกลุมของประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวา ทนายความฝายโจทกอาจจะไมใชสํานักงานทนายความ
ใหญๆ แตมักจะเปนทนายความรุนใหมๆ ที่ตองการสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง และตองเปน
ทนายความที่มีทุนทรัพยสํารองมากพอ จึงจะสามารถทําหนาที่ทนายความฝายโจทกเพื่อคุมครอง
โจทกและสมาชิกกลุมไดอยางเพียงพอและเปนธรรม 

            ทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับแนวคิดเกี่ยวกับคาจางวาความโดย
คิดจากสวนไดเสียในคดี (Contingent Fees) ที่มีลักษณะที่ทนายความจะเขาทําสัญญาจางวาความกับ
ลูกความของเขาโดยทนายความจะเปนผูรับภาระคาใชจายในการดําเนินคดีไปกอน หากคดีประสบ
ผลสําเร็จ คือลูกความของเขาชนะคดีลูกความจะตองจายคาจางวาความคิดเปนอัตรารอยละของ
จํานวนเงินคาเสียหายที่ไดรับตามคําพิพากษา แตหากคดีไมประสบผลสําเร็จ ลูกความก็ไมตองจาย
คาวาความหรือคาใชจายใดๆ ในการดําเนินคดี หรือที่เรียกวา “No Win, No Fee” ซ่ึงเปนไปเพื่อ
ผลประโยชนในทางการคา (Commercial Interest) หรือมูลคาที่คาดหวังไวลวงหนาของทนายความ
ที่จะไดรับเงินรางวัลอันเปนเงินไดจํานวนมหาศาลที่ไดรับจากสวนหนึ่งของคาเสียหาย 

            จึงเห็นไดวา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติรูปแบบการดําเนินคดีแบบกลุมขึ้น
เพื่อแกไขปญหาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในกรณีที่สมาชิกของกลุมตองการฟองคดี
รวมกันในกรณีที่จํานวนผูมีสวนไดเสียมีจํานวนมาก และการฟองคดีรวมกันเปนไปไดยากในทาง
ปฏิบัติ (Difficult or Impractical) และเพื่อใหการตัดสินคดีความในกรณีประเด็นปญหาที่กระทบถึง
บุคคลที่อยูภายใตสถานการณเดียวกันมีความสอดคลองกัน25 

 
 

                                                           
25 David W. Louisell and Geoferey C. Hazard,Jr. (1973). Cases and Materials on Pleading and 

Procedure state and Federal.  p. 819. 
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     3.3.3  การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศออสเตรเลีย 
กรณีประเทศออสเตรเลียเรียกการดําเนินคดีแบบกลุมวา การดําเนินคดีโดยผูแทน หรือ 

Representative Proceeding ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจะไมปรากฎ
เกี่ยวกับกระบวนการในการรองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม เพียงแตมี 
การกําหนดลักษณะของบุคคลที่จะเปนผูแทนกลุมวาจะตองมีสวนไดเสียเพียงพอ จึงจะเสนอใหมี
การดําเนินคดีโดยผูแทนไดและผูแทนกลุมจะตองมีความตั้งใจในการดําเนินคดีอยางตอเนื่องและ
อุทธรณคําพิพากษา แมวาสมาชิกกลุมจะไมประสงคจะมีขอเรียกรองตอจําเลยก็ตาม ซ่ึงการพิจารณา
ถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของสวนไดเสียในการดําเนินคดีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ศาลในแตละคดี โดยผูแทนคดีมีหนาที่ตองบรรยายลักษณะของกลุมวามีลักษณะอยางไร แตไม
จําตองระบุช่ือ หรือบอกจํานวนที่แนนอนของกลุม โดยขอเรียกรองของบุคคลทุกคนจะตองเกิดจาก
สถานการณเดียวกัน หรือเกี่ยวของกัน และขอเรียกรองของสมาชิกกลุมจะตองเปนประเด็น
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่เปนสาระสําคัญรวมกันขอใดขอหนึ่ง ซ่ึงศาลไดวางหลักเกณฑไววาไม
จําเปนตองเปนประเด็นหลักในการดําเนินคดี เพียงแตไดความวาเปนประเด็นที่สําคัญก็เพียงพอแก
การดําเนินคดีโดยผูแทนแลว และในระหวางการดําเนินคดีแบบกลุมเมื่อไดรับคํารองของคูความ
ฝายที่ดําเนินคดีแทน ศาลอาจอนุญาตใหแกไขคําฟองเพื่อเปล่ียนแปลงคําจํากัดความของกลุมได 
โดยการแกไขดังกลาวอาจเปนการเพิ่มเติมสมาชิกกลุมที่ไมมีอํานาจฟองในขณะยื่นฟองก็ได โดย
วิธีการประกาศขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล อาจกระทําโดยประกาศหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน 
สวนในเรื่องคาใชจายอันเกี่ยวกับคดีนั้น กฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวาหามเรียกคาใชจายจาก
สมาชิกกลุมคนอื่นนอกจากโจทก ซ่ึงเปนผูเร่ิมตนฟองคดี ทั้งนี้ศาลอาจมีคําสั่งอื่นใดอันเกี่ยวกับ
คาใชจายในคดีแกผูเริ่มตนฟองคดีไดในกรณีที่กลุมชนะหรือตามที่ศาลเห็นสมควร 

โจทกซ่ึงเปนผูแทนกลุมสามารถฟองคดีเพื่อประโยชนของตนและสมาชิกกลุมไดโดย
ไมตองไดรับความยินยอมจากสมาชิกกลุม แตในคําขอใหดําเนินคดีแบบกลุมนั้นจะตองบรรยาย
ลักษณะของสมาชิกกลุมที่เกี่ยวของ รายละเอียดขอเรียกรอง คําขอบังคับ รวมทั้งอธิบายปญหาขอ
กฎหมายหรือขอเท็จจริงของสมาชิกกลุมโดยไมจําตองระบุช่ือและจํานวนสมาชิกกลุมทั้งหมดไวใน
คําขอ สมาชิกกลุมก็ไมไดมีฐานะเปนคูความ แตก็ตองผูกพันตามคําพิพากษา เวนแตจะไดแสดง
เจตนาออกจากการเปนสมาชิกกลุมภายในกําหนดเวลา สมาชิกกลุมนั้นไมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดําเนินคดี รวมทั้งคาทนายความ เวนแตจะเขามาเปนคูสัญญากับทนายความดวย กรณีที่
สมาชิกกลุมไมไดรับหรือมิไดตอบรับการแจงคําบอกกลาวเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมนั้น ไม
เปนการกระทบกับการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดกระทํามาแลวรวมถึงการทําคําสั่งหรือคํา
พิพากษาที่ตองถูกผูกพันดวย การแสดงเจตนาขอออกจากกลุม สามารถทําไดโดยการยื่นคํารองตอ
ศาลซึ่งศาลจะมีคําส่ังโดยพิจารณาจากลักษณะของการไดรับการแจงคําบอกกลาวของสมาชิกที่ขอ
ออกจากกลุมนั้นประกอบดวย สมาชิกกลุมที่ไมไดแสดงเจตนาขอออกจากกลุมจะตองเปนสวนหนึง่
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ของกลุมและถูกผูกพันโดยผลของคําพิพากษาในคดีนั้น แมจะไมทราบวามีการดําเนินคดีแบบกลุม 
หรือไมทราบวาตนเปนสมาชิกของกลุมตามคําบรรยายลักษณะกลุมของโจทกก็ตาม เชน กรณีการ
ฟองคดีแบบกลุมที่มีผูเสียหายจํานวนมากและมีผูเสียหายอยูทั่วไป จนไมสามารถจะแจงคําบอก
กลาวเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมโดยตรงใหแกผูเสียหายเปนรายบุคคลได และแมจะมีการบอก
กลาวโดยการโฆษณาหรือวิธีการใดๆ ตามที่ศาลกําหนดตามสมควรแลว แตผูเสียหายบางคนอาจไม
ทราบ ทําใหไมสามารถแสดงเจตนาขอออกจากกลุมภายในเวลาที่ศาลกําหนดได  ผูเสียหายดังกลาว
ก็ยังคงมีฐานะเปนสมาชิกกลุมตอไป และตองผูกพันในคดีตอไป  ประเทศออสเตรเลียกําหนดให
กรณีที่มูลคดีที่ไดยื่นฟองตอศาลไปแลวนั้นหากเกิดการเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ศาลไดอนุญาตให
ดําเนินคดีแบบกลุม กฎหมายกําหนดใหผูแทนกลุมมีหนาที่ทําคําขอเพื่อแกไขคําฟอง หรือแกไข
สถานการณหรือขอบเขตของกลุมที่ไดรับการดําเนินคดีแทน ทั้งนี้กลุมที่ไดรับการกําหนดขอบเขต
ใหดําเนินคดีแบบกลุมไวแตเดิมอาจไดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหรวบรวมกลุมบุคคลที่มีมูลเหตุ
แหงคดีไดปรากฏขึ้นภายหลังจากที่ไดเสนอใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว และการแกไขใหรวบรวม
กลุมบุคคลดังกลาวตองกระทํากอนวันที่ศาลจะกําหนดและอนุญาตใหแกไขลักษณะของกลุมบุคคล
ได นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียยังไดกําหนดกรณีที่จํานวนสมาชิกกลุมลดนอยลงเหลือนอยกวา 7 
คน ซ่ึงเปนดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมตอไปหรือจะยกเลิกการดําเนินคดี
แบบกลุมสําหรับกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวามีจํานวนสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้นก็จะตองเขาหลักเกณฑที่
จะขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุมตามที่กฎหมายกําหนดดวย และก็เปนหนาที่ของผูแทนกลุมที่
จะตองแสดงเหตุจําเปนตอศาลวามีเหตุสมควรที่จะเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมกฎหมายยังกําหนดถึง
การประนีประนอมยอมความเฉพาะขอเรียกรองของผูแทนกลุมไววา สามารถทําไดหากไดรับ
อนุญาตจากศาลและภายหลังจากที่ผูแทนกลุมไดรับอนุญาตจากศาลใหประนีประนอมยอมความใน
สวนขอเรียกรองของตนแลว อาจถอนตัวจากการผูแทนกลุมในคดีนั้นได ทั้งนี้กอนที่ศาลจะอนุญาต
ใหผูแทนกลุมถอนตัวในกรณีดังกลาวศาลจะตองมีคําบอกกลาวแกสมาชิกและกําหนดเวลาให
แตงตั้งบุคคลอื่นมาเปนผูแทนกลุมแทน โดยศาลจะเปนผูช้ีขาดคําขอใหแตงตั้งบุคคลอื่นมาเปน
ผูแทนกลุมเอง ซ่ึงศาลอาจจะแตงตั้งสมาชิกกลุมคนอื่นที่มีความเหมาะสมกวาเปนผูแทนกลุมแทน
สมาชิกกลุมผูยื่นคํารองได 

จึงเห็นไดวา ในประเทศออสเตรเลียกําหนดรูปแบบการดําเนินคดีแบบกลุมก็เพื่อจัดให
มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงแมวาบุคคลจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบและจํานวน
ความเสียหายของแตละบุคคลมีจํานวนนอย ไมคุมคาที่จะดําเนินคดีดวยตนเอง การดําเนินคดีโดย
ผูแทนนี้จะกําหนดใหบุคคลเหลานั้นซ่ึงไดปฏิเสธการไดรับการเยียวยาสิทธิทางศาลอันเนื่องมาจาก
เหตุผลของคาใชจายในทางคดีสูงรวมกันเปนกลุมเขาสูการพิจารณาของศาลและเพื่อใหจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสถานการณที่คาเสียหายที่เรียกรองโดยผูเรียกรองแตละรายมีจํานวนสูงเพียง
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พอที่จะดําเนินคดีโดยตนเองเปนแตละคดีไดและบุคคลจํานวนมากเหลานั้นประสงคที่จะฟองจําเลย
คนเดียวกัน เปนการสงเสริมใหผูไดรับความเสียหายในทางแพงที่อยูภายใตเหตุการณเดียวกัน 
สามารถเขาสูวิ ธีการพิจารณาความที่ เยียวยาสิทธิของบุคคลในสถานการณได รูปแบบและ
หลักเกณฑการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศออสเตรเลียจึงมีหลักการที่แตกตางจากการดําเนินคดี
แบบกลุมในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนกลุมบุคคล รวมความทั้ง
หมดแลวก็เพื่อคุมครองประชาชนใหไดรับการเยียวยาสิทธิของตนดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 
และทําใหเกิดความสะดวกในการที่ประชาชนตองการที่จะเรียกรองความเสียหายจากการกระทํา
ของผูอ่ืนและกระทบกระเทือนสิทธิของตน  
 

3.4  การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศที่ใชกฎหมายแบบลายลักษณอักษร หรือระบบประมวลกฎหมาย   
(Civil  Law)    

ตามหลักกฎหมายของประเทศในกลุมที่ใชประมวลกฎหมาย (Civil Law)26 กําหนด
รูปแบบการดําเนินคดีแบบกลุม (Group Litigation) ทําไดโดยอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไว
เทานั้น คือจะกําหนดประเภทคดีและองคกรที่มีอํานาจดําเนินคดีแบบกลุมไวเปนการเฉพาะ มี
หลักการของการคุมครองประโยชนของเอกชนภายใตภาระหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะหากจําเปนตอง
คุมครองประโยชนของเอกชนที่มีจํานวนมากจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาที่รัฐตองมีหนาที่
รับผิดชอบหรือเปนประโยชนของสาธารณชนทั่วไป กรณีจะถือวาเปนหนาที่ของรัฐโดยตรงที่ตอง
จัดการดูแลเพื่อสวนรวม  ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหรัฐไดรับมอบหมายเปนตัวแทนของเอกชนใน
การดําเนินการปกปองผลประโยชนตางๆ ใหเปนสําคัญ เมื่อรัฐมีหนาที่รับผิดชอบก็จะกระจาย
หนาที่ภายใตกฎหมายใหแกหนวยงานภายใตการดูแลของรัฐ หรือกลุมองคกรที่กฎหมายเห็นวา มี
หนาที่เกี่ยวของ แมจะไมไดเปนหนวยงานของรัฐก็ตาม เพื่อเปนผูดําเนินคดีปกปองผลประโยชน
แทนบุคคลในกลุมเพื่อประโยชนของสาธารณะ แมวาการดําเนินคดีแบบกลุมในกลุมประเทศที่ใช
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จะไมเปนที่ยอมรับมากนัก แตก็พบวาในประเทศบราซิล เร่ิม
ยอมใหสมาคมที่ไดรับการรับรองจากรัฐ หนวยงานของรัฐ รวมทั้งพนักงานอัยการ ดําเนินคดีเปน
โจทกผูแทนกลุมได ซ่ึงในทางปฏิบัติมักใหพนักงานอัยการเปนโจทกผูแทนสมาชิกในกลุมที่ไดรับ
ความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชนรวมกันของสมาชิกกลุม27 

                                                           
26  ประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศ

สวีเดน ประเทศอิตาลี ประเทศบราซิล ประเทศญี่ปุน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย      
เปนตน. 

27  บุษรานี   หงษาคํา.  เลมเดิม.  หนา 52-53.  
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 3.4.1 การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศฝรั่งเศส 
ในประเทศฝรั่งเศสไมมีการดําเนินคดีแบบกลุมโดยผูแทนที่เปนเอกชน แตมีการ

ดําเนินคดีแทนผูเสียหายโดยรัฐ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย
ซ่ึงประเทศในระบบประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร ไมมีการดําเนินคดี
แบบกลุม   
  3.4.1.1  หลักการดําเนินคดแีทนบุคคลอื่นในประเทศฝรั่งเศสมีแนวความคิดตอไปนี้28 
        1)  ปฏิเสธหลักการการยอมรับคาเสียหายที่เปนรางวัล (The Level of Damages 
that might be Awarded) 
       แนวคิดในระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษรนั้น เห็นวา คาเสียหายในทาง
ละเมิดควรเพียงพอแตการกลับสูฐานะเดิมของผูเสียหายเทานั้น ไมมีกฎหมายรองรับใหมีการเรียก
คาเสียหายในเชิงลงโทษแกผูทําละเมิดเพื่อใหเกรงกลัวไมกระทําเชนนั้นอีกเหมือนกับในประเทศ
ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีและในระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย มาตรการการ
ควบคุมพฤติกรรมจะกําหนดโดยกฎหมาย (Laws) ระเบียบ ขอบังคับที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 
(Governmental Agencies) หรือหนวยงานกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory) ตามประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct)  
     2)  ความไมไดสัดสวนแรงจูงใจในทางการคาความสําหรับทนายความ (The 
Disproportionate Size of Commercial Incentive to the Lawyers) 
           ทนายความในฝรั่งเศสไมสามารถตกลงคิดคาธรรมเนียมตามผลแพชนะแหง
คดีดังเชนการดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี จะไดรับเงินรางวัลอันเปน
เงินไดจํานวนมหาศาลที่ไดรับจากสวนหนึ่งของคาเสียหาย ทั้งโดยผานสัญญาการวาจางวาความโดย
คิดจากสวนไดเสียในคดี (Contingent Fees) หรือโดยดุลพินิจศาลซึ่งตอบแทนดังกลาวมีลักษณะ
เปนไปเพื่อผลประโยชนในทางการคา (Commercial Interest) หรือมูลคาที่คาดหวังไวลวงหนาของ
ทนายความ (Speculative Value) ดวยรูปแบบการดําเนินคดีลักษณะนี้จะทําใหทนายความเห็นวา 
การดําเนินคดีแบบกลุมดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกานี้เปนไปเพื่อประโยชนทางการคามากกวา
จะเปนไปเพื่อบังคับสิทธิใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้มีผูใหความเห็นวา การดําเนินคดีแบบกลุมจะ
ทําใหเปนสังคมที่ขับเคลื่อนดวยทนายความ (Litigation-Driven Society) 

     3) ปฏิเสธแนวคิดใหแตงตั้งตนเอง (Self-Appointment) เขาเปนคูความแทน
บุคคลอื่นในคดีเพื่อประโยชนสาธารณะในระบบกฎหมายซิวิลลอวมีแนวคิดวาผลประโยชน

                                                           
28  รชฏ บุญสินสุข.  เลมเดิม.  หนา 78. 
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สาธารณะควรมอบหมายใหองคกรเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest Association) เปน
ผูดูแลผลประโยชนมากกวาการมอบหมายใหเอกชนคนใดคนหนึ่งเปนผูดูแล 
  3.4.1.2  การดําเนินคดีแทนบุคคลอื่นในประเทศฝรั่งเศส29 
     1)  การดําเนินคดีแบบกลุมโดยองคกรเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อประโยชน
ของกลุมบุคคลเอกชน  (Association’s Suit) ในประเทศฝรั่งเศสยอมรับใหองคการเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือเพื่อกลุมบุคคลซึ่งไดจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเปนผูมีสิทธิ
ดําเนินคดีแทนบุคคลอื่น เชน 
                สมาคมทางการคา (Trade-Unions) มีอํานาจฟองคดีเกี่ยวกับการคาหรือที่
เกี่ยวของกับการคา เชน คดีแรงงาน กฎหมายยอมรับใหสมาคมทางการคาเปนผูแทนเอกชน
ผูเสียหาย มีอํานาจพิจารณาคดีแทนผูเสียหายไดในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงและความเสียหายเปน
ผลเสียหายตอประโยชนสาธารณะ   
                สมาคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ โดยจํากัดคดีและขอบเขตอํานาจ
ฟองใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมที่กฎหมายไดใหอํานาจไว เชน สมาคมครอบครัว 
(Family Associate) สหพันธตอตานโรคพิษสุราเรื้อรัง (Leagues Against Alcoholism) สหพันธ         
ผูลาสัตวและผูตกปลา (Federations of Hunting and Angles) สมาคมตอตานการแบงแยกผิว (Anti-
Racist Societies) สมาคมตอตานการกระทําของหญิงโสเภณี (Associations Against Procuring)           
ในบางกรณี กฎหมายกําหนดใหเอกชนอาจรองขอตอหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเปนผูฟองคดีแทน
ได โดยกําหนดใหผูบริโภคจํานวน 2 คน ขึ้นไปที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุของ 
ผูผลิตเดียวกันและแหลงเดียวกัน (By the Same Manufacturer and With the Same Origin) รองขอ
ตอหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหเปนผูฟองคดีแทนผูบริโภคเหลานั้นได 

           สมาคมในประเทศฝรั่งเศสนั้น ไดมเีงื่อนไขในการดําเนินคดีแทนดังนี้30 
              (1)  เงื่อนไขโดยกฎหมาย กฎหมายฝรั่งเศสจะกําหนดเงื่อนไขใหสมาคม
ดําเนินคดีทางศาลแตกตางกัน สามารถแบงไดดังนี้ 
               ก.  เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสมาคม เชน ระยะเวลาจัดตั้งสมาคม จะพิจารณาวา
สมาคมที่จะดําเนินคดีแทนไดกอตั้งเปนระยะเวลาเทาใด เชน สมาคมที่คุมครองเรื่องสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร จะตองกอตั้งมาแลวอยางนอย 6 เดือน สมาคมคุมครองสิ่งแวดลอม สมาคมศึกษาและ
คุมครองโบราณสถาน สมาคมปองกันการกอความรุนแรงในการเชียรกีฬา ตองกอตั้งมาแลวอยาง
                                                           

29  แหลงเดิม.  หนา  80. 
30  วรรณชัย บุญบํารุง.  การดําเนินคดีของสมาคมแทนผูเสียหายเปนจํานวนมากในฝรั่งเศส  (เอกสาร          

ไมตีพิมพเผยแพร). 
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นอย 3 ป  สมาคมตอตานบุหร่ี สมาคมคุมครองสัตว สมาคมตอตานอาชญากรรมเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและอาชญากรรมสงคราม ตองกอตั้งมาแลวอยางนอย 5 ป 
                           วัตถุประสงคที่พิจารณาอายุการจัดตั้งของสมาคม เพื่อพิจารณาความ
ตั้งใจและความมั่นคงของสมาคมและปองกันมิใหมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อดําเนินคดีใดคดีหนึ่ง
เทานั้น 
                           ข.  เงื่อนไขเกี่ยวกับการฟองคดี เชน สมาคมจะฟองคดีไดตองไดรับความ
ยินยอมจากผูไดรับความเสียหาย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ไดรับความเสียหายจากการละเมิดเพราะ
กฎหมายดังกลาวไมไดถือวาสมาคมเปนผูไดรับความเสียหายที่แทจริง แตเปนเสมือน“อัยการของ
เอกชน” อยางไรก็ดี แนวคิดที่ใหสมาคมตางๆ ฟองคดี เนื่องจากผูไดรับความเสียหายจากการละเมิด
ในลักษณะดังกลาวมักจะไมอยากไปศาล จึงไมมีเหตุผลที่จะใหบุคคลดังกลาว ขัดขวางการ
ดําเนินคดีของสมาคมโดยปฏิเสธไมใหความยินยอม เพราะจะเทากับไมเปนการสอดคลองกับ
เจตนารมณเริ่มแรกของกฎหมาย 
              (2)  เงื่อนไขโดยการไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ  สมาคมที่เกิดขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจที่จะอนุญาตให
จัดตั้งสมาคมได  และสมาคมนั้นจะตองมีเงื่อนไขครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  แตมิได
หมายความวาเมื่อมีเงื่อนไขครบถวนหนวยงานของรัฐจะอนุญาตใหจัดตั้งเสมอไปเปนดุลยพินิจของ
หนวยงานของรัฐที่จะปฏิเสธหรืออนุญาตใหจัดตั้งก็ได 

              อยางไรก็ดี หนวยงานของรัฐไดกําหนดแนวทางการอนุญาตไวที่เกี่ยวของ
กับสมาคม 4 ลักษณะ 

              ก. จํานวนสมาชิกของสมาคม  เชน รัฐกฤษฎีกา  กําหนดใหสมาคม
เกี่ยวกับทหารผานศึกและผูประสบภัยจากสงคราม ในกรณีที่เปนสมาคมระดับประเทศ จะตองมี
สมาชิกอยางนอย  3,000 คน หรือจะตองมีจํานวนสมาชิกเพียงพอ เชน สมาคมปกปองภาษาฝรั่งเศส 
สมาคมสําหรับศึกษาและคุมครองโบราณสถาน ซ่ึงการกําหนดแตเพียงวาจํานวนสมาชิกไมชัดเจน
และไมแนนอนชวยใหหนวยงานของรัฐใชดุลยพินิจที่เหมาะสม และคํานึงถึงในกรณีที่เปนเรื่อง
เดียวกับทองถ่ินหนึ่งทองถ่ินใดโดยเฉพาะ 

             ข.  ความเปนอิสระ  เงื่อนไขนี้ไมใชบังคับกับทุกสมาคม เชน31 สมาคม
ผูบริโภค ตามมาตรา 2 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1988 ไดบัญญัติวาสมาคมนั้น
จะตองมีอิสระโดยเด็ดขาดจากผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการอาจหาทางสนับสนุนทางดาน

                                                           
31  แหลงเดิม.  หนา 2-9 

DPU



 
 

62 

การเงินแกสมาคมผูบริโภค เพื่อสนับสนุนใหมีการเคลื่อนไหวตอตานหรือฟองคดีเอากับ
ผูประกอบการที่เปนคูแขง ซ่ึงจะทําใหคูแขงไดรับความเสียหายในภาพพจนทางการคา 
             ค.  คาบํารุง เนื่องจากการจายคาบํารุงเปนเครื่องยืนยันไดดีถึงการเปน
สมาชิกของสมาคมอยางแทจริง 
            ง.  ประสบการณและความเกาแก กฎหมายจะกําหนดไวตั้งแตหนึ่งปถึงหาป  
เชน หนึ่งปสําหรับสมาคมผูบริโภค สองปสําหรับสมาคมปกปองภาษาฝรั่งเศส 
             (3)  เงื่อนไขโดยการไดรับมอบหมายจากสมาชิก กฎหมายฝรั่งเศสกําหนดให
สมาคมฟองคดีเพื่อรักษาสวนไดเสียของสวนรวมซึ่งเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของสมาคมไดโดยไม
จําเปนตองไดรับอํานาจจากรัฐ มี 2 กรณี  
             ก.  กรณีสมาชิกของสมาคมไดรวมตัวเพื่อสวนไดเสียเฉพาะของแตละ
บุคคล 
                   ประเทศฝรั่งเศส สมาคมสามารถฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายที่
สมาชิกของสมาคมมีสิทธิไดรับ ทั้งนี้ ไดมีแนวคําพิพากษาของศาลสูงสุดฝร่ังเศสตั้งแตป ค.ศ.1929 
ซ่ึงกําหนดขอบเขตเฉพาะเรื่องความรับผิดทางแพงเทานั้นโดยมีแนวความคิดวาสมาชิกของสมาคม
สามารถที่จะฟองคดีรวมกันโดยสมาคมได หากสมาชิกแตละคนสามารถฟองคดีดังกลาวเปนการ
สวนตัวได โดยความเสียหายที่สมาคมไดรับถือวาเปนความเสียหายโดยสวนรวมของสมาชิกของ
สมาคม 

              ข.  กรณีการฟองคดีของสมาคมเพื่อปกปองสวนไดเสียของสังคมสวนรวม 
                   แนวคิดในการฟองคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นจากสมาชิกของสมาคมรวมกัน
กอตั้งและเปนที่แนนอนวาสมาชิกของสมาคมไมสามารถฟองคดีดวยตนเองเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของสวนรวม 

              จึงเห็นไดวารูปแบบการดําเนินคดีแทนเอกชนผูเสียหายโดยสมาคมใน
ประเทศฝรั่งเศส ยังคงมีขอจํากัดทั้งจากเงื่อนไขทางกฎหมาย เงื่อนไขของเจาหนาที่หนวยงานของ
รัฐ เงื่อนไขสมาชิกของสมาคม และวัตถุประสงคของสมาคมในการใหสิทธิแกสมาคมเปนผู
ดําเนินคดีแทนเอกชนผูเสียหาย แตทั้งนี้ขอจํากัดดังกลาวมีขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูแทน
กลุมบุคคลของเอกชนผูเสียหายจํานวนมากของฝรั่งเศสวา สมาคมผูใชสิทธิฟองคดีแทนเหลานี้มี
สิทธิจะดําเนินการฟองคดีแทนไดหรือไม 
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                   3.4.1.3  การดําเนินคดีแบบกลุมโดยหนวยงานของรัฐ (Administration’s Suit)32 
          อัยการฝรั่งเศส (The Ministere Public) เปนหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูทําหนาที่
ดําเนินคดีแทนในประเทศฝรั่งเศส โดยอัยการฝรั่งเศสอาจเปนผูดําเนินคดีทางแพงในฐานะคูความ
หรือรองสอดเขามาในคดีเปนคูความแทนบุคคลอื่นซ่ึงสามารถกระทําไดโดยสมัครใจ หรือโดยมีผู
ยื่นคําขอใหอัยการฝรั่งเศสเปนคูความในคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
          อัยการฝรั่งเศสอาจรองสอดเขามาเปนคูความในคดีเพื่อเสนอความเห็นกฎหมาย
ในสาระสําคัญใดๆ เมื่อไดรับคํารองขอ ซ่ึงคดีที่อัยการฝรั่งเศสอาจไดรับคําขอใหรองสอดเปน
คูความเพื่อเสนอความเห็นกฎหมายดังตอไปนี้ 
     1)  การฟองคดีเพื่อรองขอเปนผูอนุบาลของบุคคลผูไรความสามารถ หรือการ
รับรอง หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเปนผูอนุบาล 
     2)  กระบวนวิธีพิจารณาที่กําหนดหามดําเนินคดีเปนการชั่วคราวและการรวมคดี
สําหรับคดีที่ไมอาจขอรับชําระหนี้ได (Indebtness) ของบุคคลผูเปนหนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย
และการลงโทษประการอื่น และในคดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล 
     3)  การดําเนินคดีเพื่อชําระบญัชีของบริษัท และการดําเนนิคดีแพงทีเ่กีย่วกับ
ความรับผิดของกรรมการบริษัท 
      เมื่ออัยการฝรั่งเศสไดรับคําขอดังกลาว จะมีหนาที่ทําความเห็นกฎหมายในเรื่อง
ที่เกี่ยวของตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ศาลอาจเปนผูพิจารณาและตดัสินคําขอที่รองขอใหอัยการรอง
สอดเขาเปนคูความในคดีนี้ได  

   นอกจากนี้ อัยการฝรั่งเศสอาจโตแยงคําส่ังหรือนโยบายสาธารณะ (Order Public)  
ที่ปรากฏขอเท็จจริงวา คําสั่งหรือนโยบายนั้นไมเปนประโยชนตอประโยชนสาธารณะ เชน อัยการ
ฝร่ังเศสสามารถฟองคดีเพื่อขอใหมีการสรางอาคารพาณิชย หรืออาคารที่อยูอาศัยได เนื่องจากเปน
ประโยชนสาธารณะอยางหนึ่ง    

           3.4.1.4  การคิดคาธรรมเนียมทนายความ (Fees)33 
           กฎหมายฝรั่งเศส ทนายความสามารถเรียกคาธรรมเนียมทนายความกับลูกความ          
ไดโดยอิสระ โดยใหจัดทําเปนหนังสือโดยการกําหนดคาธรรมเนียมทนายความสามารถกําหนดได
จากสถานะทางการเงินของลูกความ ลักษณะคดี คาใชจายที่เกิดขึ้นหรือกําหนดจากตัวทนายความ  
ความมีช่ือเสียงและคุณวุฒิของทนายความ ซ่ึงตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป อยางไรก็ดีการคิด

                                                           
32  รชฏ บุญสินสุข.  เลมเดิม.  หนา 84-85. 
33  แหลงเดิม.  หนา 85. 
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คาธรรมเนียมทนายความโดยพิจารณาจากผลของคดี (The Outcome of Case ; Agreement Quota 
Litis) ประเทศฝรั่งเศสยอมใหมีขึ้นเพียงเฉพาะเปนการพิจารณาลวงหนาคาบริการสําหรับการเตรียม
คดีเทานั้น แตหากเปนการตกลงในผลแหงคดีเพียงอยางเดียว (Pure Quota Litis) จะเปนขอตกลง
ลักษณะเดียวกับ  Contingent Fees ซ่ึงจะมีผลเปนโมฆะทันที 
 

   DPU



 
บทที่ 4 

วิเคราะหการนํารูปแบบการดําเนินคดีแบบกลุมมาปรับใชกับ 
คดีการเสนอขายหลักทรัพยในประเทศไทย 

 

จากการศึกษาหลักการดําเนินคดีแบบกลุมในตางประเทศตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่
2 และบทที่ 3 นั้น ทําใหพบวาการดําเนินคดีแบบกลุมเปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีทางแพงโดยเอกชนที่สามารถเยียวยาความเสียหายใหกับกลุมผูเสียหายจํานวนมากได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการอํานวยความยุติธรรม  เปนมาตรฐานสรางความ
เขมแข็งใหกับผูดอยโอกาศในสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังชวยในการบริหารงานคดีของศาลได
เปนอยางดี ซ่ึงจะวิเคราะหไดดังนี้ 

4.1  วิเคราะหหลักการดําเนินคดีแบบกลุมและสภาพปญหา 
  วิวัฒนาการทางกฎหมายไดเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และหลายๆ ประเทศก็ยังคงตอง
ประสบกับปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางแพง “Civil Justice System” อยูหลาย
ประการ แมกระทั่งประทศอังกฤษซึ่งถือไดวาเปนประเทศที่มีวิวัฒนาการทางกฎหมายอยางมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ยังตองประสบกับปญหาดังกลาวเชนกัน ดังเคยมีคํากลาวของ Lord 
Woolf ซ่ึงเปนอดีตผูพิพากษาศาลอุทธรณของประเทศอังกฤษ และเปนผูที่วิเคราะหประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศอังกฤษทั้งหมดไดกลาวไวในรายงาน Access to Justice1 
หรือที่เรียกวา รายงานการเขาถึงเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาทางแพงของประเทศอังกฤษ 

                                                           
1 The defects I identified in our present systems were that it is to expensive in that the cost often 

exceed the value of the claim : too slow in bringing cases to a conclusion and too unequal : there is a lack to 
equality between the powerful , wealthy litigant and the under resourced litigant. It is too uncertain : the 
difficulty of forecasting what litigation will cost and how long it will last induces the fear to the unknown ; an it 
is incomprehensible to many litigants .Above all it is too fragmented in the way it is organized since there is on 
one with clear overall responsibility for the administration of civil justice ; and too adversarial as case are run 
by the parties , not by the court and the rules of court , all too often , are ignored by the parties and not enforced 
by the court . 
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ประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย วามีความบกพรองทางกระบวนการยุติธรรมทางแพง2ใน
ช้ันศาล (Detect of Civil Justice System) หลายประการ กลาวคือ ในการบังคับสิทธิตั้งแตเร่ิมตน
ฟองคดีจนถึงวันที่คดีถึงที่สุดนั้น ตองเสียคาใชจายสูง (Too Expensive) ตองใชระยะเวลานาน (Too 
Slow) คูความมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกัน (Lack of Equality) วิธีพิจารณาคดีที่ไมมีความ
แนนอน คูความไมอาจทราบไดวาจะตองใชระยะเวลานานเทาไร หรือขาดความแนนอนของ
ระยะเวลา (Too Uncertain) ซ่ึงวิธีพิจารณาความดังกลาวศาลไมไดเปนผูกําหนด แตมักจะถูกกําหนด
ขึ้นเองโดยคูความ ซ่ึงไมเขาใจกระบวนการดังกลาวอยางถองแท (Incomprehensible)  

จากการศึกษาขางตนของ Lord Woolf  ทําใหเห็นไดวาการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางแพงในชั้นศาลนั้น มีปญหาเกิดขึ้นมากมาย จึงไดทํารายงานเสนอแนวทางในการเยียวยาแกไข
ขอขัดของตางๆ ดังนี้ 
 4.1.1  เสนอใหนําเอาคดีออกจากระบบศาลใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยใชระบบการระงับ
ขอพิพาทนอกศาล รวมถึงวิธีการไกลเกลี่ยและเจรจา หรือ การใชระบบอนุญาโตตุลาการ เพราะผล
ของการนําวิธีดังกลาวมาใช จะไมกอใหเกิดผูแพ หรือผูชนะในคดี นั่นคือ ทําใหทุกๆ ฝายที่เกีย่วของ
ในคดีนั้นเปนผูชนะอยางถวนหนา ดังที่เรียกวา Win/Win  
 4.1.2  เสนอใหใชหลักการในการบริหารงานคดี (Case Management)โดยวิธีการก็คือเสนอให
ผูพิพากษา ทนายความ3มองงานคดีในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการได โดยใหเปลี่ยนวันแรกที่
เปนวันชี้สองสถานเปนวันนัดพรอมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินคดี ซ่ึงทุกฝายจะตองเปดเผย
พยานหลักฐานฝายตนทั้งหมดในวันแรกที่พบกัน  เพื่อที่จะไดประเมินวาหากปรากฎวา
พยานหลักฐานของฝายใดไมมีน้ําหนักเพียงพอ ก็ใหมีการเจรจาตกลงกัน เพื่อที่คดีจะไดยุติลง
โดยเร็ว และหากฝายใดไมมีการเปดเผยพยานหลักฐานใดๆ เลย หรือเปดเผยแตไมหมด ฝายนั้นก็จะ
ถูกตองหามมิใหนําพยานหลักฐานนั้นมาสืบอีกตอไป ทั้งนี้ถือหลักที่วา ทุกคนทุกฝายจะตองหงาย
ไพบนโตะ (Cards on the Table) คือใหคูความนําพยานหลักฐาน อันไดแก พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
หรือพยานบุคคล ที่อยูในความครอบครองของตนทั้งหมดมาแสดงตอศาล และหากพยานหลักฐาน
เหลานั้นอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น บุคคลนั้นก็ตองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเรียก
พยานหลักฐานนั้นเขามาในคดี ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการจูโจมในทางคดีของคูความ 

                                                           
2  คดีแพง หมายถึง คดีที่มีการโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลตามกฎหมายแพงโดยวัตถุประสงคของ

การฟองคดีคือ ตองการและมุงหมายใหจําเลยชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น. 
3  ทนายความ คือ บุคคลที่โจทก หรือจําเลยซึ่งเปน “ตัวความ” ในคดีนั้นๆ ไดแตงตั้งใหกระทําการแทน 

โดยมีอํานาจในการวาความและดําเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน
ของตัวความที่แตงต้ังตน. 
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 4.1.3  เสนอใหศาลมีหนาที่ในการกําหนดประเด็นขอพิพาท โดยกําหนดบทบาทของศาลใน
การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีตามวิธีพิจารณาแบบไตสวน (Inquisitional System) หรือโดยใหผู
พิพากษาปฏิบัติงานในเชิงรุก (Active) หรือเขามามีสวนรวมในการไตสวนหาความจริงในคดีมาก
ขึ้น เพื่อใหเขามามีบทบาทในการบริหารคดีมากขึ้นดวย ทั้งนี้ เปนไปตามหลักในการคนหา
พยานหลักฐานทั้งหมด (Discovery Interrogatory) 
 4.1.4  เสนอใหมีการวางกรอบระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการดําเนินคดี เพื่อเปนการวางแผน
และกําหนดกรอบการทํางานของแตละคดี ซ่ึงจะทําใหทราบไดทันทีวาแตละคดีจะยุติลงเมื่อใด ทั้ง
ใหนําวิธีการดําเนินคดีแบบตอเนื่องมากําหนดลักษณะพยานที่จะนําสืบดวย 
 4.1.5  เสนอใหมีการกําหนดวัน เวลา วิธีการดําเนินคดีที่จําเปน จํานวนพยานหลักฐานที่จะ
นําเขาสืบ เพื่อใหการดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบการประชุมทางจอภาพ (Video 
Conference) มาใช และไมตองทําการสืบพยานแตใหมีการตกลงใชบันทึกคําเบิกความพยานแทน 
โดยใหมีการถามคานในประเด็นแหงคดีอยางแทจริง ทั้งนี้ใหประธานศาลฎีกาออกขอกําหนด
เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟงพยานหลักฐาน ซ่ึงเปนการมอบอํานาจใหฝาย
ตุลาการเปนตัวแทนในการบัญญัติกฎหมาย เพื่อแกไขความชักชาในการออกกฎหมายโดยรัฐสภาที่
เปนฝายนิติบัญญัติ 
 4.1.6  เสนอใหมีการกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญในการดําเนินคดี ใหมีการตกลงกันโดยเอาตัว
ผูเชี่ยวชาญมาเปนคนกลาง หากความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญทําใหฝายใดฝายหนึ่งเกิดการ
เสียเปรียบ ฝายนั้นก็จะตองนําเอาพยานผูเชี่ยวชาญอื่นมาหักลาง และหากไมสามารถหักลางไดกต็อง
ทําการเจรจาเพื่อทําการประนีประนอมยอมความกันใหได ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินคดีเสร็จได
โดยเร็วยิ่งขึ้น 

จะเห็นไดวา การบริหารงานคดีของศาล (Case Management) เปนกระบวนการที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่จะชวยในการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางแพงในชั้นศาล 
ดังนั้นผูเขียนจึงมีความเห็นวา ในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางแพงนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพิจารณาถึงหลักการตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1)  ศาลจะตองเขามามีบทบาท หรือเขามามีสวนรวมในการแสวงหาขอเท็จจริงในการ
ดําเนินคดี ทั้งนี้เปนไปตามวิธีพิจารณาแบบไตสวน (Inquisitional System) ในประเทศที่ใชกฎหมาย
แบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ของยุโรป ซ่ึงกําหนดวา ผูพิพากษามีหนาที่ในการแสวงหา
ขอเท็จจริง และไตสวนหาความจริงใหปรากฎ ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงศาลชํานาญพิเศษตางๆ ดวย โดย
ศาลตองเขามาตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ แบบเชิงรุก กลาวคือ ศาลตองเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินคดีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในระบบเดิม ศาลจะมีหนาที่ประสาทความยุติธรรมเทานั้น แตศาลในกรณีนี้
ยังตองทําใหเห็นวา ความยุติธรรมมีลักษณะเปนเชนไร และใหความหมายของความยุติธรรมปรากฏ
เปนรูปธรรมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้นดวย 
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  2)  ตามขอกําหนดแหงกฎหมายในปจจุบัน การดําเนินกระบวนการในการพิจารณาคดี
ตองเปนการดําเนินคดีอยางตอเนื่องและตองพิจารณาคดีแบบครบองคคณะ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาคดี
คางพิจารณาในชั้นศาลเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังสงผลใหเกิดความลาชา ทั้งนี้การที่บทบัญญัติแหง
กฎหมายของตางประเทศนั้นกําหนดใหมีผูพิพากษาหนึ่งคนและใหมีคณะลูกขุนทําหนาที่วินิจฉัย
ปญหาขอเท็จจริงอีกจํานวนสิบสองคน จากปญหาดังกลาวผูเขียนมีความเห็นวา การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางแพงของไทยนั้น ควรมีแกไขตัวบทกฎหมายใหมีการเพิ่มอํานาจของผู
พิพากษาคนเดียวใหมากขึ้น และกรณีที่จะตองมีการพิจารณาคดีอยางตอเนื่องก็ควรนํามาใชแต
เฉพาะกรณีที่เปนคดีที่มีความสําคัญและเปนคดีใหญๆ เทานั้น 
  3)  ในกรณีที่เปนปญหาอันเกี่ยวกับความรวดเร็วและการมีปริมาณคดีคั่งคางในศาล4

เปนจํานวนมาก (Backlog of Cases) ควรที่จะตองมีระบบการบริหารจัดการงานคดีที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถอํานวยประโยชนแหงความยุติธรรมใหกับคูความทุกฝายโดยเร็วที่สุด โดยทําให
ปริมาณคดีคั่งคางในศาลใหนอยที่สุด 

4)  แนวคิดเรื่อง “Justice Delays is Justice Denied” หรือท่ีไดยินกันบอยๆ วา การ
พิจารณาคดีที่ลาชา ก็คือการปฏิเสธความยุติธรรม นั่นหมายความวาในการบริหารจัดการคดีที่ดีนั้น 
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอํานวยความยุติธรรมใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเร็วที่สุด 
  5)  กรณีการชี้สองสถาน ควรเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมอันเกี่ยวกับวันชี้สองสถาน ให
เปนวันนัดพรอม เพื่อกําหนดทิศทางแหงคดี (Pre-Trail Conference) โดยยึดหลักการระงับขอพิพาท 
(Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) และ การบริหารงานคดี (Case Management) ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะใหมีการแกปญหาอันเกี่ยวกับความลาชาในการพิจารณาคดีในศาล  

                                                           
4  ตัวอยางของแนวทางในการแกไขมิใหมีคดีคั่งคางในชั้นศาล หรือมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี 

คือ จะตองมีการปรับปรุงวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนฟอง โดยใหเปรียบเทียบกับวิธีการคุมครองกอนพิพากษา 
ทั้งนี้อาจศึกษาจากขอกําหนดของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่กําหนดวา เมื่อปรากฎ
หลักฐานเปนที่แนชัดวา บุคคลใดละเมิด หรือ กําลังจะละเมิดก็สามารถยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวกอนฟอง 
โดยไมตองมีการพิจารณาคดีกอน เปน Injunction เปนการทําลายเงื่อนไขของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 55 ที่กําหนดใหคูความตองเปนบุคคล หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเทานั้น แตกรณีตามพระราชบัญญัติ
การกักเรือ พ.ศ. 2534 หากมีการทําใหเกิดความเสียหายจากเรือ ไมตองฟองแตใหยื่นคํารองฝายเดียวขอใหศาลกัก
เรือไวได เพราะหากไมกักเรือไว การบังคับคดีตอไปจะเกิดความลําบาก จึงอาจนําเรื่องการขอคุมครองชั่วคราว
กอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และ
พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 แลวนํามาแกไขกระบวนการพิจารณามิใหเกิดคดีคั่งคางจํานวนมากและ
ลาชาจนเสมือนหนึ่งวากระบวนการในชั้นศาล กอใหเกิดการปฎิเสธความยุติธรรมขึ้นจริง นอกจากนี้ตองมีการ
ปรับปรุงการใชระบบการไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาท โดยใชอนุญาโตตุลาการในศาลใหมีการไกลเกลี่ยและ
เจรจา มีการประนีประนอมยอมความกัน เพื่อใหคูความทุกฝายเปนฝายชนะ (Win / Win). 
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โดยสรุปแลว หลักการของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพง ควรมีลักษณะที่
สําคัญอยางนอย  6  ประการ5 เพื่อที่จะกอใหเกิดความมั่นใจในการเขาถึงความยุติธรรม ดังนี้ 
  1)  ความเปนธรรม หรือ ความถูกตอง (Just) 
  2)  ความเทาเทียมกันในการปฏิบัติตอคูความ หรือความเสมอภาค (Fair) 
  3)  คาใชจายในการดําเนินคดีไมสูง จนอาจกอใหเกิดภาระทางดานการเงินแกคูความใน
การเขาสูกระบวนยุติธรรม (Cost or Economy) 
  4)  กระบวนการพิจารณารวดเร็ว หรือใชเวลาลดนอยลงกวากระบวนการพิจารณา
แบบเดิมๆ (Speed)  
  5)  งายในการที่จะเขาใจ คือ คูความสามารถที่จะเขาใจถึงกระบวนการพิจารณาไดงาย
ขึ้น โดยมีการลดเทคนิคลง และลดความซับซอนในการดําเนินคดีลง (Understand) 
  6)  ตอบสนองความตองการที่แทจริงของคูความของคูความ หรือผูที่ใช กลาวคือ ให
ความเปนธรรม และเปนมิตรแกผูใช ใชไดงาย มีมาตรฐานที่แนนอนและชัดเจน (Respondsive)   

จึงเห็นไดวา การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพงในชั้นศาลของไทยในปจจุบันนี้
ยังคงประสบกับปญหามากมาย เพราะหากมองดวยความเปนกลางแลว จะเห็นไดวา ประชาชนสวน
ใหญของประเทศยังไมอาจเขาถึงความยุติธรรม (Access to the Justice)ไดอยางแทจริง นักกฎหมาย
จํานวนมากที่เขาสูวิชาชีพการเปนทนายความมักจะไดรับการถายทอดจากรุนกอนๆ มาโดย
ตลอดเวลาวา พยานหลักฐานที่สําคัญแหงคดีและเปนไมตายใหเก็บเอาไว เพื่อการจูโจมในวินาที
สุดทาย จะเห็นไดวากระบวนยุติธรรมทางแพงไดถูกทําลายโดยวิธีทางความคิด ซ่ึงผูเขียนมี
ความเห็นวาทุกคนทุกฝายที่อยูในประเทศไทย หรือที่เปนคนไทย โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู
ความสามารถดานกฎหมาย มีวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย จะตองเรงมือเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงใหพยานหลักฐานทุกอยางเปนเรื่อง Cards on the Table คือ ทุกฝาย
จะตองวางไพ หรือ หงายไพขึ้นทุกๆ ใบบนโตะ ดังนั้น จึงไมมีการยอมใหมีการจูโจม และตองมีการ
ยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งตองมีการเปดเผยถึงพยานทุกอยาง อยางนอยที่สุดตองมีการเปดเผยในวันชี้
สองสถาน ที่เราเรียกวา วันกําหนดแนวทางในการดําเนินคดี เพื่อวาคูความทั้งสองฝาย เมื่อไดเห็น
พยานหลักฐานแลวสามารถจะตกลงกันได ไมจําเปนที่จะตองสืบพยานอีกตอไป และสามารถที่จะ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันไดทันที หากบทบัญญัติแหงกฎหมายของไทยมีการพัฒนาให
มีความชัดเจน ทันสมัย และผดุงความยุติธรรมใหกับคนสวนใหญของประเทศไดเทียบเทา

                                                           
5  ศาสตราจารยวิชัย อริยะนันทกะ เคยกลาวไวในการบรรยายในวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

เปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการยุติธรรมทางแพง ดังนี้ “The 
Principles, In my interim report I identified a number of principles which the civil justice system should 
 (1) Just  (2) Fair  (3) Cost  (4) Speed (5) Understand (6) Respondsive”. 
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อารยประเทศที่เขาใชกฎหมายนํามาซึ่งความกาวหนาของประเทศได ส่ิงที่ตามมาก็คือ กระบวน
พิจารณาในชั้นศาลที่เกี่ยวกับคดีแพงที่เคยมีอุปสรรคในการนํามาใชเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมใน
หลายๆ จุด ก็จะนํามาซึ่งความเปนธรรมตอประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ควรที่จะให
ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพง ทําใหกระบวนการในการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลงาย ปราศจากความซับซอน ลดความเปนเทคนิคใหนอยลง เนนความถูกตอง เปน
ธรรมมากขึ้น ทําใหกระบวนการในชั้นศาลใชเวลานอยลง ใหคูความสามารถเขาใจถึงกระบวนการ
ในวิธีพิจารณาความมากขึ้น คาใชจายนอยลง ดังนั้นในกระบวนการยุติธรรมทางศาลของไทย หากมี
การนํากระบวนการของการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ซ่ึงเปนรูปแบบใหมของกระบวน
ยุติธรรมทางแพงที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากกระบวนวิธีพิจารณาทางแพงทั่วไป ยอมนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)ในการบริหารจัดการงานคดี (Case 
Management) ถึงแมวาประเทศอังกฤษเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
(Common Law System) และเปนประเทศแรกที่นําการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชก็ตาม แตในที่สุด
ปจจุบันนี้ประเทศที่นิยมนําวิธีการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชมากและประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก
สําหรับการฟองคดีเพื่อกลุมบุคคลจํานวนมาก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดหลักการของ
การดําเนินคดีแบบกลุม หากกรณีที่มีผูเกี่ยวของในคดีหรือมีสวนไดเสียกับคดีนั้นจํานวนมาก ผูที่
ไดรับความเสียหายเหลานั้นอาจขอเขามารวมเปนคูความในคดีไดเพื่อใหไดรับความผูกพันตามคํา
พิพากษา กลาวคือหากมีบุคคลที่เกี่ยวของมากขึ้นจนไมเปนการสะดวกในการที่จะใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายเขามาในคดี ศาลจึงพิจารณาหลักการของการใหดําเนินคดีแทนกัน โดยกําหนดหลักเกณฑวา 
บุคคลที่เกี่ยวของนั้นจะตองมีผลประโยชนไดเสียที่เกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกัน และมีขอเรียกรองที่เปน
อยางเดียวกัน ประกอบกับคําขอใหศาลมีคําตัดสินคดีนั้นจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบุคคลใน
กลุมนั้นๆ จะเห็นไดวาเปนการดําเนินคดีรูปแบบหนึ่งที่ไดพัฒนามาจากแนวความคิดในการ
ดําเนินคดีเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest)โดยมีการยอมรับใหเอกชนดําเนินคดีแทน
เอกชนที่ไดรับความเสียหายจากสถานการณอยางเดียวกัน เพื่อใหไดรับความเปนธรรมอยางเทา
เทียมกัน โดยมิตองมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทน หากผูเสียหายรายใดไมประสงคที่จะอยูใน
กลุมก็จะตองออกจากกลุมไป หรือที่เรียกวา Option-Out 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการดําเนินคดีแบบกลุมวา Class Action แตสําหรับ
ประเทศออสเตรเลียเรียกวา Representative Proceeding ซ่ึงหมายถึง การดําเนินคดีโดยผูแทน จาก
แนวความคิดในการจัดใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีต
ประเพณีและประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร ที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 
จะเห็นไดวา ระบบกฎหมายทั้งสองระบบมีแนวความคิดในเรื่องนี้แตกตางกันบางประการ กลาวคือ 
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  1)  การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีไดมีการ
กําหนดทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของกลุมบุคคลที่มิไดเขามารักษาสิทธิของตนในคดี โดยมี
การกําหนดบทบาทของศาลจากเดิมที่ทํางานในลักษณะที่ปลอยใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณา
เปนไปตามความตองการของคูความเอง หรือที่เรียกวา ทํางานในเชิงรับ (Passive) เมื่อมีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมศาลตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเดิม มาเปนการทํางานในเชิงรุก (Active) 
ในลักษณะที่ตองมีการไตสวนการดําเนินคดีเพื่อที่จะไดคุมครองสิทธิของสมาชิกกลุมทั้งหมด อีก
ทั้งทนายความโจทกก็ตองรักษาผลประโยชนของลูกความและสมาชิกกลุมทุกคนโดยในกฎหมายวา
ดวยการดําเนินกระบวนการพิจารณาไดกําหนดหลักการเฉพาะไวเพื่อกําหนดมาตรการคุมครองการ
ดําเนินคดีของผูแทนกลุมใหเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมอยางแทจริง ทั้งนี้การดําเนินคดีแบบกลุม
มีมาตรการ มีรูปแบบที่กําหนดใหเอกชนแตละรายสามารถที่จะดําเนินคดีเพื่อประโยชนของตนเอง 
หรือดําเนินคดีแทนกลุมผูที่ไดรับความเสียหายอยางเดียวกันที่ตองการดําเนินคดีในชั้นศาลภายใต
เงื่อนไขวา บุคคลดังกลาวตองการที่จะฟองรองคดีตอศาลโดยมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยาง
เดียวกัน 
  2)  การดําเนินคดีแบบกลุมในระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร ซ่ึงกําหนดให
หนวยงานของรัฐเปนผูแทนเอกชนในการดําเนินคดีแทนในคดีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวา
รัฐอาจฟองคดีแทนไดเทานั้น ทั้งนี้หนวยงานของรัฐดังกลาวจะตองเขามาเปนคูความในคดีแทน
เอกชนผูไดรับความเสียหาย แตกฎหมายก็มิไดกําหนดหลักการหรือวิธีการในการดําเนินคดีไวอยาง
ชัดแจง ปจจุบันการนําหลักการของการดําเนินคดีแบบกลุมมาปรับใชกับประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายแบบลายลักษณอักษรจึงยังไมอาจเยียวยาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้
เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐก็ไมกลาพอที่จะนํากฎหมายที่มีอยูมาปฏิบัติ และบางครั้งหากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น เจาหนาที่เหลานั้นอาจตองรับผิดเปนการสวนตัวได จึงเห็นไดวาการนําวิธีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมมาปรับใชกับประเทศที่ใชประมวลกฎหมายในปจจุบันจึงยังไมอาจที่จะเยียวยา
ความเสียหายใหกับกลุมผูเสียหายจํานวนมากไดเลย 
 
4.2  การดําเนินคดีในกรณีมีผูเสียหายจํานวนมากในประเทศไทย 
  การดําเนินคดีแบบกลุมถือวาเปนวิธีพิจารณาความแบบพิเศษในศาล อันจัดอยูใน
กระบวนพิจารณาคดีแพงประเภทหนึ่ง ซ่ึงเดิมรูปแบบการคุมครองสิทธิของปจเจกชนนั้นเปนไป
ตามหลักแนวความคิดของกฎหมายเอกชนที่วา “พลเมืองมีหนาที่รักษาสิทธิของตนในทางแพง” อัน
ถือเปนหลักสิทธิของปจเจกชน (Private Rights) ซ่ึงรัฐจะไมเขามาแทรกแซงนิติสัมพันธระหวาง
เอกชนดวยกันเอง และหากเกิดขอขัดของใดๆ ขึ้น กฎหมายก็จะใหสิทธิแกฝายที่ไดรับความเสียหาย
ที่จะนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกลาวไดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง แตเนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวใหสิทธิในการฟองคดีแกผูที่ถูกโตแยงสิทธิหรือ
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ผูที่ตองการใชสิทธิทางศาลตามมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเทานั้น ที่จะ
นําคดีขึ้นสูศาลได ดังนั้นเมื่อปรากฎวาภายใตขอเท็จจริงเดียวกันที่มีผูไดรับความเสียหายเปนจํานวน
มาก หากผูเสียหายเหลานั้นตองการไดรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เขาเหลานั้นแตละคน
จะตองแยกกันฟองคดีแยกตางหากจากกัน ทั้งๆ ที่ขอกฎหมายที่ศาลจะตองนํามาปรับวินิจฉัยในคดี
นั้นเปนหลักกฎหมายเดียวกัน ทําใหปริมาณคดีในศาลมีเปนจํานวนมาก สงผลใหศาลตองเสีย
งบประมาณสําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารงานคดี และเสียเวลาในการที่จะตองพิจารณาคดีที่มี
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางเดียวกันซ้ําๆ อีกทั้งยังอาจทําใหผูเสียหายแตละคนไดรับการเยียวยา
สิทธิไมเหมือนกัน เพราะผลเห็นคําพิพากษาอาจมีความแตกตางกัน กอใหขาดความเสมอภาค
ระหวางผูไดรับความเสียหายดวยกันเอง ฝายผูเสียหายก็ตองเสียคาใชจายในการจางทนายความเปน
รายบุคคล ตองทุมกําลังกาย กําลังใจ อีกทั้งกําลังทรัพยจํานวนมหาศาลในการที่จะรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อที่จะนํามาใชในการฟองคดีของตน จึงเห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดี
แบบกลุมฉบับนี้สงผลใหเกิดแนวความคิดในการดําเนินกระบวนการพิจารณาในลักษณะที่มี
ผูเกี่ยวของซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายจํานวนมาก หรือมีผูที่มีสวนไดเสียในคดีเปนจํานวนมาก และเพื่อ
มุงกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ(Public Interest)หรือประชาชนซึ่งเปนคนสวนใหญของ
ประเทศเปนสําคัญ การที่จะใหทุกฝายไดรับการคุมครอง หรือเยียวยาซ่ึงสิทธิตามกฎหมายตางๆ 
บุคคลแตละรายดังกลาวจําเปนที่จะตองเขามาเปนคูความในคดีเพื่อใหไดรับการรับรองและผูกพัน
ตามคําพิพากษาของศาลในคดีนั้นๆ การเขามาในคดีไมวาจะมีลักษณะของการฟองคดีรวมกัน หรือ
แยกฟองไปแตละราย ลักษณะของการดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวทําใหเกิดอุปสรรคตอการ
ดําเนินคดีเปนอยางมาก หากบุคคลที่เกี่ยวของมีจํานวนมากจนกระทั่งการใชวิธีการตามกระบวน
พิจารณาแบบเดิมอาจไมตอบสนองตอวัตถุประสงคของกฎหมายที่จะใหมีการคุมครอง หรือเยียวยา
แกบุคคลแตละคนเหลานั้น ทั้งการที่จะดําเนินการในระบบเดิมๆ เปนการเพิ่มภาระตางๆ ไมวาจะ
เปนคาใชจาย หรือภาระทางดานเวลาและแรงงานของทุกฝายที่เกี่ยวของกับคดี ในขณะที่หากเนื้อหา
ของคดีเปนเรื่องที่มีขอเท็จจริงเหมือนกันและใชตัวบทกฎหมายในเรื่องเดียวกันมาพิจารณาใน
ขอเท็จจริงเหลานั้น อีกทั้งกอใหเกิดสิทธิหรือผลประโยชนที่มีตอกลุมบุคคล หรือคูความทุกฝายใน
รูปแบบอยางเดียวกันและมีความเกี่ยวของกัน (Common Interest) แตอาจตองมีการพิจารณาซ้ําแลว
ซํ้าอีก หากมีการแยกฟองคดีออกไปเปนรายๆ นอกจากนั้นผลของคําพิพากษาของแตละคดีที่ฟอง
นั้นอาจเกิดความแตกตางกันออกไป สงผลเสียตอระบบการอํานวยความยุติธรรม จึงเปนที่มาของ
มุมมองในการที่จะแกปญหาในการดําเนินคดีในลักษณะที่มีผูเกี่ยวของในคดีมากกวาคดีทั่วไป จาก
ปญหาดังกลาวจึงทําใหเกิดแนวความคิดที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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เพื่อใหมีรับรองการดําเนินคดีในลักษณะที่มีผูเสียหายเปนกลุม หรือใหมีการกําหนดตัวแทนเพื่อทํา
หนาที่ฟองคดีแทนสมาชิกในกลุมนั้นๆ ได 
  4.2.1  แนวคดิในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายไทย 

4.2.1.1  การดําเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  เมื่อพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่เปดโอกาสใหมีการดําเนินคดี

โดยมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของดังที่กลาวไปขางตนนั้น อาจจะจัดกลุมของการดําเนินคดีตาม
กฎหมายออกไดเปนประเภทใหญๆ ไดแก 

1)  การเปนคูความรวมกันในคดีตั้งแตตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง  มาตรา 55 

     ในการดําเนินการลักษณะนี้เปนการที่ผูเสียหายแตละคนตางคนตางมีสิทธิ
ในการดําเนินคดีตอบุคคลที่จะเปนจําเลยคนเดียวกัน เมื่อเกิดขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของ
บุคคลเกิดขึ้น หรือเมื่อบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล ซ่ึงตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
55 บุคคลนั้นๆ มีสิทธิที่จะดําเนินคดีทางศาลได  เมื่อปรากฏวาการถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่เปน
เร่ืองเดียวกัน หรือสิทธิทางศาลที่จําตองดําเนินคดีเปนสิทธิที่มีลักษณะเดียวกันโดยมีสวนไดเสีย
หรือมีสวนผูกพันโดยกฎหมาย หรือมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นรวมกัน ก็สามารถที่จะดําเนินคดีรวมกัน
ในฐานะที่เปนโจทกรวมไดตั้งแตตน ในทางตรงกันขามหากผูที่ทําการโตแยงสิทธิ หรือผูที่ตองการ
ใชสิทธิทางศาลมีจํานวนหลายคน การดําเนินคดีก็อาจทําไดโดยการฟองจําเลยรายนั้นรวมกันได ซ่ึง
ลักษณะของการดําเนินคดีดังกลาวตองเปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวโยงกัน แตมีบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายฝายเกี่ยวของ ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59 ที่บัญญัติให
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป อาจเปนคูความรวมในคดีเดียวกันได ถาหากปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมี
ผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี แตอยางไรก็ตามกฎหมายมาตรานี้ก็มีขอจํากัดบางประการ 
กลาวคือ หามมิใหถือวาบุคคลที่เปนคูความเหลานี้ทําการแทนกัน เวนแตกรณีที่เปนหนี้รวมกัน หรือ
กรณีมีกฎหมายระบุไวชัดแจงวาใหกระทําการแทนกันไดเทานั้น 

2)  การเขาเปนคูความรวมภายหลังจากมีการดําเนินคดีแลว ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 57(1)-(3)6  

                                                           
6  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 57 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา “บุคคลภายนอกซึ่งมิใช

คูความอาจเขามาเปนคูความได ดวยการรองสอด 
   (1)  ดวยความสมัครใจเองเพราะเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อยังใหไดรับความรับรองคุมครองหรือบังคับ

ตามสิทธิของตนที่มีอยู โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกรอง
เกี่ยวเนื่องดวยการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น 
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     เมื่อมีการดําเนินคดีในศาลแลว กฎหมายบัญญัติใหสิทธิแกบุคคลภายนอกที่
จะสามารถเขามาดําเนินคดีไดภายหลังจากที่ไดมีการยื่นฟองคดีไปแลวโดยอาจเขามาในระหวางการ
พิจารณาของศาลชั้นตน หรือในระหวางเวลาที่มีการบังคับคดีก็ได ซ่ึงเรียกกันวา การรองสอดเขามา
เปนคูความรวมกันหรือเปนคูความฝายที่สาม ในสวนที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีรวมคือ
การรองสอดเขามาเปนคูความรวมโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 57 (1) และ (2) ซ่ึงบุคคลที่จะเขาไปเปนคูความรวมตองแสดงใหเห็นไดวามีความจําเปน
เพื่อใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู หรือมีสวนไดเสียตามกฎหมาย
ในผลแหงคดีนั้น หรือตามมาตรา 57(3) ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลเรียกใหเขามาเปนคูความรวมโดยเหตุที่
คูความในคดีอาจฟองหรือถูกคูความที่เรียกใหเขามารวมในคดีฟองเพื่อใชสิทธิไลเบี้ย หรือเพื่อใชคา
ทดแทน หรือเปนกรณีที่ศาลเรียกเขามาโดยเหตุผลของประโยชนแหงความยุติธรรม การเขามาใน
คดีดวยการรองสอดดังกลาวขางตนนั้น เห็นไดวาโดยหลักแลวมูลคดีตองมีความเกี่ยวของกันไมวา
จะเปนไปในลักษณะเดียวกันหรือตางลักษณะกันแตมีจุดเชื่อมโยงกัน การรองสอดตามมาตรา 57 
(1)และ(3) นั้น ถือเสมือนวาเปนฟองคดีเร่ืองใหม ดังนั้นในกรณีนี้สิทธิตางๆ ของผูรองสอดแตกตาง
กันและแยกออกเปนเฉพาะตัวไปจากคูความเดิม สวนผูรองสอดตามมาตรา 57(2) กฎหมายถือวา
ตองใชสิทธิภายใตขอบเขตแหงสิทธิของคูความที่ตนเขาไปรวม เห็นไดวาสิทธิของผูรองสอดใน
ลักษณะนี้ตองเปนสิทธิตามมูลหนี้ที่มีลักษณะเดียวกันกับมูลความในคดีนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็น

                                                                                                                                                                      

 (2)  ดวยความสมัครใจเองเพราะตนมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีนั้น โดยยื่นคํารองขอตอ
ศาลไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา ขออนุญาตเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวม หรือเขาแทนที่คูความฝายใด
ฝายหนึ่งเสียทีเดียวโดยไดรับความยินยอมของคูความฝายนั้น แตวาแมศาลจะไดอนุญาตใหเขาแทนที่กันไดก็ตาม 
คูความฝายนั้นจําตองผูกพันตนโดยคําพิพากษาของศาลทุกประการ เสมือนหนึ่งวามิไดมีการเขาแทนที่กันเลย 
     (3)  ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งทําเปนคํารองแสดง
เหตุวาตนอาจฟองหรือถูกคูความเชนวานั้นฟองตนได เพื่อการใชสิทธิไลเบี้ยหรือเพื่อใชคาทดแทน ถาหากศาล
พิจารณาใหคูความเชนวานั้นแพคดี หรือ (ข) โดยคําสั่งของศาลเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหน่ึง
มีคําขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับใหบุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามา
ในคดีเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีดังกลาว
แลว ใหเรียกดวยวิธียื่นคํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการ หรือในเวลาใดๆ ตอมากอนมีคํา
พิพากษาโดยไดรับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเปนที่พอใจวาคํารองนั้นไมอาจยื่นกอนนั้นได” 

   มาตรา 57 วรรคสอง  บัญญัติวา “การสงหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ ตองมีสําเนาคําขอ 
หรือคําสั่งของศาล แลวแตกรณี และคําฟองต้ังตนคดีนั้นแนบไปดวย” 

   มาตรา 57 วรรคสาม  บัญญัติวา “บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไมตัดสิทธิของเจาหนี้ในอันที่จะใช
สิทธิเรียกรองของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ใหเขามาในคดีดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.” 
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ไดวาผูรองสอดสามารถเขาแทนที่คูความเดิมไดและมีฐานะเสมอดวยคูความที่ตนเขาแทนที่นั้น  
การเขาเปนคูความดวยการรองสอดนี้ คูความทุกฝายจะตองผูกพันในคําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวของ
กับผูรองสอดกับคูความเดิม เวนแตผูรองสอดเขามาในคดีชาเกินสมควรที่จะแสดงขอเถียงอันเปน
สาระสําคัญ อันเกิดจากความประมาทเลินเลอของคูความนั้น หรือคูความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงที่มิไดยกขอตอสูที่เปนสาระสําคัญขึ้นโตแยง โดยผูรองสอดมิรูวามีขอตอสูเชนนั้นอยู 

3)   การพิจารณาคดีรวมกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา  28 
     เมื่อความปรากฏตอศาลวา มีคดีหลายเรื่องคางพิจารณาอยูในศาล และ

คูความทั้งหมดหรือบางฝายเปนคูความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณาคดีรวมกันแลวจะเปนการ
สะดวก ศาลอาจใหนําคดีมาพิจารณารวมกันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
287ในการรวมคดีลักษณะนี้มูลความในคดีอาจเปนเรื่องเดียวกัน มีความเกี่ยวของกัน หรือเปนคนละ
เรื่องกันก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลวาเมื่อเปนคูความฝายเดียวกันแลวการรวมพิจารณาจะเปนการ
สะดวก เชน พยานหลักฐานที่จะใชนําสืบตอศาลสวนใหญเปนบุคคลกลุมเดียวกัน เอกสารชุด
เดียวกัน เปนตน  

4)  การเปนคูความรวม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 598 
      การเปนคูความรวม คือ การที่บุคคลหลายคนรวมกันเปนคูความในคดีใน

ฐานะโจทกรวมหรือจําเลยรวม โดยผูที่จะเปนโจทกรวมกันในกรณีที่จะฟองคดีหรือเปนจําเลย

                                                           
7  หลักเกณฑการรวมพิจารณา ประกอบดวย (1) มีคดีคางพิจารณาอยูในศาลเดียวกัน หรือสองศาลตางกัน 

(2) คูความทั้งหมดหรือฝายใดฝายหนึ่งเปนคูความรายเดียวกัน (3) การรวมพิจารณาจะเปนการสะดวกในการ
ดําเนินคดี (4) คูความรองขอใหรวมพิจารณากอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา. 

8  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59 บัญญัติวา “บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป อาจเปน
คูความในคดีเดียวกันได โดยเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวม ถาหากปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมีผลประโยชนรวมกัน
ในมูลความแหงคดี แตหามมิใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทนซึ่งกันและกัน เวนแตมูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้
ซึ่งแบงแยกจากกันมิได หรือไดมีกฎหมายบัญญัติไวดังนั้นโดยชัดแจง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทน
ซึ่งกันและกันเพียงเทาที่จะกลาวตอไปนี้ 

    (1)  บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งไดทําโดย หรือทําตอคูความรวมคนหนึ่งนั้นใหถือวาไดทําโดย หรือ
ทําตอคูความรวมคนอื่นๆ ดวย เวนแตกระบวนพิจารณาที่คูความรวมคนหนึ่งกระทําไปเปนที่เสื่อมเสียแกคูความ
รวมคนอื่นๆ 

            (2)  การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับคูความรวมคนหนึ่งนั้น ใหใชถึงคูความรวมคนอื่นๆ 
ดวย.” 
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รวมกันในกรณีถูกฟองคดีจะตองปรากฏวามีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี9ดวย ทั้งนี้จะ
ไมถือวาเปนคูความแทนซึ่งกันและกัน เวนแตจะเปนการชําระหนี้ซ่ึงแบงแยกจากกันไมได 

5)  การมอบอํานาจใหฟองคดีแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 60  

     การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล โดยหลักการทั่วไปผูที่จะเปนผูยื่นคํา
ฟองหรือคํารองไดตองเปนบุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิ หรือเปนบุคคลที่ตองการใชสิทธิทางศาล10ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 5511เทานั้น แตบางครั้งบุคคลนั้นอาจไมมีความสามารถตามที่
กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงกฎมายบัญญัติวาจะตองทําการแกไขความสามารถที่บกพรองนั้นใหสมบูรณ
เสียกอน หรืออาจใหผูอ่ืนดําเนินคดีแทนก็ได หรือหากบุคคลบางคนไมปรารถนาที่จะดําเนิน
กระบวนการพิจารณานั้นดวยตัวเอง อาจทําการแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อเขาดําเนินการแทนก็ได  

     (1)  การดําเนินคดีแทนกนัในชั้นศาลมี 2 กรณี  คือ 
        ก.  กรณีที่กฎหมายบัญญัติไวเฉพาะวาใหมอบอํานาจใหทําแทนได เชน 

ผูแทนโดยชอบธรรม ซ่ึงกระทําการแทนผูเยาว ผูอนุบาลเขากระทําการแทนคนไรความสามารถ 
และผูพิทักษกระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถ หรือคูสมรสที่กระทําแทนกัน หรือกรณี
ผูแทนของนิติบุคคลกระทําการแทนนิติบุคคล หรือกรณีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกระทําการแทน
บุคคลลมละลาย หรือกรณีพนักงานอัยการดําเนินคดีแทนผูสืบสันดานที่เปนโจทกเพื่อฟองบุพการี
ของตนเอง ดังที่เรียกวา คดีอุทลุม12  

         ข.  กรณีที่เปนตัวแทนโดยสัญญา โดยอาจทําเปนหนังสือแตงตั้งบุคคล
อ่ืนใหมีอํานาจกระทําการแทน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 797 

 
                                                           

9  หมายความวา ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เปนเหตุใหมีการฟองรองกันนั้นมีความเกี่ยวของกัน. 
10  การใชสิทธิทางศาล คือ การที่บุคคลผูมีสิทธิตามที่กฎหมายสารบัญญัติไดรับรองใหใชสิทธิทางศาล

ได และมีความจําเปนตองขอใหศาลรับรองคุมครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู หรือกรณีที่บุคคลจะกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งไดตองขอใหศาลแสดงสิทธิหรือรับรองสิทธินั้นๆ กอน. 

11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของ
ตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้.” 

12  พิพัฒน จักรางกูร.  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง.  หนา 63-64. อางถึงใน         
วราภรณ  มณีช่ืน.  ปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายโดยผูลงทุนจํานวนมากในคดี
หลักทรัพย.  หนา 76-77.  
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6)  การดําเนินคดีแทนโดยรฐัตามกฎหมายพิเศษ  
      ในบางกรณีเปนเรื่องที่กฎหมายตองการคุมครองประโยชนของ   สาธารณะ

ชนเปนสําคัญ เมื่อเกิดปญหาที่ขัดตอกฎหมายที่ตองการคุมครองประชาชนขึ้นรัฐจึงมีนโยบายใน
การที่จะดําเนินการแกปญหาเพื่อสวนรวม เพื่อกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงกฎหมายจะกําหนดให
หนวยงานของรัฐเปนตัวแทนในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายแทน กฎหมายที่มี
ลักษณะเชนนี้ ไดแก 

     (1)  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนกรณีที่
กฎหมายมุงจะใหความคุมครองแกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนั้นจึงมีการ
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่ใน
การฟองคดีตอผูที่กระทําละเมิดตอผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําอันเกี่ยวกับหลักทรัพยและ
หุนกู ดังเชนกรณีตัวแทนผูถือหุนกูมีอํานาจฟองผูออกหุนกูแทนผูถือหุนกู หรือผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวมมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายตางๆ แทนผูถือหนวยการลงทุนได  

     (2)  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายพิเศษ ที่มุง
ดูแลมิใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการประกอบธุรกิจการคาของผูประกอบการตางๆ เชน ใน
กรณีการโฆษณาเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ กรณีเกี่ยวกับฉลากของสินคาที่คลุมเครือขาดความ
ชัดเจน กรณีเกี่ยวกับการทําสัญญาที่ไมเปนธรรมและเอื้อประโยชนตอผูประกอบการหรือผูผลิตเปน
สําคัญ กรณีเกี่ยวกับความไมปลอดภัยในตัวสินคาหรือบริการ เปนตน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามหาก
ผูบริโภคถูกละเมิดโดยการกระทําดังกลาวขางตน ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคจึงกําหนดให
คณะกรรมการตามกฎหมายซึ่งถือวาเปนตัวแทนของรัฐ  หรือสมาคมคุมครองผูบริโภคที่
คณะกรรมการตามกฎหมายนี้รับรองสามารถดําเนินฟองรองคดีทั้งสวนที่เปนคดีแพงและคดีอาญา
ตอผูประกอบการที่กระทําการละเมิดดังกลาวได และยังสามารถเรียกคาเสียหาย หรือทรัพยสินใดๆ 
ใหแกผูบริโภคที่ถูกละเมิดตามมาตรา  39 และ  40 ของกฎหมายนี้ไดอีกดวย  ซ่ึงตอมาไดมี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเพื่อ
แกปญหาคดีผูบริโภค เชน การรวมพิจารณาคดี การฟองคดีโดยผูตองเสียหายเขาเปนคูความรวมกัน 
การรองสอด รวมทั้งใหอํานาจหนวยงานของรัฐ สมาคม เปนผูฟองรองดําเนินคดีแทนผูตองเสียหาย
ไวชัดเจนยิ่งขึ้น แตผูเขียนมีความเห็นวามาตรการตามพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังคงมีขอจํากัดอยู
บางบางประการอันเกี่ยวกับความไมเหมาะสมและไมสามารถคุมครองผูเสียหายที่มีลักษณะเปน
กลุมบุคคลจํานวนมากจากการกระทําเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาใดนัก 

    (3)  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เปนการดําเนินการจัด
ทรัพยสินของลูกหนี้ที่มีหนี้ส้ินลนพนตัว ซ่ึงกฎหมายใหอํานาจเจาหนี้รายหนึ่งรายใดมีอํานาจใน
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การที่จะฟองคดีเพื่อพิสูจนใหเห็นไดวา ลูกหนี้รายนั้นมีหนี้สินลนพนตัวจริง จากนั้นจึงมีการ
ดําเนินการตางๆ โดยเจาหนี้แตละรายเขามาขอรับชําระหนี้ในคดีดังกลาวได ซ่ึงเปนกรณีที่กฎหมาย
กําหนดลักษณะของการจัดการหนี้ใหแกเจาหนี้ทั้งหมดโดยใหสิทธิแกเจาหนี้เพียงรายเดียวในการ
ฟองรองเพื่อเปนการเริ่มคดี 

 (4)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 35 วรรคสาม ไดกําหนดวา กรณีที่มีผูเสียหายหลายคน ศาลอาจจัดใหผูเสียหายเหลานั้น
แตงตั้งผูเสียหายคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูแทนในการดําเนินคดีก็ได ทั้งนี้ เนื่องจากการจาง
แรงงานในบางกรณีที่กิจการนั้นมีจํานวนลูกจางเปนจํานวนมาก เมื่อมีปญหาเรื่องการจางแรงงานที่
เกี่ยวของกับกลุมผูใชแรงงานจํานวนมากดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา  

      (5)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  เมื่อส่ิงแวดลอมถือไดวาเปนสมบัติของสาธารณชนที่จําตองสงวนไวเพื่อประโยชนของคน
สวนใหญ กฎหมายจึงกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแลและปกปองสิ่งแวดลอมดังกลาว 
และบัญญัติใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีอํานาจฟองรองตอผูกระทําละเมิดตอส่ิงแวดลอม  
เพื่อเปนมาตรการที่รักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูหรือกลับคืนมาเชนเดิมเพื่อชุมชน หรือสังคมที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมนั้น โดยเปนการกระทําแทนชุมชน หรือสังคมดังกลาวที่ไมจําตองดําเนินการฟองรองคดี
เอง 

จากการดําเนินคดีตามแบบที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่เปดโอกาสใหมี
การดําเนินคดีดังกลาวขางตนนั้นเปนหลักของวิธีพิจารณากฎหมายแกไขปญหาในกรณีที่มีบุคคลที่
เกี่ยวของกับคดีทั่วไป โดยกฎหมายมุงเนนไปที่การเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวที่มีสวนเกี่ยวของ
นั้นเขามาเปนคูความในคดีได สวนหนึ่งเปนการคุมครองแกบุคคลที่เกี่ยวของใหเขามาเปนคูความ
และมีผลผูกพันตามคําพิพากษา อีกสวนหนึ่งเปนการทําใหคดีสามารถที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา
ไปไดในครั้งเดียวกันไดเพื่อความสะดวก และยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ สําหรับกฎหมายพิเศษ
ที่ใหรัฐดําเนินการแทนนั้น ในบางเรื่องมีลักษณะที่มุงถึงการรักษาผลประโยชนของบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหาย ในหลักความเปนจริงที่วาความสามารถและศักยภาพของรัฐที่มีมากกวาบุคคล
ธรรมดาทั่วไป ในบางเรื่องมีลักษณะที่เปนไปตามเหตุผลเชนเดียวกับคดีแพง อยางไรก็ตามการ
ดําเนินคดีแบบกลุมก็ยังคงมีบางประการที่ยังคงมิอาจจะเขามาเยียวยาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนพิจารณาในทางแพงในชั้นศาลไดทั้งหมดเสียทีเดียว ทั้งนี้ปญหาและอุปสรรคที่ยังไมอาจ
แกไขไดตามกฎหมายที่มีอยูเกี่ยวของกับการดําเนินคดีที่มีคูความจํานวนมาก สามารถจําแนกได
ดังนี้ 
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(1)  หลักการของการแกปญหากรณีที่มีคูความที่เกี่ยวของในคดีจํานวนมาก เมื่อ
ขอพิพาทใดที่มีผูที่เกี่ยวของในมูลคดีจํานวนมาก การใชวิธีการเขาเปนคูความรวมกันตั้งแตตน การ
ใชวิธีการรองสอดเขามาในคดีเดียวกัน หรือการรวมการพิจารณา  ถือไดวาเปนวิธีการที่นํามาใชแกไข
ความยุงยากไดระดับหนึ่ง โดยแทจริงแลวเพียงแตทําใหปญหาขอพิพาทในเรื่องนี้มารวมอยูใน
สํานวนคดีเพียงคดีเรื่องเดียว แตเนื้อหาตางๆ ก็ยังคงเกี่ยวของกับคูความทุกฝายและเปนเรื่องที่
คูความทุกฝายคงตองมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการโดยไมถือวามีการกระทําแทนกันได เวนเสียแตวา
มูลคดีนั้นเกี่ยวของกับหนี้ซ่ึงไมอาจแบงแยกได ซ่ึงวิธีการดังนี้ยังมิใชการแกปญหากรณีมีคูความใน
คดีจํานวนมากโดยตรง  เนื่องจากบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของนั้นยังคงตองดําเนินการเพื่อใหเขามามีสวน
รวมเปนคูความในคดีเสียกอน  

(2)  หลักการของการพิจารณาเนื้อหาของขอพิพาทหลักที่เปนเรื่องเดียวกัน  
หากพิจารณาการเขาเปนคูความรวมซ่ึงอาศัยหลักเหตุผลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 59 วา บุคคลที่จะเขาเปนคูความรวมไดตองมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี หรือ
อาศัยการรองสอดตามกฎหมายเดียวกัน มาตรา 57(2) วาตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหง
คดี เห็นไดวาขอพิพาทหลักในคดีนั้นตองเปนเรื่องเดียวกัน มูลความแหงคดีตองสงผลเกี่ยวของตอ
คูความไมวาจะมีผลประโยชนหรือสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวพัน หรือเมื่อมีการวินิจฉัยมูลแหงคดีวาเปนเชน
ไรแลว ผลของการวินิจฉัยนั้นมีผลตอคูความอื่นๆ ดวย สวนในกรณีอ่ืนๆ เชน การรองสอดตาม 
มาตรา 57 (1) และ (3) นั้น เปนกรณีของการที่คูความที่เขามาโดยอาจอาศัยมูลเหตุอ่ืนที่มิใชเกี่ยวโยง
กับขอพิพาทหลักโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความคุมครอง รับรอง หรือบังคับตามสิทธิ หรือใชสิทธิ
ฟองตน หรือไลเบี้ย หรือใหใชคาทดแทนใดๆ ดังนั้น ในการพิจารณาจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ที่เกิดขึ้นแยกออกตางหากจะเนื้อหาของมูลคดีเดิมอันเปนหลักของการสอดเขามาในคดีในลักษณะนี ้ 
กรณีจึงเห็นไดวาขอพิจารณาในการที่จะเขามาเปนคูความในคดีและสิทธิในการดําเนินคดีมีความ
แตกตางกันออกไปตามลักษณะของความเกี่ยวของกับเนื้อหาของขอพิพาทหลักในคดี  สวนในเรื่อง
ของการรวมการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 28 นั้น เห็นไดชัดเจน
วาไมเกี่ยวของกับเนื้อหาของคดี แตเนนไปที่การพิจารณาที่สะดวกอันเกิดจากที่มีคูความเดียวกัน
และมีพยานหลักฐานในการนําสืบทํานองเดียวกัน  ดังนั้นหลักการในเรื่องของเนื้อหาของขอพิพาท
หลักที่อาศัยเปนพื้นฐานแหงการพิจารณาคดีในลักษณะของความเกี่ยวพันตอคูความที่ใกลเคียงตอ
ประโยชนในการพิจารณาในคราวเดียวกันคงเปนไปตาม มาตรา 59 และ 57(2) เทานั้น      

(3) หลักการของการมีผลผูกพันตามคําพิพากษา หลักการนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 บัญญัติใหคําพิพากษาแตละเรื่องมีผลผูกพันเฉพาะ
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คูความเทานั้น  ดังนั้น การที่จะไดรับความคุมครองหรือมีผลบังคับก็ตอเมื่อบุคคลนั้นๆ ไดเขามา
เปนคูความในคดี   

(4) หลักการของการดําเนินกระบวนพิจารณาการแทนกัน ตามการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น คูความฝายเดียวกันแตละคนตอง
มีหนาที่ของตนเองโดยไมอาจถือไดวากระทําการแทนกันได การกระทําใดของคูความคนใดในทาง
พิจารณาก็จะมีผลเฉพาะคูความคนนั้นเทานั้น ไมมีผลตอคูความอื่น แตมีบางกรณีที่กฎหมายถือวา
เปนเรื่องเดียวกันที่มีผลตอคูความทุกฝาย เชน การชําระหนี้ซ่ึงไมอาจแบงแยกได จึงไดมีการกําหนด
ไวใหถือวาเปนการกระทําแทนกันได แตหากเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับคูความฝายนั้น การ
ดําเนินการใดๆ คงเปนเรื่องเฉพาะตัว แตอยางไรก็ตามกฎหมายบางฉบับ เชน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ให
อํานาจหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนแกประชาชนผูไดรับความเสียหายในการ
ดําเนินคดีและเรียกคาทดแทนจากผูกระทําความผิดได แตอยางไรก็ตามจากสถิติที่ผานมา การทํา
หนาที่แทนกันนั้นไมสามารถที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหนวยงานที่เขา
ดําเนินการแทนยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ทั้งดานบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ  และงบประมาณที่ยังมี เพียงพอเพื่อใหงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
     4.2.2  ปญหาที่เกิดจากการดําเนินกระบวนพจิารณาคดีตามกฎหมายไทย 

จากการพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดในการดําเนินกระบวนพิจารณา จะเห็นไดวา ผูที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อาจเกิดจาก
การกระทําครั้งเดียวหรือหลายครั้ง แตผลที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุนเปนจํานวน
มาก ซ่ึงผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตละรายอาจไดรับความเสียหายมากบางนอย
บางแตกตางกันไป แตผูลงทุนเหลานั้นทุกๆ ราย ตางก็ไดรับผลกระทบจากการกระทําอันมีมูลเหตุ
แหงคดีมาจากการกระทําอยางเดียวกัน หากมีการฟองรองคดีก็ตองใชขอกฎหมายและขอเท็จจริง
อยางเดียวกัน แตปจจุบันกฎหมายที่ใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีเกีย่วกบัคดี
หลักทรัพยจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเทานั้น แตทั้งสองกรณี
ก็ยังไมอาจแกไขขอขัดของที่ เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  (Effectiveness) มีประสิทธิผล 
(Efficiency) และกอใหเกิดความประหยัด (Economy) ไดแตอยางใด ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปได
ดังตอไปนี้ 
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         4.2.2.1  ปญหาที่เกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณา ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

          ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 จะเห็นไดวามี
บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายไวหลายกรณีที่กฎหมายใหอํานาจสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สามารถที่จะดําเนินการฟองเรียกรองคาเสียหายจากผูกอใหเกิดความเสียหาย เพื่อผูลงทุนที่
ไดรับความเสียหายไดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 47 
วรรคสอง และมาตรา 175 หรือกรณีใหผูแทนผูถือหุนกูและผูดูแลผลประโยชนฟองเรียกคาเสียหาย
ใหแกผูลงทุนทั้งปวง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 45 
และ มาตรา 127(5) และกรณีใหผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิฟองเรียกรองคาเสียหายจากผู
กอใหเกิดความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 47 
วรรคสอง มาตรา 82 มาตรา 83 และมาตรา 173  สําหรับมาตราอื่นๆ ที่มิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวา
ใครเปนผูเสียหาย และมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายไดหรือไม ก็มิไดหมายความวา ผูลงทุนที่ไดรับ
ความเสียหายจะไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากผูลงทุนที่ไดรับความเสียหาย
เหลานี้ยังอาจที่จะใชสิทธิทางศาลไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได หรือผูลงทุนที่
ไดรับความเสียหายอาจนําคดีสูศาลโดยอาศัยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ประกอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสัญญา หรือละเมิดอันเนื่องมาจากการ
แสดงเจตนาโดยสําคัญผิดหรือกลฉอฉล เปนตน แตบทบัญญัติดังกลาวก็ยังมีขอบกพรอง และขาด
ความชัดเจน ยากที่จะนํามาปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมได13  
       ดังนั้น จะเห็นไดวากรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย ไมวาจะ
เปน Insider Trading หรือ Securities Fraud หรือการจงใจปดบังขอมูลสําคัญทางการเงิน หากใหผู
ถือหุนในฐานะที่เปนผูเสียหายฟองเอง ยอมอาจสงผลใหเกิดปญหาหลายประการ เชน ประการแรก 
กอใหเกิดคาใชจายในอัตราที่สูงมาก ตองจายคาจางทนายความในราคาแพง และตองใชจายเงิน
จํานวนมากในการรวบรวมหลักฐาน อีกทั้งปญหาที่ตามมาคือ ใครจะตองเปนผูออกคาใชจายใน
สวนนี้ ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย 
หากประเทศไทยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการการดําเนินคดีแบบกลุมทางกฎหมาย
หลักทรัพยที่ชัดแจงยอมนํามาซ่ึงความมั่นใจในการลงทุนของผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยของไทย

                                                           
13  วราภรณ  มณีช่ืน.  (2540).  ปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายโดยผูลงทุนจํานวน

มากในคดีหลักทรัพย.  หนา  112-114. 
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ยิ่งขึ้นเพราะเปนการเพิ่มโอกาสใหกับผูลงทุนที่เปนผูเสียหายใหมีชองทางในการไดรับการเยียวยา
มากขึ้น เปนการประหยัดทรัพยากรของชาติ เพราะศาลไมตองพิจารณาคดีในลักษณะเหมือนๆ กัน
หลายครั้ง อันเปนการประหยัดเวลาของศาล ทนายความ คูความ และยังประหยัดคาใชจายอีกดวย 
       จากที่ไดกลาวมาขางตน จึงทําใหเห็นวาขอขัดของในการดําเนินกระบวน
พิจารณาในทางแพงตามกฎหมายปจจุบันเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นมี
ปญหามากมาย การแกปญหาดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง การดําเนินคดีแบบกลุมจึงเปนวิธีการ
หนึ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงขึ้นสําหรับการดําเนินกระบวนยุติธรรมในทางแพงของไทย 
ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย หรือระบบกฎหมายที่เปนลาย
ลักษณอักษรและปจจุบันก็ยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอันวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
แบบกลุมแตอยางใด แตอยางไรก็ตามกฎหมายบางฉบับก็ใหอํานาจรัฐเปนผูดําเนินคดีแบบกลุมได 
หากมีบุคคลใดกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมบุคคลจํานวนมาก โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
เปนผูแทนเอกชนในการดําเนินคดีแทนในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวา รัฐอาจฟองคดี
แทนไดเทานั้น จะเห็นไดวาการดําเนินคดีอันมีลักษณะที่ใหเอกชนฟองคดีแทนกลุมเอกชนจํานวน
มากที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันยังไมมี
กฎหมายฉบับใดของไทยบัญญัติไวอยางชัดแจงเลย และผูเขียนมีความเห็นวา ควรที่จะมีการแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเพิ่มหมวด 3 วิธีการพิจารณาคดีวิสามัญในศาล
ชั้นตน ตอจากอนุญาโตตุลาการ เทียบกับ Rules 23 ใน Federal Rules of Civil Procedure ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการของการดําเนินคดีแบบกลุมที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
       1)   การดํ า เนินคดีแบบกลุมตองเปนกรณีที่ตองมี ผู เสียหายจํ านวนมาก 
(Numerousity) 
       2)  การดําเนินคดีแบบกลุมตองเปนกรณีที่ตองมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน 
(Typicality) 
       3)  การดําเนินคดีแบบกลุมตองเปนกรณีที่ตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
เดียวกัน (Commonality) 
       4)  การดําเนินคดีแบบกลุมตองเปนกรณีที่กอใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาการ
ดําเนินคดีโดยผูเสียหายเอง (Superiority and Efficiency) 
            ขอดีของการดําเนินคดีแบบกลุมมีหลายประการ ดังเชน 
                  (1)  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน 
            (2)  สามารถคุมครองผูเสียหายจํานวนมากไดจากการดําเนินคดีเพียงครั้งเดียว 
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            (3)  สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกผูเสียหายประเภทที่ไมสามารถฟอง
คดีเพื่อเยียวยาความเสียหายดวยตนเองได หรือแกผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายจํานวนเพียง
เล็กนอย   
            (4)  เปนมาตรฐานสรางความเขมแข็งใหแกประชาชนผูดอยโอกาสในสังคมและ
เปนประโยชนตอประชาชนที่มีฐานะดอยทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 
            (5)  เปนวิธีการที่ประหยัดเวลา และประหยัดคาใชจายในการดําเนินการ 
            (6)  ชวยหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการฟองคดี และปองกันความขัดแยงของ
คําพิพากษา ในกรณีที่คดีนั้นมีขอเท็จจริงเดียวกันและตองปรับดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายอยาง
เดียวกัน 
                   (7)  เปนมาตรการในการลดปริมาณคดีที่ จะนํ าขึ้น สู ศาลไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ ชวยในการบริหารงานคดีในชั้นศาล (Case Management) 
           ดังนั้น ในปจจุบันหากเกิดกรณีพิพาทโดยที่กลุมผูที่ไดรับความเสียหายเปน
กลุมบุคคลจํานวนมาก ก็ตองดําเนินกระบวนพิจารณาทางแพงโดยอาศัยบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเทานั้น เวนแตกรณีที่เปนความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจฟองรองคดีแทนกลุมผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําความผิดอันเดียวกันไดอยูแลว อยางไรก็ตาม ในความผิดอันกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูลงทุนกลุมจํานวนมากในคดีหลักทรัพยซ่ึงเกิดจากการะดมทุนจากประชาชนทั่วไปเขาสูตลาด
ทุน โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนซึ่งมีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับประเทศที่กําลัง
พัฒนาและตองการพัฒนาตลาดทุนอยางเชนประเทศไทย เพราะประเทศที่กําลังพัฒนามีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตลาดทุนโดยวิธีการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป เพื่อนําเงินที่ไดนั้นไป
เสริมสรางและสนับสนุนการกอใหเกิดกิจการและการเจริญเติบโตของกิจการประเภทตางๆ นั้น 
สําหรับในคดีหลักทรัพย ปจจุบันการฟองคดีแพงในคดีหลักทรัพยจะตองเปนไปตามพระราช 
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เทานั้น แมวากรณีนี้กฎหมายจะใหอํานาจกับองคกรหรือหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
เขามาดําเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลแทนกลุมบุคคลผูไดรับความเสียหายไดในบางกรณีก็
ตาม จะเห็นไดวายังมีอีกหลายกรณีมากที่บุคคลซึ่งเขามาเกี่ยวของในการทําธุรกรรมอันเกี่ยวกับการ
ซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกิดปญหากับกลุมผูลงทุนที่เขามาระดมทุนในตลาด
หุนของไทย อยางเชนกรณีมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย หากเกิดกรณีที่กรรมการของบริษัททํา
หนาที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารกิจการจนกอใหเกิด
ความเสียหายตอบริษัท กฎหมายไดกําหนดวาใหผูถือหุนสามารถที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนจาก
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กรรมการคนนั้นได ซ่ึงในอดีตที่ผานมาผูถือหุนไมสนใจที่จะดําเนินการใชสิทธิเนื่องจากวาตอง
เสียเวลามากและตองออกคาใชจายในการดําเนินคดีทั้งหมดเอง และปญหาเหลานี้ในปจจุบันผูเขียน
เห็นวา นักลงทุนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดกฎหมายดังกลาวก็ยังมิไดรับการเยียวยา
ความเสียหายแตอยางใดเลย ทั้งนี้อาจจะเปนผลเนื่องมาจากยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
บัญญัติใหสิทธิไวเปนการเฉพาะและชัดแจงอยางเพียงพอ อีกทั้งผูเขียนเห็นวาหากมีบทบัญญัติที่
เปนลายลักษณอักษรก็ควรที่จะตองกําหนดสิทธิ และหนาที่ตางๆ ของบุคคลที่จะเขามาเกี่ยวของกับ
การดําเนินคดีแบบกลุมใหชัดเจนแนนอน เพื่อท่ีจะใหการดําเนินคดีแบบกลุมมีผลบังคับใชไดอยาง
เปนรูปธรรมอยางแทจริง ซ่ึงเมื่อประมาณป พ.ศ.2547 ทางสํานักงาน ก.ล.ต. เคยออกมาเปนผูเรง
ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีหลักทรัพย พ.ศ....ออกมาใชบังคับ เพื่อ
คุมครองและเยียวยาความเสียหายใหกับผูลงทุนอีกชั้นหนึ่ง และหากมีกรณีใดที่มิไดกําหนดไวใน
รางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เชนเดิม แตอยางใดก็ตามสํานักงาน 
ก.ล.ต.อาจพบขอขัดของมากมายหลายประการ จนทําใหรางพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมปรากฎให
เห็นเปนรูปธรรม 
           4.2.2.2  วิเคราะหรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในการฟองคดีที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย พ.ศ.... 

             เนื่องจากการฟองคดีหลักทรัพยในกรณีที่มีผูเสียหายจํานวนมาก ก็ตองดําเนิน
กระบวนพิจารณาตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แมวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะไดยกรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในการฟองคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย พ.ศ....  
ตั้งแต 27 เมษายน 2543 ก็ตาม แตก็ยังไมมีผลบังคับใช 

            ตามรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในการฟองคดีที เกี่ยวกับ
หลักทรัพย  พ.ศ....ไดแบงออกเปน 5 หมวดดังจะกลาวตอไปนี้ 

             (1)  หมวด 1  บททั่วไป ซ่ึงปรากฎอยูในมาตรา 5 ถึงมาตรา 10 ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับความหมายของการดําเนินคดีแบบกลุม ขอบเขตของพระราชบัญญัติและการนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ ขอหามมิใหดําเนินคดีดังกลาวในศาลแขวง การขอ
ดําเนินคดีแบบกลุม การเขียนคําฟอง ตลอดจนการคํานวณทุนทรัพย 

             (2)  หมวด 2  กระบวนพิจารณา ซ่ึงปรากฎอยูในมาตรา 11  ถึงมาตรา 49 ได
บัญญัติไวเกี่ยวกับการอุทธรณหรือฎีกาคําส่ังใหดําเนินคดีแบบกลุม  หลักเกณฑการอนุญาตให
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ดําเนินคดีแบบกลุมและปจจัยที่ใชพิจารณา การยื่นคําขอในชวงวลาเดียวกันหรือยื่นซอนกัน การสง
คําบอกกลาวและการโฆษณา 

             (3)  หมวด 3  คําพิพากษาและการบังคับคดี ซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา 50  ถึง
มาตรา 52 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการทําคําพิพากษา ผลของคําพิพากษา อํานาจกําหนดเกณฑในการ
บังคับคดี 

            (4)  หมวด 4  เงินรางวัลและคาวาความ ซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา 53  ถึงมาตรา 57 
ไดบัญญัติการพิสูจนจํานวนคาวาความ การบังคับคดีสําหรับคาวาความ การหักคาวาความออกจาก
จํานวนเงินที่ตองชดใชตามคําพิพากษา 

            (5)  หมวด 5  บทกําหนดโทษ ซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา 58 ถึงมาตรา 60 ได
บัญญัติเกี่ยวกับโทษกรณีเบิกความเท็จ กรณีแสดงเอกสารเท็จ และการริบเงินคืนและการเปลี่ยน
คําส่ัง 
 
4.3  วิเคราะหสภาพปญหา 

ผูเขียนไดกลาวมาตอนตนแลววา การดําเนินคดีแบบกลุม หรือ Class Action ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Representative Proceeding ของประเทศออสเตรเลียนั้น เปนกระบวน
พิจารณาคดีในกรณีซ่ึงมีผูเสียหาย หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้นๆ เปนจํานวนมาก แต
กรณีสําหรับประเทศไทย ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายใดที่บัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมไวโดย
ชัดแจง มีเพียงแตหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงเปนการเพิ่ม มาตรา 222/1  ถึง มาตรา 222/50  อันเปนกระบวนวิธีพิจารณา
คดีวิสามัญในศาลชั้นตน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาคดีอยาง
ตอเนื่อง ส่ิงที่เกิดขึ้นใหมนอกจากเรื่องการไกลเกล่ียแลว การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ซ่ึง
ผูเขียนเห็นวาควรจะนํามาพิจารณาและนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
ภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 4 ดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีวิสามัญในศาลชั้นตน กลาวคือ 
ในลักษณะ 2 หมวด 1 วาดวยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร14 หมวด 2 วาดวยการพิจารณาโดยขาดนัด 

                                                           
14  การดําเนินคดีแบบมโนสาเร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 189 อันหมายถึง คดี

ที่มีทุนทรัพยไมเกินสามแสนบาท การดํานินคดีแบบมโนสาเร เทียบไดกับ Small Claims ในตางประเทศ ซึ่งศาล
แขวงทุกศาลกลายเปนศาลคุมครองผูบริโภค กลายเปนศาล Small Claims มีวิธีพิจารณาคดีที่เรียบงาย ไมตองใช
ทนายความ  และผูบริโภคสามารถไปดเนินคดีในศาลไดเอง แตปญหา คือ ตามกฎหมายของไทยจะทําใหการ
ดําเนินคดีเปนไปอยางงาย ๆ เหมือนอยาง Small Claims ไดหรือไม เพื่อที่จะไดใหกระบวนการในชั้นศาลมี
ขั้นตอนลดนอยลง และลดเทคนิคลง ทั้งนี้ก็เพื่อความเปนธรรมมากขึ้น. 
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หมวด 3  วาดวยเรื่องอนุญาโตตุลาการ และหมวด 4 วาดวยเร่ืองการดําเนินคดีแบบกลุมโดยการนํา
หลักการดําเนินคดีแบบกลุมตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ....มาปรับใชกับคดีที่กอใหเกิดความเสียหายแกกลุมคนจํานวนมากที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย15เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงลักษณะ และประเภทของคดีความตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยแลว คดีที่มีคูความหลายฝายหรือมีผูเสียหายจํานวนมาก อยางเชนคดีที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม16 คดีเครื่องบินของสายการบินตก จนทําใหมีผูโดยสารตายและไดรับบาดเจ็บจํานวน
มาก ดังตัวอยางคดีที่กอใหเกิดความเสียหายแกกลุมคนจํานวนมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เชน 
กรณีเครื่องบินของสายการบินวันทูโกตก17 คดีตึกถลมที่โคราช เมื่อวันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2547 
โดยมีผูไดรับบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้จํานวนมาก คดีรถบรรทุกแกสพลิกคว่ํา
และมีแกสระเบิดจนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากบนถนนเพชรบุรีตดัใหม ในกรณี
ที่เปนคดีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคซึ่งผูเสียหายที่ตองการฟองรองคดีจะไดรับการยกเวน 
คาฤชาธรรมเนียมทุกอยางตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในขอที่วา “สิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีแพงและคดีอาญาใน
ศาล18จะเห็นไดวาคดีเหลานี้ลวนเปนคดีที่มีกลุมผูเสียหายเปนจํานวนมาก เมื่อมีการฟองรองคดีก็
ตองอาศัยขอเท็จจริงอยางเดียวกันในการบรรยายฟอง และศาลเองก็ตองนําขอเท็จจริงอยางเดียวกัน
นี้มาใชเพื่อวินิจฉัยปญหาโดยใชขอกฎหมายอยางเดียวกันดวย เมื่อตามความเปนจริงกฎหมายของ

                                                           
15  บุษรานี  หงษาคํา. (2549).  ขอพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย.                      

หนา 76-100.  
16  เชน น้ําเนา น้ําเสีย เสียงดัง อากาศเสียเนื่องมาจากกลิ่นเนาเหม็นของขยะ หรือกรณีมีโรงงานปลอย

สารพิษเปนตน. 
17  สายการบินวันทูโก (One-to-Go) บินจากสนามบินกรุงเทพฯ สูสนามบินภูเก็ต ไดเกิดอุบัติเหตุ

เครื่องบินตกที่สนามบินภูเก็ต เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2550 โดยเครื่องบินลําดังกลาวไถลตกรันเวยของสนามบิน
ภูเก็ต ทําใหเกิดการระเบิด และตกลงมา เกิดไฟลุกไหม มีผูโดยสาร ทําใหลูกเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก 
อีกทั้งจากการที่มีฝนตกหนักทําใหเปนอุปสรรคตอการชวยเหลือชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เปนอยาง
มาก. 

18  คณะกรรมการดังกลาวไมมีลักษณะตามคํานิยามแหงรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ.... และโดยหลักการแลวผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะตองเขา
แสดงตนตอคณะกรรมการเพื่อใหสามารถตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางชัดแจง การดําเนินคดีของ
คณะกรรมการแทนผูบริโภคที่เสียหายแมจะมีจํานวนมากก็ไมอาจขอดําเนินคดีแบบกลุมแทนผูเสียหายคนอื่นที่
ไมไดแสดงตน เวนแตจะไดรับมอบอํานาจจากกลุมผูเสียหายใหดําเนินคดีแทนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย.  
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ไทยในปจจุบันการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลจะตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงเทานั้น ดังนั้นเมื่อผูเสียหายรายใดมีความประสงคที่จะฟองรองคดีดังกลาวก็
จะตองตางคนตางฟองคดีเพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหคําพิพากษาผูกพันตนซึ่งเปนคูความในคดีนั้น 
เพราะตามมาตรา 14519กําหนดไววาคําพิพากษาจะมีผลผูกพันแตเฉพาะกับคูความเทานั้น ดงันัน้หาก
บุคคลใดมิไดเปนคูความในคดีนั้น คําพิพากษาก็หาไดมีผลผูกพันตอบุคคลนั้นแตอยางใดไม เมื่อ
กรณีมีผูซ่ึงถูกโตแยงสิทธิหลายๆ รายอันเกิดจากการกระทําคราวเดียวกัน จึงจําตองตางคนตางตอง
ฟองคดีกับผูที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น ผลที่ตามมาก็คือ จํานวนคดีในศาลก็จะมีปริมาณมาก ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรและทรัพยากรดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมมีอยู
อยางจํากัด ทําใหไมสามารถที่จะจัดการกับงานคดีเหลานั้นไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวได 
สงผลใหมีคดีคางอยูในศาลจํานวนมาก จนทําใหเกิดปญหาคดีรกโรงรกศาลตามมา และผูพิพากษา
ตองทํางานหนักอยูตลอดเวลา การที่ปริมาณคดีในศาลมีมากจนยากแกการบริหารจัดการคดีใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และตองใชระยะเวลานาน ทําใหผูที่จะฟองคดีตองเสียคาใชจายและเสียเวลามาก และยัง
ใชทรัพยากรบุคคลในการจัดการงานคดีนั้นๆ จํานวนมากโดยใชเหตุ อีกทั้งคําพิพากษาที่เกิดจาก
การกระทําในครั้งเดียวกันของจําเลยอาจจะมีความแตกตางกัน เกิดความไมแนนอน ทําใหคํา
พิพากษานั้นมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมใหกับบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางแทจริง ผลที่ตามมาก็คือ
คําพิพากษามิไดเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมอีกตอไป ดังนั้นหากเรากาวออกไปมอง
วิวัฒนาการทางกฎหมายของประเทศอื่น จะเห็นไดวาเขามีกระบวนการในการผดุงความยุติธรรม 
หรือวิธีการในการเยียวยาความเสียหายใหกับผูเสียหายซึ่งเปนประชาชนคนกลุมใหญของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเหลานี้ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการดําเนินคดี
ใหวิวัฒนาการอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีมีการดําเนินคดีเพื่อคนจํานวนมาก หรือการ
ดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ซ่ึงถือไดวาอีกรูปแบบหนึ่งของการดําเนินคดีที่มีการบริหาร
จัดการงานคดีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จอยางยิ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ตามลําดับ แมวาทั้งสองประเทศดังกลาวจะใชระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศไทยใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil 
Law) ก็ตาม ผูเขียนก็มีความเห็นวา ระบบกฎหมายทั้งสองระบบตางก็มีจุดมุงหมายอยางเดียวกันคือ 
เพื่อผดุงประโยชนแหงความยุติธรรมใหแกคูความทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนสวนใหญของ

                                                           
19  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “ภายใตบังคับบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณ ฎีกาและการพิจารณาใหม คําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆใหถือวาผูกพัน
คูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง นับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คํา
พิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากมี” 
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ประเทศเปนสําคัญ ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถที่จะนําขอดีในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ดังกลาว  ซ่ึงถือไดวาเปนการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพงที่มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมาปรับใชกับระบบกฎหมายของไทยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งดานวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยดวย  ผูเขียนคาดหวังวาปญหาอันเกิดจากความไมเปนธรรมในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลที่สังคมไทยกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ก็ควรจะไดรับการเยียวยา
แกไขใหบรรลุผลไดเปนอยางดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
4.4  วิเคราะหรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   
        (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... โดยเปรียบเทียบกับการดําเนินคดีแบบกลุมในตางประเทศ 

เนื่องจากการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย ถือวาเปนคดีพิเศษที่
มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นมายอมอาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับกลุมผูเสียหาย
ซ่ึงเปนนักลงทุนทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติเปนจํานวนมากโดยปจจุบันการดําเนินคดีตอง
เปนไปตามหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามมาตรา 
55 ไดกําหนดไววา บุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิหรือตองการที่จะใชสิทธิทางศาลเทานั้นเปนผูที่เกี่ยวของ
ในคดี และสามารถที่จะเขามาเปนคูความในคดีได และคําพิพากษาผูกพันเฉพาะคูความในคดีนั้นๆ 
เทานั้น ตามมาตรา 145 จึงเห็นไดวาการดําเนินคดีหลักทรัพยในลักษณะเชนนี้ อาจกอใหเกิด
ขอขัดของในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได เพราะเปนคดีที่มีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของใน
คดีเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมที่เกิดขึ้นกับผูที่อาจ
ไดรับความเสียหายจากการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของในคดีหลักทรัพย ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวา 
การดําเนินคดีตามแบบที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดให
การดําเนินคดีแพงจะตองเปนไปตามหลักของกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น และหลักการดังกลาวก็
เหมาะสําหรับการดําเนินคดีแพงทั่วไปเทานั้นเชนกัน ดังนั้นหากเกิดกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับคดี
หลักทรัพยซ่ึงเปนคดีที่มีลักษณะเฉพาะและตองเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 อันเปนกฎหมายสารบัญญัติซ่ึงไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่
เกี่ยวของไวเปนการเฉพาะ การนําหลักการของบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาปรับวินิจฉัยก็อาจไมสามารถที่จะเยียวยาความเสียหายใหกับผูที่ไดผลกระทบจากการกระทํา
ที่กอใหเกิดความเสียหายไดอยางเปนรูปธรรม 

จากสภาพปญหาดังไดกลาวมาขางตน ผูเขียนมีความเห็นวาในรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ…. ควรที่จะบัญญัติในลักษณะดังนี ้
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สวนที่ 1 บทท่ัวไป 
กลาวถึงความเหมาะสมกับคดีที่มีผูเสียหายจํานวนมาก หรือมีสมาชิกในกลุมที่ไดรับ

ความเสียหายจํานวนมาก โดยสมาชิกกลุมเปนบุคคลที่มีสิทธิอยางเดียวกัน ไดรับความเสียหายอัน
เนื่องมาจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเปนเรื่องเฉพาะกลุม 

อีกทั้งควรกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจในการออกขอกําหนดการดําเนินคดีแบบกลุม 
ไมใชเปนเรื่องที่ศาลสามารถใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนเรื่องที่นิติบัญญัติมอบอํานาจใหศาลออก
กฎหมายแทน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สวนที่ 2  การขออนุญาตดําเนินการพิจารณาแบบกลุม 
1.  ในคดีละเมิดที่กระทบกลุมบุคคลจํานวนมาก (Mass Tort) เชน กรณีเครื่องบินตก 

กรณีสินคามีการชํารุดบกพรอง (Product Liability) กรณีเกิดผลขางเคียงจากยารักษาโรค หรือกรณีมี
การฟองผูผลิตบุหร่ี เปนตน 

2.  ในคดีที่ผูบริโภคมีปญหาเกี่ยวกับการใชคูปองลดราคาสินคา (Coupon Settlement) 
        3.  ในคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม เชน กรณีที่มีโรงงานปลอยของเสียลงแมน้ํา 

แลวทําใหประชาชนที่ใชแมน้ําสายนั้นไดรับความเดือดรอน20 

4.  คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอาจมีการตกแตงตัวเลข
ในทางการเงิน อันเปนเหตุใหมีผูลงทุนเขามาซ้ือหุนตัวนั้นโดยปราศจากเหตุผล ทั้งๆ ที่หลักทรัพย
เหลานั้นขาดปจจัยพื้นฐาน หรืออาจเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเสียหายแตละรายในการลงทุน
ในหลักทรัพยนั้นไมมากพอที่จะฟองรองคดีไดเอง หรืออาจไมคุมคากับคาใชจายที่อาจจะตองเสีย
ไป 

5.  คดีที่เกี่ยวกบักฎหมายแรงงาน 
6.  คดีเกี่ยวกับการแขงขันทางการคาที่ผูผลิตใชอํานาจเหนือคูสัญญา (Dominant Position) 

เนื่องจากการกําหนดเงื่อนไขของสัญญาที่ไมเปนธรรม 
เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59 กําหนดไวอยางชัดแจง

วา กรณีที่เปนโจทกรวม มิใหถือวาแทนที่ซ่ึงกันและกัน หรือตามมาตรา 60 กําหนดเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจจากผูเสียหาย หรือตามมาตรา 57 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรองสอด และตาม
                                                           

20  เชน กรณีบริษัทฟนิค พัพ แอนด เพเพอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เคยจดทะเบียนและทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตกระดาษ ไดปลอยนํ้าเสียลงสูแมน้ําโขง 
กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนจํานวนมาก เปนตน. 
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มาตรา 28 กําหนดเกี่ยวกับการขอรวมการพิจารณาหลายๆ คดีเขาดวยกัน ซ่ึงมาตราดังกลาวลวนได
กําหนดหลักการไวแลว แตก็เปนกระบวนการที่ยุงยากและมีปญหา ทั้งไมอาจเยียวยาความเสียหาย
ใหกับกลุมผูเสียหายจํานวนมากได เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมิไดมีการ
เตรียมการไวสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุม เมื่อศาลมีคําพิพากษา มีผลใหคําพิพากษาของศาล
ผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทานั้น อีกทั้งในมาตรา  145 ไดกําหนดวา คําพิพากษาไมผูกพัน
บุคคลภายนอก แตในหลักการของการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นคําพิพากษายอมผูกพันสมาชิกกลุม
ทุกๆ คน เวนแตกรณีสมาชิกกลุมรายที่ไดแสดงตนขอออกจากกลุม (Opt - Out)  

สําหรับกรณีการดําเนินคดีแบบกลุม โจทกตองยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่ง
อนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม ศาลจะตองพิจารณาคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมของ
ทนายความโจทกกอน จึงจะสั่งคําฟอง โดยพิจารณาวาคดีดังกลาวมีขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
เดียวกันหรือไม และการพิจารณาคํารองของศาลจะตองคํานึงถึงคําฟองของทนายความโจทก
ประกอบดวยวา คําฟองนั้นมีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม และทนายความโจทก
สามารถดูแลผลประโยชน คุมครองและเยียวยาสมาชิกกลุมทุกคนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
อีกทั้งควรที่จะมีการแบงกลุมของสมาชิกในกลุมของคดีนั้นออกเปนกลุมยอยๆ ตามลักษณะของ
ความเสียหายที่ผูเสียหายแตละรายไดรับดวย 

ทั้ งนี้ศาลมีหนาที่ที่ จะตองตรวจสอบขอมูลของทนายความโจทก  โดยดูจาก
ประสบการณของทนายความโจทก และความสามารถในการทดรองจายสําหรับคาใชจายทั้งหลายที่
อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินคดีใหกับสมาชิกกลุมทั้งหมดไปกอน ซ่ึงคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง 
ดังนั้นเมื่อศาลพิจารณาคํารองแลวเห็นวาคํารองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและทนายความ
โจทกเปนบุคคลที่มีความสามารถและกระทําการโดยเห็นแกประโยชนของคนสวนมากในสังคม 
และสามารถดูแลผลประโยชนของสมาชิกกลุมได ศาลก็จะมีคําสั่งรับคํารองและคําฟองดังกลาว
ตามลําดับ 

สวนที่ 3  การพิจารณาคดีแบบกลุม 
เมื่อศาลอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว ทนายความโจทกตองนําเงินคาใชจายตามที่

ศาลกําหนด  คาใชจายของพยานผูเชี่ยวชาญและคาใชจายในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานตางๆ 
มาวางศาล  ซ่ึงคาใชจายสวนนี้คอนขางสูง รวมท้ังคาใชจายในการประกาศทางหนังสือพิมพรายวัน
ที่แพรหลาย เพื่อใหสมาชิกกลุมทราบ โดยสมาชิกมีสิทธิออกจากกลุมได หากเห็นวาตนไมประสงค
จะเปนสมาชิกกลุมในการฟองรองคดี และหากสมาชิกรายใดไมไดแสดงความประสงควาตน
ตองการออกจากกลุม (Opt - Out) ผลก็คือ สมาชิกรายนั้นก็จะตองผูกพันในผลของคําพิพากษานั้น
เสมอ 
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อีกทั้งควรมีการกําหนดแนวทางในการบริหารงานคดี (Case Management) เสียใหม 
โดยการเปลี่ยนวันชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหเปนวันนัดพรอม ใน
ลักษณะดังนี้ 

1.  การไกลเกล่ียและเจรจาตอรอง (Alternative Dispute Resolution or ADR) โดยการ
ใชระบบอนุญาโตตุลาการ(Arbitration)ใหมีการไกลเกล่ีย(Conciliation)และการเจรจา(Negotiation) 
ซ่ึงเปนกระบวนการที่ใหโอกาสแกคูความในการตกลงกัน ซ่ึงหากสามารถทําการตกลงกันได ยอมมี
ผลทําใหคดีเหลานั้นเสร็จเร็วขึ้น อีกทั้งจะไมมีผูแพในคดี คือผลแหงคดีทําให ทุกคนทุกฝายเปนผู
ชนะคดีอยางถวนหนา (Win/Win) ซ่ีงเปนการบริหารงานคดีโดยมอบหมายใหอนุญาโตตุลาการ 
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดคดีแทนศาล อันมีผลใหปริมาณคดีที่นําขึ้นสูศาลมีจํานวนลดนอยลง และเมื่อคดี
ใดจําตองนําขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของศาล คดีเหลานั้นก็จะไดรับการพิจารณาเร็วขึ้น ผลก็คือ 
ปญหาความลาชาในการดําเนินคดีตางๆ ก็จะลดนอย หรือหมดสิ้นไปไดในที่สุด 

2.  การกําหนดวัน เวลาในการดําเนินคดีตามหลัก Card on the Table โดยใหทุกฝายตอง
แสดงพยานหลักฐานทั้งหมด หากฝายใดไมแสดง ยอมไมมีสิทธินําพยานมาสืบ ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การจูโจมทางคดี 

3.  ควรมีการชี้สองสถานในระบบที่ตองสอบถามทั้งหมด โดยตองตอบคําถามจากอีกฝาย 
หรือที่ศาลถามเองตามระบบ Inquistion System โดยใหศาลเขามามีสวนรวมในการแสวงหาขอเท็จจริง 
แลวใหศาลกําหนดเปนประเด็นขอพิพาท 

4.  กําหนดระยะเวลาทั้งหมดในการดําเนินคดี โดยใชวิธีพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง 
5.  การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ โดยศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริง มีการทํางานในเชิงรุก 

(Active)21มากยิ่งขึ้น โดยศาลตองเขามามีสวนรวมในการกระบวนการของการดําเนินคดีมากขึ้น
กวาเดิม  แทนที่จะมอบบทบาทในการดําเนินคดีสวนใหญใหกับทนายความและตัวความเทานั้น 
ดังเชนการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในปจจุบัน ทั้งนี้ใหถือวาวันนัด
พรอมวันแรกตามกฎหมายฉบับนี้เปนวันชี้สองสถานตามหลัก Pre-Trial Conference 

ในการไกลเกล่ียคูความจะตกลงกัน หรือประนีประนอมในประเด็นแหงคดีไมได เวน
แต ศาลจะอนุญาต  เพราะศาลจะพิจารณาถึงความเปนธรรมในการดําเนินคดีที่สมาชิกกลุมจะตอง
ไดรับการเยียวยาและคุมครองผลประโยชนที่ดีจากทนายความโจทก โดยศาลจะพิจารณาความ

                                                           
21  ศาลในปจจุบันทํางานในลักษณะเชิงรับ (Passive) กลาวคือ ไมยอมที่กาวออกไปเพื่อที่จะคนหาความ

จริงแหงคดี ทําใหมีหลายคดีที่ไมอาจคลี่คลายปญหาที่ตองการเยียวยาแกไขอยางแทจริง จนบางครั้งก็อาจ
กอใหเกิดความไมธรรมขึ้นมาในสังคม เพราะศาลไดตัดสินคดีโดยใชพยานหลักฐานที่ปรากฎในชั้นศาลแตเพียง
อยางเดียว. 
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เสียหายจากกลุมยอยแตละกลุมวาไดรับความเสียหายเพียงใด รวมทั้งตองคํานึงถึงผลกระทบ
ทางดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน เศรษฐกิจ  อนามัย เปนตน 

สวนที่ 4   คําพิพากษา และการบังคับคดี 
คําพิพากษาของศาลจะผูกพันคูความและสมาชิกกลุมทั้งหมด ซ่ึงกรณีจะเห็นไดวาเปน

ประเด็นที่มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงปจจุบัน ที่บัญญัติไวในมาตรา 
145  ซ่ึงกําหนดใหคําพิพากษาผูกพันเฉพาะคูความเทานั้น ดังนั้นในการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นเมื่อ
ทนายความโจทกเปนผูชนะคดี  ผลก็คือสมาชิกกลุมไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีดวยตนเอง 
แตทนายความฝายโจทกจะเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการบังคับคดีแทนโจทกและสมาชิกกลุม  
เพราะในการดําเนินคดีแบบกลุม ถือวาทนายความโจทกเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและจําเลยเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตอยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีสิทธิในการขอรับชําระหนี้ เพราะกฎหมาย
กําหนดใหทนายความโจทกเปนผูดําเนินการบังคับคดีและมีสิทธิที่จะไดรับการชําระหนี้เปนราย
แรก หลังจากนั้นสมาชิกกลุมและเจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามลําดับ 

ในการดําเนินคดีแบบกลุมนี้ กฎหมายถือวาทนายความโจทกเปนผูมีสวนไดเสียในคดี 
ผลตอบแทนที่ทนายความโจทกไดรับก็จะผกผันไปตามศักยภาพของทนายความโจทกแตละราย22 
จึง ตองใหศาลเขามามีบทบาทในการเปนผูกําหนดจํานวนเงินรางวัลที่จําเลยจะตองชําระใหแก
ทนายความโจทกซ่ึงจะตองอยูในอัตราที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความยากงายในการดําเนินคดี และ
โอกาสในการชนะคดี เพราะวาหากคดีใดที่ศาลพิพากษาใหโจทกแพคดี ผลก็คือ ทนายความโจทก

                                                           
22  ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมสัญญา พ.ศ. 2540  มาตรา 5 บัญญัติวา  

     “ขอตกลงจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพซึ่งไมเปนโมฆะ แตเปนขอตกลงที่ทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตอง
รับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายไดตามปกติ ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 

     ในการวินิจฉัยวาขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่จะ
พึงคาดหมายไดหรือไม ใหพิเคราะหถึงขอบเขตในดานพื้นที่และระยะเวลาของการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตอง
รับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายไดหรือไม รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือ
การทํานิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับบุคคลอื่นของผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับโอกาสไดเสียทุก
อยางอันชอบดวยกฎหมายของคูสัญญาดวย”ในการดําเนินคดีแบบกลุม ถือวาการจางทนายความเปนสัญญา
ระหวางผูบริโภคและผูมีวิชาชีพ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหทนายความสามารถมีสวนไดเสียในคดีได และผูเขียนเห็น
วาเปนกรณีที่กอในเกิดความเปนธรรมแกทนายความดวย แมวาอาจจะเปนการกลับคําพิพากษาของศาลฎีกาใน
ปจจุบันที่วา หากทนายความเขามามีสวนในการไดเสียในคดี ถือวาคาทนายความที่ตกลงกันนั้นขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และตกเปนโมฆะ ทั้งนี้เปนไปตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2543 
(ประชุมใหญ).   
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จะไมไดรับคาทนายความเปนการตอบแทนเลย และตองคํานึงถึงจํานวนเวลาหรือจํานวนชั่วโมงที่
ทนายความโจทกตองเสียไปในการทํางานในคดีนั้นๆ รวมถึงคาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดีที่
ทนายความโจทกตองจายไป ทั้งนี้ทนายความโจทกมีหนาที่ตองยื่นบัญชีคาใชจายตอศาลเพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายใหเปนไปดวยความเหมาะสมและถูกตอง ทั้งนี้ถือ
วาทนายความโจทกเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและจําเลยเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาในสวนของเงิน
รางวัลโจทกดวย และเงินรางวัลโจทกดังกลาวอาจกําหนดเปนอัตรารอยละของจํานวนเงินที่โจทก
และสมาชิกกลุมมีสิทธิไดรับ แตจะตองไมเกินรอยละสามสิบ (30%)23 ของจํานวนเงินที่สมาชิกใน
แตละกลุมไดรับทั้งหมด 

สวนที่ 5  อุทธรณ 
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกาภายในหนึ่งเดือนนับแตศาล

ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น และใหประธานศาลฎีกาตั้งแผนกคดีแบบกลุมในศาลฎีกาเพื่อ
ดําเนินการพิจารณา ทําคําพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว กรณีถือเปนการดําเนินคดีในลักษณะกบกาว
กระโดดหรือเปนการดําเนินคดีในลักษณะขามชั้นศาล เพราะไมตองยื่นตอศาลอุทธรณกอน เพื่อให
คดีเสร็จไดโดยเร็ว และสงผลใหคูความไดรับการเยียวยาความเสียหายอยางเปนธรรมและโดยเร็ว
ที่สุด 

บทบาทของทนายความโจทกในการดําเนินคดี 
1. ทนายความควรไดรับคาทนายความตามผลงานที่ไดทําในแตละคดี โดยคํานวณจาก

ระยะเวลาในการทํางาน และความยากงายในการทําคดีตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom 
of Contract)24 หรือหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงสัญญาโดยศาลจะเปนผูทําหนาที่ในการควบคุม

                                                           
23  เปรียบเทียบกับ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2543 (ประชุมใหญ) ซึ่งเคยวางหลักเกี่ยวกับคาทนายความ 

ในคดีแพงไววา การตกลงคิดคาทนายความจากทรัพยสินที่พิพาทกัน เชน รอยละ 5 ของทรัพยที่จะไดรับ เปนการ
ตกลงใหทนายความเขามีสวนไดเสียโดยตรงในผลของคดี ถือวาขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ขอตกลงดังกลาวเปนโมฆะ. 

24  Wilson ไดใหความหมายของหลักเสรีภาพในการทําสัญญาไว 2 ความหมาย ดังนี้ 
     (1)  หมายถึง เสรีภาพในการตกลงเขาทําสัญญา และ 
     (2)  หมายถึง เสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อเกิดสัญญาแลว คือ ถาคูสัญญาตกลงเรื่องใดไว รัฐตอง

ไมเขาไปยุงเกี่ยวหรือแทรกแซง เพราะถารัฐเขาแทรกแซงเมื่อใด ก็เทากับวาไมเปนไปตามหลักเสรีภาพ 
     สําหรับ Sir Henry Maine ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของหลักอิสรภาพในทางแพง 

(Private Authority) กับหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of contract) ไวดังนี้ 
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ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ไมใหขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยในการพิพากษาตัดสินคดีจะตองมีการกําหนดเงินรางวัลใหทนายความโจทกตาม
ความสามารถและผลแหงคดีในอัตรารอยละของจํานวนเงินที่ชนะคดี ถาหากกรณีที่ศาลพิพากษาให
โจทกแพคดี ผลก็คือทนายความโจทกจะไมไดรับผลตอบแทนแตอยางใดเลย 

2.  ควรที่จะกําหนดใหเงินรางวัลทนายความโจทกเปนไปตามอัตราคาฤชาธรรมเนียมใน
ตาราง 6 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง25ประกอบกับอัตราคาทนายความตามความ
เปนจริงที่เหมาะสม และกรณีที่มีผูนําคดีมาสูศาลโดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดีและตอมาตองแพ
คดี ก็ควรที่จะมีบทบัญญัติอันชัดแจงใหมีการชดเชยคาเสียหายใหกับอีกฝายในอัตราที่สูง เพื่อเปน
การปองกันการนําคดีมาสูศาลโดยไมมีมูล จนทําใหคดีรกโรงรกศาลดังที่กําลังเกิดขึ้นในกระบวน
ยุติธรรมทางแพงของศาลไทยปจจุบันนี้ 

3.  ควรมีการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การชวยเหลือประชาชนในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีแพง โดยใหมีความสอดคลองกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ที่กําหนดใหรัฐจัดหาทนายความให ทั้งนี้ใหทนายความ

                                                                                                                                                                      

    หลักเสรีภาพในทางแพง คือ เรามีอิสระที่จะทําอะไรก็ไดทั้งในเรื่องสวนตัว ที่เกี่ยวกับชีวิตของเรา และ
ทรัพยสินของเรา แตก็ตองอยูภายในกรอบเทานั้น คือ ตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน นั่นเอง  

           ทั้งนี้หลักเสรีภาพในการทาํสัญญา เปนสวนหน่ึงของหลักเสรีภาพในทางแพง แตไมใชทั้งหมด 
           สําหรับความสัมพันธระหวางหลักเสรีภาพในการทําสัญญากับองคประกอบตางๆ ในการทําสัญญา มี

ดังนี้ 
            1.  “บุคคล” หมายความวา เราสามารถเลือกคูสัญญาไดโดยเสรี ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคล หรือจะเปนบุคคลธรรมดาที่เปน “ชาย” หรือ “หญิง” ก็ได 
            2.  “วัตถุประสงคของสัญญา” คือ ตองดูวาสัญญานั้นมีวัตถุประสงคประการเดียวหรือหลายประการ 

เพื่อนํามาพิจารณาเรื่องความรับผิดวาตองตามทฤษฎี Combination 
     3.  “แบบ” ซึ่งบุคคลที่เขาทําสัญญามีเสรีที่จะเลือกแบบวาจะทําแบบวาจา ลายลักษณอักษร หรือโดยปรยิาย

ก็ได ลักษณะของแบบมีดังนี้ 
                      1.  “เจตนา” ซึ่งกฎหมายมุงคุมครองเสรีภาพในการตัดสินใจ 
                      2.  “เนื้อหาของสัญญา” ซึ่งตองไมขัดกับความสงบเรียบรอย และศีลธรรม 
       3.  “หลักผลของสัญญา” คือตองเปนไปตามหลักสัญญาตองเปนสัญญา หรือที่เรียกวา Pacta  Sunt 
Servanda. 

25  คาขึ้นศาลอัตรา 2.5% สูงสุดไมเกิน 200,000 บาท บังคับตามคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ 1% ไมเกิน 
80,000 บาท คาทนายสูงสุด 5% ของทุนทรัพย. 
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ที่เปนเอกชนเปนกลไกของรัฐในการดําเนินคดีและไดรับคาตอบแทนเปนเงินจํานวนพอสมควรจาก
อีกฝาย ซ่ึงผูเขียนเห็นวา นาจะเปนหลักการที่ดีกวาการกําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรรัฐหรือศาล
เนื่องจากเปนหนวยงานดังกลาวมีขนาดใหญ อุยอาย มีลําดับชั้นในการบังคับบัญชาซับซอน ขาด
ประสิทธิภาพและขาดเอกภาพในการดําเนินงาน จึงถือวาเปนแนวทางหนึ่งในการลดขนาดของ
ระบบศาล (Down Sizing)ใหมีขนาดเล็กลง ทําใหงายในการบริหารจัดการงานคดีใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยใชวิธีดึงองคกรเอกชนใหเขามามีบทบาท และเขามามีสวนรวม โดยใหเขามาเปน
เครื่องมือของรัฐในการดําเนินงานอันเกี่ยวกับระบบศาล 

สําหรับในตางประเทศ คาทนายความตามผลแหงคดี หรือระบบคาทนายความ 
(Attorney’s Fee or Contingent Fee) ในการดําเนินคดีแบบกลุมนี้ ศาลจะเปนผูกําหนดคาทนายความ
โจทก โดยใชหลักหนึ่งหลักใดในสองหลัก ดังจะกลาวตอไปนี้ 

1. หลักคิดคํานวณคาทนายความตามจํานวนรอยละ(The Percentage Method) คือ การที่
ศาลใชวิธีการคํานวณเปนอัตรารอยละของจํานวนเงินทั้งหมดที่โจทกและสมาชิกกลุมไดรับตามคํา
พิพากษา คดีสวนใหญในตางประเทศจะนิยมกําหนดในอัตราระหวางรอยละยี่สิบหาถึงรอยละ
สามสิบ โดยอัตราสูงสุดคือรอยละหาสิบ สําหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากปจจัยตางๆ แลว
ผูเขียนมีความเห็นวา ไมควรจะกําหนดใหเกินอัตรารอยละสามสิบ ทั้งนี้ศาลจะตองคํานึงถึงจํานวน
เงินที่ผูเสียหายอาจไดรับหากชนะคดี ประกอบความสามารถของทนายความ ความยากงายของคดี 
ระยะเวลาในการทํางานของทนายโจทก คาใชจายที่ทนายโจทกไดเสียไปในการดําเนินคดจีนกวาคดี
ไดถึงที่สุด อีกทั้งตองนําคาทนายความในคดีอ่ืนๆ ที่มีลักษณะขอเท็จจริงและขอกฎหมายในลักษณะ
เดียวกันที่ศาลเคยกําหนดใหมาพิจารณาประกอบ หรือแมกระทั่งคําคัดคานตางๆ ของสมาชิกกลุม
ในระหวางการดําเนินคดี  เปนตน ซ่ึงวิธีนี้ศาลไมจําเปนตองรูถึงคาเสียหายของแตละรายแตอยางใด 
จึงเห็นไดวาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ลักษณะของสัญญาระหวางทนายความโจทกกับกลุม
ผูเสียหายมีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ26 ซ่ึงมุงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ ดังนั้นหากคดีใด
เสร็จสิ้นไดโดยเร็ว ผูวาจางก็มิอาจที่จะไปลดคาทนายแตอยางใด ทั้งนี้อัตราคาจางยังถูกกําหนดโดย
การคํานึงถึงความสามารถของทนายความ  จํานวนชั่งโมงในการทํางานจริง การคิดเงินคา
ทนายความจากสมาชิกกลุมอาจมีความสัมพันธกับจํานวนสมาชิกกลุมได27 ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิง่ที่

                                                           
26  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 587 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อันวาจางทําของนั้น คือสญัญาซึ่ง

บุคคลคนหนึ่ง เรยีกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวา
จาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น.” 

27  หมายความวา หากมีการคิดคาทนายความในอัตราที่สูงมากเกินไป สมาชิกกลุมก็อาจจะมีจํานวนลด
นอยลงไปไดโดยการถอนตัวจากการเปนสมาชิกกลุม (Option Out). 
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จะตองมีการเก็บคาทนายความในอัตรารอยละที่เหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 
คือ อัตรารอยละสามสิบ ทั้งนี้ทนายความตองทําบัญชีคาใชจายเสนอตอศาลดวย 

2.  หลักคิดคํานวณคาทนายความตามชั่วโมง (The Lodestar Method) เปนการคํานวณ         
คาทนายความตามชั่วโมงทํางานที่ทนายความโจทกใชไปในการทําคดีนั้นตามควรและตองใชไป
อยางมีเหตุผล โดยคูณดวยอัตราชั่วโมงสําหรับงานนั้น อยางไรก็ตามตัวเลขที่ไดจะตองนําไปปรับ
กับปจจัยอ่ืนๆ ของคดี เชน ความยุงยากทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย คุณภาพของงาน  ผล              
ของคดี รวมทั้งความเสี่ยงของงานที่ตกลงกับลูกความในระบบ Contingency Fee28 คือหากแพคดี 
ทนายความโจทกก็ไมอาจเรียกคาทนายความจากลูกความไดเลย กรณีจึงเห็นไดวา กรณีนี้เหมาะ
สําหรับลูกความที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี หรือคนยากจน การคิดคํานวณคาทนายความตามผล
แหงคดีนี้เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา หากประเทศไทยนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย 
ผูเขียนเห็นวา อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยที่สําคัญมากประการ
หนึ่ง29 

ลักษณะพิเศษของการดําเนินคดีแบบกลุมที่สําคัญ คือ คําพิพากษาผูกพันสมาชิกกลุมทุก
คน หากสมาชิกรายใดไมประสงคจะผูกพันตามคําพิพากษา ตองแจงความประสงคตอศาลที่จะออก
จากการเปนสมาชิกกลุม30คํารองขอใหดําเนินคดีแบบกลุมตองยื่นพรอมคําฟองและศาลตองสั่งคํา
รองกอน เมื่อศาลสั่งอนุญาต ทนายความโจทกตองเปนผูโฆษณา31ใหสมาชิกกลุมทราบ ทนายความ
โจทกตองวางคาใชจาย32และหลังหักคาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหจายเงินรางวัลทนายความ
โจทก สมาชิกกลุม และเจาหนี้อ่ืน ตามลําดับ33สําหรับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ของ

                                                           
28  หมายถึง การคิดคาทนายความตามผลแหงคดีนั้นๆ. 
29  กรณีการเรียกคาวาความที่ขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 1260/2543 (ประชุมใหญ)  วางหลักในเรื่องนี้ไววา การตกลงคิดคาจางวาความจากทรัพยสินที่พิพาทกัน เชน รอย
ละหาของทรัพยที่ไดรับ เปนการตกลงใหทนายความเขามามีสวนไดเสียโดยตรงในผลของคดี ถือวาขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอตกลงดังกลาวเปนโมฆะ จะเห็นไดวาการดําเนินคดีแบบกลุม
สามารถที่จะเรียกคาทนายความตามผลแหงคดีได ซึ่งยอมใหทนายความเขาไปมีสวนไดเสียในคดีไดโดยตรง และ
เปนการกลับหลักของคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาวดวย. 

30  เรียกวา ระบบ Opt-Out  คือ ทุกคนเปนสมาชิกกลุม ยกเวน  Opt-Out. 
31  หมายรวมถึง การจายคาโฆษณาโดยทนายความโจทกดวย. 
32  คาใชจายอื่นในการดําเนินคดีแพง เชน คาสงหมาย คาทําแผนที่พิพาท คาปวยการ  คาพาหนะพยาน 

คาตรวจเอกสารโดยผูเช่ียวชาญ เปนตน. 
33  หมายความวา ทนายความโจทกไดสิทธิในการชําระหนี้กอน เพราะถือวาทนายความโจทกเปนเจาหนี้

ตามคําพิพากษาในสวนของเงินรางวัล. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา การพิจารณาในชั้นการพิจารณาตรวจสอบ (Certification Proceedings) 
สําคัญมาก หากศาลเห็นวาเปนการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) คดีสวนใหญจะนําไปสูการ
ตกลงกันได (Settlement) เพราะจําเลยอาจเสี่ยงตอการชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนมหาศาลหาก
แพคดี แตอยางไรก็ตาม การดําเนินคดีแบบกลุมนี้ ฝายที่ไมพอใจตอผลของคําพิพากษาสามารถที่จะ
อุทธรณคําสั่งศาลไดทันที ไมวาศาลจะสั่งอนุญาต หรือยกคํารองก็ตาม 
     4.4.1  หลักเกณฑทั่วไปในการฟองคดีแบบกลุม 

การดําเนินคดีแบบกลุมตามที่บัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ....ไดบัญญัติถึงกระบวนการพิจารณาแบบพิเศษที่มีความ
แตกตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชกับการดําเนินพิจารณาในคดีสามัญ แตอยางไรก็
ตามในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มิไดบัญญัติไว ก็ยังคงตองใชบังคับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงในการวินิจฉัยคดีกันเชนเดิม 
     4.4.2  วัตถุประสงคของการดําเนินคดีแบบกลุม 

ในรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...)    
พ.ศ....มาตรา 222/1  บัญญัติคํานิยามของคําวา “กลุมบุคคล” “ สมาชิกกลุม” และ“การดําเนินคดีแบบ
กลุม”ไวดังนี้ 

“กลุมบุคคล” หมายความวา กลุมบุคคลที่มีสิทธิอยางเดียวกันอันเนื่องมาจากขอเท็จจริง
และหลักกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุมเหมือนกัน แมวาจะมีลักษณะของความ
เสียหายที่แตกตางกันก็ตาม 

“สมาชิกกลุม” หมายความวา บุคคลใดๆ ที่อยูในกลุมบุคคล 
“การดําเนินคดีแบบกลุม” หมายความวา การดําเนินคดีที่ศาลอนุญาตใหเสนอคําฟองตอ

ศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกและสมาชิกกลุม34 
จากคํานิยามศัพทนี้ จะเห็นไดวามีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของศาลที่จะตองเขามา

ออกคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม และแสดงสิทธิของโจทกซ่ึงเปน
คูความในคดีและสมาชิกกลุมซ่ึงเปนกลุมบุคคลภายนอกที่มิไดเขามาเปนคูความแหงคดี แตเปน
กลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการกอความเดือดรอนหรือไดรับความเสียหายจากการกระทําที่
เกิดจากขอเท็จจริงอยางเดียวกัน และเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูศาลก็จะตองมีการวินิจฉัยคดีโดยใชขอ
กฎหมายเดียวกันดวย  เพื่อที่จะใหการดําเนินกระบวนยุติธรรมในทางแพงสามารถที่จะเยียวยาความ
                                                           

34  สมาชิกกลุม หมายถึง กลุมบุคคลที่มีสิทธิอยางเดียวกันอันเนื่องจากขอเท็จจริง หรือหลักกฎหมาย
เดียวกัน ซึ่งในสารัตถะของสิทธิตองพิจารณาตามกฎหมายสารบัญญัติที่กําหนดไววาไดเกิดการโตแยงสิทธิของ
โจทกจนมีเหตุที่จะตองใชสิทธิทางศาลแลวหรือไม.  
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เสียหายและผดุงความยุติธรรมใหแกกลุมผูไดรับความเสียหายอยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยผล
ของคําพิพากษาในคดีเดียวกันที่ผูกพันสมาชิกกลุมทุกคนที่ไมไดแสดงเจตจํานงวาตนประสงคจะ
ออกจากการเปนสมาชิกกลุม (Opt - Out) ซ่ึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฟองรอง
คดีในรูปแบบใหม ในกรณีที่กลุมผูเสียหายมีขนาดใหญ ทั้งชวยลดความซ้ําซอนของการฟองคดีและ
มีผลทําใหเกิดความเปนธรรมในผลแหงคดี เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคูความโดยการ
ลดความแตกตางในสาระสําคัญของคําพิพากษาลง 

ในกฎหมายของตางประเทศไดมีบทบัญญัติที่อนุญาตใหบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
ที่อันตรายยังไมปรากฏขึ้น สามารถที่จะขอเขารวมเปนสมาชิกกลุมได ดังเชนกรณีบุคคลไดรับ
อันตรายจากสารพิษ ซ่ึงแมอันตรายไมปรากฎแตอาจจะมีเหตุใหตองเขารับการตรวจจากแพทยเพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งหากไมไดเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาว บุคคลเหลานี้ก็
ไมจําเปนตองเขารับการตรวจจากแพทย ทําใหบุคคลเหลานี้ไดรับการชวยเหลือจากเงินกองทุนที่จะ
เกิดจากการดําเนินคดีแบบกลุมดวย นอกจากนั้น ยังเปนการใหความคุมครองสิทธิกรณทีีห่ากตองรอ
ใหอันตรายปรากฎขึ้นจริง ทรัพยสินของจําเลยอาจจะไมมีเหลืออยูเลย หรือในบางกรณีแมแตตัว
จําเลยก็อาจจะไมมีอยูแลวเนื่องจากไดเลิกกิจการไป  
      4.4.3  ประเภทและลักษณะของคดใีนการดําเนนิคดแีบบกลุม 

การดําเนินคดีแบบกลุมเปนกระบวนพิจารณาคดีแพง ที่เปนกรณีพิเศษมีความแตกตาง
จากกระบวนพิจารณาสามัญ เพื่อใหบุคคลกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน ซ่ึงอาจสามารถใชไดกับคดีแพงทุกประเภทซึ่งมีลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหาย เชน คดี
ละเมิด คดีผิดสัญญา คดีเรียกรองสิทธิตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ (Public 
Interest) ทั้งนี้ตองเปนคดีที่มีสมาชิกกลุมจํานวนมาก โจทกซ่ึงเปนผูแทนของสมาชิกกลุมจึงมีสิทธิที่
จะรองขอตอศาลใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได ตาม มาตรา 222/5 แหงรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่บัญญัติวา “คดีที่มีสมาชิกกลุม
จํานวนมากตอไปนี้ โจทกซ่ึงเปนสมาชิกกลุมอาจรองขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได (1) คดี
ละเมิด (2) คดีผิดสัญญา (3) คดีเรียกรองสิทธิตามกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
การคุมครองผูบริโภค  แรงงาน หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การแขงขันทางการคา” 

เนื่องจากการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นผูแทนกลุมที่เปนโจทกและเปนคูความแหงคดีได
ฟองคดีเพื่อสมาชิกกลุมทุกคน ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่...)  พ.ศ.... มาตรา 222/7 วรรคสอง จึงกําหนดใหโจทกผูเร่ิมคดีเสียคาขึ้นศาลโดยคํานวณ
จากจํานวนทุนทรัพยตามคําขอบังคับเฉพาะในสวนของโจทกผูเร่ิมฟองคดีเทานั้น และแมวาทุน
ทรัพยที่ฟองอาจเปนจํานวนไมเกินสามแสนบาทซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ซ่ึง
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มีองคคณะผูพิพากษาคนเดียว แตเมื่อคดีดังกลาวนํามาฟองในลักษณะคดีแบบกลุมแลว ตองถือวา
การดําเนินคดีแบบกลุมดังกลาวไมอยูในอํานาจศาลแขวงแตอยางใด  ทั้งนี้เพราะมีบัญญัติไวอยางชดั
แจงในมาตรา 222/3 วาการดําเนินคดีแบบกลุมใหดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาในศาลยุติธรรม
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง ซ่ึงตองเปนไปตามมาตรา 26 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ยกเวน  ศาลแขวง 35และในการดําเนินคดีแบบกลุมนั้น  ผลของคําพิพากษามีผลผูกพันตอ
บุคคลภายนอกที่มิไดเปนคูความในคดีดวย ดังนั้นการพิจารณาพิพากษาจึงตองกระทําดวยความ
รอบคอบ ทั้งนี้คุณสมบัติของผูพิพากษาถือเปนสาระสําคัญสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุมเปนอยาง
มาก  อีกทั้งผูพิพากษาที่จะเปนผูพิจารณาพิพากษาคดีแบบกลุมจะตองทํางานในลักษณะที่เปนเชิงรุก 
(Active) มากกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาสามัญทั่วไปที่ผูพิพากษายังคงทํางานในลักษณะทีเ่ปน
เชิงรับ (Passive) กันเปนสวนใหญ ทั้งนี้เพื่อที่จะใหการดําเนินกระบวนยุติธรรมในทางแพงเกิด
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด เพื่อใหสามารถที่จะเยียวยาความเสียหายใหกับสมาชิกกลุมทุกคนไดอยางรวดเร็ว 
ประหยัด เสมอภาค และเปนธรรมที่สุด 
     4.4.4  การเขาสูการดําเนนิคดีแบบกลุม 

ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...)      
พ.ศ....กําหนดใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมเฉพาะกรณีที่เปนผูฟองคดี (to Sue) เทานั้น ดังนั้นจําเลย 
หรือผูถูกฟอง (to be Sued) ในคดีจึงไมอาจดําเนินคดีแบบกลุมได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 222/6 
วรรคแรก ที่บัญญัติวา “โจทกอาจยื่นคํารองตอศาลพรอมกับคําฟองเร่ิมคดีเพื่อขอใหมีการดําเนินคดี
แบบกลุมไดตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้” ซ่ึงในประเด็นนี้จะมีความแตกตางกับการดําเนินแบบกลุม 
(Class Action) ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน เพราะตาม Rules 23(a) แหง Federal Rules 
of Civil Procedure (2004) ซ่ึงเปนกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดบัญญัติวา    “One or more 
members of a class may sue or to be sued as representative parties on behalf of all only...” ซ่ึง
หมายความวา ในกฎหมายฉบับนี้ ใหสิทธิทั้งโจทกและจําเลย (Sue or to be Sued) ในการยื่นคํารอง
เพื่อขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได ดังนั้นการดําเนินคดีแบบกลุมตามกฎหมายไทยนั้น ผูแทน
กลุมซ่ึงเปนโจทกในการฟองคดีจะตองทําคํารองใหเปนที่พอใจตอศาลวา ตนมีความสามารถ และมี
คุณสมบัติครบถวนในการที่ดําเนินคดีเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิกกลุมทั้งหมดได และศาล
ตองดําเนินการในเชิงรุก เพื่อไตสวนคุณสมบัติของผูแทนกลุมวาเหมาะที่จะดําเนินคดีดวยความเปน

                                                           
35  ศาลแขวง คือ ศาลที่มีอํานาจชําระคดีเล็กๆ นอยๆ ที่อยูในอํานาจของผูพิพากษาคนเดียว สําหรับใน

สวนของคดีแพงนั้น ตองเปนคดีที่มีจํานวนทุนทรัพย หรือราคาทรัพยสินที่พิพาทไมเกินสามแสนบาทดวย. 
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ธรรมและกลาที่จะตอสูคดีในทุกๆ ดาน เพื่อใหมีการเยียวยาความเสียหายและคุมครองสิทธิของ
สมาชิกกลุมมากที่สุดหรือไม อยางไร 

โดยเนื้อหาคําฟองในการดําเนินคดีแบบกลุมจะตองมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคําฟอง
คดีสามัญบางประการคือ คําฟองของโจทกตองระบุขออางและขอหา พรอมคําขอทายฟองคําขอ
บังคับของกลุมบุคคลที่มีลักษณะเดียวกับโจทกดวย แตในกรณีโจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยชําระ
หนี้เปนเงินจํานวนแนนอน คําขอบังคับของกลุมบุคคลตองระบุหลักการและวิธีการคํานวณ
คาเสียหายที่สมาชิกกลุมจะไดรับชดใชเทานั้น โดยไมตองระบุถึงจํานวนที่แนนอนที่สมาชิกกลุมแต
ละรายจะไดรับ36 เนื่องจากคาเสียหายในสวนนี้เปนหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีจะเปนผูคํานวณใน
ช้ันบังคับคดี 

จะเห็นไดวา  การกําหนดใหโจทกยื่นคํารองเพื่อขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุมพรอมคํา
ฟองเริ่มคดีตามมาตรา 222/6 จะมีความแตกตางกับวิธีการในตางประเทศ ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ไมจําเปนตองยื่นคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมพรอมกับคําฟองเร่ิมคดีและมีการพิจารณาภายหลัง
การรับฟองโจทกแลว แมตามรางมาตรา 222/9 จะกําหนดใหศาลฟงคูความทุกฝายกอนมีคําส่ัง แต
การพิจารณาภายหลังการรับฟองและใหจําเลยยื่นคําใหการกอนจะทําใหกระบวนการพิจารณามี
ประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากศาลไดเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจากคําใหการของจําเลยวาประเด็นขอ
ตอสูมีลักษณะที่เกี่ยวพันเฉพาะตัวโจทก หรือเปนขอตอสูในสาระสําคัญเปนอยางเดียวกับที่เปนขอ
ตอสูของสมาชิกกลุมทั้งหมดดวย ซ่ึงประเด็นตางๆ เหลานี้จะเปนประโยชนในการพิจารณาวาการ
ดําเนินคดีแบบกลุมจะมีประสิทธิภาพหรือไม 

อีกหลักการหนึ่งที่แตกตางจากการดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
ฝายโจทกเทานั้นที่สามารถขออนุญาตเพื่อใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได (Plaintiff Class Action) 
จะไมมีการดําเนินคดีแบบกลุมในฝายของจําเลย  (Defendant Class Action) แตในประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับใหฝายจําเลยสามารถรองขออนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได  ซ่ึงก็มีคดีไม
นอยที่มีการขออนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมฝายจําเลย เชน คดีเกี่ยวกับหลักทรัพย (Securities 

                                                           

36  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ.... มาตรา 
222/7 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คําฟองของโจทกตองทําเปนหนังสือและแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหา คําขอ
บังคับ รวมทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาของโจทกและของกลุมบุคคลที่มีลักษณะเดียวกับโจทกดวย และ
ในกรณีที่โจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยชําระหนี้เปนเงิน คําขอบังคับของกลุมบุคคลตองระบุหลักการและวิธีการ
คํานวณเพื่อชําระเงินใหแกสมาชิกกลุมเทาที่จะระบุได แตไมจําเปนตองแสดงจํานวนเงินที่สมาชิกกลุมแตละราย
จะไดรับดวย. ”  
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Litigation)  คดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร (Patent Infringement Litigation) หรือคดีเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Litigation) อยางไรก็ตาม  ลักษณะคดีประเภทนี้ก็มีนอยกวาการดําเนินคดีแบบ
กลุมฝายโจทกอยูมาก และตามสามัญสํานึกคนทั่วไปคงคาดเดาวาไมมีจําเลยคนใดที่จะไม Opt - out  
เพราะไมอยากรับผิดรวมกับผูอ่ืน แตหากคํานึงถึงลักษณะคดีบางประเภท การไมยอมรับหลักการให
ฝายจําเลยขออนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอาจเกิดปญหาในปฏิบัติตามมาได เชน คดีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  หากมีผูเสียหายฟองวาไดรับผลกระทบจากการใชสารพิษในโรงงานอุตสาหกรรมที่
ร่ัวไหลออกมาสูส่ิงแวดลอม โดยในบริเวณนั้นมีโรงงานที่ใชสารประเภทนี้อยูจํานวนมาก และไม
อาจพิสูจนไดโดยงายวาสารนี้ร่ัวไหลมาจากโรงงานใด กรณีเชนนี้โรงงานที่ถูกฟองยอมไมอาจ
ขอใหดําเนินคดีแบบกลุมซึ่งการดําเนินคดีและคําพิพากษาของศาลจะผูกพันโรงงานลักษณะ
เดียวกัน ทําใหตองมีการระบุในฟองใหโรงงานทุกโรงเปนจําเลยในคดี และหากผูเสียหายไมไดฟอง
โรงงานทุกโรง โรงงานที่ถูกฟองก็อาจตองขอใหศาลมีคําส่ังเรียกโรงงานอื่นเขามาเปนจําเลยรวมดวย 
      4.4.5  การพิจารณาการอนุญาตของศาล 

ในการพิจารณาคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมของศาล ศาลตองตรวจคําฟองของโจทก
เชนเดียวกับการตรวจคําฟองในคดีสามัญ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 18 วา คํา
ฟองมีขอบกพรองที่จําตองแกไขประการใดหรือไม  อีกทั้งคําฟองของโจทกจะตองแสดงโดยชัดแจงซึ่ง
สภาพแหงขอหา คําขอบังคับ พรอมทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหานั้น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 172  ดวย  เมื่อคําฟองของโจทกผูแทนกลุม เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวแลว  ศาลจึงมาใชดุลพินิจพิจารณาโดยไมชักชาวาจะ อนุญาต หรือไมอนุญาต ใหดําเนินคดีแบบ
กลุมตาม มาตรา  222/8 37 ซ่ึงการที่ศาลมีคําสั่ง “อนุญาต” ใหดําเนินคดีแบบกลุมไดนั้น จะตองปรากฏวา
คํารองนั้นเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 
                 4.4.5.1  เงื่อนไขการพิจารณา  “อนุญาต” ใหดําเนนิคดีแบบกลุม 
         ลักษณะของคําฟองตองเปนคําฟองที่มลัีกษณะครบถวน สมบูรณ และไมเปนฟอง
เคลือบคลุม กลาวคือ มีสภาพแหงขอหา คําขอบังคับ และขออางอันอาศัยเปนหลักแหงขอหาของ

                                                           
37  ในกรณีที่โจทกยื่นคํารองเพ่ือขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม หากศาลเห็นวาคําฟองของโจทกไมมี

ขอขัดของที่จะรับไวตาม มาตรา 18 หรือมีขอขัดของแตโจทกไดแกไขใหถูกตองแลว กอนที่ศาลจะมีคําสั่งรับคํา
ฟอง ใหศาลพิจารณาคํารองของโจทกตามมาตรา 222/9 แลวมีคําสั่งอนุญาต หรือไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม
โดยไมชักชา. 
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โจทกผูแทนกลุมและของกลุมบุคคลมีลักษณะเปนคําฟองตามมาตรา 17238 โจทกตองแสดงใหเห็น
ลักษณะเฉพาะตามที่โจทกกําหนดลักษณะที่เหมือนกนัของสมาชิกกลุมอยางชัดเจนเพียงพอเพื่อให
ทราบไดวา หมายถึงกลุมบุคคลใด เชน 

       1)  สมาชิกกลุมมีจํานวนมาก ซ่ึงหากมีการดําเนินคดีอยางคดีสามัญอาจกอใหเกิด
ความยุงยาก และไมสะดวกขึ้นได 

       2)  หากมีการดําเนินคดีแบบกลุม จะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวย
ความเปนธรรม และกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งกวาการดําเนินกระบวน
พิจารณาอยางคดีสามัญ 

       3)  โจทกซ่ึงเปนผูแทนกลุมตองแสดงใหเห็นวา ตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
     4.4.6  ผลของคําส่ังคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุม 
                 เมื่อศาลมีคําสั่งประการใดแลว ยอมตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป ดังตอไปนี ้
               4.4.6.1  กรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดแีบบกลุม 
                    ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                    
(ฉบับที่...)  พ.ศ....ไดกําหนดใหศาลตองดําเนินการ  3  ประการตอไปนี ้
           1)  ศาลตองมีคําสั่ ง รับคําฟอง  และกําหนดใหจํา เลยยื่นคําใหการภายใน 
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองพรอมคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมใหแก
จําเลย ทั้งนี้กําหนดระยะเวลาที่จําเลยจะตองยื่นคําใหการตอศาลสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุมนั้น
เปนชวงระยะเวลาที่ยาวกวากําหนดเวลาในคดีสามัญ 
                              2)  ศาลจะตองสั่งใหโจทกนําเงินคาใชจายในการดําเนินคดีมาวางศาลภายใน 7 
วันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง ซ่ึงหากโจทกเพิกเฉยไมดําเนินการและไมแจงเหตุแหงการเพิกเฉยใหศาล
มีคําส่ังยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุมและใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปอยางคดีสามัญ และหาก
ตอมาปรากฏวาคาใชจายไมเพียงพอ ศาลจะสั่งใหวางเงินคาใชจายเพิ่มเติมก็ได และหากโจทกไมนํา
เงินมาวางศาลภายในกําหนดและไมแจงเหตุแหงการเพิกเฉยนั้น ใหถือวาโจทกทิ้งฟองตามประมวล

                                                           
38  มาตรา 172 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 57 ใหโจทกเสนอขอหาของตนโดย

ทําคําฟองเปนหนังสือย่ืนตอศาลช้ันตน” และมาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติวา “คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่ง
สภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับ อีกทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น.” 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 17439 ซ่ึงมีผลใหสมาชิกกลุมมีสิทธิยื่นคําขอเขาแทนที่โจทก
ไดตามมาตรา 222/11 และ 222/25 (4) 
                              3)  ศาลตองสงคําบอกกลาวคําส่ัง “อนุญาต” ใหดําเนินคดีแบบกลุมใหสมาชิก
กลุมทราบ เพื่อใหสมาชิกกลุมสามารถแสดงเจตนาออกจากกลุมได ตาม มาตรา 222/1240 ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม คําสั่งดังกลาวมีผลใหผู เสียหายที่มี
ลักษณะเฉพาะตามที่โจทกแสดงตอศาลตามมาตรา 222/9 (2)41 มีฐานะเปนสมาชิกกลุมโดยทันที 
ทั้งนี้เปนไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้นสมาชิกกลุมรายใดที่ไมประสงคที่จะดําเนินคดีดังกลาวก็
สามารถใชสิทธิขอออกจากการเปนสมาชิกกลุมได (Opt-out) 
                4.4.6.2  กรณีที่ศาลมีคําส่ังไมอนุญาต 

          หากศาลพิจารณาจากคํารองแลวมีคําส่ัง “ไมอนุญาต” ใหดําเนินคดีแบบกลุมราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ....ใหศาลดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีดังกลาวอยางคดีสามัญตอไป 
             แตอยางไรก็ตาม มาตรา 222/9 วรรคสอง42 ก็ไดใหสิทธิแกโจทกที่ไมพอใจใน
คําสั่งของศาลก็สามารถที่จะอุทธรณไปยังศาลฎีกาได ทั้งนี้จะตองอุทธรณภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ศาลมีคําสั่งอนุญาต หรือไมอนุญาต และใหงดการพิจารณาไวจนกวาคําสั่งนั้นจะถึงที่สุด ทั้งนี้ให
ศาลฎีกาแผนกคดีแบบกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมโดยประธานศาลฎีกาชี้ขาดโดยเร็วตามมาตรา 222/4943 

                                                           
39  มาตรา 174 ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาโจทกไดทิ้งฟอง คือ 

      1.  ภายหลังที่ไดเสนอคําฟองแลว โจทกเพิกเฉยไมรองขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อสงหมายเรียกให
แกคดีแกจําเลย และไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้นภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง 

(1) โจทกเพิกเฉยไมดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไวเพื่อการนั้นโดยไดสง
คําสั่งใหแกโจทกโดยชอบแลว. 

40  มาตรา 222/12  ใหศาลสงคําบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมใหสมาชิกกลุมเทาที่ทราบ 
และประกาศทางหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายเปนเวลาสามวัน รวมทั้งทางสื่อมวลชนอื่นหรือวิธีการอื่นใด
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร... . 

41  มาตรา 222/9(2) โจทกไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุมบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอ
เพื่อใหรูไดวาเปนกลุมบุคคลใด. 

42  มาตรา 222/9 วรรคสอง  คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม อาจอุทธรณไปยังศาล
ฎีกาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง และใหงดการพิจารณาไวจนกวาคําสั่งนั้นจะถึงที่สุด ทั้งนี้ใหศาลฎีกา
วินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว. 

43  มาตรา 222/49  ใหประธานศาลฎีกาจัดต้ังแผนกคดีแบบกลุมขึ้นในศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคดีที่ดําเนินคดี
แบบกลุมซึ่งอุทธรณขึ้นมาและใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว. 
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                               จะเห็นไดวา ผลกระทบประการสําคัญอีกประการหนึ่ง จากการพิจารณาคํารอง
ขอดําเนินคดีแบบกลุมกอนการรับฟองคือ จําเลยจะมีสิทธิอุทธรณคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบ
กลุมไดหรือไม เนื่องจากยังไมไดเขาเปนคูความในคดีในขณะที่ศาลมีคําสั่ง โดยหลักแลวจําเลยควร
จะมีสิทธิอุทธรณคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมดวย เพราะเปนกรณีสําคัญที่กระทบตอการ
ดําเนินกิจการของจําเลยอยางมากจนถึงขั้นอาจจะไมสามารถประกอบกิจการตอไปไดและการ
ดําเนินคดีแบบกลุมที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียจํานวนมากจะเปนแรงกดดันใหจําเลยตองทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความแมวาตนอาจจะไมเห็นวาตนมีความรับผิดอยูก็ตาม แตถอยคําในมาตรานี้
ยังไมมีความชัดเจนที่รับรองสิทธิของจําเลยในการอุทธรณเพราะคําสั่งที่อนุญาต หรือไมอนุญาตให
ดําเนินคดีแบบกลุมจะเกิดขึ้นกอนคําส่ังรับฟองที่จะทําใหจําเลยเขาเปนคูความ ทําใหอาจตีความได
วาคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตดังกลาวเปนเรื่องระหวางศาลกับโจทก การใหสิทธิจําเลยในการ
อุทธรณกรณีเชนนี้ควรกําหนดใหมีความชัดเจนเปนพิเศษ แมวาถอยคําปจจุบันอาจจะตีความไดวา
การกําหนดเรื่องการอุทธรณเปนการใหสิทธิทั้งโจทกและจําเลย หรืออาจจะตีความไดเชนกันวา
ขอความตามมาตรานี้เปนเพียงการกําหนดเรื่องของศาลที่จะพิจารณาอุทธรณ สวนสิทธิการอุทธรณ
จําเปนตองเปนไปตามกฎหมายในสวนอื่น  
                               อีกทั้งกรณีที่จําเลยมีเหตุที่จะ “ฟองแยง” ตามมาตรา 222/9 วรรคสาม โจทกและ
สมาชิกกลุมจะทําอยางไร ในสวนของสมาชิกกลุมนั้น เนื่องจากรางกฎหมายวางอยูบนพื้นฐานของ
การดําเนินคดีแบบกลุมของฝายโจทกเทานั้น จําเลยจึงคงไมสามารถฟองแยงตอสมาชิกกลุมทั้งหมด
ได แตในสวนของฟองแยงตอตัวโจทกโดยเฉพาะนั้น หากไมสามารถฟองในคดีเดียวกันได จําเลยก็
จะตองไปฟองเปนคดีใหมทั้งๆ ที่ขออาง ขอตอสูและพยานหลักฐานที่จะนําเขาสืบเปนอยางเดียวกัน
จึงไมนาจะทําใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม ในทางตรงกันขาม 
หากใหจําเลยฟองแยงไดอาจจะมีผลทําใหคดีของโจทกมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสิทธิเรียกรอง
ของสมาชิกกลุมทั้งหมดก็ไดอันจะทําใหไมเหมาะสมที่จะดําเนินคดีแบบกลุม  
                              ในปญหาของการฟองแยงตอตัวโจทกนั้นควรใหสามารถทําได เพราะไมเชนนั้น
จะทําใหเกดิปญหาและความยุงยากในการดําเนินคดีอยางมากที่ตองแยกไปทําตางหาก โดยควร
พิจารณาแยกอกีชั้นหนึ่งวาควรจะดําเนนิคดีแบบกลุมตอไปหรือไม 
            ปญหานี้แทที่จริงแลวเปนปญหาที่ตองพิจารณาตามมาตรา 222/9 (1) (2) (4) (5) 
แตเกิดขึ้นเพราะในรางกําหนดใหพิจารณาคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมกอนมีการรับฟองและ
กอนที่จําเลยจะยื่นคําใหการ ทําใหไมทราบแนนอนวาขออางของโจทกมีลักษณะเดียวกับสมาชิก
กลุมหรือไม วิธีการแกปญหาที่ตรงจุดที่สุดคือการกําหนดใหพิจารณาคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุม
ภายหลังการรับฟองและจําเลยยื่นคําใหการ 
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             กรณีที่ยังคงรูปแบบการพิจารณาแบบเดิม จะตองเปนปญหาที่ตองพิจารณาตาม
มาตรา 222/16 วาการดําเนินคดีแบบกลุมจะ “ไมคุมครองหรือเปนประโยชนตอสมาชิกกลุมอยาง
เพียงพอ” แมวากรณีตามปญหาอาจจะไมตรงนักเนื่องจากแมจะมีการฟองแยง แตสิทธิประโยชน
ของสมาชิกกลุมยังไมเปล่ียนแปลงและไมไดถูกเรียกรองดวย เพียงแตการดําเนินคดีอาจจะลดทอน
ประสิทธิภาพไปเพราะการที่ตองพิจารณาประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวโจทก แตมาตราดังกลาว
ก็อาจจะเปนชองทางที่ศาลสามารถใชได อยางไรก็ตามควร: 
             (ก)  กําหนดความสัมพันธใหเห็นในมาตรา 222/9 วรรคสาม ดวยวาศาลอาจจะ
ส่ังยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุมได และ 
             (ข)  กําหนดเพิ่มเติมในมาตรา 222/16 ใหศาลอาจสั่งยกเลิกในกรณีที่เห็นวาการ
ดําเนินคดีแบบกลุมตอไปจะไมมีประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินคดีสามัญ 
             ตามมาตรา 222/10 ในการพิจารณาวาจะใหโจทกรายใดเปนโจทกในการดําเนิน  
คดีซึ ่งตองมีการออกขอกําหนดประธานศาลฎีกานั ้น  ถือเปนเรื ่องสําคัญเพราะอาจจะมีผล 
ตอการดําเนินคดีตอไปรวมทั้งกระทบตอตัวทนายความที่จะทําหนาที่วาตางแทนสมาชิกกลุม 
ทั้งหมดดวย การพิจารณาประเด็นปญหานี้จึงไมอาจนําระยะเวลาของการยื่นคํารองเปนปจจัยสําคัญ
ในการพิจารณาไดเพราะมิฉะนั้นจะทําใหเกิดการ “แขง” กันรีบยื่นฟอง ในขอกําหนดจําเปนตองวาง
หลักเกณฑของการพิจารณาซึ่งควรคํานึงถึง “ความพรอม” ในดานตางๆ ของ (ก) ตัวโจทก และ (ข) 
ทนายความโจทก ประกอบดวยวาการมอบหมายใหใครทําหนาที่เปนตัวแทนสมาชิกกลุมทั้ง
หมดแลวจะเปนประโยชนและรักษาคุมครองสิทธิของสมาชิกกลุมไดมากกวากัน 
             เมื่อศาลมีคําสั่งใหผูรองขอรายใดเปนโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุมแลว ใน
สวนของคดีอ่ืนที่รวมการพิจารณาเขาดวยกัน ศาลจะตองมีคําสั่งประการใด ? เนื่องจากโดยสภาพยัง
มีสถานะ เปนคดีที่แตกตางกันและมีคํารองขอหลายฉบับบที่ศาลตองมีคําสั่ง หากศาลตองมีคําสั่งไม
อนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมในสวนคํารองขอในคดีอ่ืนแลว ผลจะเปนประการใด? จะตอง
ดําเนินการพิจารณาตอไปอยางคดีสามัญดังที่กําหนดไวในรางมาตรา 222/9 วรรคส่ีหรือไม ? โดย
หลักควรตองถือวาโจทกในคดีอ่ืนนั้นเปนสวนหนึ่งของสมาชิกกลุมดวย จึงไมควรตองมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาอยางคดีสามัญแยกตางหาก เวนแตโจทกในคดีอ่ืนเหลานั้นแสดงเจตนาขอออก
จากการเปนสมาชิกกลุมดวย จึงอาจจะพิจารณากําหนดใหสัมพันธกับมาตรา 222/15 วรรคสอง 
     4.4.7  การกําหนดกลุมแยกเปนกลุมยอย 

เนื่องจากจุดมุงหมายของการดําเนินคดีแบบกลุมก็เพื่อที่จะใหมีการชดใชคาเสียหาย
ใหแกบุคคลผูไดรับความเสียหายจํานวนมาก ซ่ึงเกิดจากการกระทําของจําเลยอันมีขอเท็จจริง
เดียวกันและใหนําขอกฎหมายเดียวกันมาใชสําหรับการวินิจฉัยคดี เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตให
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ดําเนินคดีแบบกลุมตามมาตรา 222/9 แลว หากตอมาปรากฏวามีสมาชิกกลุมบางรายไดรับความ
เสียหายจากการกระทําที่มีลักษณะแตกตางจากสมาชิกกลุมรายอื่นๆ และมีจํานวนสมาชิกกลุมเปน
จํานวนมากและชัดเจนพอที่จะกําหนดเปนกลุมขึ้นอีก ศาลอาจจะกําหนดใหมีกลุมยอยของสมาชิก
กลุมที่ไดรับความเสียหายพิเศษนี้แยกตัวออกจากสมาชิกกลุมใหญไดและใหดําเนินคดีแบบกลุม
รวมกันเปนคดีเดียวตอไป โดยไมตองฟองเปนคดีใหมตางหาก เพราะประเด็นแหงคดีในเรื่องความ
รับผิดตอสมาชิกกลุมมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแตมีขอแตกตางเกี่ยวกับ เรื่องรายละเอียดของการ
ไดรับความเสียหายเทานั้น ซ่ึงการแบงกลุมเปนกลุมยอยเปนการแบงเพื่อท่ีศาลจะไดรูถึงคาเสียหาย
ของแตละกรณี ทั้งนี้ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหโจทกนําสืบถึงความเสียหายของกลุมยอยแตละกลุมให
ชัดเจนได เพื่อที่ศาลจะไดพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปดวยความยุติธรรมที่สุด โดยกําหนดคาของ
ความเสียหายไดตามที่เปนจริง และคําส่ังของศาลในเรื่องการกําหนดกลุมยอยใหเปนที่สุดตาม 
มาตรา 222/2444 
     4.4.8  การพิจารณาคดีแบบกลุม 

เมื่อศาลมีคําสั่ งอนุญาตใหโจทก ผูยื่นคําฟองสามารถดําเนินคดีแบบกลุม  ราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่..) พ.ศ. ...ไดกําหนดวิธี
ดําเนินกระบวนพิจารณาแบบพิเศษนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในการดําเนินคดีแบบกลุม ซ่ึงมีหลักการที่
พิเศษและแตกตางจากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หลายประการ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
                   การบอกกลาวคําสั่ง “อนุญาต” ใหดําเนินคดแีบบกลุม และการออกจากการเปนสมาชิก
กลุม ตามมาตรา 222/12 ซ่ึงมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 
               4.4.8.1  หลักเกณฑการบอกกลาวและการออกจากสมาชิกกลุม (0pt-Out) 

  ศาลมีวิธีการในการที่จะทําการบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม 2 
วิธี คือ การสงคําบอกกลาวโดยตรงใหสมาชิกกลุม และการสงคําบอกกลาวโดยวิธีประกาศทาง
หนังสือพิมพรายวันซึ่งแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลาสามวันติดตอกัน แตศาลอาจเห็นสมควร
ใหมีการประกาศทางสื่อมวลชนอื่นหรือโดยวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมก็ได 

         ในคําบอกกลาวหรือประกาศคําสั่งอนุญาตดังกลาวตองมีเนื้อหาที่จะแจงแก
สมาชิกกลุมตามที่ระบุไวในมาตรา 222/12 วรรคสอง45 และศาลจะกําหนดระยะเวลาตามสมควร แต

                                                           
44  มาตรา 222/24 ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ศาลอาจมีคําสั่งใหมีการแบงกลุมยอย 

เนื่องจากมีลักษณะของความเสียหายที่แตกตางกันระหวางบุคคลในกลุม และในกรณีเชนนี้ศาลอาจสั่งใหมีการนํา
สืบถึงความเสียหายของกลุมยอยใหชัดเจนดวยก็ได คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด. 

45  ประกาศและคําบอกกลาวอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
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ตองไมนอยกวาสี่สิบหาวันเพื่อใหสมาชิกกลุมแจงความประสงคตอศาลวาตนจะออกจากสมาชิก
กลุมตามมาตรา  222/12(6)46และหากพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกกลุมมิอาจที่จะออกจากการ
เปนสมาชิกกลุมได เวนแตไดรับอนุญาตจากศาล และคําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุดตามมาตรา 222/13 
วรรคหนึ่ง47และสอง48ทั้งนี้เนื่องจากมีบางกรณีที่สมาชิกกลุมบางรายมีเหตุอันควรที่ไมอาจทราบวามี
การอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมโดยตนเองก็เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเขาลักษณะของสมาชิกกลุม
ดวย 

 สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการประกาศและสงคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม
นั้น ถือเปนคาใชจายในการดําเนินคดี ตามมาตรา 222/1149ซ่ึงโจทกมีหนาที่ตองนําเงินจํานวน
ดังกลาวมาวางศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุดอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม ซ่ึง
กรณีนี้ควรมีการกําหนดถึงกรณีที่โจทกไดเคยวางคาใชจายไวแลว แตตอมามีการเปลี่ยนตัวโจทกใน
ภายหลัง ไมวา จะดวยการที่โจทกทิ้งฟองหรือดวยประการอื่นใดวาโจทกที่ออกจากสถานภาพการเปน
โจทกจะไดรับการชดใชคาใชจายที่ไดออกไปแทนดวย กรณีที่ภายหลังปรากฏวาโจทกชนะคดี ทั้งนี้อาจ
กําหนดไวใน มาตรา 222/44  ผลของการบังคับคดีก็ได 
                                                                                                                                                                      

(1)  ช่ือศาลและเลขคดี 
(2)  ช่ือ และที่อยูของคูความและทนายความฝายโจทก 
(3)  ขอความโดยยอของคําฟองและลักษณะของกลุมบุคคลที่ชัดเจน 
(4)  ขอความที่แสดงวาศาลอนุญาตดําเนินคดีแบบกลุม และวันเดือนปที่ศาลมีคําสั่ง 
(5)  สิทธิของสมาชิกกลุมตามมาตรา 222/13 และมาตรา  222/14 
(6)  กําหนดวันเพื่อใหสมาชิกกลุมแจงความประสงคออกจากการเปนสมาชิกกลุม ทั้งนี้ ตามที่ศาล                  
       เห็นสมควรแตตองไมนอยกวาสี่สิบหาวัน 
(7)  ผลของการออกจากการเปนสมาชิกกลุม 
(8)  ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุม 
(9)  ช่ือและตําแหนงผูพิพากษาผูออกประกาศและคําบอกกลาว 

 46  มาตรา 222/12(6) กําหนดวันเพื่อใหสมาชิกกลุมแจงความประสงคออกจากการเปนสมาชิกกลุม ทั้งนี้ 
ตามที่ศาลเห็นสมควรแตตองไมนอยกวาสี่สิบหาวัน. 

 47  มาตรา 222/13 วรรคหน่ึง สมชิกกลุมมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดโดยแจงความประสงค
เปนหนังสือยื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา 222/12(6) และใหถือวาสมาชิกกลุมดังกลาวไม
เปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงคนั้นตอศาล. 

 48  มาตรา 222/13 วรรคสอง เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกลุมจะออกจากการเปน
สมาชิกกลุมไมได เวนแตจะไดรับการอนุญาตจากศาล คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด. 

 49  มาตรา 222/11 เมื่อศาลสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมถึงที่สุดแลว ใหศาลสั่งใหโจทกนําเงิน
คาใชจายในการดําเนินคดีมาวางตอศาลตามที่เห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง... . 
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                  4.4.8.2  ออกจากการเปนสมาชิกกลุม 
     ตามมาตรา 222/13  วรรคหนึ่ง  กําหนดใหสมาชิกที่แสดงความประสงคขอออกจาก

การเปนสมาชิกกลุมตอศาล ออกจากการเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงคนั้นตอศาล
ทําใหศาลไมมีดุลพินิจที่จะไมอนุญาตใหสมาชิกนั้นออกจากการเปนสมาชิกกลุม ซ่ึงแตกตางจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หลักเกณฑในขอ 23b ของวิธีพิจารณาความแพง (Federal Rules of Civil 
Procedure, Rule 23 (b)  มีการแบงแยกลักษณะคดีที่อาจมีการดําเนินคดีแบบกลุมไดออกเปนหลาย
ประเภท ซ่ึงคดีบางประเภทสมาชิกไมสามารถแสดงความประสงคออกจากการเปนสมาชิกกลุมได 
เชน คดีที่เกี่ยวของกับสิทธิพลเมือง (Civil Rights) หรือคดีที่ตองการเพียงคําส่ังศาลโดยไมมีการเรียก
คาเสียหาย (Injunctive or Declaratory Relief) เนื่องจากคดีประเภทนี้คําพิพากษาควรผูกพันสมาชิกทุก
คนโดยไมมีขอยกเวน เชน นักโทษในเรือนจําฟองคดีเรียกรองสิทธิบางประการที่ถูกลวงลํ้าโดย
เจาหนาที่เรือนจํา คดีนี้ยอมผูกพันนักโทษทุกคนโดยไมสามารถแสดงความประสงคออกจากการ
เปนสมาชิกกลุมได ซ่ึงการแยกแยะลักษณะคดีของการดําเนินคดีแบบกลุมเชนนี้ยังสงผลตอการ
ประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบดวย กลาวคือ คดีบางประเภทก็ไมจําเปนตองประกาศแจงการ
ดําเนินคดีแกสมาชิกกลุม 

  เมื่อพิจารณามาตราตอๆไปในรางกฎหมายดังกลาวทําใหเห็นไดวา ไมมีการ
แยกแยะลักษณะคดีในการดําเนินคดีแบบกลุมอยางเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกําหนดไว
เฉพาะคดีที่มีโอกาสเกิดไดมากที่สุดเอาไวเทานั้น และคดีที่มีการรองขอดําเนินคดีแบบกลุมก็จะตอง
ประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบทุกคดี โดยไมมีขอยกเวน 

  อีกทั้งมาตรา 222/13 วรรคสอง ยังกําหนดใหสมาชิกกลุมไมสามารถออกจาก
การเปนสมาชิกกลุมไดอีกเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง “เวนแตศาลอนุญาต” แตตาม
มาตรา 222/29 และ 222/30 สมาชิกกลุมยังสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดอีกในกรณีที่จะมี
การประนีประนอมยอมความหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด โดยการพนจากการเปน  
สมาชิกกลุมตาม มาตรา 222/29 ที่ถือวาสมาชิกกลุมที่แจงความประสงคออกจากการเปนสมาชิก
กลุมและมิไดขอถอนความประสงคกอนศาลมีคําส่ังอนุญาตใหประนีประนอมยอมความหรือมอบ 
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตดังกลาว กรณีเชนนี้
จึงอาจจะไมเขาในกรณีขอยกเวน “เวนแตศาลอนุญาต” ตามมาตรา 222/13 วรรคสอง เนื่องจาก
เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย จึงควรมีการบัญญัติใหเห็นขอยกเวนและความสัมพันธกับการออกจาก
การเปนสมาชิกกลุมตามมาตรา 222/29 และ 222/30 ไวในมาตรานี้ดวย 
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     บุคคลที่ไดแจงความประสงคตอศาลที่จะขอออกจากการเปนสมาชิกกลุม ไมอาจ
ที่จะขอเขาเปนสมาชิกกลุมไดอีก ตามมาตรา 222/13 วรรคสาม50และตามมาตรา 222/13 วรรคทาย51  
ก็ยังไดบัญญัติหามมิใหสอดเขามาเปนโจทกรวมในการดําเนินคดีแบบกลุมตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 57 เนื่องจากกฎหมายตองการปองกันความยุงยากจากการดําเนินคดีโดย
ไมสุจริตของสมาชิกกลุมที่หวังผลเพียงเฉพาะคําพิพากษาที่เอ้ือประโยชนใหแกตน อีกทั้งสมาชิก
กลุมยังถูกจํากัดสิทธิมิใหยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทกไดยื่นฟองในคดีที่ไดรับอนุญาต
ใหดําเนินคดีแบบกลุม หรือหากมีการยื่นฟองคดีไวกอนสิ้นกําหนดระยะเวลาของการมีสิทธิออก
จากการเปนสมาชิกกลุม ศาลที่รับคําฟองดังกลาวไวพิจารณาก็จะตองจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ ตามมาตรา  222/15 วรรคสอง52ทั้งนี้เนื่องจากเปนไปตามหลักการที่วาปญหาขอเท็จจริงและ
ปญหาขอกฎหมายรวมกันของสมาชิกทั้งกลุมมีความสําคัญยิ่งกวาปญหาที่กระทบตอสิทธิของ
สมาชิกแตละคน 

          ดังนั้น จะเห็นไดวาสมาชิกกลุมไมไดเขามามีสวนในการดําเนินคดีแบบกลุม และ
มิไดมีฐานะเปนคูความในคดี  จึงไมมีหนาที่ใดๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเลย แตอยางไรก็
ตามสมาชิกกลุมทุกคนตองผูกพันตนตามผลของคําพิพากษาแหงคดีนั้นดวย จึงเห็นไดวาหากศาล
พิพากษาใหโจทกชนะคดี  ผลที่ตามมาคือ สมาชิกกลุมทุกรายมีสิทธิที่จะรับคาสินไหมทดแทนตาม
สัดสวนของความเสียหายที่ตนไดรับ โดยสมาชิกกลุมมีหนาที่ตองแจงความประสงคในการขอรับ
ชําระหนี้ตอเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 222/39 วรรคสอง53ดวย 

     มาตรา 222/14 สิทธิของสมาชิกกลุมควรรวมถึงกรณีการกําหนด “เงินรางวัล
ทนายความ” ดวยเนื่องจากเปนเรื่องสําคัญและอาจจะมีจํานวนสูงมากจนเปนเหตุใหสมาชิกกลุม

                                                           
50  มาตรา 222/13 วรรคสาม บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมแลว จะรองขอกลับเขามาเปนสมาชิก

กลุมอีกไมได. 
51  มาตรา 222/13 วรรคทาย สมาชิกกลุมและบุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะรองสอดเขามาเปน

โจทกรวมในการดําเนินคดีแบบกลุมโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา 57 ไมได. 
52  มาตรา 222/15 วรรคสอง ในกรณีที่สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุม ไดยื่นฟองคดีไว

กอนสิ้นกําหนดเวลาของการออกจากสมาชิกกลุม ใหศาลที่ไดรับฟองไวนั้นมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ. 

53  มาตรา 222/39 วรรคสอง ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้เปนเงินหรือชําระหนี้เปนเงิน
รวมอยูดวย ใหศาลตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการตอไป รวมทั้งกําหนดวันตามที่เห็นสมควรในประกาศ
และคําบอกกลาวตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหสมาชิกกลุมยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานบังคับคดี แตถาเปนกรณีที่
ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้อยางอื่นและจําเปนจะตองมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนแก
การบังคับตามคําพิพากษา โจทกอาจยื่นคําขอตอศาลเพื่อต้ังเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการได. 
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ไมไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนก็ได แตโครงสรางกฎหมายดังที่ปรากฏขณะนี้ยังไมเอ้ือตอการคัดคาน
เกี่ยวกับเงินรางวัลทนายความ เพราะกฎหมายไมไดเปดโอกาสใหสามารถทําได โดยการกําหนดคา
ทนายความรวมอยูในคําพิพากษาโดยไมมีการไตสวนรวบรวมขอมูลความเห็นกอน และเมื่อกําหนด
ในคําพิพากษาแลว กฎหมายก็ไมไดใหสิทธิสมาชิกกลุมในการอุทธรณดวย มาตรา 222/15 วรรค
หนึ่ง  กําหนดหามมิใหสมาชิกกลุมที่มิไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกัน
กับที่โจทกไดยื่นฟอง ซ่ึงแปลความไดวา สมาชิกกลุมที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมแลวยอม
สามารถยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นได  ซ่ึงมีปญหาวาคูความจะรองขอหรือศาลจะสั่งใหมีการ
รวมพิจารณาคดีเหลานี้เขาดวยกันไดหรือไม ในกรณีเชนนี้เห็นวานาจะอยูในดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาและอาจใหมีการรวมพิจารณาได  หากจะเปนการสะดวกและเปนประโยชนตอการ
ดําเนินคดี   

     มาตรา 222/16 วรรคหนึ่ง กรณีที่ศาลจะยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุมซึ่งราง
กําหนดใหอาจจะเกิดจากกรณีที่ “ความปรากฏตอศาลเอง” หรือ “ตามคําแถลงของคูความฝายใดฝาย
หนึ่ง” ซ่ึงโดยหลักแลวศาลไมจําตองฟงคูความอีกฝายหนึ่งกอน กรณีจึงอาจจะมีปญหาไดวาในกรณี
ที่  (ก) จําเลยยื่นคําแถลงดังกลาวโดยโจทกไมรับรู การสั่งอนุญาตจะทําใหเกิดความเสียหายแกคดี
โจทกอยางมากและคําส่ังศาลตามมาตรานี้ถือเปนที่สุดตามวรรคสามดวย และ (ข) โจทกเปนฝายยื่น
คําแถลงภายหลังเห็นวาตนเสียเปรียบในเชิงคดีจึงขอยกเลิกเพื่อใหสามารถไปยื่นฟองและขอ
ดําเนินคดีแบบกลุมในเรื่องใหมได จําเลยอาจจะมีผลประโยชนที่ประสงคใหดําเนินคดีแบบกลุมตอไป
เพื่อตนจะไดไมถูกดําเนินคดีลักษณะเดียวกันจากสมาชิกกลุมรายอื่นอีก ดังนั้น อยางนอยการจะให
คูความขอยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุมจึงควรตองทําเปน “คํารอง” เพื่อใหศาลตองแจงใหอีกฝาย
ทราบกอนและอาจจะมีการไตสวนตามที่เห็นสมควรได  

     มาตรา 222/16 วรรคสอง กรณีที่ศาลมีคําส่ังใหหาทนายความใหมโดยไมใชกรณี
ที่ทนายความขอถอนตัวเองจะมีผลกระทบตอทนายความอยางมากเพราะตนไดลงทุนลงแรงในคดี
ไปมาก จึงควรตองฟงเหตุผลของทนายความดวยโดยอาจจะมีการไตสวนกอนมีคําส่ัง 

     ทนายความที่ศาลสั่งใหเปลี่ยนเนื่องจากทําหนาที่ไมดีตามมาตรานี้จะมีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลตามมาตรา 222/37 หรือไม กรณีเชนนี้อาจจะแบงไดเปนสองสวนคือเงินรางวัลเพื่อตอบ
แทนการทํางานและการชดเชยคาใชจาย โดยควรใหศาลอาจใชดุลพินิจใหมากนอยเพียงใดก็ได แต
อยางนอยอาจจะใหคาชดเชยคาใชจายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและสมาชิกกลุมไดรับประโยชนดวย 

     การดําเนินการจัดหาทนายความคนใหมซ่ึงสมาชิกกลุมมีสิทธิหาทนายความคน
ใหมมาทําหนาที่แทน ควรจะตองมีวิธีการแจงใหสมาชิกกลุมทราบสิทธิของตนและเหตุการณที่
เกิดขึ้นดวยเนื่องจากเปนกระบวนการที่สมาชิกกลุมอาจจะไมไดเกี่ยวของมาแตตนจึงอาจจะไมรู
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ขอมูลและสิทธิของตน แตวิธีการแจงอาจจะใชวิธีการที่เสียคาใชจายนอยกวาการแจงสิทธิที่สําคัญ
ในกรณีอ่ืน 
                4.4.8.3  การดําเนินกระบวนพิจารณากอนสืบพยาน 

    สมาชิกกลุมที่ไดรับการบอกกลาวการอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม และเมื่อ
จําเลยไดยื่นคําใหการภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
แลว ตามมาตรา 222/17 ใหศาลกําหนดวันนัดพรอมกอนการสืบพยาน โดยใหคูความทุกฝายมาศาล 
ทั้งนี้วันนัดพรอมกอนการสืบพยานมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเปดโอกาสใหมีการเจรจาตกลงกัน
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินคดีที่มีขอพิพาทกันตอไป โดยการไกลเกลี่ย หรือนําวิธีอนุญาโตตุลาการมา
ชวยระงับขอพิพาทเพื่อใหคดีเสร็จไปทั้งหมด หรือแตบางสวน 

          เมื่อศาลอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม กอนเริ่มกระบวนพิจารณาศาลตองมีคําสั่ง
นัดพรอมโดยใหคูความทุกฝายมาศาลและจะตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
ดังนี้ 

     การไกลเกลี่ย หรือการอนุญาโตตุลาการ  
     กอนที่จะมีการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ตองมีการไกลเกล่ียขอพิพาท หรือนํา

วิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชเพื่อใหคดีเสร็จไปจากศาล ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง(ฉบับที่...) พ.ศ....มาตรา 222/17 ซ่ึงมีหลักการในลักษณะที่
คลายบทบัญญัติในเรื่องคดีมโนสาเร แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 193 วรรค
สอง54ที่กําหนดใหในวันนัดพิจารณาในคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยาก ศาลตองทําการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท ซ่ึงกฎหมายมีความมุงหมายเพื่อใหคดีเสร็จไปดวยการตกลงกัน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ดวยกันทั้งสองฝาย โดยมีผูพิพากษาทําหนาที่เปนคนกลางใหกับคูความ และหากไมอาจตกลงกันได 
จึงใหจําเลยยื่นคําใหการ และดําเนินการสืบพยานในวันสืบพยานในวันเดียวกันนั้น 

     ขอแตกตางระหวางการไกลเกล่ียกับการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ คือ
ผูทําหนาที่อนุญาโตตุลาการจะเปนผูช้ีขาดขอพิพาทคลายกับการชี้ขาดโดยศาล แตอาจทําไดเร็วกวา 
เนื่องจากมีขั้นตอนในการชี้ขาดที่อนุญาโตตุลาการเปนไปตามที่อนุญาโตตุลาการแตละแหงกําหนด 
หรือตามที่คูความตกลงกําหนดกันเอง ซ่ึงอาจตกลงลดขั้นตอนบางประการตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงลงได  อีกทั้งชวยลดปญหาที่เกิดในชั้นศาลอันเนื่องมาจากการ
ขาดความชํานาญของผูพิพากษาในการที่จะวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไดดวย 
                                                           

54  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 193 วรรคสอง ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลย
มาพรอมกันแลวใหศาลไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้นกอน. 
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     ทนายความที่ศาลสั่งใหเปลี่ยนเนื่องจากทําหนาที่ไมดีตามมาตรานี้จะมีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลตามมาตรา 222/37 หรือไม  กรณีเชนนี้อาจจะแบงไดเปนสองสวนคือเงินรางวัลเพื่อตอบ 
แทนการทํางานและการชดเชยคาใชจาย โดยควรใหศาลอาจใชดุลพินิจใหมากนอยเพียงใดก็ได แต
อยางนอยอาจจะใหคาชดเชยคาใชจายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและสมาชิกกลุมไดรับประโยชนดวย
การดําเนินการจัดหาทนายความคนใหมซ่ึงสมาชิกกลุมมีสิทธิหาทนายความคนใหมมาทําหนาที่
แทน ควรจะตองมีวิธีการแจงใหสมาชิกกลุมทราบสิทธิของตนและเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยเนื่องจาก
เปนกระบวนการที่สมาชิกกลุมอาจจะไมไดเกี่ยวของมาแตตนจึงอาจจะไมรูขอมูลและสิทธิของตน 
แตวิธีการแจงอาจจะใชวิธีการที่เสียคาใชจายนอยกวาการแจงสิทธิที่สําคัญในกรณีอ่ืน 

         มาตรา 222/20 วรรคหนึ่ง  การใหอํานาจศาลในการแสวงหาพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมนับวาเปนวิธีการที่ดีและกอใหเกิดความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น แตในทางปฏิบัติอาจจะมี
ขอขัดของเนื่องจากศาลมีขอมูลแตเฉพาะที่คูความนําเสนอ ในขณะที่ขอมูลที่เปนประโยชนอ่ืน 
คูความอาจจะหลงลืมหรือจงใจไมแจงใหศาลทราบก็ได กรณีเชนนี้ศาลอาจจะไมมีโอกาสรูถึงความ
มีอยูหรือความสําคัญของพยานหรือหลักฐานอื่น ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้อาจจะเกิดขึ้นและเขา
สูสํานวนไดดวยการเปดชองทางให “สมาชิกกลุม” สามารถยื่นคําแถลงใหขอมูลตอศาลไดซ่ึงจะ
เปนชองทางหนึ่งให สมาชิกสามารถรักษาผลประโยชนของตนไดดวย โดยกระบวนการของ “คํา
แถลง” ไมนาจะกอใหเกิดความลาชาหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีเนื่องจากศาลไมจําตองไต
สวนและอาจจะใหความสําคัญมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล ในกรณีเชนนี้อาจจะ
พิจารณาปรับปรุงมาตรา 222/14 เพื่อรองรับสิทธิดังกลาวนี้ดวย 

         มาตรา 222/20 วรรคสอง การใหความเห็นของ “ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ” 
ควรใหสามารถทําไดดวยการเสนอบันทึกความเห็นเปนลายลักษณอักษรเพื่อความละเอียดและ
รวดเร็วในการสืบพยาน โดยอาจนํามาตรา 222/21 และ 222/23 (ซ่ึงอาจพิจารณารวมถึงกรณี
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศตามมาตรา  222/22 ดวย) มาใชบังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม แตตอง
กําหนดใหเปนกรณีที่ศาลเห็นสมควรใหดําเนินการดังกลาวไดเองโดยไมตองใหคูความมีคําขอดังเชน
กรณีของมาตรา 222/21 

         มาตรา 222/24  การแบงกลุมยอยเปนวิธีการที่ชวยทําใหการดําเนินคดีมีการ
แยกแยะชัดเจนระหวางผูที่ไดรับความเสียหายที่ตางกันและไมกอใหเกิดปญหาของประโยชนที่ทับ
ซอนหรือขัดแยงกันระหวางสมาชิกกลุมตางๆ แตในการดําเนินคดีตอไปไมวาจะในสวนของการนํา
สืบพยานหลักฐานหรือกรณีอ่ืนจําเปนตองมีผูดําเนินการแทนกลุมยอยและมีทนายความที่ทําหนาที่
วาตางแทนสมาชิกกลุมยอยนั้น กรณีนี้คงไมสามารถให “โจทก” หรือ “ทนายความโจทก” ทําหนาที่
ไดเนื่องจากการที่เกิดกลุมยอยมีสาเหตุจากความแตกตางของความเสียหายและผลประโยชน
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ระหวางสมาชิกกลุมยอยกับโจทกซ่ึงมีความเสียหายและผลประโยชนเปนอยางเดียวกับสมาชิกกลุม
ในสวนอื่น การที่สมาชิกกลุมที่มีความเสียหายคลายคลึงกับโจทกไดรับการชดใชมากขึ้นอาจจะเปน
สาเหตุใหความเสียหายของสมาชิกกลุมยอยไดรับชดใชนอยลง ไมวาจะเปนในสวนการชดใชใน
การเจรจาประนีประนอมยอมความ หรือการบังคับคดีที่ทรัพยสินอาจจะมีอยูอยางจํากัด 

         ในปญหานี้จึงควรกําหนดใหมี “โจทกรวม” และ “ทนายความโจทกรวม” เพื่อทํา
หนาที่แทนสมาชิกกลุมยอยแตละกลุม โดยขั้นตอนการแตงตั้งโจทกรวมหรือทนายความโจทกรวม
อาจกําหนดรายละเอียดในขอกําหนดประธานศาลฎีกาก็ได ในกรณีนี้อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมอํานาจ
สวนนี้ใหชัดเจนในมาตรา 222/2 

         มาตรา 222/29 ในกรณีที่โจทกไมนําเงินคาใชจายมาวางตามมาตรานี้ อาจจะ
พิจารณาใหถือเปนกรณีหนึ่งที่ใหสามารถเขาเปนคูความแทนที่ไดตามมาตรา 222/25 เพื่อให
กระบวนการประนีประนอมยอมความซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการดําเนินคดีและผูเกี่ยวของ
สามารถดําเนินการตอไปได 

         อีกทั้ง ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง      
(ฉบับที่..) พ.ศ. ...มาตรา 222/29 และมาตรา 222/30 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตกลงประนีประนอม
ยอมความ และการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการไวตามลําดับ ดังนี้ 

         1)  การเปดเผยพยานหลักฐานและพยานวัตถุ 
        การดําเนินกระบวนพิจารณาแบบกลุม ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง(ฉบับที่...) พ.ศ....มีวัตถุประสงคเพื่อลดความซ้ําซอนในการ
ดําเนินคดีและลดปริมาณคดีที่จะนําขึ้นสูศาลภายใตขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันเพื่อเปนการ
ประหยัดเวลา คาใชจาย และเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมในผลแหงคดี ดังนั้นนอกจากจะตองแสดง
รายการพยานหลักฐานที่ตนตองการนํามาพิสูจนขอเท็จจริงในการยื่นบัญชีระบุพยาน กฎหมายยังได
กําหนดขั้นตอนพิเศษในการดําเนินคดีแบบกลุมที่มีความแตกตางออกไปจากการดําเนินกระบวน
พิจารณาในคดีสามัญโดยคูความทั้งสองฝายที่ประสงคจะนําสืบพยานหลักฐานตางๆ เพื่อสนับสนุน
ขออางของตนตองนําตนฉบับพยานหลักฐานตางๆ รวมทั้งพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครอง
ของคูความอีกฝาย หรือบุคคลภายนอกที่ถูกหมายเรียกเขาสูสํานวนแหงคดีมาเปนคูความตามคําส่ัง
ศาล ตามมาตรา 222/17(2) วรรคสอง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่...)  พ.ศ....ทั้งนี้ตองนํามาแสดงตอศาลเพื่อใหศาลและคูความอีกฝายไดตรวจสอบ
กอนวันนัดพรอม ทั้งนี้เพื่อมิใหมีการจูโจมทางพยานหลักฐานในการสืบพยาน ซ่ึงหากคูความมี
เหตุขัดของหรือเหตุจําเปนไมสามารถนําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลไดและศาลเห็นวามีเหตุอัน
สมควรก็อาจเลื่อนวันนัดพรอมออกไปเพื่อเปดโอกาสใหแกคูความในการติดตามนําพยานมาแสดง
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ใหศาลและคูความอีกฝายไดตรวจสอบ แตทั้งนี้หากเปนกรณีที่คูความจงใจไมดําเนินการแสดง
พยานหลักฐาน กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษไวคือ ศาลจะไมรับฟงพยานหลักฐานนั้นในการ
พิจารณาคดี เวนแตเปนพยานหลักฐานสําคัญอันเกี่ยวกับประเด็นแหงคดีตามมาตรา 222/17 (2) 
วรรคส ี่  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...)พ.ศ....โดยที่
กฎหมายกําหนดใหการดําเนินคดีแบบกลุมมีวันนัดพรอมใหถือวาเปนวันชี้สองสถาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและใหศาลกําหนดวันนัดสืบพยานตอไป โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา
สิบวันนับแตวันนัดพรอมวันสุดทาย ดังนั้นระยะเวลาการยื่นบัญชีระบุพยาน มาตรา 222/18 ได
กําหนดระยะเวลาใหคูความยื่นบัญชีระบุพยานกอนวันนัดพรอมไมนอยกวาสิบหาวัน และสามารถ
ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไดหลังจากมีการยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกแลวกอนศาลดําเนนิกระบวน
พิจารณาในวันนัดพรอมเสร็จ ตามมาตรา 222/18 วรรคแรก ซ่ึงเปนการกําหนดระยะเวลาใหคูความ
ตองดําเนินกระบวนพิจารณาที่ส้ันกวาการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในการดําเนินคดีสามัญ ซ่ึง
สามารถขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแตวันสืบพยานนัดแรกตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88 วรรคสอง55 สวนในกรณีที่คูความไมสามารถยื่นบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติมไดทันกําหนด ก็สามารถยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได 
หากศาลเห็นวาเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและเปนการเปดโอกาสใหคูความสามารถ
ตอสูคดีไดเต็มที่ อันเปนการอํานวยประโยชนแหงความยุติธรรมใหแกคูความในการที่จะเสนอ
พยานหลักฐานตอศาลซึ่งไมตองถูกจํากัดสิทธิโดยข้ันตอนของกระบวนพิจารณา ซ่ึงเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 86 วรรคสาม56 และมาตรา 88 วรรคทาย57 

                                                           
55  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88 วรรคสอง บัญญัติวา ถาคูความฝายใดมีความจํานง

จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหยื่นคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและ
สําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันสืบพยาน. 

56  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 86 วรรคสาม บัญญัติวา เมื่อศาลเห็นวาเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม เปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาล
ทําการสืบพยานหลักฐานตอไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใด 
รองขอ. 

57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88 วรรคทาย บัญญัติวา เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหยื่น
บัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณีไดสิ้นสุดลงแลว ถาคูความฝายใดซึ่งไดยื่นบัญชีระบุ
พยานไวแลว มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบเพื่อ
ประโยชนของตน หรือไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยูหรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด  หรือถาคูความฝาย
ใดซึ่งมิไดยื่นบัญชีระบุพยานแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความฝายนั้น อาจยื่นคํารองขออนุญาตอางพยานหลักฐานเชนวานั้นตอศาลพรอมกับ
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      2)  การกําหนดแนวทางในการพิจารณาคดี 
    การดําเนินคดีแบบกลุมเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อกลุมสมาชิก

ผูเสียหายจํานวนมาก โดยรวมถึงกลุมสมาชิกที่มิไดเขามาเปนคูความในคดีกับโจทกดวย ดังนั้นเพื่อ
ดูแล สมาชิกของกลุมทุกรายที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงเดียวกัน 
กฎหมายจึงไดกําหนดใหศาลที่ดําเนินคดีแบบกลุมมีบทบาทในการดําเนินคดีในวันนัดพรอมซ่ึงมี
สองประการที่สําคัญคือ การกําหนดประเด็นขอพิพาท และการกําหนดรายละเอียดแหงวิธีการใน
การดําเนินกระบวนพิจารณา58 

      3)  ผลของการมีฐานะเปนสมาชิกกลุม 
           ตามมาตรา 222/35 วรรคแรก59 บัญญัติใหสมาชิกกลุมที่ไมไดแจงความประสงค

ที่จะออกจากการเปนสมาชิกกลุมตองผูกพันตามคําพิพากษาในคดีนั้น แมวาตนมิไดเขาเปนคูความ
ในคดีก็ตาม ทั้งนี้กฎหมายก็ไดกําหนดใหสมาชิกกลุมดังกลาวมีสิทธิตาม มาตรา 222/14   ดังนี้ 

           (1)  เขาฟงการพิจารณาคดี 
           (2)  รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบตัิตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

222/9 (5)60 
           (3)  ขอตรวจเอกสารทั้งหมด หรือบางสวนในสํานวนความ หรือขอคัดสําเนา

เอกสารเหลานัน้ 
           (4)  จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุม ตามมาตรา 

222/16 วรรคสอง61 

                                                                                                                                                                      

บัญชีระบุพยานและสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอนพิพากษาคดีและถาศาลเห็นวาเพื่อใหการ
วินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม จําเปนจะตองสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น ก็ใหศาล
อนุญาตตามคํารอง. 

58  บุษรานี   หงษาคํา.  (2549).  ขอพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงโดยผูแทนกลุมผูเสียหาย.                    
หนา 88-110.  

59  มาตรา 222/35 วรรคแรก คําพิพากษาของศาลมีผลเปนการผูกพันคูความและสมาชิกกลุม และในกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาใหโจทกชนะคดี ใหโจทกหรือทนายความโจทกมีอํานาจดําเนินการบังคับคดีแทนโจทกและ
สมาชิกกลุม. 

60  มาตรา 222/9 (5) โจทกไดแสดงใหเห็นวา โจทกเปนสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอด
ทั้งการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิกกลุม ตามขอกําหนดที่ออกโดยประธานศาลฎีกา ถามี และโจทกรวมทั้ง
ทนายความโจทกเสนอใหเปนทนายความของกลุมสามารถดําเนินคดีคุมคริงสิทธิของกลุมบุคคลไดอยางเพียงพอ
และเปนธรรม. 
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           (5)  รองขอเขาแทนที่โจทกโดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติในสวนที่ 3 ของหมวด
นี้ 

           (6)  คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทกตาม มาตรา 222/25 การที่โจทกขอถอน
ฟองตามมาตรา 222/28 การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี
ตาม มาตรา 222/29 และการที่คูความมีการตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดตาม 
มาตรา 222/30 

              ตามมาตรา 222/36 (3)  คําพิพากษาจะตองระบุ “จํานวนเงินที่จะตองชําระแกโจทก” ไว
อยางชัดเจนดวย แตกรณีอาจจะเกิดปญหาขึ้นไดวาสมาชิกกลุมที่มาขอรับชําระหนี้มีจํานวนนอยทํา
ใหมีเงินเหลืออยูภายหลังชําระหนี้แกสมาชิกที่มาขอรับชําระ (กรณีนี้คงจะไมสามารถใหสมาชิกที่มี
ขอรับชําระหนี้แบงจํานวนที่ศาลกําหนดจนหมดได เนื่องจากอาจจะทําใหสมาชิกไดรับชาํระหนีเ้กนิ
กวาความเสียหายที่ตนไดรับ เชนในกรณีการกระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยดวยการใชขอมูลภายใน สมาชิกแตละคนมีสิทธิไดรับแตเฉพาะสวนตางระหวาง
ราคาหลักทรัพยที่ตนซื้อหรือขายไปกับราคาที่ควรจะเปนหากไมมีการกระทําความผิดดังกลาว ซ่ึง
จํานวนเงินที่แตละคนมีสิทธิไดรับจะมีวิธีการคํานวณที่ชัดเจนอยูแลว) ปญหาดังกลาวนี้มีโอกาส
เกิดขึ้นไดงายโดยเฉพาะในคดีอยางคดีส่ิงแวดลอมที่ผู เสียหายแตละคนอาจจะมีสิทธิไดรับ
คาเสียหายไมสูงนัก ทําใหอาจจะไมคุมคาที่จะมาดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ 

          การคืนเงินสวนที่เหลือใหแกจําเลยก็จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมและยิ่งจะ
สงเสริมใหจําเลยกระทําความผิดอีกเพราะอยางนอยตนจะสามารถเก็บ “กําไร” สวนหนึ่งจากการ
กระทําความผิดของตนไวได อีกทั้งจํานวนเงินที่กําหนดในคําพิพากษาเปนจํานวนที่ชัดเจนแลววา
เปนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของจําเลยอยางแทจริง 

          กรณีดังกลาวนี้อาจจะใหศาลสามารถมีคําส่ังใหนําเงินไปทําใหเกิดประโยชนแก
สมาชิกกลุมที่ไมไดขอรับชําระหนี้ เชน การใหนําเงินไปสนับสนุนโครงการฟนฟูส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่ที่สมาชิกกลุมอาศัยอยู หรือแมกระทั่งการมีคําสั่งใหเงินตกเปนของแผนดิน เปนตน ในกรณี
เชนนี้อาจจะเพิ่มเติมใน มาตรา 222/38 ใหรองรับอํานาจดังกลาวนี้ดวย เพราะมิฉะนั้น วิธีการและ
เงื่อนไขที่ศาลสามารถกําหนดไดจะตองเปนไปเพื่อการบังคับตามมาตรา 222/36(3) เทานั้น การที่
ศาลจะมีคําสั่งลักษณะดังกลาวนี้ไดอาจจะเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเชนโจทกหรือทนายความโจทก

                                                                                                                                                                      
61  หากความปรากฏตอศาลในระหวางการพิจารณาวาทนายความโจทกไมสามารถดําเนินคดีคุมครอง

สิทธิของกลุมบุคคลไดอยางเพียงพอและเปนธรรม หรือทนายความฝายโจทกขอถอนตัวจากการดําเนินคดี ศาล
อาจมีคําสั่งใหโจทกและสมาชิกกลุมจัดหาทนายความใหมมาดําเนินคดีแทนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด หาก
โจทกและสมาชิกกลุมเพิกเฉยไมดําเนินการดังกลาว ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม. 
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หรือแมแตจําเลยยื่นคําแถลงใหขอมูลหรือทางเลือกเพื่อศาลใชประกอบการพิจารณาก็ได 
นอกจากนั้นอาจจะตองเพิ่มเติมในมาตรา 222/44 ใหสอดคลองกันดวย 

         มาตรา 222/37  ควรมีกระบวนการไตสวนเกี่ยวกับการกําหนดเงินรางวัลดวยเพื่อ
เปดโอกาสใหจําเลยหรือสมาชิกกลุมโตแยงคัดคานหรือแสดงเหตุผลของตน 

         มาตรา 222/39 วรรคสาม  การยื่นคําขอรับชําระหนี้กรณีมีเหตุสุดวิสัยทําใหไม
สามารถขอรับชําระหนี้ภายกําหนดเวลาตามมาตรา 222/39 วรรคสองได รางกําหนดใหตองยื่น 
“ภายใน 30 วันนับแตวันพนกําหนดเวลา” กรณีอาจจะมีปญหากรณีที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังไมหมดไป
ภายในระยะเวลาดังกลาว ทําใหถึงอยางไรสมาชิกกลุมรายนั้นไมสามารถขอรับชําระหนี้ไดอยูดี จึง
ควรกําหนดใหยื่นคําขอรับชําระหนี้ไดภายใน 30 วันนับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง แตอาจจะ
มีการกําหนดระยะเวลาสุดทายที่ไมวากรณีจะเปนเชนไรก็ไมสามารถยื่นคําขอรับชําระหนี้ไดอีก 
โดยอาจจะกําหนดใหสัมพันธกับระยะเวลาในการขอเฉลี่ยทรัพยในคดีสามัญก็ได 

         การตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ตาม มาตรา 222/40 กําหนดใหสมาชิกกลุม
รายอื่นอาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกผูยื่นคําขอรับชําระหนี้ได รางฯมิได
กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกกลุมรายอื่นที่จะขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ ซ่ึงอาจทําใหมี
การใชกระบวนการนี้เปนชองทางในการบังคับคดีลาชาได กรณีนาจะจํากัดสมาชิกผูมีสิทธิขอตรวจ
และโตแยงคําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุมผูอ่ืนเฉพาะสมาชิกที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวแลว
เทานั้น  ทั้งนี้เพื่อใหมีการตรวจสอบระหวางสมาชิกผูยื่นคําขอรับชําระหนี้ดวยกัน หากไมจํากัดไว
จะทําใหสมาชิกที่ไมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้หรือสมาชิกกลุมผูไมเปดเผยชื่อ (Unnamed Class 
Members)  มีโอกาสเขามาโตแยงไดทั้งที่ตนไมไดมีสวนไดเสียในการขอรับชําระหนี้แลว 

        มาตรา 222/44  ผูเขียนมีความเห็นวา ควรพิจารณาใหความสําคัญแกลําดับการ
ไดรับชําระหนี้ของคาฤชาธรรมเนียมใชแทนโจทกใหอยูในลําดับกอนเงินรางวัลทนายความหรือ
อยางนอย ควรอยูในลําดับเดียวกัน เนื่องจากเงินสวนนี้เปนคาใชจายที่ไดมีการชําระไปจริง ไมไดมี
สวนของการหากําไรหรือเปนผลประโยชนตอบแทนพิเศษแตอยางใดการวางลําดับการไดรับชําระ
หนี้ไวหลังอาจจะลดแรงจูงใจของโจทกที่จะทดรองออกคาใชจายไปจํานวนมากแทนสมาชิกกลุม
ทั้งหมดดวยเกรงวาอาจจะไมไดรับชําระหนี้คืนกรณีที่กําหนดไวในลําดับเดียวกันก็จะชวยใหในกรณี
ที่จําเลยมีทรัพยสินไมเพียงพอที่จะชําระหนี้สวนนี้คืนทั้งหมดทั้งโจทกและทนายความจะไดแบงกับ
รับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดสวนของสวนไดเสียของแตละคนโดยไมตองผลักภาระให
โจทกเปนผูแบกรับไวแตเพียงผูเดียว และควรกําหนดถึงสิทธิของผูที่เคยทําหนาที่เปนโจทกแต
ตอมาไดมีการเปลี่ยนตัวโจทกภายหลังใหไดรับการชดใชคืนคาฤชาธรรมเนียมสวนที่ตนเคยออกทด
รองจายไป เพราะในขณะที่ศาลพิพากษาใหกลุมชนะคดี บุคคลนี้ไมไดมีสถานะเปนโจทกแลวทําให
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อาจมีขอสงสัยในการบังคับใชวา  ผูที่พนสถานการณเปนโจทกไปจะมีสิทธิไดรับการชดใชเงินทด
รองคาใชจายไปหรือไม เพียงใดมาตรา 222/46 การหามมิใหสมาชิกกลุมอุทธรณในกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากกรณีตามมาตรา 222/42 เร่ืองคําขอรับชําระหนี้นาจะเปนวิธีการที่จํากัดสิทธิของ
สมาชิกกลุมมากเกินไป และทําใหสมาชิกกลุมอาจจะไมมีมาตรการคุมครองสิทธิของตนไดอยาง
เพียงพอ เพราะมีสิทธิเพียงตรวจสอบและคัดคานในการดําเนินการเฉพาะบางเรื่อง แตเมื่อคําคัดคาน
ของตนไมเปนผลก็จะไมสามารถเยียวยาดวยวิธีการอื่น โดยเฉพาะในกรณีเชนการประนีประนอม
ยอมความที่คูความอื่นไมติดใจที่จะโตแยง จึงควรพิจารณาใหสิทธิในการอุทธรณใหกวางขึ้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหสิทธิสมาชิกกลุมที่ไดโตแยงในเรื่องตางๆ ไวมีสิทธิอุทธรณในประเด็นที่
ตนโตแยงไวดวย ในกรณีนี้ก็อาจพิจารณาใชหลักการทํานองเดียวกันก็ได   

        การใหสิทธิในการโตแยงคัดคานก็ดี หรือการอุทธรณก็ดีแกสมาชิกกลุมให
สามารถเขามามีบทบาทในคดีแมวาจะทําใหคดีลาชาขึ้นและเพิ่มความสลับซับซอนในกระบวน
พิจารณา แตหากเปรียบเทียบกับการใหสมาชิกกลุมแตละรายที่ตองการรักษาผลประโยชนของตน
ตองไปฟองรองเปนคดีแยกตางหากจะเห็นไดวาการใหสมาชิกกลุมเหลานี้ดําเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีเดียวกันยังยุงยากนอยกวาการที่กฎหมายไมมีมาตรการที่ทําใหสมาชิกกลุมเหลานี้เห็นวาการ
อยูรวมเปนสมาชิกกลุมจะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมอาจจะเปนปจจัยที่บีบบังคับใหผูที่ควรเปน
สมาชิกกลุมเหลานี้ตองออกจากการเปนสมาชิกเพื่อไปฟองรองเปนคดีสวนตัวที่มีโอกาสดําเนินการ
ตางๆ ไดมากกวา หากมีผูคิดทํานองนี้หลายรายจะทําใหการดําเนินคดีแบบกลุมไมมีประสิทธิภาพ
ดังที่กฎหมายประสงคจะใหเกิดขึ้น 

 มาตรา 222/47 การดําเนินคดีแบบกลุมถือเปนคดีที่มีความสําคัญเนื่องจากเกี่ยวของ
กับสมาชิกกลุมจํานวนมากที่ไมมีโอกาสเขามาดําเนินคดีไดดวยตนเอง กฎหมายจึงจําเปนตองให
ความคุมครองสมาชิกกลุมเหลานี้อยางเพียงพอ การใชสิทธิอุทธรณเปนมาตรการหนึ่งของกฎหมาย
ที่จะสามารถชวยตรวจสอบใหแนใจวาคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลชั้นตนชอบดวยกฎหมายและ
เปนธรรม หากกําหนดขอหามอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงโดยพิจารณาเฉพาะจากทุนทรัพยของ
โจทกกับจําเลย อาจจะมีผลทําใหคดีที่ดําเนินแบบกลุมจํานวนมากตองหามอุทธรณเนื่องจากสวนได
เสียของสมาชิกกลุมแตละรายรวมทั้งโจทกอาจจะมีจํานวนไมมากนัก ดังเชนในคดีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม สวนใหญทุนทรัพยที่ควรนํามาใชเปนหลักเกณฑควรจะเปนทุนทรัพยของสมาชิกกลุม
ทั้งหมด แตการนําเงินมาวางศาลตลอดจนคาขึ้นศาลชั้นอุทธรณควรคิดเฉพาะจากทุนทรัพยที่พิพาท
ระหวางโจทกกับจําเลย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป  
การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) นับไดวาเปนนวัตกรรมทางกฎหมายในรูปแบบ

ใหมในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพง ซ่ึงบุคคลที่ถือวาเปนสมาชิกกลุมอาจไดรับ
ผลประโยชนหรือผลกระทบจากการดําเนินคดีโดยไมจําเปนตองเขามาเปน “คูความ” แตตาม
กฎหมายที่ใชกันในปจจุบันตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอันกําหนดใหผู
ที่จะไดรับประโยชนหรือไดรับผลกระทบของการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลจะตองเปน
บุคคลผูซ่ึงอยูในฐานะ “คูความ” ในคดีนั้นเทานั้น และสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุมที่เกี่ยวของกับ
การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนของไทยในปจจุบันก็ตองเปนไปตามบทบัญญัติในพระราช 
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวาการดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวของไทย ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนในตลาดทุน อันเปนมูลเหตุประการหนึ่งที่อาจนําไปสู
การขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของไทย จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่กฎหมายของ
ไทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางมาตรการปองกันในรูปแบบตางๆ ออกมา  ดังนั้นการนํา
วิธีการฟองคดีแบบกลุม (Class Action) ตาม Federal Rules of Civil Procedure ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการดําเนินคดีโดยผูแทน (Representative Proceedings) ตาม Federal Court of 
Australia Act 1976 ของประเทศออสเตรเลีย มาประยุกตใชอยางเหมาะสมเพื่อเยียวยาแกไขปญหา
ใหแกผูลงทุนในหลักทรัพยจึงเปนหลักการที่มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การนํามาซึ่งความยุติธรรมอยางสูงสุดแกคูความทุกฝาย โดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหุนของไทยใน
ปจจุบันที่บอยครั้งที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับ
การคาหลักทรัพยทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ทั้งนี้ในการดําเนินคดีแบบกลุมมีหลักการวา หากมี
ผูลงทุนรายใดรายหนึ่งไดฟองคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางเดียวกันไวแลว ผูลงทุนราย
อ่ืนๆ แมจะมิไดเปนคูความในคดีหรือมิไดฟองคดีก็สามารถไดรับประโยชนจากคําพิพากษาและผู
ถูกฟองก็ตองผูกพันที่จะตองรับผิดตามคําพิพากษาตอผูลงทุนทุกรายที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทํานั้นๆ ทั้งนี้รวมถึงกรณีผูลงทุนรายใดที่มิไดเปนคูความในคดีและมิไดแสดงเจตนาออกจาก
กลุมดวย ซ่ึงจากการศึกษาผูเขียนพอจะสรุปไดดังนี้ 
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      5.1.1  การดําเนินคดีแบบกลุมในคดหีลักทรัพยตามกฎหมายไทย 
บุคคลที่อาจกอความเสียหายในคดีหลักทรัพยมี  3 กลุม คือ  

                 5.1.1.1  กลุมผูที่มีหนาที่เปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายได
บัญญัติไวโดยชัดแจง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใหผูเสนอขาย
หลักทรัพย  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย มีหนาที่หลักใน
การเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางครบถวน ถูกตอง และตรงตอเวลาตามที่ผูลงทุนใชเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน อีกทั้งตองจัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และตองไมมี
ผลประโยชนขัดแยง (Conflict of  Interest) กับกองทุนรวม สําหรับผูทําคําเสนอซื้อยังตองปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อและการทําคําเสนอขาย
หุน ดังนั้นหากไมมีการปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวแมเพียงครั้งเดียว ยอมอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูลงทุนจํานวนมากที่เขามาระดมเงินทุนในตลาดทุน (Capital Market) ของไทยได 
                 5.1.1.2  กลุมผูมีหนาที่รักษาผลประโยชนของผูลงทุน อันไดแก ผูแทนผูถือหุนกู ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กระทําการใดๆ ในนามของผูลงทุน
เพื่อรักษาประโยชนของผูลงทุน โดยการฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายแทนผูลงทุนหากมีการ
กระทําใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุนจํานวนมาก และหากบุคคลกลุมนี้ทําหนาที่
โดยปราศจากความเปนกลางและไมเปนอิสระจากผูออกหุนกูหรือบริษัทจัดการ หรือมีผลประโยชน
ขัดแยงกับผูถือหนวยลงทุนก็อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุนจํานวนมากไดเชนกัน 
                 5.1.1.3  กลุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําที่ไมเปนธรรม ไดแก ผูสรางขาวลือ 
หรือผูใหขอมูลไมถูกตองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 
238  ถึงมาตรา 240  ผูซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ตามมาตรา 241 และผูขายหลักทรัพย
โดยวิธีการสรางราคา ตามมาตรา 243 ผลกระทบจากการกระทําของบุคคลกลุมนี้มักจะเกิดขึ้นกับ
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดรอง (Secondary Market) มากกวาตลาดแรก (Primary Market) ซ่ึง
เปนการกระทําในลักษณะที่เปนการเอาเปรียบบุคคลอื่น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายตองการคุมครอง
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดรองใหมีประสิทธิภาพ มีสภาพคลอง มีการขึ้นลงของราคาหลักทรพัย
ในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมีปจจัยตางๆ สนับสนุน ไมใชอยูในสภาพที่แกวงไปแกวงมาอยาง
ขาดปจจัยสนับสนุน เปนตลาดหลักทรัพยที่มีความเปนธรรมตอนักลงทุนทุกคนเพราะไดรับรูขอมูล
ขาวสารเหมือนกันและพรอมกัน ทั้งไมกอใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบในเชิงขอมูลขาวสาร
ดวย 
     5.1.2  ผูมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดวางหลักไวอยางชัดแจงให (1) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.       
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(2) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (3) ผูลงทุนในหลักทรัพยและบุคคลที่สาม อันไดแก ผูแทนผู
ถือหุนกูและผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิฟองคดีเรียกคาเสียหายจากผูกอใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงตอง
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดดังตอไปนี้ 
       5.1.2.1  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายเพื่อผูลงทุนไดสอง
กรณี คือ ฟองผูแทนผูถือหุนกูในกรณีที่ไมปฏิบัติหนาที่จนกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุนกู ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 47 และ มาตรา 49 และฟองผูดูแล
ผลประโยชนในกรณีที่ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมาตรา 132 
       5.1.2.2  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากกรรมการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  เพื่อประโยชนของผูถือหลักทรัพยทั้งปวงของบริษัทนั้น ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  มาตรา 175 
       5.1.2.3  ผูลงทุนในหลักทรัพยและบุคคลที่สาม ซ่ึงหมายถึง ผูแทนผูถือหุนกูและผูดูแล
ผลประโยชน  มีสิทธิฟองไดหลายกรณี เชน ฟองผูแทนผูถือหุนเพื่อประโยชนของตนและผูถือหุนกู
อ่ืน ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนด
ไวในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  เปนตน 
       5.1.2.4  การนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย ซ่ึงอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายสาร
บัญญัติ ที่ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ความรับผิดของบุคคล และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในชั้นศาล ที่ไดกําหนดวิธีนําคดีขึ้นสูศาล โดย
กําหนดขั้นตอนและวิธีการที่บุคคลตองปฏิบัติในศาล ซ่ึงบุคคลที่จะฟองคดีไดจะตองเปนผูถูก
โตแยงสิทธิ หรือตองการใชสิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 
เทานั้น  
                สําหรับการฟองคดีที่มีผูที่เกี่ยวของในคดี หรือมีสวนไดเสียในคดีเขามาเปนสมาชิก
กลุมเปนจํานวนมาก หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนคดีที่มีผลประโยชนรวมกัน มีผูเสียหายหลาย
คน อันเกิดจากการกระทําอันมีขอเท็จจริงเดียวกันและตองใชขอกฎหมายเดียวกันนั้น ซ่ึงปจจุบันยัง
ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดบัญญัติไวอยางชัดแจงใหผูที่ไดรับความเสียหายเปนจํานวน
มากสามารถที่จะทําการฟองรองคดีในลักษณะที่เปนกลุมได  จะมีก็เพียงแตกรณีที่ผูเสียหายจํานวน
มากฟองคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตาม มาตรา 28 ซ่ึงการพิจารณาคดีรวมกัน
ในกรณีที่มีคดีหลายเรื่องคางพิจารณาอยูศาลเดียวกันหรือศาลชั้นตนตางศาลกัน  การรองสอด ตาม
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มาตรา 57 การเปนคูความรวม ตามมาตรา 59 และการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นฟองคดีแทน ตาม
มาตรา 60 
       ในคดีหลักทรัพยของไทย หากพิจารณาความเสียหายของผูลงทุนเปนการเฉพาะราย 
จะเห็นไดวา ผูลงทุนแตละรายอาจมีสวนไดเสียที่คิดเปนจํานวนเงินไมสูงมากนักและอาจไมคุมคา 
หรือไมสามารถที่จะดําเนินคดีบังคับตามสิทธิเรียกรองของตนไดดวยตนเอง การฟองคดีในศาลอาจ
มีคาใชจายที่สูงกวาผลที่อาจจะไดรับจากการชนะคดี  อีกทั้งตองเสียเวลาในการดําเนินการตางๆ ที่
เกี่ยวกับการฟองรองคดีไปโดยที่ไมอาจมั่นใจไดเลยวาจะชนะคดีหรือไม อยางไร ส่ิงเหลานี้ถือเปน
ขอเท็จจริงที่กอใหเกิดความไมมั่นใจและเปนเปนอุปสรรคตอผูลงทุนในการที่จะใชสิทธิเรียกรอง
ของตนเองที่มีอยูเพื่อที่จะใหผูกระทําผิดกฎหมายเขามารวมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ของไทยเปนอยางมาก ดังนั้นการนําวิธีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมมาใชกับประเทศไทย ยอมชวยเยียวยาแกไขปญหาขอขัดของนี้ไดระดับหนึ่ง 
โดยหลักการคือ ทนายความผูเปนโจทกที่เปนผูแทนในการฟองคดีจะไดรับผลตอบแทนในลักษณะ
ของเงินรางวัลซ่ึงมีสองวิธี คือ วิธีการคํานวณแบบ Percentage of the Fund และวิธีการคํานวณแบบ 
Lodestar ซ่ึงถือเปนแรงจูงใจที่กฎหมายสรางขึ้นโดยกําหนดใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน
ธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทนายความยินยอมที่จะทําหนาที่เปนผูแทน
กลุมในการที่จะวาตางหรือแกตางคดีใหแกสมาชิกกลุม ซ่ึงในการรับหนาที่เปนทนายความโจทกใน
การดําเนินคดีแบบกลุมนั้นมีความสลับซับซอนกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีสามัญเปน
อยางมาก และทนายความโจทกยังตองรับภาระทั้งหลายอันเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินคดีเอง
ทั้งหมดซึ่งถือไดวาเปนอัตราที่คอนขางจะสูงมาก อยางเชนคาใชจายในการสงคําบอกกลาวไปยัง
สมาชิกกลุมทุกคน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการฟองรองคดีและการ
ดําเนินคดีในทุกชั้นศาล ทั้งนี้ ศาลจะเปนผูมีอํานาจใชดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ทนายความที่จะเขามาทําหนาที่เปนทนายความโจทกในคดีวาจะสามารถที่จะรักษาประโยชนแทน
สมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม และศาลยังเขามามีบทบาทในการกําหนดคาเสียหายที่
แทจริงที่สมาชิกกลุมควรจะไดรับดวย 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

ดวยปญหาดังไดกลาวขางตน ผูเขียนจึงมีความเห็นและขอเสนอแนะแนวทางในการ
เยียวยาแกไขปญหาโดยใหทําการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดวยวิธีการนํา
หลักการในการฟองคดีแบบกลุมมาบัญญัติเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อ
อํานวยความยุติธรรมและความสะดวกใหกับบุคคลผูถูกโตแยงสิทธิ หรือบุคคลที่ตองการใชสิทธิ
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ทางศาล อันหมายรวมถึงผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย เพราะถือไดวาผูลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ เปนกลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่มีสมาชิกจํานวนมาก (Numerousity) ทั้งมีสิทธิเรียกรองที่
เปนแบบเดียวกันหรือมีลักษณะที่เช่ือมโยงกัน (Typicality) เมื่อลักษณะของคดีตางก็มีขอกฎหมาย
และขอเท็จจริงในการเรียกรองมาจากมูลคดีเดียวกัน เหมือนกัน เกี่ยวของกัน หรือมูลความแหงคดี
เปนเรื่องเดียวกัน มีขออางรวมกันของสมาชิกกลุม (Commonality) โดยทนายความโจทกซ่ึงเปน
ผูแทนกลุมตองเปนผูที่สามารถรักษาผลประโยชนของสมาชิกในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ (Adequacy of Representation) อีกทั้งการดําเนินคดีแบบกลุมเปนวิธีพิจารณาความที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวิธีอ่ืนสําหรับกรณีที่เกิดขึ้น(Superiority and 
Efficiency) ซ่ึงสามารถฟองคดีเปนแบบเดียวกันได แมวาแนวทางแกไขกฎหมายสามารถทําได
หลายวิธี และแตละวิธีตองมีหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม
เหมือนกัน 
 แนวความคิดเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาและเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขกฎหมายดังนี้    
 1)  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงถือวาตองมีการปรับเปลี่ยน
หลักการในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลที่เกี่ยวกับคดีแพง และจะมีผลใหการดําเนินคดี
แบบกลุมมีผลบังคับใชกับคดีทุกประเภท ไดแก คดีละเมิด เชน กรณีเพลิงไหมคลังเก็บสินคาของ
การทาเรือแหงประเทศไทยกอใหเกิดความเสียหายแกชาวบานบริเวณขางเคียง กรณีโรงไฟฟา      
แมเมาะกอใหเกิดฝุนละอองและสารพิษในอากาศทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชนในตําบล    
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง กรณีการกอสรางกรมประชาสัมพันธ ที่ซอยอารีย ทําให
ประชาชนละแวกนั้นอางวากอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กรณีการกอสรางสนามบินพาณิชย
ในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงประชาชนในแถบนั้นอางวาไดรับผลเสียหายจากฝุนละอองและเปนโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ  กรณีเครื่องบินเสียงดังที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีรถบรรทุกแกสระเบิดบน
ถนนเพชรบุรี  กรณีตึกถลมที่โคราช  กรณีโปะเรือแตกที่ทาเรือศิริราช หรือกรณีที่มีสารตะกั่วเจือปน
อยูในลําหวยคริตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งชาวบานไดรับผลกระทบจากผลรายดังกลาวจํานวนมาก 
หรือกรณี คดีที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค คดีหลักทรัพย และคดีแรงงาน เปนตน การแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้ควรที่จะตองทบทวนหลักการโตแยงสิทธิ ตาม
มาตรา 55  ซ่ึงเมื่อเกิดการละเมิดหรือมีผูเสียหายในทางแพงอันถือวามีการโตแยงสิทธิตามกฎหมาย 
และเกี่ยวกับเรื่องคูความ ในลักษณะ 3 ซ่ึงปกติ คําพิพากษาจะมีผลผูกพันเฉพาะคูความ กลาวคือใน
คําพิพากษาจะวินิจฉัยนิติสัมพันธระหวางโจทกและจําเลย แตละฝายมีสิทธิและหนาที่ตอกันอยางไร  
แตในการดําเนินคดีแบบกลุม สมาชิกกลุมทุกคนไมไดมีฐานะเปนคูความในคดีซ่ึงจะใชหลักการนี้
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ไมได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและหลักการจาก “คําพิพากษาผูกพันคูความ” มาเปนคํา
พิพากษาในการดําเนินคดีแบบกลุมนี้ให “ผูกพันการกระทําของจําเลย” กลาวคือคําพิพากษานั้นเปน
การตัดสินที่การกระทําของจําเลยวากระทําผิดกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายและตองชดใชคา
สินไหมทดแทนใหแกผูถูกกระทําหรือที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้นหรือไม อยางไรผลของ
คําพิพากษาไมเพียงแตผูกพันโจทกผูฟองคดีตอศาลเทานั้น แตผูกพันสมาชิกของกลุมซ่ึงตามกฎหมาย
ไมถือวาเปนคูความแหงคดีดวย นอกจากนี้หากปรากฏวาผูใดไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาวก็สามารถเรียกรองคาเสียหายไดภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาแลว แมวาบุคคลนั้นจะมิได
เปนสมาชิกมาตั้งแตตอนเริ่มฟองคดีก็ตาม เพื่อเปดโอกาสใหผูไดรับความเสียหายคนอื่นๆ มีโอกาส
ไดรับการเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากในขณะฟองคดีและขั้นตอนการประกาศ
ผูเสียหายรายอื่นๆ อาจจะไมทราบหรือไมแนใจวาตนเองไดรับผลกระทบจากาการกระทําดังกลาว
ของจําเลยก็ได ซ่ึงบุคคลเหลานี้อาจจําเปนที่จะตองนําคดีมาฟองตอศาลอีก ดังนั้นเห็นควรที่จะตอง
กําหนดและรับรองสิทธิของบุคคลเหลานี้ไวอยางชัดแจง แตอยางไรก็ตาม ควรที่จะตองมีมาตรการ
หรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกกลุมวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในคําพิพากษาหรือไม โดยไมตองยอนคดีในประเด็นเดิมกลับมาสูศาลอีก เนื่องจากคําพิพากษามี
ผลผูกพันการกระทําของจําเลย ซ่ึงสมาชิกกลุมยอมกลาวอางคําพิพากษานั้นเพื่อเรียกคาเสียหายโดย
ไมตองฟองเปนคดีใหมได 
 2)  แกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซ่ึงมีผล
ใหสามารถที่จะดําเนินคดีแบบกลุมในคดีหลักทรัพยเทานั้น โดยควรที่จะเพิ่มเรื่องการดําเนินคดี
แบบกลุมใน หมวด 11ทวิ การเรียกรองคาเสียหายทางแพง ใหศาลใชดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือ      
ไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม โดยคํานึงถึงลักษณะแหงคดี อันตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
อยางเดียวกัน อีกทั้งคุณสมบัติของโจทกผูแทนกลุมตองสามารถที่จะดูแลประโยชนของสมาชิกกลุม
ทุกคนไดอยางเทาเทียมกัน  ทั้งนี้ตองมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อเปนบทยกเวนของ มาตรา 145 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยใหคําพิพากษาของศาลผูกพันสมาชิกทุกคนในกลุม 
แมวาจะมิใชเปนคูความในคดีก็ตาม แตกระบวนพิจารณาในชั้นศาลก็ควรที่จะยังคงเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเชนเดิม 
 3)  บัญญัติกฎหมายฉบับใหม โดยทําเปนรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมใน
การฟองคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย พ.ศ....(Class Action)โดยวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลฟองคดีตาม
สิทธิที่รองรับโดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพย หรือฟองคดีแพงที่เกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย  ซ่ึงอาจเปนการสรางทางเลือกใหมขึ้นมาอีกทางเลือกหนึ่ง คือ      
การยกรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีหลักทรัพย พ.ศ....เปนกฎหมายเฉพาะ
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ขึ้นมา สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายใหแกตนเองและบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับความเสียหายในลักษณะ
เดียวกัน อันจะทําใหบุคคลที่เสียหายเพียงเล็กนอยไดรับการชดใชคาเสียหาย รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการไดอยางประหยัดและรวดเร็วขึ้น ซ่ึงจะมีผลใหสามารถที่จะดําเนินคดีแบบกลุมในคดีที่
เกี่ยวกับหลักทรัพยเทานั้น และสําหรับกระบวนพิจารณาในชั้นศาลยังคงตองนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบังคับใชเทาที่ไมขัดกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฯ นี้ 

ซ่ึงผูเขียนเห็นวา หากแมวาการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ดังที่ไดกลาวมาในวิทยานิพนธเลมนี้อาจจะไมใชวิธีการที่ดีที่สุดก็ตาม ทั้งนี้ทั้งสามแนวทางตางมี
จุดมุงหมายเพื่อแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้นในกระบวนยุติธรรมทางแพงตามที่ผูเขียนไดกลาวมาแลว
ในตอนตน กลาวคือ เดิมตองเปนคูความเทานั้นที่จะมีอํานาจฟองคดี และคูความเทานั้นที่จะผูกพัน
ตามคําพิพากษาของศาล และเมื่อนําหลักการของการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชในคดีหลักทรัพยมีผล
ทําใหบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนสามารถที่จะดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวกับหลักทรัพยเพื่อตนเองและ
เพื่อกลุมบุคคลที่อยูในสถานการณเดียวกันได โดยสมาชิกกลุมไมตองเขารวมในการพิจารณาคดีใน
ฐานะคูความ แตคําพิพากษาผูกพันคูความและสมาชิกของกลุมทุกคน อันจะกอใหเกิดความเปน
ธรรมตามหลักความยุติธรรม (Equity) ทั้งในรูปตัวบทกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี หลักสุจริต 
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนยุติธรรมในชั้นศาล และเปนประโยชนในการ
พิจารณาคดีอีกดวย สงผลใหการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพยบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง 
ทั้งนี้หากกรณีแรกไมประสบความสําเร็จ ผูเขียนก็มีความเห็นวา ทางสํานักงาน ก.ล.ต. จะตองเรง
ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีหลักทรัพย พ.ศ....ออกมาใชบังคับ เพื่อ
คุมครองและเยียวยาความเสียหายใหกับผูลงทุนอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้หากเรื่องใดที่มิไดกําหนดไวในราง
พระราชบัญญัติดั งกล าวก็ให เปนไปตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เชนเดิม 

อีกทั้งเพื่อประโยชนในการพิจารณาคดี  การที่ประเทศไทยจะนํานิติวิธีในการดําเนินคดี
แบบกลุมในระบบกลาวหา (Accusatatorial System) มาปรับใชเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
แมวาเราจะเปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวาสิ่ง
เหลานี้มิไดเปนอุปสรรค หรือขัดแยงตอการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางแพงแตอยางใดเลย เพียงแต
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระ หรือความมีอยูของตัวบทกฎหมายซึ่งบัญญัติ
ไวเปนลายลักษณอักษรยิ่งกวาคําพิพากษาของศาล 

อยางไรก็ดี ความสําเร็จของการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)ไมใชเพียงแคมี
กฎหมายขึ้นมารองรับเปนการเฉพาะเทานั้น หากแตยังตองมีปจจัยอ่ืนควบคูดวย ซ่ึงผูที่เกี่ยวของ
จะตองมีความเขาใจและเตรียมพรอมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
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1)  การพิสูจน ตามหลักการทั่วไป ผูถือหุนที่จะฟองคดีตองพิสูจนตอศาลไดวา ตนและ
บุคคลในกลุมไดรับความเสียหายจากการกระทําของกิจการจริง เชน เมื่อกิจการตกแตงงบการเงิน ผู
ถือหุนที่จะเปนโจทกฟองกิจการตองแสดงไดวาตนซ้ือหรือขายหุนจากขอมูลที่เปนเท็จในงบ
การเงินนั้น แลวทําใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงเราคงพอจะนึกภาพกันออกวา การพิสูจนในเรื่องเชนนี้
ไมใชเร่ืองงาย เพราะโดยทั่วไปผูลงทุนมักตัดสินใจซื้อหรือขายหุนดวยปจจัยตางๆ นาๆ ดังนั้น การ
จัดเก็บหลักฐานที่ใชในการตัดสินใจและหลักฐานการซื้อขายจึงเปนเรื่องสําคัญ 

2)  ระบบทนายความ ทนายความตองเปนฟนเฟองที่มีความสําคัญและจําเปนตอความสาํเรจ็
ของการฟองรองแบบกลุม(Class Action)เปนอยางยิ่ง อยางเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา การดําเนินคดี
แบบกลุม (Class Action) มักจะเกิดจากการริเร่ิมของทนายความ ซ่ึงในดานของทนายความจะถือวา 
การทํางานนี้คือการลงทุนประเภทหนึ่ง โดยทนายความจะเปนผูออกคาใชจายตางๆ ลวงหนาแทน
โจทกไปกอน รวมถึงตองเปนผูรวบรวมจํานวนผูเสียหายใหมากพอที่ศาลจะเห็นวาเปนคดีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นในวงกวาง จึงจะยอมรับใหเปนคดีแบบกลุม (Class Action )ได สําหรับผลตอบแทน
ของทนายความนอกเหนือจากคาวาความตามปกติแลว ในตางประเทศศาลจะกําหนดคาตอบแทน
พิเศษ (Court Award Fee) ใหแกทนายความดวย ซ่ึงคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของเงินที่เรียกจาก
จําเลย คาตอบแทนดังกลาวจึงถือเปนแรงจูงใจแกทนายความในการทําคดีประเภทนี้ 

3)  การสื่อสารประชาสัมพันธ  อยางที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวแตตนวา การฟองคดีแบบ
กลุม (Class Action) ผูเสียหายที่มีขอเท็จจริงภายใตขอกฎหมายเดียวกันจะถูกนับรวมเปนสมาชิก
กลุมโดยอัตโนมัติ และหากผูเสียหายรายใดไมอยากฟองหรือตองการแยกฟองเอง จะตองแสดงสิทธิ
ขอออกจากกลุม (Opt - Out)ในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น ทนายความจึงมีอีกหนาที่หนึ่งที่จะตอง
กระจายขาวการฟองรองใหรูโดยทั่วถึงกัน เพื่อใหผูที่เสียหายไดรับทราบขาวเกี่ยวกับการฟองคดี
และสิทธิในการขอออกจากกลุม บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) นี ้หาก
สามารถนําออกมาใชไดเมื่อใด ผูลงทุนรายยอยที่ไดรับความเสียหายยอมจะสามารถฟองรองใหมี
การชดใชเยียวยาความเสียหายไดสะดวกและประหยัดขึ้น ซ่ึงทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับบุคคลากรทางกฎหมาย 
และสํานักงาน ก.ล.ต. วาจะติดตามการพิจารณารางกฎหมายในขั้นตอนตางๆ เพื่อใหมีผลโดยเร็ว 
และจะเตรียมระบบงานใหพรอม เพื่อท่ีจะชวยเหลือผูลงทุนในการพิสูจนความผิดใหไดสะดวกขึ้น 
อยางไรก็ดี ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับผูลงทุนในขณะนี้และในอนาคต ก็คือ ตองดูแลตัวเองโดยการศึกษา
หาความรูและขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนใหดี และลงทุนดวยความระมัดระวัง พรอมทั้งอยาละเลยที่
จะตองใหความสําคัญกับการเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการลงทุนไวเปนพยานหลักฐานใน
การฟองรองคดีทุกครั้ง เพราะสักวันหนึ่งเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูศาลและตองนําสืบขอเท็จจริงโดย
พยานหลักฐานใดๆ การรับฟงพยานหลักฐานของศาลก็อาจมีความจําเปนที่จะตองใชเอกสารเหลานี้
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีตอไป 
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บรรณานุกรม 
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 

_______________ 

มาตรา 63  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกการเสนอขายหลักทรัพยดังตอไปนี้  
(1)  ตั๋วเงินคลัง  
(2)  พันธบัตรรัฐบาล  
(3)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
(4)  พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย  
(5)  หลักทรัพยอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

มาตรา 64  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกการเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะ
ดังตอไปนี้  

  (1)  การเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให        
ประกอบการจัดการกองทุนรวม  

  (2)  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ที่มีมูลคาของหลักทรัพย
ทั้งหมดนอยกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

  (3) การเสนอขายหลักทรัพยที่มีลักษณะ ประเภท หรือจํานวนของผูลงทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  
                  การเสนอขายหลักทรัพยตาม (2) และ (3) ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายใหสํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแตวันปดการเสนอ
ขาย  

มาตรา 65  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทําไดตอเมื่อผู
เร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนตอ สํานักงานและแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลว  

มาตรา 66  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตาม
มาตรา 65 ที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทตองไดรับอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
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ขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนพรอมกับการยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือ
มาตรา 34 หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมก็ได  
ในกรณีที่บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตอ
ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ไดหลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด และ
หลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยที่มีกําหนดเวลาการชําระคืนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน บริษัทไม
จําตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนทุกครั้งที่มีการ
เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว แตตองจัดสงขอมูลที่เปล่ียนแปลงจากแบบแสดงรายการขอมูลและ
รางหนังสือช้ีชวนที่ยื่นไวคร้ังแรกใหแกสํานักงานลวงหนาไมนอยกวาหาวันทําการกอนวันจัดสง
หรือแจกจายหนังสือ ช้ีชวน  

มาตรา 67  ภายใตบังคับมาตรา 68 แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือช้ีชวน ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวันนับจากวันที่สํานักงานไดรับแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะ
ประกาศกําหนดใหมีผลใชบังคับกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  

มาตรา 68  ในกรณีผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนพรอมกับการยื่นคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หากสํานักงานยังมิไดอนุญาตให
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา 67 ใหแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับตอเมื่อผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทนั้นไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมได  

มาตรา 69   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยใหมีรายละเอียดของรายการดังนี้  

(1)  วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
(2)  ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
(3)  ทุนของบริษัท  
(4)  จํานวนและประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย  
(5)  ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยตอหนวย  
(6)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
(7)  ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และขอมูลที่สําคัญของธุรกิจ  
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(8)  ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
(9)  ผูสอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย  
(10)  วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย  
(11)  ขอมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
ในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยสํานักงานจะกําหนดใหผู

เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่นนอกจากที่ระบุ
ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยก็ได  

มาตรา 70  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภทตั๋วเงินหรือ
หุนกู นอกจากจะตองมี รายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แลว ใหมีรายละเอียดของรายการ
ดังตอไปนี้ดวย  

(1)  สิทธิและขอจํากัดในการโอนตามตั๋วเงินหรือหุนกู  
(2)  ผลประโยชนตอบแทน  
(3)  ทรัพยสินหรือหลักประกันอื่นที่เปนประกันการออกหลักทรัพย (ถามี)  
(4)  ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)  
(5)  ภาระผูกพันในทรัพยสินของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเฉพาะกรณีหลักทรัพยที่ไมมี  
       ประกัน  
(6)  ยอดหนี้คงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูคร้ังกอน  
(7)  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้  
(8)  วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี)                                                                                                        

มาตรา 73 ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนไมสมบูรณหรือไมครบถวน ใหสํานักงานมีอํานาจ
ส่ังใหผูยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนยื่นรายการหรือ
แกไขเพิ่มเติมใหครบถวน แตสํานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว มิได  

มาตรา 74  กอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ี
ชวนมีผลใชบังคับ หากผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยประสงคจะ
แกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
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หนังสือช้ีชวนดังกลาว ใหยื่นขอแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลท่ีไดยื่นไวตอ สํานักงานได เวนแต
การขอแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนการขอแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญสํานักงานอาจกําหนดใหการ
ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวนเขามาใหม โดยใหถือวาวันที่สํานักงานไดรับคําขอแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนวันเริ่มตนใน
การนับระยะเวลาตามมาตรา 67 ดวย  

 ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูลงทุน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยดังกลาว ยื่นเอกสารหลักฐานหรือขอมูล ใด ๆ เพิ่มเติมได  

มาตรา 75  ในการนับระยะเวลาตามมาตรา 67 มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันที่สํานักงาน
ไดส่ังการตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74 วรรคสองจนถึงวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานหรือ
ขอมูลโดยครบถวน  

มาตรา 76  ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่สํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอัน
อาจทําใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหายใหสํานักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน และในกรณีที่การเสนอขาย
หลักทรัพยนั้นไดรับอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเพิก
ถอนการอนุญาตนั้นไดในทันที  

(2) ในกรณีที่สํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญหรือมีเหตุการณที่มีผลใหขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคล ผูเขาซื้อหลักทรัพย ให
สํานักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือช้ีชวนเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองและ
ดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนดเพื่อใหประชาชนไดทราบถึงการแกไขขอมูลดังกลาว  
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(3) ในกรณีที่สํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูเร่ิม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยที่ยื่นแบบดังกลาวแกไขขอมูลใหถูกตอง  

การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการดําเนินการใดๆ ของผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยกอนที่จะมีการสั่งการดังกลาว และไม
กระทบถึงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายของบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา 82  

มาตรา 77  เมื่อผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดยื่นแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนแลว การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพยกอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และราง
หนังสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับใหกระทําได แตตองมีสาระสําคัญของ ขอมูลตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด พรอมทั้งมีขอความใหเห็นชัดเจนวาการเผยแพรดังกลาวมิใชเปนหนังสือช้ีชวน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด  

มาตรา 78  ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูล การเสนอ
ขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนที่ยื่นไวตอสํานักงานใหกระทําไดเมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบที่
สํานักงานประกาศกําหนด  

มาตรา 79  เมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน
มีผลใชบังคับ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจะกระทําไดตอเมื่อไดมีการจัดสง หรือแจกจาย
หนังสือช้ีชวน พรอมทั้งระบุวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวนไวดวย  

มาตรา 80  การโฆษณาชี้ชวนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ใหซ้ือหลักทรัพยของผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยโดยมิใชดวยวิธีการตามมาตรา 79 จะกระทํา
ไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับตาม
มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว และตองไมใชถอยคําหรือขอความใดที่เกินความจริง หรือเปนเท็จ 
หรืออาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด และถาเปนการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพตองมีรายละเอียดตาม
รายการดังตอไปนี้  

(1)  จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหนวยและมูลคาของหลักทรัพยทั้งหมด
ที่โฆษณาชี้ชวนใหซ้ือ  
                   (2)  ช่ือผูเร่ิมจัดตัง้บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย  
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     (3)  ประเภทของธุรกิจที่จะดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ  
                 (4)  สถานที่ และวันเวลาที่จะขอรับหนังสือช้ีชวนได  
                 (5)  ช่ือผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ถามี)  
                 (6)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

มาตรา 81  เมื่อไดเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนแลว ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด 
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายหลักทรัพยตอสํานักงาน และในกรณีที่ผูเร่ิม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแจงจํานวนหลักทรัพย 
และจํานวนเงินสวนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับซ้ือไวเองดวย  

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศ
กําหนด  

มาตรา 82  ในกรณีที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือช้ี
ชวนมีขอความหรือรายการเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญใหบุคคลใด ๆ ที่
ซ้ือหลักทรัพยจากผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและยังเปนเจาของ
หลักทรัพยอยู และไดรับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพยดังกลาวได  

บุคคลผูซ้ือหลักทรัพยที่มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซ้ือ
หลักทรัพยกอนที่จะปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ  

มาตรา 83  ใหบุคคลดังตอไปนี้รับผิดตามมาตรา 82 รวมกับบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพย   เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็น หรือโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึง
ความแทจริงของขอมูล หรือการขาดขอความที่ควรตองแจงนั้น  

(1)  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งลงลายมือช่ือไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน  

(2)  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งลงลายมือช่ือไวในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน  
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(3)  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคา
ทรัพยสินซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือช่ือรับรองขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน  

มาตรา 84  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและบุคคลตามมาตรา 83 ไมตองรับผิดชดใช
คาเสียหายตามมาตรา 82 ในกรณีดังตอไปนี้  

(1)  ผูซ้ือหลักทรัพยไดรูหรือควรจะไดรูวาขอความหรือรายการเปนเท็จ หรือขาด
ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ หรือ  

(2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใชเปนผลมาจากการไดรับขอความหรือรายการที่เปน
เท็จ หรือการไมแจงขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

มาตรา 85  ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา 82 ใหมีผลเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของจํานวนเงินที่ผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจายไปสําหรับการไดมาซึ่งหลักทรัพยนั้นกับ
ราคาที่ควรจะเปนหากมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งตองไมต่ํากวามูลคาที่
ตราไวของหลักทรัพยนั้น บวกดวยดอกเบี้ยของจํานวนสวนตางดังกลาวสําหรับระยะเวลาที่ถือ
หลักทรัพยตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยอยางนอยส่ีแหงตามที่สํานักงาน
กําหนดพึงจายสําหรับเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป  

มาตรา 86  สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามมาตรา 82 ใหมีอายุความหนึ่งปนับจาก
วันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมี
ขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงแตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ  

มาตรา 87  การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และ
รางหนังสือช้ีชวนมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและในหนังสือช้ีชวนดังกลาว 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสํานักงานไดประกันราคาของหลักทรัพยที่เสนอขายนั้น  

มาตรา 88  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองสงมอบหลักทรัพยใหแกผูซ้ือหลักทรัพย
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

มาตรา 89  ผูสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินซึ่งเผยแพรไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหมและหนังสือช้ีชวนในหมวดนี้ ตองเปนผูสอบบัญชีที่
สํานักงานใหความเห็นชอบ  
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ราง 
พระราชบัญญัติ 

แกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... 

------------------ 
------------------ 
------------------ 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๘  ประกอบกับมาตรา  ๓๑   มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๗  มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด... วันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุม  มาตรา ๒๒๒/๑  
ถึงมาตรา ๒๒๒/๕๐ ในลักษณะ ๒  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ภาค ๒  วิธีพิจารณาในศาล
ช้ันตนแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 

หมวด ๔ 
การดําเนนิคดแีบบกลุม 

.............................. 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

.............................. 
มาตรา ๒๒๒/๑  ในหมวดนี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเปนเปนอยางอื่น 
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“กลุมบุคคล”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่มีสิทธิอยางเดียวกันอันเนื่องมาจาก
ขอเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน  และมีลักษณะเฉพาะของกลุมเหมือนกัน แมวาจะมีลักษณะ
ของความเสียหายที่แตกตางกันก็ตาม 

“สมาชิกกลุม”  หมายความวา บุคคลใด ๆ  ที่อยูในกลุมบุคคล 
“การดําเนินคดีแบบกลุม”  หมายความวา การดําเนินคดีที่ศาลอนุญาตใหเสนอคําฟอง

ตอศาลเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกและสมาชิกกลุม 
มาตรา ๒๒๒/๒  เพื่อความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท  หรือเพื่อใหการดําเนิน

กระบวนพิจารณาหรือการบังคับคดีเปนไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  เที่ยงธรรม  ประธานศาลฎีกามี
อํานาจออกขอกําหนดใด ๆ  ที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในหมวดนี้ได  ดังนี้ 

(๑)  กําหนดคุณสมบัติ  สวนไดเสีย  รวมตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิกกลุม
ของโจทกที่จะมีอํานาจฟองคดีแบบกลุมได 

(๒)  กําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต
ใหดําเนินคดีแบบกลุม 

(๓)  กําหนดเพิ่มเติมเกีย่วกบัวิธีการแจงเรื่องดําเนินคดแีบบกลุมใหสมาชิกกลุมทราบ 
(๔)  กําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนัดพรอม   การดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับ

ฟงพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแบบกลุม 
(๕)  กําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับคดีและเงินรางวัลทนายความ 
(๖)  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องที่จําเปนอื่นๆ  ในการดําเนินคดีแบบกลุม 
ขอกําหนดนั้น  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของศาลฎีกาและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา  ๒๒๒/๓  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงตามพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรมเวนแตศาลแขวง  มีอํานาจดําเนินคดีแบบกลุม 
มาตรา ๒๒๒/๔  การะบวนพิจารณาสวนใดที่มิไดบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเฉพาะให

นําบททั่วไปแหงประมวลกฎหมายนี้และบทบัญญัติในคดีสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
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สวนที่ ๒ 
การอนุญาตดําเนินคดแีบบกลุม 

..................................... 
มาตรา ๒๒๒/๕  คดีที่มีสมาชิกกลุมจํานวนมากดังตอไปนี้  โจทกซ่ึงเปนสมาชิกกลุม

อาจรองขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได 
(๑)  คดีละเมิด 
(๒)  คดีผิดสัญญา 
(๓)  คดี เ รียกรองสิทธิตามกฎหมายตางๆ   เชน  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม              

การคุมครองผูบริโภค  แรงงาน  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  การแขงขันทางการคา 
มาตรา  ๒๒๒/๖ โจทกอาจยืน่คํารองตอศาลพรอมกับคําฟองเริ่มคดีเพือ่ขอใหมี                 

การดําเนนิคดแีบบกลุมไดตามบทบัญญัติแหงหมวดนี ้
คํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมตามวรรคหนึ่ง โจทกตองแสดงเหตุผลตามสมควรที่ศาล

จะอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม 
มาตรา  ๒๒๒/๗  คําฟองของโจทกตองทําเปนหนังสือและแสดงโดยแจงชัดซ่ึงสภาพ

แหงขอหา  คําขอบังคับ  รวมทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาของโจทกและของกลุมบุคคลที่มี
ลักษณะเดียวกับโจทกดวย   และในกรณีที่โจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยชําระหนี้เปนเงิน  คําขอ
บังคับของกลุมบุคคลตองระบุหลักการและวิธีการคํานวณเพื่อชําระเงินใหแกสมาชิกกลุมเทาที่จะ
ระบุได  แตไมจําเปนตองแสดงจํานวนเงินที่สมาชิกกลุมแตละรายจะไดรับดวย 

ในการดําเนินคดีแบบกลุม  ใหโจทกผูเร่ิมคดีเสียคาขึ้นศาลตามคําขอบังคับเฉพาะใน
สวนของโจทกผูเริ่มคดีเทานั้น 

มาตรา ๒๒๒/๘  ในกรณีที่โจทกยื่นคํารองเพื่อขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม  จากศาล
เห็นวาคําฟองของโจทกไมมีขอขัดของที่จะรับไวตามมาตรา ๑๘  หรือมีขอขัดของแตโจทกไดแกไข
ใหถูกตองแลว กอนที่ศาลจะมีคําส่ังรับคําฟอง  ใหศาลพิจารณาคํารองของโจทกตามมาตรา ๒๒๒/
๙  แลวมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมโดยไมชักชา 

มาตรา ๒๒๒/๙  ในการพิจารณาคํารองขออนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม   ให
ศาลจัดสงสําเนาคําฟองและคํารองขอเชนวานั้นไปใหจําเลย  เมื่อศาลไดฟงคูความทุกฝายและทําการ
ไตสวนตามที่เห็นสมควรแลว  ศาลจะอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมไดตอเมื่อเปนที่พอใจของ
ศาลวา 
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(๑)  สภาพแหงขอหา  คําขอบังคับ  และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาของโจทก
และของกลุมบุคคลมีลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๒๒/๗ 

(๒)  โจทกไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุมบุคคลที่ชัดเจน
เพียงพอเพื่อใหรูไดวาเปนกลุมบุคคลใด 

(๓)  กลุมบุคคลมีสมาชิกกลุมจํานวนมาก  ซ่ึงการดําเนินคดีอยางคดีสามัญจะทําใหเกิด
ความยุงยากและไมสะดวก 

(๔)  การดําเนินคดีแบบกลุมจะเปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินคดี
อยางคดีสามัญ 

(๕)  โจทกไดแสดงใหเห็นวาโจทกเปนสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติ  สวนไดเสีย รวม
ตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิกกลุม  ตามขอกําหนดที่ออกโดยประธานศาลฎีกา  ถามี 
และโจทก รวมทั้งทนายความที่โจทกเสนอใหเปนทนายความของกลุมสามารถดําเนินคดีคุมครอง
สิทธิของกลุมไดอยางเพียงพอและเปนธรรม 

คําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  อาจอุทธรณไปยังศาลฎีกาภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง  และใหงดการพิจารณาไวจนกวาคําสั่งนั้นจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ใหศาล
ฎีกาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว 

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  ใหศาลสั่งรับคําฟองไวพิจารณา  
เมื่อไดสงหมายเรียกใหจําเลยแลว  ใหจําเลยทําคําใหการเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในหนึ่งเดือน  
และใหถือวาทนายความของโจทกเปนทนายความของกลุมดวย 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณา
ตอไปอยางคดีสามัญ 

มาตรา  ๒๒๒/๑๐  ในกรณีที่มีการยื่นคํารองขอดําเนินคดีแบบกลุมเกี่ยวกับสิทธิอยาง
เดียวกันหลายรายในศาลเดียวกันหรือตางศาลกัน  ใหศาลรวมการพิจารณาคํารองขออนุญาต
เหลานั้นเขาดวยกัน  และมีคําสั่งใหผูรองขอรายหนึ่งรายใดเปนโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุม  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในขอกําหนดที่ออกโดยประธานศาลฎีกาตามมาตรา  
๒๒๒/๒  คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด  เวนแตจะเปนกรณีตามมาตรา  ๒๒๒/๙  วรรค
สอง 
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สวนที่  ๓ 
การพิจารณาคดีแบบกลุม 
..................................... 

มาตรา  ๒๒๒/๑๑  เมื่อคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมถึงที่สุดแลว  ใหศาลสั่งให
โจทกนําเงินคาใชจายในการดําเนินคดีมาวางตอศาลตามจํานวนที่เห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ศาลมีคําสั่ง  ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมดําเนินการตามคําสั่งดังกลาวและไมแจงใหศาลทราบ
เหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้น  ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุมและใหดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปอยางคดีสามัญ 

หากตอมาปรากฏวาคาใชจายที่วางไวมีจํานวนไมเพียงพอ  ศาลจะสั่งใหมีการวางเงิน
คาใชจายดังกลาวเพิ่มเติมตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได  ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมดําเนินการตาม
คําส่ังดังกลาวและไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้น  ใหถือวาโจทกทิ้งฟอง 

มาตรา  ๒๒๒/๑๒  ใหศาลสงคําบอกกลาวคําส่ังอนุญาต  ใหดําเนินคดีแบบกลุมให
สมาชิกลุมเทาที่ทราบ  และประกาศทางหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายเปนเวลาสามวัน  รวมทั้ง
ทางสื่อมวลชนอื่นหรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
ประกาศและคําบอกกลาวอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ช่ือศาลและเลขคดี 
(๒)  ช่ือ และที่อยูของคูความและทนายความฝายโจทก 
(๓)  ขอความโดยยอของคําฟองและลักษณะของกลุมบุคคลที่ชัดเจน  
(๔)  ขอความที่แสดงวาศาลอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  และวันเดือนปที่ศาลมีคําส่ัง 
(๕)  สิทธิของสมาชิกกลุมตามาตรา  ๒๒๒/๑๓  และมาตรา ๒๒๒/๑๔ 
(๖)  กําหนดวนัเพื่อใหสมาชิกกลุมแจงความประสงคออกจากการเปนสมาชิกกลุม ทั้งนี้  

ตามที่ศาลเห็นสมควรแตตองไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน 
(๗)  ผลของการออกจากการเปนสมาชิกกลุม 
(๘)  ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุม 
(๙)  ช่ือและตําแหนงผูพิพากษาผูออกประกาศและคําบอกกลาว 
มาตรา  ๒๒๒/๑๓  สมาชิกกลุมมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดโดยแจงความ

ประสงคเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๒๒๒/๑๒  (๖)  และให
ถือวาสมาชิกกลุมดังกลาวไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงคนั้นตอศาล 
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เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกกลุมจะออกจากการเปนสมาชิกกลุม
ไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล  คําส่ังของศาลใหเปนที่สุด 

บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมแลว  จะรองขอกลับเขามาเปนสมาชิกกลุมอีก
ไมได 

สมาชิกกลุมและบุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะรองสอดเขามาเปนโจทกรวม
ในการดําเนินคดีแบบกลุมโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๕๗  ไมได 

มาตรา ๒๒๒/๑๔  สมาชิกกลุมที่ไมไดใชสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมตามมาตรา  
๒๒๒/๑๓  ยอมมีสิทธิดังตอไปนี้ 

(๑)  เขาฟงการพิจารณาคดี 
(๒) รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา      

๒๒๒/ ๙ (๕) 
(๓)  ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนความหรือขอคัดสําเนาเอกสาร

เหลานั้น 
(๔)  จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุมมาตรา  ๒๒๒/ ๑๖  

วรรคสอง 
(๕)  รองขอเขาแทนที่โจทกโดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติในสวนที่  ๓  แหงหมวดนี้ 
(๖)  คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทกตามมาตรา  ๒๒๒/๒๖ การที่โจทกขอถอนฟอง

ตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความในประเด็นแหงคดีตาม
มาตรา  ๒๒๒/๒๙ และการที่คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามมาตรา  
๒๒๒/๓๐ 

(๗)  ตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา  ๒๒๒/๔๐ 
สมาชิกกลุมอาจแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 
มาตรา  ๒๒๒/๑๕  หามมิใหสมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมตาม

มาตรา  ๒๒๒/๑๓  ยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทกไดยื่นฟอง 
ในกรณีที่สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดยื่นฟองคดีไวกอนสิ้น

กําหนดระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุม ใหศาลที่ไดรับฟองไวนั้นมีคําสั่งจําหนายคดีออก
จากสารบบความ 

มาตรา  ๒๒๒/๑๖  ในกรณีที่การดําเนินคดีแบบกลุมจะไมคุมครองหรือเปนประโยชน
ตอสมาชิกกลุมอยางเพียงพอ หรือไมมีความจําเปนที่จะดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไป  เมื่อความ
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ปรากฏตอศาลเองหรือตามคําแถลงของคูความฝายใดฝายหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งยกเลิกการ
ดําเนินคดีแบบกลุมและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปอยางคดีสามัญ  โดยใหถือวากระบวน
พิจารณาที่ไดกระทําไปแลวมีผลผูกพันการดําเนินคดีสามัญของโจทกและจําเลยตอไปดวย 

หากความปรากฏตอศาลในระหวางการพิจารณาวาทนายความฝายโจทกไมสามารถ
ดําเนินคดีคุมครองสิทธิของกลุมบุคคลไดอยางเพียงพอและเปนธรรม หรือทนายความฝายโจทกขอ
ถอนตัวจากการดําเนินคดี ศาลอาจมีคําสั่งใหโจทกและสมาชิกกลุมจัดหาทนายความคนใหมมา
ดําเนินคดีแทนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  หากโจทกและสมาชิกกลุมเพิกเฉยไมดําเนินการ
ดังกลาว  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
มาตรา ๒๒๒/๑๗  เมื่อศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว ใหศาลกําหนด

วันนัดพรอมโดยส่ังใหคูความทุกฝายมาศาลเพื่อดําเนินการดังนี้ 
(๑)  ไกลเกลี่ยหรือนําวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชเพื่อใหคดีเสร็จไปทั้งหมดหรือบางสวน 
(๒)  ใหคูความนําตนฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุทั้งหมดที่ประสงคจะอางอิง  

และอยูในความครอบครองของตนที่สามารถนํามาศาลไดมาแสดงตอศาล  เพื่อใหศาลและคูความ
อีกฝายหนึ่งตรวจดู 

ถาพยานหลักฐานดังกลาวอยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของ
บุคคลภายนอก  คูความฝายที่ประสงคจะอางตองขอใหศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานนั้นมาจาก            
ผูครอบครอง  โดยยื่นคําขอตอศาลพรอมกับการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อใหไดพยานหลักฐานนั้นมา
กอนวันนัดพรอม 

ในกรณีที่มี เหตุขัดของทําใหคูความไมสามารถนําพยานหลักฐานที่อยูในความ
ครอบครองของตนมา  หรือยังไมไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่ศาลออกคําสั่งเรียกจากคูความฝายอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก  หรือมีเหตุจําเปนอื่นใด  ถาศาลเห็นสมควร  ก็ใหศาลเลื่อนวันนัดพรอมออกไป
ตามที่เห็นสมควร 

หากคูความฝายใดจงใจไมดําเนินการดังกลาวในวันนัดพรอมหรือวันอ่ืนที่ศาลไดเล่ือน
ไป  คูความฝายนั้นไมมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานดังกลาวมาสืบในภายหลัง  แตถาศาลเห็นวาเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญใน
คดีโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงอนุมาตรานี้  ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได 

(๓)  ใหศาลตรวจคําคูความ  แลวนําขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความเทียบกันดู  
และสอบถามคูความทุกฝายถึงขออางขอเถียงและพยานหลักฐานที่ยื่นตอศาล  วาฝายใดยอมรับหรือ
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โตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร  ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกัน  ก็เปนอันยุติไปตามนั้น  สวน
ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอางแตคูความฝายอ่ืนไมรับและเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความ  ใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท  และ
กําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได 

ในการสอบถามคูความดังกลาว  คูความแตละฝายตองตอบคําถามที่ศาลถามเอง  หรือ
ถามตามคําขอของคูความฝายอื่น  เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่คูความฝายอื่นยกเปนขออางขอเถียงและ
พยานหลักฐานตาง ๆ  ที่คูความไดยื่นตอศาล  ถาคูความฝายใดไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด
หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง  ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้น
แลว  เวนแตศาลจะเห็นวาคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแหงการปฏิเสธโดย
ชัดแจงไดในขณะนั้นและเปนขอเท็จจริงที่จําเปนตอการกําหนดประเด็นขอพิพาท  ศาลจะมีคําส่ังให
เล่ือนวันนัดพรอมเฉพาะสวนที่ยังไมเสร็จส้ินออกไปและใหคูความฝายนั้นทําคําแถลงเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงนั้นมายื่นตอศาลภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

(๔)  กําหนดระยะเวลาทั้งหมดในการดําเนินคดี 
(๕)  กําหนดวัน เวลา วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินคดีที่จําเปน เชน จํานวน และ

รายละเอียดเกี่ยวกับพยานที่จะนํามาเบิกความ บันทึกถอยคําแทนการสืบพยานบุคคล  พยาน
ผูเชี่ยวชาญ  พยานเอกสาร  และพยานหลักฐานที่ตองการใหศาลเรียกจากคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอก  รวมทั้งการพิสูจนทางวิทยาศาสตร  การเดินเผชิญสืบและการสงประเด็นไปสืบยัง
ศาลอื่น 

(๖)  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญตามมาตรา  ๒๒๒/๒๐   
ในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันนัดพรอมหรือวันอื่นที่ไดเล่ือนไปให

ศาลดําเนินการตามมาตรานี้โดยใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบการดําเนินการในวันนั้นแลว  
และคูความที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิขอเล่ือนกําหนดนัดหรือคัดคานประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบที่ศาลกําหนด  เวนแตเปนกรณีที่ไมสามารถมาศาลไดในวันนัดพรอมเพราะเหตุจําเปนอันไมอาจ
กาวลวงเสียไดหรือเปนการคัดคานประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 

เมื่อศาลไดดําเนินการตามมาตรานี้เสร็จสิ้นแลว  ใหศาลกําหนดวันสืบพยานซึ่งมี
ระยะเวลาไมนอยกวาสิบวันนับแตวันนัดพรอมวันสุดทาย 

ใหถือวาวันนัดพรอมวันแรกตามมาตรานี้เปนวันชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายนี้   
มาตรา ๒๒๒/๑๘  กอนวันนัดพรอมตามมาตรา ๒๒๒/๑๗  ไมนอยกวาสิบหาวันให

คูความยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความฝายอ่ืนรับไปจาก
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เจาพนักงานศาล  และถาคูความฝายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม  ใหยื่นตอศาลกอน
กระบวนพิจารณาที่ตองกระทําในวันนัดพรอมเสร็จสิ้น 

การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากศาลเมื่อผูรองขอแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
หรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  หรือเพื่อใหโอกาสแกคูความในการตอสูคดี
อยางเต็มที่ 

มาตรา ๒๒๒/๑๙  ในกรณีที่จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการหรือขาดนัดพิจารณา  ศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาดใหโจทกเปนฝายชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการหรือขาดนัด
พิจารณามิได  ใหศาลสืบพยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว  และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมา
สืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

ถาโจทกไมนําพยานหลักฐานมาสืบตามความในวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด  หรือในกรณีที่คูความทั้งสองฝายหรือโจทกขาดนัดพิจารณา  ใหบังคับตามบทบัญญัติ
มาตรา  ๒๒๒/๒๔ 

นอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา
โดยขาดนัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒๒/๒๐  ในการพิจารณาพิพากษาคดี  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ให
ศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมได  ในการนี้  ศาลจะรับฟงพยานบุคคล  พยานเอกสาร  
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูความก็ได  แตตองใหคูความทุกฝาย
ทราบและไมตัดสิทธิคูความในอันที่จะโตแยงพยานหลักฐานดังกลาว 

ศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได  แตตองใหคูความทุกฝายทราบและไมตัดสิทธิคูความในอันที่จะขอใหเรียก
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว 

บุคคลที่ศาลขอใหมาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิไดรับคาปวยการ  คาพาหนะ
เดินทาง  คาเชาที่พัก  และการชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาโดย
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  และไมถือวาเงินที่ศาลสั่งจายตามวรรค
นี้เปนคาฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดีที่คูความจะตองชําระ 
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มาตรา  ๒๒๒/๒๑   เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอและศาล
เห็นสมควร  ศาลอาจอนุญาตใหคูความเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูที่
ตนประสงคจะอางเปนพยานแทนการซักถามตอหนาศาลทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได 

คูความที่ประสงคจะขอเสนอบันทึกถอยคําแทนการซักถามพยานตามวรรคหนึ่งจะตอง
ยื่นคํารองแสดงความจํานงพรอมเหตุผลตอศาลกอนหรือในวันนัดพรอม  หรือในวันอื่นใดที่ศาล
เห็นสมควรอนุญาต  ใหศาลพิจารณากําหนดระยะเวลาที่คูความจะตองยื่นบันทึกถอยคําดังกลาวตอ
ศาลและสงสําเนาบันทึกถอยคํานั้นใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
สืบพยานบุคคลนั้น  เมื่อมีการยื่นบันทึกถอยคําตอศาลแลว  คูความที่ยื่นไมอาจขอถอนบันทึก
ถอยคํานั้นและใหถือวาบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีแลว 

ผูใหถอยคําตองมาศาลเพื่อเบิกความตอบคําถามคานและคําถามติงของคูความ  หากผูให
ถอยคําไมมาศาล  ใหศาลปฏิเสธที่จะรับฟงบันทึกถอยคําของผูนั้นเปนพยานหลักฐานในคดี  แตถา
ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  จะรับฟงบันทึกถอยคําที่ผูใหถอยคํามิไดมาศาล
นั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได 

ในกรณีที่คูความตกลงกันใหพยานไมตองมาศาลหรือคูความอีกฝายหนึ่งไมติดใจถาม
คานพยาน  ใหศาลรับฟงบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดี 

มาตรา  ๒๒๒/๒๒  เมื่อคูความมีคําขอรวมกันและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูให
ถอยคําซ่ึงมีถ่ินที่อยูในตางประเทศตอศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความตอหนาศาลได 

มาตรา  ๒๒๒/๒๓  บันทึกถอยคําตามมาตรา  ๒๒๒/๒๑  และมาตรา  ๒๒๒/๒๒  ให
มีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ช่ือศาลและเลขคดี 
(๒)  วัน  เดือน  ป  และสถานที่ที่ทําบันทึกถอยคํา 
(๓)  ช่ือของคูความ 
(๔)  ช่ือ  อายุ  ที่อยู  อาชีพ  และความเกี่ยวพันกับคูความของผูใหถอยคํา 
(๕)  รายละเอียดแหงขอเท็จจริง  และหรือความเห็นของผูใหถอยคํา 
(๖)  ลายมือช่ือของผูใหถอยคํา 
หามมิใหแกไขเพิ่มเติมบันทึกถอยคําที่ไดยื่นไวแลวตอศาล  เวนแตเปนรายการใน  (๑)  

ถึง  (๓)  หรือเปนการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย 
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มาตรา  ๒๒๒/๒๔  ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ศาลอาจมีคําส่ัง
ใหมีการแบงกลุมยอยเนื่องจากมีลักษณะของความเสียหายที่แตกตางกันระหวางบุคคลในกลุม  และ
ในกรณีเชนนี้  ศาลอาจสั่งใหมีการนําสืบถึงความเสียหายของกลุมยอยใหชัดเจนดวยก็ได  คําสั่งของ
ศาลใหเปนที่สุด 

มาตรา  ๒๒๒๒๕  ในกรณีดังตอไปนี้  ใหศาลกําหนดวันตามที่เห็นสมควรแตตองไม
นอยกวาสี่สิบหาวันเพื่อใหสมาชิกกลุมยื่นคําขอเขาแทนที่โจทก  รวมทั้งกําหนดวันยื่นคําคัดคาน  
คําขอเขาแทนที่โจทก  วันนัดไตสวนคําขอเขาแทนที่โจทก  และสงคําบอกกลาวใหสมาชิกกลุม
เทาที่ทราบกับประกาศโดยใชวิธีการตามที่เห็นสมควร 

(๑)  เมื่อโจทกมิไดมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๒๒/๙ (๕) 
(๒)  เมื่อโจทกมรณะหรือตกเปนผูไรความสามารถ 
(๓)  เมื่อศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยโจทก 
(๔)  เมื่อโจทกทิ้งฟอง 
(๕)  เมื่อคูความทั้งสองฝายหรือโจทกขาดนัดพิจารณา 
(๖)  เมื่อโจทกไมนําพยานหลักฐานมาสืบตามมาตรา  ๒๒๒/๑๙   
(๗)  เมื่อโจทกรองขอตอศาลวาไมประสงคจะเปนโจทกดําเนินคดีแทนกลุมอีกตอไป 
ในกรณีตาม (๒) นอกจากสมาชิกกลุมแลว บุคคลตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕  

แลวแตกรณี อาจรองขอเขาแทนที่โจทกไดดวย โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๒/๒๖ และ
มาตรา ๒๒๒/๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๒๒/๒๖  ในการพิจารณาอนุญาตใหสมาชิกกลุมคนใดเขาแทนที่โจทกตอง
เปนที่พอใจของศาลวาสมาชิกกลุมคนนั้นมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๒๒/๙ (๕)   

ถาศาลอนุญาตใหสมาชิกกลุมเขาแทนที่โจทก  ใหโจทกเดิมยังคงมีฐานะเปนสมาชิก
กลุมคนหนึ่ง  และทนายความของโจทกเดิมยังคงเปนทนายความของกลุมตอไป  ในกรณีตาม
มาตรา  ๒๒๒/๒๕ (๕)  และ  (๖)  ใหศาลกําหนดวันสืบพยานใหมโดยเร็ว  ถาศาลไมอนุญาตให
สมาชิกกลุมเขาแทนที่โจทก  หรือไมมีการรองขอเขาแทนที่โจทก  ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการ
ดําเนินคดีแบบกลุม  และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปอยางคดีสามัญ  โดยใหถือวากระบวน
พิจารณาที่ไดกระทําไปแลวมีผลผูกพันการดําเนินคดีสามัญของโจทกตอไปดวย 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
มาตรา  ๒๒๒/๒๗  หามมิใหสมาชิกกลุมที่เขาแทนที่โจทกตามมาตรา  ๒๒๒/๒๕  ใช

สิทธิอยางอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยูแกโจทกในชั้นพิจารณาเมื่อตนรองขอเขาแทนที่โจทก  และหามมิ
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ใหใชสิทธิเชนวานั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทกเดิม  เวนแตเปนที่พอใจของศาลตามคํารองของ
สมาชิกกลุมที่เขาแทนที่โจทกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาของโจทกที่ไดทําไปแลวซ่ึงกอใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิกกลุมนั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของโจทกใน
กรณีเชนวานี้  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําส่ังอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 

มาตรา  ๒๒๒/๒๘  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลว  โจทกจะถอน
ฟองไมได  เวนแตศาลจะอนุญาต 

ในกรณีที่จําเลยยื่นคําใหการแลว  หามไมใหศาลอนุญาตโดยมิไดฟงจําเลยกอน 
ในกรณีที่ไดมีการประกาศกับสงคําบอกกลาวใหสมาชิกกลุมตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ 

แลว  หากศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟอง  ใหศาลกําหนดวันตามที่เห็นสมควรแตตองไมนอย
กวาสี่สิบหาวันเพื่อใหสมาชิกกลุมคัดคานโดยทําเปนหนังสือยื่นตอศาล  และสั่งใหโจทกนําเงิน
คาใชจายมาวางศาลเพื่อแจงเรื่องการถอนฟองใหสมาชิกกลุมทราบตามวิธีการเชนเดียวกับที่กําหนด
ไวมาตรา  ๒๒๒/๑๒  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมนําเงินคาใชจายมาวางศาลตามวรรคสามโดยไมแจงใหศาล
ทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้น  ใหศาลมีคําส่ังไมอนุญาตใหถอนคําฟอง 

มาตรา ๒๒๒/๒๙ เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมและพนระยะเวลาตาม
มาตรา  ๒๒๒/๑๒ (๑๖)  แลว  กอนที่ศาลจะอนุญาตใหมีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอม
ความกันในประเด็นแหงคดี  ใหศาลกําหนดวันตามที่เห็นสมควรแตตองไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน
เพื่อใหสามาชิกกลุมคัดคานหรือแจงความประสงคออกจากการเปนสมาชิกกลุมโดยทําเปนหนังสือ
ยื่นตอศาล   และส่ังใหโจทกนําเงินคาใชจายมาวางศาล   เพื่อแจงเรื่องการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีใหสมาชิกกลุมทราบตามวิธีการเชนเดียวกันกับที่
กําหนดไวในมาตรา  ๒๒๒/๑๒ วรรคหนึ่ง  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหมีการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีแลว  ใหถือวาสมาชิกกลุมรายที่แจงความประสงค
ออกจากการเปนสมาชิกกลุมและมิไดขอถอนความประสงคดังกลาวกอนศาลมีคําสั่งอนุญาต  ไม
เปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังอนุญาต 

ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมนําเงินคาใชจายมาวางศาลตามวรรคหนึ่งโดยไมแจงใหศาล
ทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้น ใหศาลมีคําส่ังไมอนุญาตใหมีการตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกันในประเด็นแหงคดี 

มาตรา  ๒๒๒/๓๐  เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมและพนระยะเวลาตาม
มาตรา  ๒๒๒/๑๒  (๖)  แลว  กอนที่ศาลจะอนุญาตใหมีการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปน
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ผูช้ีขาดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยอนุญาโตตุลาการ  ใหนําความในมาตรา  
๒๒๒/๒๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา   ๒๒๒/๓๑   ประกาศและคําบอกกลาวตามมาตรา   ๒๒๒/๒๘  มาตรา       
๒๒๒/๒๙  และมาตรา  ๒๒๒/๓๐  อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ช่ือศาลและเลขคดี 
(๒)  ช่ือและที่อยูของคูความ 
(๓)  ขอความโดยยอของคําฟองและลักษณะของกลุมบุคคลที่ชัดเจน 
(๔)  ขอความโดยยอของการดําเนินประบวนพิจารณาที่ไดกระทําไปแลวและเหตุที่ตอง

มีการประกาศและคําบอกกลาว 
(๕)  สิทธิของสมาชิกกลุมและผลของคําส่ังอนุญาตของศาลตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  

มาตรา  ๒๒๒/๒๙  หรือมาตรา  ๒๒๒/๓๐  แลวแตกรณ ี
(๖)  ผลของการออกจากการเปนสมาชิกกลุมตามมาตรา  ๒๒๒/๒๙  หรือมาตรา  

๒๒๒/๓๐  แลวแตกรณี 
(๗)  ชื่อและตําแหนงผูพิพากษาผูออกประกาศและคําบอกกลาว 
มาตรา  ๒๒๒/๓๒  ในการพิจารณามีคําส่ังตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  มาตรา  ๒๒๒/๒๙  

หรือมาตรา  ๒๒๒/๓๐  ใหศาลคํานึงถึง 
(๑)  ความจําเปนที่จะดําเนินคดีแบบกลุมตอไป 
(๒)  ความคุมครองหรือประโยชนของสมาชิกกลุม 
(๓)  ความยุงยากหรือความสะดวกในการที่จะดําเนินคดีแบบกลุมตอไป 
(๔)  ความเปนธรรมและความมีประสิทธิภาพในการที่จะดําเนินคดีแบบกลุมตอไป 
(๕)  จํานวนของสมาชกิกลุมที่คัดคาน 

                   (๖)  ความสามารถของจําเลยในการชดใชคาเสยีหายในกรณมีีการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแหงคด ี

(๗)   การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีของคูความมี
ความเปนธรรมและเปนประโยชนกับสมาชิกกลุม 

มาตรา  ๒๒๒/๓๓  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุดอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  ใหอายุ
ความในการฟองคดีของสมาชิกกลุมสะดุดหยุดลงนับแตวันที่โจทกยื่นคํารองขออนุญาตดําเนินคดี
แบบกลุม 
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กรณีที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม  หากปรากฏวาอายุความ
การฟองคดีของสมาชิกกลุมครบกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาคําขอดําเนินคดีแบบกลุม  
หรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง  ใหสมาชิกกลุมมีสิทธิฟองคดีเพื่อตั้ง
หลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด 

มาตรา  ๒๒๒/๓๔  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๒๒/๓๓  
หากมีกรณีดังตอไปนี้  ใหถือวาอายุความไมเคยสะดุดหยุดลง 

(๑)  ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง 
(๒)  ศาลมีคําส่ังยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุม 
(๓)  ศาลมีคําส่ังจําหนายคดีเพราะเหตุถอนฟอง 
(๔)  ศาลยกคําฟองเพราะเหตุคดีไมอยูในอํานาจศาลหรือโดยไมตัดสิทธิสมาชิกกลุมที่

จะฟองคดีใหม 
(๕)  สมาชิกกลุมออกจากการเปนสมาชิกกลุมตามมาตรา   ๒๒๒ /๑๓  มาตรา       

๒๒๒/๒๙  และมาตรา ๒๒๒/๓๐ 
ในกรณีตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  หากปรากฏวาอายุความการฟองคดีของสมาชิก

กลุมครบกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณา  หรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นถึงที่สุด  ใหสมาชิกกลุมมีสิทธิฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือ
เพื่อใหชําระหนี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุด  หรือนับแตวันที่สมาชิก
กลุมไมเปนสมาชิกกลุม  แลวแตกรณี 

 
สวนที่  ๔ 

คําพิพากษาและการบังคับคด ี
--------------------------- 

มาตรา  ๒๒๒/๓๕  คําพิพากษาของศาลมีผลเปนการผูกพันคูความและสมาชิกกลุม  
และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหโจทกชนะคดี  ใหโจทกหรือทนายความฝายโจทกมีอํานาจ
ดําเนินการบังคับแทนโจทกและสมาชิกกลุม 

สมาชิกกลุมมีสิทธิที่จะยื่นคําขอรับชําระหนี้  แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีตาม
สวนนี้ดวยตนเอง 
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หากความปรากฏตอศาลวาทนายความฝายโจทกไมสามารถดําเนินการบังคับคดีเพื่อ
คุมครองประโยชนของสมาชิกกลุมไดอยางเพียงพอและเปนธรรม  ศาลอาจมีคําสั่งใหโจทกและ
สมาชิกกลุมจัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินการบังคับคดีตอไปได 

มาตรา  ๒๒๒/๓๖  คําพิพากษาของศาลตองกลาวหรือแสดงรายการดังตอไปนี้ 
       (๑)  รายการตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๔๑ 

(๒)  ลักษณะโดยชัดเจนของกลุมบุคคลหรือกลุมยอยที่จะตองถูกผูกพันตามคําพิพากษา 
(๓)  ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้เปนเงิน  ตองระบุจํานวนเงินที่จําเลย

จะตองชําระใหแกโจทก  รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการชําระเงินใหสมาชิกกลุม 
(๔)  จํานวนเงินรางวัลของทนายความฝายโจทกตามมาตรา  ๒๒๒/๓๗ 
มาตรา  ๒๒๒/๓๗  กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการ

หรือสงมอบทรัพยสิน  ใหศาลกําหนดจํานวนเงินรางวัลที่จําเลยจะตองชําระใหแกทนายความฝาย
โจทกตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความยากงายของคดีประกอบกับระยะเวลาและการทํางานของ
ทนายความฝายโจทก  รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินคดีที่ทนายความฝายโจทกไดเสียไป  และเพื่อ
ประโยชนแหงการนี้  เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงใหทนายความฝายโจทกยื่นบัญชีคาใชจายดังกลาว
ตอศาลดวย 

ถาคําพิพากษากําหนดใหจําเลยใชเงิน  นอกจากศาลตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามวรรค
หนึ่งแลว  ใหศาลคํานึงถึงจํานวนเงินที่โจทกและสมาชิกกลุมมีสิทธิไดรับประกอบดวย  โดย
กําหนดเปนจํานวนรอยละของจํานวนเงินดังกลาว  แตจํานวนเงินรางวัลดังกลาวตองไมเกินรอยละ
สามสิบของจํานวนเงินนั้น 

ถาคําพิพากษากําหนดใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการหรือสงมอบทรัพยสิน
และใหใชเงินรวมอยูดวย  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการกําหนดจํานวนเงินรางวัลตามมาตรานี้  หากมีการเปลี่ยนทนายความฝายโจทกให
ศาลกําหนดจํานวนเงินรางวัลของทนายความฝายโจทกตามสัดสวนของการทํางานและคาใชจายที่
เสียไป 

ใหถือวาทนายความฝายโจทกเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและจําเลยเปนลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาในสวนของเงินรางวัลทนายความฝายโจทก  และเงินรางวัลดังกลาวมิใชคาฤชาธรรมเนียม 

มาตรา  ๒๒๒/๓๘  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหโจทกชนะคดี  ใหศาลมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยจะกําหนดไวในคํา
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พิพากษา  หรือโดยคําส่ังในภายหลังก็ได  และในระหวางการบังคับคดีใหศาลมีอํานาจออกคําบังคับ
เพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษาไดตามที่เห็นสมควร 

ใหศาลชั้นตนมีอํานาจพิจารณาสั่งคํารองขอทุเลาการบังคับตามคําพิพากษา  คําส่ังของ
ศาลชั้นตนใหเปนที่สุด 

มาตรา   ๒๒๒ /๓๙   ใหศาลแจงคํ าพิพากษาใหสมาชิกกลุมทราบตามวิ ธีการ
เชนเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๒๒/๑๒  วรรคหนึ่ง  และใหแจงอธิบดีกรมบังคับคดีทราบ
ดวย 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระเงินหรือชําระเงินรวมอยูดวย  ใหศาลตั้งเจา
พนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการตอไป  รวมทั้งกําหนดวันตามที่เห็นสมควรในประกาศและคําบอก
กลาวตามวรรคหนึ่ง  เพื่อใหสมาชิกกลุมแจงความประสงคในการขอรับชําระเงินตามคําพิพากษาตอ
เจาพนักงานบังคับคดี  แตถาเปนกรรีที่ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้อยางอื่นและจําเปน
จะตองมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนแกการบังคับตามคําพิพากษา  โจทกอาจยื่น
คําขอตอศาลเพื่อตั้งเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการได 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  สมาชิกกลุมที่ไมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไมมี
สิทธิขอเฉลี่ยทรัพยสินหรือเงินในการบังคับคดีตามสวนนี้  เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  สมาชิก
กลุมที่ไมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลา  อาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงาน
บังคับคดีไดภายในสามสิบวันนับแตวันพนกําหนดระยะเวลา 

มาตรา  ๒๒๒/๔๐  คูความในคดีและสมาชิกกลุมรายอื่นอาจขอตรวจและโตแยงคํา
ขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุมผูยื่นคําขอรับชําระหนี้ได  แตตองกระทําภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่พนกําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้  เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  อาจขอขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกไดไมเกินสามสิบวัน 

มาตรา  ๒๒๒/๔๑  ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเรียกคูความในคดี  สมาชิกกลุมผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดี  หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบสวนในเรื่องคําขอรับชําระหนี้ของ
สมาชิกกลุมเพื่อพิจารณาคดีคําส่ังตอไมได 

มาตรา  ๒๒๒/๔๒  คําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุมรายใด  ถาคูความในคดีและ
สมาชิกกลุมรายอื่นไมโตแยงใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหรับชําระหนี้ได  เวนแต
มีเหตุอันสมควรสั่งเปนอยางอื่น  โดยใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหศาลทราบถึงการดําเนินการ
ดังกลาวดวย 
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คําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุมรายใดถามีผูโตแยง  ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําส่ัง
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหยกคําขอรับชําระหนี้ 
(๒)  อนุญาตใหไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน 
(๓)  อนุญาตใหไดรับชําระหนี้บางสวน 
สมาชิกกลุมที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้และไมมีผูโตแยงตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกกลุมที่ยื่นคํา

ขอรับชําระหนี้และมีผูโตแยงตามวรรคสอง  หรือผูโตแยงอาจยื่นคํารองคัดคานคําสั่งของเจา
พนักงานบังคับคดีตอศาลไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังของเจาพนักงานบังคับ
คดี 

คําสั่งของศาลตามวรรคสาม  ใหอุทธรณคําสั่งไปยังศาลฎีกาภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ศาลมีคําส่ัง 

มาตรา  ๒๒๒/๔๓  เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว  ใหทนายความฝายโจทกในคดี
แบบกลุมมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้น  เพื่อใหศาลมีคําส่ังใหเฉลี่ยทรัพยแกทนายความฝายโจทก  โจทก  และสมาชิกกลุมตามมาตรา  
๒๙๐  ตามจํานวนที่มีสิทธิไดรับ 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่สมาชิกกลุมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา  ๒๒๒/๔๒  ยัง
ไมเปนที่ยุติ  ใหศาลที่ไดรับคํารองขอเฉลี่ยทรัพยรอการมีคําส่ังเกี่ยวกับคําขอเฉลี่ยทรัพยตามวรรค
หนึ่งไวกอน  และเมื่อไดขอยุติในจํานวนเงินดังกลาวแลว  ใหทนายความฝายโจทกแจงใหศาลนั้น
ทราบ 

เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหเฉลี่ยทรัพยแลว  ใหเจาพนักงานบังคับคดีในคดีนั้นสงเงินใหเจา
พนักงานบังคับคดีในคดีแบบกลุมเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิตามมาตรา  ๒๒๒/๔๔ 

มาตรา  ๒๒๒/๔๔  เมื่อจําเลยนําเงินหรือทรัพยสินมาวางตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือ
เมื่อไดขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของจําเลย  หรือเมื่อเจาพนักงานบังคับคดี
ไดรวบรวมทรัพยสินอื่นใดของจําเลยเสร็จ  และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแลวใหเจา
พนักงานบังคับคดีจายเงินใหแกผูมีสิทธิตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑)  ผูมีสิทธิไดรับชําระหนี้กอนตามมาตรา  ๒๘๗  และมาตรา  ๒๘๙   
(๒)  เงินรางวัลทนายความฝายโจทกตามมาตรา  ๒๒๒/๓๗ 
(๓)  คาฤชาธรรมเนียมใชแทนโจทก 
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(๔)  โจทก  สมาชิกกลุม  และเจาพนักหนี้อ่ืนที่มีสิทธิไดรับเฉลี่ยทรัพยตาม          
มาตรา  ๒๙๐ 
 

สวนที่  ๕ 
อุทธรณ 

--------------------- 
มาตรา  ๒๒๒/๔๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในประมวลกฎหมายนี้  

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ดําเนินคดีแบบกลุมตามหมวดนี้  ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกาภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

มาตรา ๒๒๒/๔๖  สมาชิกกลุมไมมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลยกเวน
ในกรณีตามมาตรา  ๒๒๒/๔๒ 

มาตรา  ๒๒๒/๔๗  ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณให
ถือราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณเฉพาะระหวางโจทกกับจําเลย 

ในกรณีที่จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณตามมาตรา  ๒๓๔  นั้น  ใหจําเลย
นําคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกันไวตอศาล
เฉพาะในสวนที่จําเลยตองรับผิดชําระหนี้ใหแกโจทก  แตไมตองนําเงินมาชําระหรือหาประกันให
ไวตอศาลสําหรับเงินรางวัลทนายความ 

มาตรา  ๒๒๒/๔๘  ในคดีที่คูความเห็นวาตองหามอุทธรณ  คูความอาจยื่นคําขอโดยทํา
เปนคํารองเพื่อขออนุญาตอุทธรณตอศาลฎีกาไปพรอมกับอุทธรณก็ได  ในกรณีเชนวานี้  เมื่อศาล
ช้ันตนตรวจอุทธรณแลวเห็นวาเปนอุทธรณที่ตองหามก็ใหสงอุทธรณและคําขอดังกลาวไปยังศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณา  แตถาศาลชั้นตนเห็นวาอุทธรณดังกลาวไมตองหามก็ใหมีคําส่ังรับอุทธรณนั้นไว
ดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งไมรับอุทธรณเพราะเหตุตองหามอุทธรณ  คูความอาจยื่นคําขอ
โดยทําเปนคํารองเพื่อขออนุญาตตอศาลฎีกาภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําสั่งก็
ได  ถาคูความยื่นคําขอดังกลาวแลว  จะอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณไมได 

การยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดโดยขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา  
๒๒๒/๒ 
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คดีที่ศาลขั้นตนมีคําสั่งรับอุทธรณสงมาใหศาลฎีกา  หากศาลฎีกาพิจารณาเห็นวา
อุทธรณนั้นตองหามอุทธรณ  ใหยกอุทธรณ  แตถาศาลฎีกาพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมจําเปนตองแกไขขอผิดพลาด  จะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ตองหามอุทธรณดังกลาว
นั้นก็ได 

คดีที่ไมตองหามอุทธรณ  แตศาลฎีกาเห็นวาขอที่อุทธรณนั้นไมสมควรไดรับการ
วินิจฉัยจากศาลฎีกาตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา  จะยก
อุทธรณดังกลาวเสียก็ได 

มาตรา  ๒๒๒/๔๙  ใหประธานศาลฎีกาจัดตั้งแผนกคดีแบบกลุมขึ้นในศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาคดีที่ดําเนินคดีแบบกลุมซ่ึงอุทธรณขึ้นมาและใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยเร็ว 
 

สวนที่  ๖ 
คาธรรมเนียม 

-------------------- 
มาตรา  ๒๒๒/๕๐  ใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑)  คายื่นคําขอรับชําระหนี้  คาคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับคําขอรับ

ชําระหนี้ตอศาล  หรือคาขึ้นศาลในกรณีทีม่ีการอุทธรณเรื่องการขอรับชําระหนี้เร่ืองละสองรอยบาท  
แตการขอรับชําระหนี้ที่ไมเกนิสองหมื่นบาทไมตองเสียคาธรรมเนียม 

(๒)  คาขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณเร่ืองเงินรางวัลทนายความสองรอยบาท 
(๓)  คาธรรมเนียมอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ใหคิดอัตราเดียวกับคาธรรมเนียมตาม

ตารางทายประมวลกฎหมายนี้” 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
                       นายกรัฐมนตรี 
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ราง 
พระราชบัญญัติการดําเนนิคดีแบบกลุมในการฟองคด ี

ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย 
พ.ศ. …. 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุมในการฟอง
คดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย พ.ศ. …." 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตนิี้                           
"กลุมบุคคล" (class) หมายความวา กลุมบุคคลที่มีสิทธิเปนแบบเดียวกันอันเนื่องมาจาก

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน 
"สมาชิกของกลุม" (members) หมายความวา  บุคคลใด ๆ ที่อยูในกลุมบุคคล 
"คาวาความ" หมายความวา  จํานวนเงินที่โจทกตกลงวาจะจายตามสัญญาวาจาง

ทนายความในการดําเนนิคดใีนศาล 
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความวา   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
"รัฐมนตรี" หมายความวา   รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   

หมวด 1 
บททั่วไป 

--------------------- 

มาตรา 5   การดําเนินคดีแบบกลุม คือ การดําเนินคดีที่ศาลอนุญาตใหโจทกเสนอคําฟอง
ตอศาลเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกและกลุมบุคคลที่มิไดเขามาในคดี แตกลุม
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บุคคลดังกลาวมีสิทธิเปนแบบเดียวกับโจทกอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันกับ
โจทก 

มาตรา 6   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเฉพาะการฟองคดีแพงเพื่อเรียกรองใหมี             
การชําระเงินหรือเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาเปนอยางอื่นโดยมีการเรียกรองใหมีการชําระเงินรวมอยู
ดวยในคดีดังตอไปนี้       

(1)  การฟองคดีตามสิทธิที่รองรับโดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(2)  การฟองคดีที่เกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  หรือ 
(3)  การฟองคดีในกรณีที่มีการไมชําระหนี้ตามหลักทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิไดกลาวไวเปนการเฉพาะ การดําเนินกระบวนพิจารณาให

เปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 7  หามมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมในศาลแขวง   
ในกรณีที่มีการดําเนินคดีในศาลแขวงและหากตอมาโจทกประสงคจะดําเนินคดีแบบ

กลุม ใหโจทกยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแขวงเพื่อขอโอนคดีไปยังศาลชั้นตนอื่นที่มีเขตอํานาจเหนือ
คดีนั้น แตคําขอดังกลาวจะยื่นเมื่อพนระยะเวลาที่อาจแกไขคําฟองแลวไมได 

การโอนคดีตามวรรคสองมิใหอยูภายใตบังคับมาตรา 28 วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยใหศาลชั้นตนอ่ืนนั้นรับโอนคดีจากศาลแขวงเพื่อดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีตอจากศาลแขวง  และในกรณีที่ศาลชั้นตนอ่ืนนั้นมีคําส่ังไมอนุญาตให
ดําเนินคดีแบบกลุมก็ใหศาลชั้นตนดังกลาวยังคงดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของโจทกตอไป 

มาตรา 8  บุคคลใดที่เสนอคดีตอศาลตามมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณ
ความแพงอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคล วิธีพิจารณาความ
แพงอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินคดีแบบ
กลุม โดยอาจยื่นคําขอดังกลาวไปพรอมกับคําฟอง หรือภายในระยะ เวลาที่อาจแกไขคําฟองได 

คําขอดําเนินคดีแบบกลุมตามวรรคหนึ่งใหสงใหแกจําเลยไปพรอมกับคําฟองหรือคํา
รองขอแกไขคําฟอง แลวแตกรณี 
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มาตรา 9  ในคดีที่มีการยื่นคําขอดําเนินคดีแบบกลุม คําฟองของโจทกตามมาตรา 172  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตองแสดงโดยแจงชัดซ่ึงสภาพแหงขอหา คําขอบังคับ 
และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา ของกลุมบุคคลที่เปนลักษณะเดียวกับของโจทกดวย 

คําขอบังคับของกลุมบุคคลที่เปนลักษณะเดียวกับของโจทกตามวรรคหนึ่ง หมายความ
วาถาโจทกขอใหศาลบังคับใหจําเลยกระทําการ งดเวนกระทําการหรือชําระเงิน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน คําขอบังคับของกลุมบุคคลก็ตองขออยางเดียวกันนั้นตอศาลเชนกัน แตใน
กรณีที่โจทกขอใหศาลบังคับใหจําเลยชําระเงิน คําขอบังคับของกลุมในกรณีดังกลาวตองแสดงให
เห็นวาการขอใหศาลบังคับใหจําเลยชําระเงินมีหลักการหรือวิธีการคํานวณเปนเชนเดียวกับหลักการ
หรือวิธีการคํานวณเพื่อชําระเงินใหโจทก โดยคําขอบังคับของกลุมบุคคลไมจําตองแสดงจํานวนเงิน
สุทธิที่กลุมบุคคลหรือสมาชิกของกลุมแตละรายจะไดรับแตอยางใด 

มาตรา 10  การคํานวณคาขึ้นศาลในการดําเนินคดีแบบกลุมที่ขอใหปลดเปลื้องทุกขอัน
อาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหคํานวณจากจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรองเฉพาะของโจทกเทานั้น 

หมวด 2 
กระบวนพิจารณา 

------------------------- 
สวนที่ 1 

หลักเกณฑการอนุญาตใหดาํเนินคดแีบบกลุม 
----------------------------- 

มาตรา 11  ในกรณีที่มีการยื่นคําขอดําเนินคดีแบบกลุมใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกคํา
ขอนั้นเสียโดยไมชักชา       

คําส่ังตามวรรคหนึ่งมิใหถือวาเปนคําส่ังระหวางพิจารณา คูความอาจอุทธรณหรือฎีกา
คําส่ังไดภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง  

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณา
เฉพาะในสวนที่เปนคําฟองของโจทกเทานั้น 

มาตรา 12 หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอที่ยื่นไวตามมาตรา 8 เวนแตจะเปนที่พอใจแก
ศาลวา 

(1)  มีกลุมบุคคลที่มีสิทธิเปนแบบเดียวกับโจทกอันเนื่องมาจากขอเท็จจริง และขอ
กฎหมายเดียวกันกับโจทก โดยโจทกจะตองแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตามที่โจทกกําหนดที่
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เหมือนกันของกลุมบุคคลดังกลาวที่ ชัดเจนเพียงพอเพื่อใหรูไดวาเปนกลุมบุคคลใด   และ
ลักษณะเฉพาะดังกลาวตองเปนลักษณะที่รวมกันของทั้งโจทกและกลุมบุคคลนั้น 

(2)  กลุมบุคคลตาม (1) มีจํานวนมากซึ่งหากจะฟองคดีรวมกันจะมีขอยุงยากและปฏิบัติ
ไดไมสะดวก 

(3)  สภาพแหงขอหา คําขอบังคับ และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหา ของกลุม
บุคคลตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 

(4)  โจทกจะสามารถดําเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมบุคคลไดอยางเปนธรรม
และเหมาะสม นอกจากลักษณะตามที่กําหนดนี้แลวรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดคุณสมบัติของโจทกเพิ่มเติมดวยก็ได 

(5)  การเยียวยาสิทธิควรกระทําในลักษณะการดําเนินคดีแบบกลุม เพราะมีเหตุผล  อัน
สมควรตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
                        (ก)  การดําเนินคดีแบบกลุมจะทําใหจําเลยสามารถปฏิบัติการเยียวยาตอโจทกและ
สมาชิกของกลุมในแนวทางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน   

       (ข)  ในกรณีที่โจทกและสมาชิกของกลุมแตละรายตางฟองคดีแยกตางหากจากกัน
จะกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการไดรับการเยียวยาสิทธิสืบเนื่องจากผลของคําพิพากษา
ที่เกิดขึ้นตางเวลากัน  แตการดําเนินคดีแบบกลุมจะไมทําใหเกิดปญหาความไดเปรียบเสียเปรียบ
เชนกรณีดังกลาว  

       (ค)  โจทกและสมาชิกของกลุมถูกโตแยงสิทธิโดยการที่จําเลยฝาฝนกระทําการ
หรือไมกระทําการในเหตุอยางเดียวกัน  ซ่ึงการเยียวยาสิทธิของสมาชิกของกลุมตามคําขอบังคับใน
การดําเนินคดีแบบกลุมที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาหามมิใหจําเลยกระทําการหรือส่ังใหจําเลยกระทํา
การโดยมีการเรียกใหมีการชําระเงินรวมอยูดวยนั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะเยียวยาสิทธิของ
สมาชิกของกลุมไดและแมสมาชิกของกลุมแตละรายจะฟองคดีเพื่อเยียวยาสิทธิโดยตนเอง คําขอ
บังคับในคดีที่ฟองเองนั้นก็จะเปนเชนเดียวกับคําขอบังคับในการดําเนินคดีแบบกลุม  

      (ง)  ประเด็นขอพิพาทในการดําเนินคดีแบบกลุมมีความสําคัญยิ่งกวาประเด็นปญหา
เฉพาะของสมาชิกของกลุมแตละรายในขอเท็จจริงใด และคําพิพากษาในการดําเนินคดีแบบกลุมจะ
เยียวยาสิทธิไดอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพสําหรับคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยาง
เดียวกันนั้นไดดีกวาการฟองคดีแยกตางหากจากกัน  
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มาตรา 13  การพิจารณาวาคําพิพากษาในการดําเนินคดีแบบกลุมจะเยียวยาสิทธิไดอยาง
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวในมาตรา 12(5)(ง)ศาลอาจพิจารณาจากปจจัย
ดังตอไปนี้ก็ได                                                               

(1)  ประโยชนที่สมาชิกของกลุมโดยสวนใหญจะไดรับหากมีการอนุญาตใหดําเนินคดี
แบบกลุม  เมื่อเทียบกับประโยชนโดยสวนใหญที่สมาชิกของกลุมจะไดรับหากมีการฟองคดีแยก
ตางหากจากกัน  เชน 

       (ก)  ผูเสียหายเปนผูลงทุนรายยอยในหลักทรัพยซ่ึงความเสียหายมีจํานวนไมมาก
พอเมื่อเทียบกับคาใชจายในการดําเนินคดีตามลําพัง และอาจเปนเหตุทําใหผูลงทุนรายยอยใน
หลักทรัพยไมดําเนินคดีบังคับตามสิทธิ  แตการอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมจะทําใหผูลงทุน
รายยอยในหลักทรัพยไดรับความคุมครองได     

       (ข)  ความรวดเร็วในการไดรับการคุมครองสิทธิ  เมื่อเทียบระยะเวลาและขั้นตอน
ในกระบวนพิจารณาการดําเนินคดีแบบกลุม  กับกระบวนพิจารณาคดีที่สมาชิกของกลุมอาจฟองคดี
แยกตางหากจากกันในศาลเดียวกัน 

(2)  ประโยชนในกรณีที่สมาชิกของกลุมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายไดฟองคดีไวแลว  
ศาลอาจพิจารณาถึงความมากนอยของจํานวนคดีที่ฟองและกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินไปแลว  
รวมทั้งความยุงยากในการสั่งใหมีการพิจารณาคดีเหลานั้นรวมกันกับคดีของโจทก  เมื่อเทียบกับผล
ที่จะเกิดขึ้นหากศาลจะอนุญาตใหโจทกดําเนินคดีแบบกลุม  

(3)  ความยุงยากในการจัดการในการดําเนินคดีแบบกลุมเมื่อเทียบกับผลที่จะไดรับหาก
ศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม 

มาตรา 14  ในกรณีที่มีการยื่นคําขอดําเนินคดีแบบกลุมหลายคําขอในชวงเวลาเดียวกัน
สําหรับคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม
เฉพาะคําขอที่เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 12 แตหามมิใหศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบ
กลุม  ถาคําขอเหลานั้นไดกําหนดลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลไวเหมือนกันไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  หรือกําหนดลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลไวไมเหมือนกันแตบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
ลักษณะที่จะเปนสมาชิกของกลุมไดในหลายคําขอ  เวนแต 

(1)  ศาลเห็นวาคําขอใดกําหนดลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลไวในลักษณะที่ครอบคลุม
กลุมบุคคลตามคําขออื่นไดและคําขอบังคับของคําขอนั้นจะใหความคุมครองและเยียวยาสิทธิของ
สมาชิกของกลุมไดอยางเปนธรรม ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมสําหรับคําขอนั้น
เพียงคําขอเดียว  หรือ 
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(2)  ศาลไดกําหนดลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลในแตละคําขอเสียใหมเพื่อมิให
ลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลในแตละคําขอซอนกันไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเพื่อมิให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจเปนสมาชิกของกลุมไดในหลายคําขอ และใหศาลอนุญาตใหดําเนินคดี
แบบกลุมสําหรับทุกคําขอเหลานั้น 

มาตรา 15  ในกรณีที่มีการอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีใดคดีหนึ่งแลว 
หากตอมามีการฟองคดีที่มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันกับคดีที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินคดี
แบบกลุมนั้นอีก โดยในการฟองดังกลาวไดมีการยื่นคําขอดําเนินคดีแบบกลุมดวยเชนกัน หามมิให
ศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมสําหรับการฟองคดีนั้น เวนแตจะเปนไปตามที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

(1)  บุคคลที่ยื่นคําฟองและคําขอดังกลาวไมใชบุคคลที่ตองหามตามมาตรา 37 
(2)  ลักษณะของกลุมบุคคลตามที่ระบุไวในคําขอตองไมซอนกับลักษณะของกลุม

บุคคลในคดีกอนที่ศาลไดอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมไปแลวไมวาทั้งหมดหรือบางสวน   
หรือลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลตามที่ระบุไวในคําขอตองไมทําใหสมาชิกของกลุมในคดีกอนที่
ศาลไดอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมไปแลวอาจเปนสมาชิกของกลุมในคําขอนี้ไดอีก 

(3)  คําขอดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 12  

สวนที่ 2 
คําบอกกลาวและการโฆษณา 

-------------------------- 

มาตรา 16  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมตามคําขอแลว ใหโจทกรอง
ขอตอเจาพนักงานศาลเพื่อใหสงคําบอกกลาวและโฆษณาการดําเนินคดีแบบกลุมใหสมาชิกของ
กลุมแตละรายของกลุมทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต  หากโจทกเพิกเฉยไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวโดยไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้น  ใหศาล
มีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไป และใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะในสวนที่
เปนคําฟองของโจทกเทานั้น 

ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงคําบอกกลาวใหสมาชิกของกลุมแตละรายและดําเนินการ
ใหมีการโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษไมนอย
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กวาอยางละหนึ่งฉบับเปนเวลาสามวันติดตอกัน โดยโจทกเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการสงและการ
โฆษณา 

ถาโจทกไมยอมชําระคาธรรมเนียมดังกลาว ใหศาลสั่งงดการดําเนินกระบวนพิจารณา
การดําเนินคดีแบบกลุมไว และใหส่ังใหโจทกชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
หากปรากฏวาโจทกยังคงไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาว  ใหศาลมีคําสั่งมิใหมีการดําเนินคดีแบบ
กลุมอีกตอไป โดยใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะในสวนที่เปนคําฟองของโจทกเทานั้น 

มาตรา 17  คําบอกกลาวตามมาตรา 16 ตองมีรายละเอียดของรายการอยางนอย
ดังตอไปนี้                                                                                               

(1)  ช่ือของศาลที่รับฟองและเลขหมายคด ี
(2)  ช่ือคูความในคด ี
(3)  ช่ือสมาชิกของกลุมแตละรายที่จะเปนผูรับคําบอกกลาวตามรายชื่อผูถือหลักทรัพย

ที่โจทกยื่นเปนเอกสารประกอบคําขอตามมาตรา 8 
(4)  ลักษณะเฉพาะของกลุมบุคคลที่ชัดเจน 
(5)  สรุปสาระสําคัญของคําฟอง 
(6)  คําส่ังศาลที่อนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม โดยระบุเลขหมายคํารองและวันที่ศาลมี

คําส่ังอนุญาต รวมทั้งสรุปสาระสําคัญของคําส่ัง 
(7)  กระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินไปแลวจนถึงวันที่มีคาํบอกกลาว 
(8)  กระบวนพิจารณาที่จะดาํเนินตอไปภายหลังวนัที่มีคาํบอกกลาว 
(9)  สิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการรองขอออกจากการเปนสมาชิกของกลุมบุคคล

ตามมาตรา 22 (ถาหากมี) 
(10)  สิทธิอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิทธิตาม (9) 
(11)  ผลของคําพิพากษาที่ผูกพันสมาชิกของกลุม 
(12)  วนั เดือน ป ของคําบอกกลาวและลายมือช่ือของเจาพนักงานศาล 
มาตรา 18  การโฆษณาตามมาตรา 16 ตองมีรายละเอียดของรายการอยางนอยตาม

มาตรา 17  เวนแตรายการตามอนุมาตรา (3)      

มาตรา 19  ในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณา ถาปรากฏวาขอเท็จจริงตามมาตรา 
17(2)(4) และ (5) เปลี่ยนแปลงไปจากคําบอกกลาวและการโฆษณาที่โจทกมีหนาที่ตองดําเนินการ
ตามมาตรา 16 ใหโจทกสงคําบอกกลาวและโฆษณาขอเท็จจริงที่เปล่ียนแปลงไปดังกลาว  โดยให
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โจทกรองขอตอเจาพนักงานศาลเพื่อสงคําบอกกลาวและโฆษณาเชนวานั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ปรากฏขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และใหนําความในมาตรา 16 วรรคสองมาใชบังคับดวย 

ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมดําเนินการหรือไมชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
ส่ังงดการดําเนินกระบวนพิจารณาการดําเนินคดีแบบกลุมไว  โดยใหศาลมีคําส่ังใหโจทกดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  และหากปรากฏวาโจทกยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล 
ใหถือวาโจทกกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 

มาตรา 20   คําบอกกลาวตามมาตรา 19  มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 48 
ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้      

(1)  ช่ือของศาลที่ดําเนินกระบวนพจิารณาและหมายเลขคดี   
(2)  ช่ือคูความในคด ี       
(3)  ช่ือสมาชิกของกลุมแตละรายที่จะเปนผูรับคําบอกกลาว 
(4)  เหตุที่ตองมีคําบอกกลาวตามมาตรา 19 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 

48  แลวแตกรณี 
                 (5)  สิทธิของสมาชิกของกลุมตามมาตรา 19 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 
48 แลวแตกรณี (ถาหากมี) 

(6)  ขั้นตอนและระยะเวลาที่สมาชิกของกลุมสามารถใชสิทธิตามมาตรา 19 มาตรา 36 
มาตรา 38  มาตรา 39 หรือมาตรา 48 แลวแตกรณี (ถาหากมี) 
                   (7 )  วัน เดือน ป ของคําบอกกลาวและลายมอืช่ือของเจาพนักงานศาล 

มาตรา 21  การโฆษณาตามมาตรา 19 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39  หรือมาตรา 48 
ตองมีรายการอยางนอยตามมาตรา 20 เวนแตรายการตามอนุมาตรา (3)  
           

สวนที่ 3 
สิทธิของสมาชิกของกลุมและอายุความ 

------------------------ 

มาตรา 22  ในกรณีที่ศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมโดยอาศัยเหตุผลอัน
สมควรตามมาตรา 12(5)(ง) สมาชิกของกลุมแตละรายมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกของกลุมได
โดยการแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่โจทกรองขอตอเจา
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พนักงานศาลเพื่อใหสงคําบอกกลาวและโฆษณาการดําเนินคดีแบบกลุม และใหถือวาบุคคลที่แจง
ความประสงคภายในระยะเวลาดังกลาวไมเปนสมาชิกของกลุมอีกตอไปนับแตวันที่ไดแจงความ
ประสงคนั้นตอศาล 

ในกรณีที่ศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมโดยอาศัยเหตุอันสมควรตามมาตรา 
12(5)(ก)(ข) หรือ (ค) หามสมาชิกของกลุมแตละรายออกจากการเปนสมาชิกของกลุม เวนแตศาลจะ
มีคําส่ังอนุญาตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  สมาชิกของกลุมรายใดไดฟองคดีในประเด็นที่ไดอาศัยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
อยางเดียวกับคําฟองของโจทกกอนที่โจทกจะสงคําบอกกลาวและโฆษณา และสมาชิกของกลุมราย
นั้นรองขอออกจากการเปนสมาชิกของกลุมโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่โจทกรองขอตอเจาพนักงานศาลเพื่อใหสงคําบอกกลาวและโฆษณาการดําเนินคดีแบบกลุม 
หรือ 

(2)  เมื่อศาลเห็นสมควร  
บุคคลใดที่ออกจากการเปนสมาชิกของกลุมตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ศาลไดส่ังอนุญาต

ตามวรรคสอง บุคคลนั้นจะอาศัยประโยชนในเรื่องอายุความตามมาตรา 24 ไมได  และบุคคล
ดังกลาวจะรองสอดเขามาในการดําเนินคดีแบบกลุมโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา 57(2) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมได  

มาตรา 23  สมาชิกของกลุมที่ไมไดใชสิทธิตามมาตรา 22 ยอมมีสิทธิดังตอไปนี ้   
(1)  เขารวมฟงการพิจารณาคดีหรือตั้งทนายความเขารวมฟงการพิจารณาคดีอยางเปน

ทางการ โดยการแจงใหศาลทราบในเวลาใด ๆ ที่เร่ิมเขามาในการพิจารณาคดี และสมาชิกของกลุม
มีสิทธิรับรูคําส่ังใด ๆ ที่ศาลสั่งในระหวางการพิจารณาคดี 

(2)  ขอตรวจเอกสารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนหรือขอคัดสําเนาจากศาล 
(3)  รองสอดเขามาในคดีตามมาตรา 57(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   

ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีของสมาชิกของกลุมรายอื่นดวย
หรือไมก็ตาม 

(4)  รองขอตอศาลเพื่อใหมีคาํส่ังตามมาตรา 43 
ใหโจทกมีหนาที่สงหรือคัดสําเนาคําสั่งเหลานั้นใหสมาชิกของกลุมหรือทนายความ

ของสมาชิกของกลุมที่ใชสิทธิเขารวมฟงการพิจารณาตาม (1) ทุกครั้งที่มีคําสั่งดังกลาว  ถาโจทกไม
ดําเนินการเชนนั้น สมาชิกของกลุมอาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหโจทกดําเนินการดังกลาวภายใน
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ระยะเวลาที่ศาลกําหนดไดและหากโจทกยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาล ใหถือวาโจทกกระทํา
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 

ในกรณีที่สมาชิกของกลุมไดใชสิทธิเขารวมฟงการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง (1) โจทก
สามารถที่จะสงคําบอกกลาวที่ตองแจงใหแกสมาชิกของกลุมไดโดยตรง  เมื่อสมาชิกของกลุมหรือ
ทนายความของสมาชิกของกลุมไดปรากฏตัวที่ศาลและใหถือวาการสงคําบอกกลาวนั้นเปนการสง
คําบอกกลาวโดยชอบแลว 

มาตรา 24  เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม ใหอายุความในการฟอง
คดีของสมาชิกของกลุมสะดุดหยุดอยู เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 25  

เมื่ออายุความสะดุดหยุดอยูตามวรรคหนึ่งแลว และการดําเนินคดีแบบกลุมส้ินสุดลงไม
วาศาลจะมีคําพิพากษาหรือไมก็ตาม หรือเมื่อสมาชิกของกลุมรายใดไดใชสิทธิตามมาตรา 48 ใหเร่ิม
นับอายุความตอจากอายุความที่ไดสะดุดหยุดอยูตามวรรคหนึ่งตามอายุความเดิมตอไปตั้งแตเวลา
นั้น แตหากปรากฏวาอายุความที่จะนับตอเหลือนอยกวาหกสิบวัน ใหสมาชิกของกลุมมีสิทธิฟอง
คดีไดภายในหกสิบวัน 

มาตรา 25  ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวาอายคุวามไมเคยสะดุดหยดุอยู   
(1)  คดีมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําฟอง แตในกรณีที่ศาลยกคําฟองเพราะเหตุคดีไม

อยูในอํานาจศาล หรือศาลใหยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองใหมและปรากฏวาอายุความ
ครบกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาหรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่คํา
พิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงที่สุด ใหสมาชิกของกลุมมีสิทธิฟองคดีภายในหกสิบวันนับแตวันที่คํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้นถึงที่สุด 

(2)  คดีเสร็จไปโดยการจําหนายคดีเพราะเหตุถอนฟอง  เวนแตศาลมีคําสั่งมิใหมี             
การดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไปกอนที่จะมีคําส่ังจําหนายคดี 

(3)  เมื่อศาลมีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไปตามมาตรา 16 วรรคสาม 

สวนที่ 4 
การรองสอด 

----------------------- 

มาตรา 26  ในการยื่นคํารองสอดเขามาในคดีตามสิทธิของสมาชิกของกลุมตามมาตรา 
23(3) หากสมาชิกรายนั้นประสงคจะรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในคดีเพื่อรักษาประโยชนของ
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สมาชิกของกลุมรายอื่นดวยใหสมาชิกของกลุมที่ประสงคเชนนั้นระบุความประสงคในคํารองสอด
ดวย 

มาตรา 27  ในกรณีที่เปนการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีของสมาชิก
รายอ่ืนดวยหรือในกรณีที่เปนการรองสอดเพื่อเขาแทนที่โจทก  เมื่อผูรองสอดไดยื่นคํารองสอดตอ
ศาลตามมาตรา 26 แลวใหผูรองสอดสงคําบอกกลาว และโฆษณาการรองสอดของตนใหโจทก 
จําเลย  และสมาชิกของกลุมรายอื่นทราบตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 16 โดย
อนุโลม  ทั้งนี้ คําบอกกลาวและการโฆษณาใหเปนไปตามมาตรา 20 และมาตรา 21 โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูรองสอดไมยื่นคําบอกกลาวและโฆษณาภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวา 
(1)  ผูรองสอดไมประสงคจะรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีเพื่อสมาชิกของกลุมรายอื่น

อีกตอไป  แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีเฉพาะในสวนของ
ตนเองตามมาตรา 57(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือ 

(2)  ผูรองสอดไมประสงคจะรองสอดเขาแทนที่โจทกอีกตอไป ในกรณนีี้ใหศาลยกคํา
รองนั้นเสีย 

มาตรา 28  โจทก จําเลย และสมาชิกของกลุมรายอื่นมีสิทธิโตแยงหรือคัดคานการรอง
สอดวาผูรองสอดมิไดมีคุณสมบัติตามมาตรา 12(4) ได โดยตองทําคําโตแยงหรือคัดคานเปน
หนังสือยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรองสอดรองขอตอเจาพนักงานศาลเพื่อใหสงคํา
บอกกลาวและโฆษณาการรองสอด 

มาตรา 29  ในกรณีที่มีการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีของสมาชิกราย
อ่ืนดวย หรือเพื่อเขาแทนที่โจทก  หามมิใหศาลมีคําส่ังอนุญาต  เวนแต                                                                          

(1)  เปนไปตามมาตรา 57(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง และ 
(2)  ผูรองสอดมีคุณสมบัติตามมาตรา 12(4) โดยศาลไดฟงคําโตแยงหรือคําคัดคานของ

โจทก จําเลย และสมาชิกของกลุมรายอื่น (ถาหากมี) ดวยแลว 
ในกรณีที่เปนการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีของสมาชิกของกลุมราย

อ่ืนดวย  หากศาลพิจารณาไดวาการรองสอดเชนนั้นไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามวรรค
หนึ่ง (2) ก็ใหศาลพิจารณาคํารองสอดนั้นไปตามมาตรา 57(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยถือวาคํารองสอดนั้นเปนการรองสอดเพื่อรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีเฉพาะใน
สวนของผูรองสอดเทานั้น 
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มาตรา 30  สิทธิและหนาที่ของผูรองสอดใหอยูภายใตบังคับของมาตรา 58 วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  เวนแตศาลเห็นวาการดําเนินกระบวนพิจารณาของ
โจทกที่ไดทําไปแลวไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองสอดหรือสมาชิกของกลุม (แลวแตกรณี) ให
ศาลมีคําส่ังอยางใด ๆ เพื่อใหผูรองสอดสามารถรักษาสวนไดเสียในผลแหงคดีของตนหรือของ
สมาชิกของกลุมได 

สวนที่ 5 
การพิจารณาคดี 

----------------------------- 

มาตรา 31  ไมวาเวลาใด ๆ กอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา ศาลอาจมีคําสั่งใหมีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมเฉพาะในประเด็นขอพิพาทเพียงบางประเด็นเทานั้นหรืออาจมีคําสั่งใหมีการ
แยกการดําเนินคดีแบบกลุมเปนกลุมยอยก็ได ทั้งนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความฝายใดฝายหนึ่ง           
รองขอ       

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหมีการแยกการดําเนินคดีแบบกลุมเปนกลุมยอยใหถือวากลุม
ยอยดังกลาวคือการดําเนินคดีแบบกลุมที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตแลวเชนกัน  

มาตรา 32  การที่ศาลมีคําสั่งใหมีการแยกการดําเนินคดีแบบกลุมเปนกลุมยอยใหถือวา
เปนเหตุที่ทําใหโจทกในคดีกอนที่ศาลจะมีคําส่ังดังกลาวมีหนาที่ตามมาตรา 19 แลว 

มาตรา 33  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมยอย เนื่องจากรายละเอียด
ในขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือขอเรียกรองของกลุมยอยแตกตางไปจากการ ดําเนินคดีแบบกลุม
เดิม  ใหศาลสามารถพิจารณาคดีของกลุมยอยไปพรอมกับกลุมเดิมที่เหลืออยู และใหถือเอาคําฟอง
ของโจทกในการดําเนินคดีแบบกลุมเดิมเปนคําฟองของกลุมยอยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลุมยอย 
และใหการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินไปแลวกอนที่จะมีคําสั่งใหแยกกลุมยอยมีผลผูกพัน                
การดําเนินคดีแบบกลุมของกลุมยอยดวย   

มาตรา 34  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมยอยเนื่องจากขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย หรือขอเรียกรองของกลุมยอยแตกตางในสาระสําคัญไปจากการดําเนินคดีแบบกลุม
เดิม  ใหศาลมีคําสั่งใหโจทกของกลุมยอยยื่นคําฟองของกลุมใหมภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
และหากศาลรับคําฟองของโจทกดังกลาวแลวใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของกลุมยอย
เปนไปตามวิธีปกติตั้งแตเวลาที่ศาลมีคําสั่งรับคําฟองของโจทกและหากการพิจารณาคดีของกลุม
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ยอยอาจทําไปพรอมกับการพิจารณาคดีของกลุมเดิมที่เหลืออยูได ศาลอาจมีคําสั่งใหรวมการ
พิจารณาของกลุมยอยรวมกับกลุมเดิมที่เหลืออยูก็ได   

ในกรณีที่โจทกของกลุมยอยไมยื่นคําฟองภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือศาลไมรับคํา
ฟองของโจทกของกลุมยอย ใหศาลมีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมสําหรับกลุมยอยอีกตอไป 
และใหอายุความในการฟองคดีของโจทกและสมาชิกของกลุมที่เปนกลุมยอยเปนไปตามมาตรา 24               
วรรคสอง 

มาตรา 35  ในกรณีที่สมาชิกของกลุมรายใดไดฟองคดีในประเด็นที่ไดอาศัยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายอยางเดียวกับคําฟองของโจทกอยูกอนที่โจทกจะสงคําบอกกลาวและโฆษณา ให
ศาลชั้นตนที่รับคําฟองของสมาชิกของกลุมรายดังกลาวมีคําส่ังใหจําหนายคดีของสมาชิกของกลุม           
รายนั้นเสียจากสารบบความ  เมื่อ 

(1)  พนระยะเวลาตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งและปรากฏวาสมาชิกของกลุมรายนั้นมิได
แจงตอศาลเพื่อแสดงความประสงคที่จะออกจากการเปนสมาชิกของกลุมหรือ 

(2)  ศาลมิไดมีคําส่ังอนุญาตใหสมาชิกรายนั้นออกจากการเปนสมาชิกของกลุมตาม
มาตรา 22 วรรคสอง (1) 

มาตรา 36  เมื่อศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตอง                                    
        (1)  ใหสมาชิกของกลุมไดมีโอกาสโตแยง คัดคาน หรือแสดงเหตุผลตามสมควร
เกี่ยวกับคุณสมบัติของโจทกตามมาตรา 12(4) 

(2)  ใหสมาชิกของกลุมมีโอกาสโตแยงหรือแสดงเหตุผลตามสมควรกอนที่ศาลจะมี
คําส่ังตามมาตรา 31 หรือมาตรา 42 

(3)  จะตองใหสมาชิกของกลุมไดรับทราบการที่ศาลจะมีคําส่ังตามมาตรา 49(3) หรือ  
(4)  คุมครองผลประโยชนหรือสวนไดเสียของสมาชิกของกลุม 
ใหศาลมีอํานาจกําหนดระยะเวลาที่จะสั่งใหโจทกสงคําบอกกลาวหรือทําการโฆษณา

เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดรับทราบขอเท็จจริงหรือเขามาในคดีเพื่อโตแยงคัดคานหรือแสดงเหตุผล
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได โดยการสงคําบอกกลาวหรือการโฆษณาใหโจทกรองขอตอเจาพนักงาน
ศาล และใหนําความในมาตรา 19 วรรคสองมาใชบังคับดวย 

อํานาจของศาลตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหโจทกดําเนนิการตอสมาชิกของกลุมทุกคน
หรือเพียงบางคนก็ได 
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มาตรา 37  ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลวหามสมาชิกของ
กลุมที่มิไดแจงความประสงคที่จะออกจากกลุมบุคคลตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือที่ศาลไมได
อนุญาตใหออกจากกลุมบุคคลตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ยื่นคําฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันกับที่
โจทกไดยื่นฟองนั้นอีก ไมวาศาลจะไดมีคําพิพากษาในคดีที่โจทกไดรับอนุญาตใหดําเนินคดีแบบ
กลุมแลวหรือไม ก็ตาม 

มาตรา 38  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลวและโจทกไดยื่นคํา
รองเพื่อขอถอนคําฟอง กอนที่ศาลจะอนุญาตหรือไมอนุญาตตามมาตรา 175 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ศาลตองฟงคําโตแยงหรือคําคัดคานของสมาชิกของกลุมดวย   

ใหโจทกสงคําบอกกลาวและการโฆษณากรณีตามวรรคหนึ่งใหสมาชิกของกลุมทราบ
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหโจทกรองขอตอเจาพนักงานศาลและใหนําความในมาตรา 19 
วรรคสอง มาใชบังคับดวย 

มาตรา 39  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมตามคําขอแลว หามมิใหมีการ
ตกลงหรือประนีประนอมยอมความในประเด็นแหงคดีเวนแตศาลจะอนุญาต โดยตองฟงคําโตแยง
หรือคําคัดคานของสมาชิกของกลุมกอนมีคําส่ังใหโจทกสงคําบอกกลาวและการโฆษณากรณีตาม
วรรคหนึ่งใหสมาชิกของกลุมทราบภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหโจทกรองขอตอเจา
พนักงานศาล และใหนําความในมาตรา 19 วรรคสอง มาใชบังคับดวย 

มาตรา 40  ในกรณีที่ศาลไดฟงคําโตแยงหรือคําคัดคานของสมาชิกของกลุมตามมาตรา 
38 หรือมาตรา 39 แลว  หากศาลเห็นวาการจะตกลง การประนีประนอมยอมความ หรือการถอนคํา
ฟองดังกลาวไมเปนประโยชนกับสมาชิกของกลุมทุกคน ใหศาลมีคําสั่งมิใหมีการดําเนินคดีแบบ
กลุมอีกตอไปกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาตามที่คูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน หรือ
กอนที่ศาลจะอนุญาตใหถอนคําฟอง  

มาตรา 41  ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลวโจทกจะยกเลิก
การดําเนินคดีแบบกลุมไมได เวนแตศาลจะไดมีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไป 

มาตรา 42  ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมแลวและกอนที่ศาล
ช้ันตนมีคําพิพากษา หากศาลเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไป หรือการ
ดําเนินคดีแบบกลุมตอไปจะไมคุมครองหรือเปนประโยชนตอสมาชิกของกลุมอยางเพียงพอ  ศาล
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อาจมีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไปโดยใหดําเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะในสวนที่
เปนคําฟองของโจทกเทานั้น  ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควรหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ 

มาตรา 43  ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณตามมาตรา 44  ใหศาลมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ที่จะเปนประโยชนตอสมาชิกของกลุมมากที่สุด    

(1)  มีคําส่ังมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไป โดยใหดําเนินคดีเฉพาะในสวนของ
โจทกเทานั้น เมื่อปรากฏการณเหตุการณตามมาตรา 44(1) หรือ   

(2)  หรือมีคําสั่งมิใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมอีกตอไปกอนที่ศาลจะจําหนายคดีเมื่อ
ปรากฏเหตุการณตามมาตรา 44(3) หรือ (4)      

(3)  มีคําสั่งใหสมาชิกของกลุมยื่นคํารองเพื่อขอเปนโจทกแทนที่โจทกเดิมภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ทั้งนี้ ใหการยื่นคํารอง ผลจากการยื่นคํารองและผลของคําสั่งอนุญาตให
สมาชิกของกลุมรายดังกลาวเปนโจทกแทนที่โจทกเดิมเปนไปตามมาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 
47  ทั้งนี้ หากไมมีสมาชิกของกลุมรายใดยื่นคํารองดังกลาว ใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา 43(1) 

มาตรา 44  เหตุการณที่ศาลจะใชอํานาจตามมาตรา 43 ได  ไดแกเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1)  โจทกมิไดมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรา 12(4) 
(2)  โจทกมรณะหรือตกเปนผูไรความสามารถ 
(3)  ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิตามมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                  

ของโจทกหมดไป 
(4)  โจทกทิ้งฟอง 
มาตรา 45  ใหสมาชิกของกลุมรายที่ยื่นคํารองเพื่อเปนโจทกแทนที่โจทกเดิมสงคําบอก

กลาวและโฆษณาการยื่นคํารองของตนใหจําเลยและสมาชิกรายอื่นทราบตามระยะเวลาและวิธีการ
ที่กําหนดไวในมาตรา 16 โดยอนุโลม  ทั้งนี้การบอกกลาวและการโฆษณาใหเปนไปตามมาตรา 20 
และมาตรา 21 โดยอนุโลมในกรณีที่สมาชิกของกลุมรายดังกลาวไมยื่นคําบอกกลาวและไมโฆษณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และปรากฏวาไมมีสมาชิกของกลุมรายอื่นยื่นคํารองในลักษณะเดียวกัน
นั้นดวย  ใหศาลมีคําส่ังเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมตามมาตรา 43(1) 

จําเลยและสมาชิกของกลุมรายอื่นมีสิทธิโตแยงหรือคัดคานวาผูรองมิไดมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 12(4) ได โดยตองทําคําโตแยงหรือคัดคานเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในสามสิบวัน  นับ
แตวันที่ผูรองขอตอเจาพนักงานศาลเพื่อใหสงคําบอกกลาวและโฆษณาการรองขอเปนโจทกแทนที่
โจทกเดิม 
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มาตรา 46  ในกรณีที่มีการยื่นคํารองเพื่อขอเปนโจทกแทนที่โจทกเดิมหลายคํารอง  ให
ศาลรวมการพิจารณาคํารองเหลานั้นไวดวยกัน โดยศาลอาจมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรหากผูยื่นคํา
รองมีคุณสมบัติตามมาตรา 12(4) หลายราย 

มาตรา 47  เมื่อศาลมีคําสั่งใหสมาชิกของกลุมรายที่ยื่นคํารองตามมาตรา 43(2) เปน
โจทกแทนที่โจทกเดิม  ใหถือวาการแทนที่ดังกลาวเปนการรองสอดแทนที่คูความเดิมตามมาตรา 
57(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยใหอยูภายใตบังคับมาตรา 58 วรรคสองแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและมาตรา 30 แหงกฎหมายนี้ โดยอนุโลม 

มาตรา 48  ในกรณีที่ศาลอนุญาตตามคําขอของคูความที่ตกลงกันเสนอขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหโจทกรองขอตอเจา
พนักงานศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลอนุญาตเพื่อสงคําบอกกลาวและการโฆษณากรณดีงักลาว
ใหสมาชิกของกลุมแตละรายทราบ เพื่อใหสมาชิกของกลุมแตละรายที่ประสงคจะออกจากการเปน
สมาชิกของกลุมยื่นหนังสือตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่โจทกรองขอตอเจาพนักงานศาล
เพื่อใหสงคําบอกกลาวและทําการโฆษณา และใหถือวาสมาชิกของกลุมรายที่ยื่นความประสงค
ภายในระยะเวลาดังกลาวไมเปนสมาชิกของกลุมอีกตอไปนับแตวันที่ไดแจงความประสงคนั้น  

ในกรณีที่โจทกมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนดใหศาลมีคําสั่ง
เพิกถอนการอนุญาตที่ใหเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาด 

หามมิใหอนุญาโตตุลาการเริ่มพิจารณาขอพิพาทของคูความ เวนแตโจทกจะได
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว 

มาตรา 49  หากศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อใหรูจํานวนคาเสียหายที่แนนอนที่จําเลย
ตองชําระใหแกโจทกและสมาชิกของกลุม  ใหศาลมีอํานาจดังตอไปนี้  

(1)  กอนศาลมีคําพิพากษาใหศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการพิสูจน
คาเสียหาย และศาลอาจสั่งใหโจทกหรือสมาชิกของกลุมหรือตัวแทนสมาชิกของกลุมรายใดราย
หนึ่งหรือหลายรายมาทําการพิสูจนคาเสียหายตอศาลได 

(2)  ศาลอาจปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมลักษณะของกลุมบุคคลเสียใหมตามอํานาจที่กาํหนด
ไวในมาตรา 50 ก็ได 

(3)  ศาลอาจใชอํานาจตาม (1) โดยกาํหนดวาหากสมาชิกของกลุมรายใดไมมาพิสูจน
ตามที่ศาลมีคําส่ัง ศาลจะใชอํานาจตาม (2)  
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                      หมวด 3 
                                  คําพิพากษาและการบงัคับคดี 

----------------------- 

มาตรา 50 ในการทําคําพิพากษาสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุมนอกจากจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 141 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว คําพิพากษาดังกลาวตองกําหนด
ลักษณะโดยชัดเจนของกลุมบุคคลที่จะตองถูกผูกพันตามคําพิพากษา ไมวาจะเปนการกําหนด
ลักษณะตามที่โจทกระบุไวตามคําฟองหรือตามที่ศาลเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมให
แตกตางไปจากลักษณะที่โจทกระบุไวตามคําฟอง 

ในกรณีที่ศาลปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมลักษณะของกลุมบุคคลที่จะตองถูกผูกพันตามคํา
พิพากษาเสียใหม และเปนเหตุใหบุคคลใดตองพนจากการเปนสมาชิกของกลุม ใหอายุความการ
ฟองคดีตอจําเลยของบุคคลนั้นนับตอจากอายุความที่ไดสะดุดหยุดอยูตามมาตรา 24 ตามอายุความ
เดิมตอไปได แตหากปรากฏวาอายุความที่จะนับตอเหลือนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคํา
พิพากษาตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิฟองคดีตอจําเลยไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่มี
คําพิพากษานั้น 

มาตรา 51  คําพิพากษาตามมาตรา 50 ยอมตองผูกพันคูความและสมาชิกของกลุม   
ทั้งนี้ ตามลักษณะของกลุมบุคคลที่กําหนดไวในคําพิพากษาโดยสมาชิกของกลุมไมอาจโตแยงหรือ
คัดคาน คําพิพากษานั้นได  เวนแตบุคคลที่ศาลอนุญาตใหออกจากการเปนสมาชิกของกลุมตาม
มาตรา 22 

มาตรา 52  เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหโจทกเปนฝายชนะคดี  ใหศาลมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการปฏิบัติตามคําบังคับและในการบังคับคดีตามคําพิพากษา
สําหรับการดําเนินคดีแบบกลุมได 

หมวด 4 
เงินรางวัลและคาวาความ 

                                                                ---------------------- 

มาตรา 53  ในกรณีที่โจทกชนะคดี ใหศาลกําหนดเงินรางวัลเพื่อโจทกและทนายความ
ฝายโจทกเปนเงินจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงโจทกและทนายความฝายโจทกจะตกลงแบงปนรางวัลกัน
อยางไร ใหเปนไปตามขอตกลงของโจทกและทนายความฝายโจทก ทั้งนี้ เงินรางวัลดังกลาวใหหัก
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จากจํานวนเงินที่จําเลยตองชําระตอโจทกและสมาชิกของกลุมตามคําพิพากษา โดยศาลจะกําหนด
เงินรางวัลจากการพิจารณาตามความยากงายแหงคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่โจททและทนายความ
ฝายโจทกตองปฏิบัติในการดําเนินคดีแบบกลุมรวมทั้งคาใชจายในการดําเนินคดีแบบกลุมก็ได  
และเงินรางวัลจะตองมีจํานวนไมเกินรอยละสามสิบของจํานวนเงินทั้งหมดที่จําเลยตองชําระตอ
โจทกและสมาชิกของกลุมตามคําพิพากษา 

เพื่อประโยชนในการนี้ ใหศาลมีอํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการใน
การรับเงินรางวัลและการหักเงินรางวัลจากจํานวนเงินที่จําเลยตองชําระตามคําพิพากษาก็ได 

มาตรา 54  ในกรณีที่โจทกประสงคจะใหมีการเฉลี่ยคาวาความจากสมาชิกของกลุมเมื่อ
ศาลมีคําพิพากษาใหโจทกชนะคดี  โจทกอาจยื่นคําขอตอศาลในเวลาใด ๆ กอนที่ศาลมีคําพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  หากโจทกเปนฝายชนะคดีใหศาลมีคําส่ังไวใน
คําพิพากษาใหจําเลยนําเงินคาวาความมาวางตอศาลชั้นตนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคํา
พิพากษา  แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา 

เมื่อจําเลยไดนําเงินคาวาความมาวางตอศาลแลว โจทกสามารถยื่นคําขอรับเงินดังกลาว
ได                          

มาตรา 55  กอนที่ศาลจะมีคําส่ังตามมาตรา 54 วรรคสองไวในคําพิพากษา โจทกตอง
แสดงใหศาลเห็นวาจํานวนเงินคาวาความดังกลาวไมมากไปกวาภาระคาวาความที่โจทกตองรับในคดี
ที่โจทกฟองคดีเพียงลําพังของโจทกเอง  ในการดังกลาวใหศาลมีอํานาจที่จะเรียกเอกสารเทาที่จําเปน 
และบุคคลใดที่เกี่ยวของมาไตสวนเพื่อใหไดความเชนนั้นได และอาจใหโจทก ทนายความโจทก 
และบุคคลที่เกี่ยวของสาบานตนก็ได 

 
มาตรา 56  ในกรณีที่จําเลยไมนําเงินคาวาความมาวางตอศาลภายในระยะเวลาที่กําหนด                             

ไวในคําพิพากษา ใหโจทกยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายสําหรับคาวาความดังกลาวได
ทันที   ทั้งนี้ ใหการบังคับคดีดังกลาวอยูภายใตบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม และใหถือวาโจทกเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาในจํานวนเงินดังกลาว 

มาตรา 57  ในการชําระเงินใหโจทกและสมาชิกของกลุมตามคําพิพากษา  ใหจําเลยมี
สิทธิหักเงินคาวาความที่จําเลยนําไปวางตอศาลออกจากจํานวนเงินที่จําเลยตองชําระใหโจทก และ
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สมาชิกของกลุมแตละรายได   ทั้งนี้ ในการหักเงินดังกลาวใหจําเลยหักโดยเฉลี่ยตามสัดสวนของ
จํานวนเงินที่โจทกและสมาชิกของกลุมแตละรายจะไดรับ 

 
หมวด 5 

บทกําหนดโทษ 

                                   --------------------------- 

มาตรา 58  ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาตามมาตรา 55 ถาความเท็จนั้นเปน
สาระสําคัญตอการทําคําสั่งตามมาตรา 54 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกิน …. บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 59  ผูใดแสดงเอกสารอันเปนเท็จตอศาลในการพิจารณาตาม มาตรา 55 ถา
เอกสารนั้นเปนหลักฐานที่เปนสาระสําคัญตอการทําคําสั่งตามมาตรา 54 วรรคสอง  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน …. บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 60  ใหศาลมีอํานาจในการริบเงินที่โจทกไดรับตามมาตรา 54 คืนจากโจทกได  
หากปรากฏตอศาลในภายหลังวาคาวาความตามที่โจทกรองขอใหมีการเฉลี่ยนั้นไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในมาตรา 55  โดยศาลจะสั่งริบทั้งหมดหรือเพียงบางสวนก็ได   โดยเงินที่ริบคืนนี้ใหศาล
สงคืนใหแกจําเลยตอไป 

ในกรณีที่จําเลยยังมิไดนําเงินคาวาความมาวางศาล  ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
เฉพาะในสวนนี้ไดตามที่เห็นสมควร 

                                                                    ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

                                                                 นายกรัฐมนตร ี
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