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บทคัดย่อ 
 
 กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศไทยประกอบดว้ย พระราชบญัญติั
คุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  โดยผูมี้สิทธิฟ้อง
คดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั ได้แก่ ผูบ้ริโภค คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคม 
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง  
โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคทั้ ง 3 ฉบบั และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่งฟ้องคดีผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม ในคดีผูบ้ริโภคท่ีผูเ้สียหายหลายรายไดรั้บความเสียหาย
จากขอ้เท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกนั ผูเ้สียหายแต่ละรายยงัคงตอ้งอาศยัวิธีการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฟ้องแยกเป็นรายคดีหรืออาจใชว้ิธีการขอรวมพิจารณา การร้องสอด 
และการเขา้เป็นคู่ความร่วม แต่ก็ยงัส่งผลใหมี้คดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้ งยงัอาจส่งผลให้ค  าพิพากษาของศาลอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้ น การน าแนวคิดการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาใชเ้ยียวยาผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภค จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ี
จะช่วยเหลือผูเ้สียหายท่ีได้รับความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัจ านวนมาก 
ให้ไดรั้บความเป็นธรรมในคราวเดียวกนั และยงัช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดค าพิพากษาท่ีแตกต่างกนั
ของศาล 
 จากการศึกษาพบว่า การก าหนดให้เฉพาะผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภคมีสิทธิฟ้องคดี 
แบบกลุ่มได้จะสอดคล้องกับแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงใช้
กฎหมายจารีตประเพณี  และการก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค สมาคมท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง มีสิทธิ
ฟ้องคดีแบบกลุ่มจะสอดคล้องกับแนวคิดของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิลซ่ึงใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  ดงันั้น หากใหผู้มี้สิทธิฟ้อง
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คดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคของประเทศไทย ได้แก่ ผูบ้ริโภค คณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ซ่ึงมีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคไดต้ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
อยู่แล้วมีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีผูบ้ริโภคได้ด้วย ก็จะมีส่วนช่วยให้การด าเนินคดีผูบ้ริโภค 
ท่ีมีผูเ้สียหายหลายรายและไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัเป็นไปได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน โดยศาลสามารถพิพากษาได้ในคราวเดียวกัน  
ช่วยลดจ านวนคดีผูบ้ริโภคท่ีจะข้ึนสู่ศาลอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ยงัช่วยลดโอกาสท่ีศาลจะมี 
ค าพิพากษาในคดีลกัษณะเดียวกนัท่ีแตกต่างกนัอนัเกิดจากการท่ีผูเ้สียหายแต่ละรายแยกฟ้องคดี
ต่างหากจากกนั  
  ดังนั้ น จึงเห็นสมควรให้บัญญติัเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  แต่หากในภายหน้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มีบทบญัญติัเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยก าหนดให้คดีผูบ้ริโภคใชว้ิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ 
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิ  
ท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีมิใช่ผูเ้สียหายโดยตรงและมิไดมี้ฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มก็อาจฟ้องคดีแบบกลุ่มไดโ้ดยใช้
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  
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ABSTRACT 
 
 Thailand’s consumer law embodies several Acts including the Consumer Protection 
Act B.E. 2522 (1979), the Liability for Damages Arising from Unsafe Products Act B.E. 2551, 
and the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551. Persons entitled to sue a case according to 
these three Acts are consumers, the Consumer Protection Board, and associations and foundations 
approved by the Consumer Protection Board. The case must be considered under the three Acts 
and the civil procedure codein consumer cases. In a consumer case that has many victims of the 
same offence, according to the civil procedure code, the victims can filea lawsuit 
separately,request for a joint trial, interplead, or join as co-party to sue.However, all these ways of 
filing a lawsuit hardly lessen the number of cases waiting for trial. Moreover, different ways used 
by various victims to file lawsuits over the same offence can result in different judgments. Class 
action is recommended as a solution to above-mentioned problems. With class action, all victims 
of the same offence in consumer cases can altogether be granted legal remedy at a faster 
time.Class action also helps reduce discrepancies between judgments. 
 In this study, it is found that class action in consumer cases can be found in the 
common law system of the United States of America; and the way consumers, the Consumer 
Protection Board, and associations and foundations approved by the Consumer Protection Board 
can also file a class action apart from normal lawsuit, can be found in the civil law system of the 
French Republic, the Federal Republic of Germany, and the Federative Republic of Brazil. Class 
action is advised to be used in consumer cases as it offers convenience, faster procedure, and 
more fair treatment to victims. All the cases of the same offence can be considered at the same 
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time. This can help reduce the number of consumer cases going to trial and discrepancies between 
judgments caused by separate filing of lawsuits.   
 The findings suggest that class action should be stipulated in the Consumer Case 
Procedure Act B.E. 2551. If, in the future, the civil procedure code includes the provisions for 
class action in consumer cases allowing class action procedure to be carried out; the Consumer 
Protection Board, and associations and foundations approved by the Consumer Protection Board, 
though not the victim nor a member of the group of victims, can file a class action under Article 7 
of the Act. 
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อริยะนนัทกะ  รองศาตราจารยไ์พฑูรย ์คงสมบูรณ์  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ท่ีกรุณา
ช่วยเหลือแกไ้ขและใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ยิง่ ท  าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ 
  ขอขอบคุณ คุณสิทธิกร นิพภยะ ท่ีให้ความช่วยในการจดัหาขอ้มูลดา้นเอกสารต่าง ๆ 
และให้ก าลังใจและค าแนะน าท่ีดียิ่ง  คุณอัญชรัตน์ รอดสว่าง ท่ีคอยถามไถ่และให้ก าลังใจ 
อยา่งต่อเน่ืองเสมอมา ตลอดจนเพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ ทุกคนท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีไดช่้วยเหลือ 
และใหก้ าลงัใจอยา่งต่อเน่ือง 
 ประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอมอบไวเ้พื่อบูชาพระคุณของ
บิดา มารดา ผูมี้พระคุณและเป็นผูใ้ห้โอกาสท่ีดียิ่งในชีวิต ตลอดจนครู อาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาท
วชิาความรู้  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนั การผลิตสินค้าและบริการของผูป้ระกอบธุรกิจมีการแข่งขนัและพฒันา
กระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด 
เพื่อให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับธุรกิจต่อไป  ในอดีต ผูป้ระกอบธุรกิจยงัใช้เทคโนโลยีท่ี 
ไม่สูงมากในการผลิตสินคา้และบริการ ผูซ้ื้อสินคา้และบริการจึงตรวจสอบคุณภาพสินคา้ไดไ้ม่ยาก
ว่าสินค้านั้ นมีความช ารุดบกพร่องและสามารถใช้งานได้ตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้หรือไม่  
เรียกว่าหลกัการ “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั (Caveat Emptor)” โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดวา่ หากผูซ้ื้อไดใ้ช้
ความระมัดระวงัในการตรวจความช ารุดบกพร่องในสินค้าก็จะพบว่าสินค้านั้ นมีความช ารุด
บกพร่องหรือไม่ หรือสินคา้นั้นใช้งานได้ตามคุณสมบติัท่ีมีอยู่หรือไม่  ต่อมาสังคมมีการพฒันา 
ด้าน เทคโนโลยีในระดับ ท่ี สูงข้ึน  ท าให้ สินค้าและบริการมี คุณภาพ ท่ี สูงข้ึนตามไปด้วย  
เม่ือตวัสินคา้และบริการมีความซับซ้อนของเทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน จึงเกิดหลกั “ผูข้ายตอ้ง
ระวงั (Caveat Venditor)” โดยผูข้ายมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายในตลาดวา่
มีคุณภาพ คุณสมบติัท่ีดีและเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคจะได้น าสินคา้นั้นไปใช้
หรือไม่  โดยหลักดังกล่าวปรากฏอยู่ในกฎหมายฝร่ังเศส ซ่ึงผู ้ขายมีหน้าท่ีในการให้ประกัน 
โดยปริยายวา่ทรัพยท่ี์ขายสามารถใชง้านไดจ้ริง เรียกหลกัน้ีวา่ การให้ประกนัโดยชดัแจง้หรือปริยาย 
(Express or Implied Warranty)1  แต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูข้ายท่ีมีหน้าท่ีใช้ความระมดัระวงั 
ในการผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพดีแลว้ ผูซ้ื้อก็มีหนา้ท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้ท่ีซ้ือเช่นเดียวกนั มิฉะนั้นผูข้ายอาจหลุดพน้จากความรับผิดได ้ เม่ือสินคา้และบริการจะตอ้ง
ไม่ปรากฏความบกพร่อง (Defective) และมีมาตรฐานเพียงพอแก่การใช้งานหรือให้บริการ  

                                                   
1 จาก ค ำอธิบำยกฎหมำยว่ำด้วย ซื้อขำย แลกเปล่ียน ให้  (น. 223), โดย วิษณุ  เครืองาม, 2542, กรุงเทพฯ :  

นิติบรรณาการ. ลิขสิทธ์ิ 2542 โดยส านกัพมิพนิ์ติบรรณาการ. 
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เรียกสิทธิน้ีว่า “สิทธิในสินคา้หรือบริการท่ีไดม้าตรฐาน (Right to Standard Goods and Services)”2 
ดงันั้น เม่ือเกิดความเสียหายจากการใช้สินคา้หรือบริการ ผูเ้สียหายแต่ละคนย่อมมีสิทธิได้รับการ
เยยีวยาความเสียหายโดยการฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีแพง่เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน 
 การให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคของประเทศไทยได้มีการวางหลกักฎหมายเพื่อให้
ความคุ้มครองผูบ้ริโภคไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เช่น มาตรา 43  
วางหลกัว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรี
อยา่งเป็นธรรม  การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายเฉพาะ ซ่ึงหน่ึงในขอ้ยกเวน้นั้น คือ การคุม้ครองผูบ้ริโภค  มาตรา 61 วางหลกัวา่ สิทธิของ
บุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคย่อมไดรั้บความคุม้ครองในการได้รับขอ้มูลท่ีเป็นจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษ์สิทธิของผูบ้ริโภค 
และให้มีการจดัตั้งองคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ท าหนา้ท่ีให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
กฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุ้มครองผูบ้ริโภค  นอกจากน้ี มาตรา 84 (5) 
ก าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ โดยก ากบัให้การประกอบกิจการมีการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  จากบทบญัญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความส าคญักับเร่ืองการ
คุ้มครองผู ้บริโภคเป็นอย่างมากจึงได้น ามาบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคฉบบัแรก คือ 
พระราชบญัญติัหางน ้ านม พ.ศ. 24703 และในปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคโดยตรง ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551  นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายพิเศษอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
อีกจ านวนมาก เช่น พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติั
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เป็นตน้  

                                                   
2 จาก กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค (น. 20), โดย ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, 2543, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2543 

โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
3 (ร่ำง) แผนแม่บทกำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) (น. 8), สืบคน้ 12 พฤษภาคม 2556, 

จาก http://www.ocpb.go.th/download/pdf/pdf_9/022.pdf 
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 เม่ือพิจารณากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคของประเทศไทยพบว่า มาตรา 3  
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งตวัสินคา้และบริการ
จากผู ้ประกอบธุรกิจ โดยให้ความคุ้มครองผู ้บริโภคในด้านการโฆษณา ฉลาก และสัญญา 
นอกจากน้ียงัให้ความคุม้ครองไปถึงสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  
การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากสินคา้ดงักล่าวและประสงคจ์ะฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน การน าสืบในชั้นพิจารณาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกระท าได้
โดยยาก เน่ืองจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการผลิตเพื่อพิสูจน์ความเสียหายว่าเกิดจากสินค้า 
และบริการดงักล่าวเป็นอุปสรรคส าคญัในการพิสูจน์ความรับผดิของผูป้ระกอบธุรกิจเพราะการผลิต
สินคา้ชนิดหน่ึงในปัจจุบนัมีความซบัซ้อนมากข้ึน เช่น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีการใชเ้ทคโนโลยี
ชั้นสูงในการผลิต การด าเนินการพิสูจน์ตามหลัก “ผูใ้ดกล่าวอ้างผูน้ั้ นน าสืบ” ตามมาตรา 84/1  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ท่ีภาระการพิสูจน์  (Burden of Proof) ตกอยู่กับ 
ฝ่ายผู ้ฟ้องคดี คือ ผู ้บริโภค จึงเป็นข้อจ ากัดต่อการน าสืบของผู ้บริโภค  ดังนั้ น ตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 จึงได้
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อผูเ้สียหายในความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยั และสินค้านั้ นได้มีการขายให้แก่ผูบ้ริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูป้ระกอบการหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเป็นลกัษณะของ 
ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) โดยความเสียหายดงักล่าวไม่ตอ้งการความผิด (Liability 
without Fault)  นอกจากน้ี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดวิธี
พิจารณาในคดีผูบ้ริโภคไวเ้ป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ดว้ยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบและกระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายใช้
เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้กบัผูบ้ริโภค พระราชบญัญติัดงักล่าวจึงมีวตัถุประสงค์ให้การ
ด าเนินคดีผูบ้ริโภคในชั้นศาลเสร็จไปดว้ยความรวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวย 
ความยุติธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค และส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจหันมาให้ความส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพของสินคา้และบริการให้ปราศจากขอ้บกพร่องมากยิง่ข้ึน 
 กรณีท่ีผูบ้ริโภคหลายรายไดรั้บความเสียหายจากสินคา้หรือบริการเดียวกนัและตอ้งการ
ฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจนั้นสามารถใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคได ้ อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณากฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีท่ีมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมากของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตาม Rule 23 ของ Federal Rules of Civil Procedure พบวา่มีแนวคิดการด าเนินคดีเพื่ออ านวยความ
ยุติธรรมอีกลกัษณะหน่ึง คือ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ท่ีก าหนดข้ึนเป็นแนวทาง
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ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากอนัเน่ืองมาจากการกระท าอยา่งเดียวกนั 
โดยมีหลกัการพื้นฐานในการให้ผูเ้สียหายคนหน่ึงมีอ านาจด าเนินคดีแพ่งเพื่อรักษาสิทธิของตนและ
ท าหน้าท่ีด าเนินคดีเพื่อผูเ้สียหายทุกคนท่ีได้รับความเสียหายจากมูลเหตุหรือสถานการณ์เดียวกนั 
(Similar Situation) โดยท่ีไม่ตอ้งไดรั้บมอบอ านาจจากผูเ้สียหายอ่ืนให้ด าเนินคดีแทน และผลของ 
ค าพิพากษาจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นจะมีผลผกูพนัไปถึงสมาชิกกลุ่ม (Class Member) ท่ีเป็น
ผูเ้สียหายจากสถานการณ์เดียวกนัโดยท่ีผูเ้สียหายเหล่านั้นไม่ตอ้งเขา้มาเป็นคู่ความดว้ยแต่อย่างใด  
นอกจากน้ี ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศพบวา่รูปแบบและหลกัเกณฑ์การด าเนินคดี
แบบกลุ่มมีความแตกต่างกนัระหว่างประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law 
System) กับประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษร (Civil Law System) แต่มีลกัษณะและ
สาระส าคญัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ คือ เป็นการด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนซ่ึงตอ้งได้รับการคุม้ครอง
สิทธิภายใตข้อ้เทจ็จริงอยา่งเดียวกนัและสิทธิหรือขอ้เรียกร้องนั้นตอ้งอาศยัขอ้ก าหนดอยา่งเดียวกนั 
โดยท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลเดียวกนั ขอ้เท็จจริงเกิดจากการกระท า
เดียวกนัมีประเด็นขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนั4 
 ในชั้นท่ีมีการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. .... นั้ น ปรากฏว่ามี
แนวคิดเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มอยู่ในมาตรา 19 ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีเสนอ 
โดยส านกังานศาลยุติธรรม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 25505 อนุมติัหลกัการร่าง
พระราชบญัญติัดงักล่าว โดยในมาตรา 19 นั้นก าหนดให้ผูบ้ริโภคหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภค
ซ่ึงเป็นโจทก์อาจยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมค าฟ้องเพื่อขอด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนสมาชิกกลุ่มท่ีมิได้
เป็นโจทก์ก็ได ้ แต่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้ดัร่างมาตรา 19 ออกไป โดยให้
เหตุผลวา่เม่ือร่างกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยประกาศใชแ้ลว้ ก็สามารถ
ใช้บังคบักับคดีผูบ้ริโภคได้เช่นเดียวกัน จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องออกกฎหมายซ ้ าซ้อนกัน 
นอกจากน้ี ยงัสามารถออกขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกามาใช้บงัคบัไปก่อนท่ีจะมีกฎหมายเก่ียวกบั
การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดอี้กดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ผูแ้ทนจากส านกังานศาลยุติธรรมไดท้กัทว้งกรณี
ดงักล่าววา่ ร่างกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจมีความล่าชา้ในการประกาศใชบ้งัคบัเป็น
กฎหมาย และในคดีผูบ้ริโภคมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไป ซ่ึงอาจจะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์
ไวต่้างหาก ประกอบกับการออกข้อก าหนดประธานศาลฎีกาเพื่อให้สามารถด าเนินการไปได ้
                                                   

4 จาก กำรด ำเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน  (เอกสารอดัส าเนา) (น. 2-3). โดย วรรณชยั บุญบ ารุง และเรวดี ขวญัทองยิ้ม. 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
5
 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/5360 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2550 ถึง เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัวธีิพจิารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. .... 
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จะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ขดัหรือแยง้กบัร่างกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีมีลกัษณะพิเศษ  
ดงันั้น การก าหนดรายละเอียดของการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยออกเป็นขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกา
จึงไม่น่าจะเหมาะสม6  ส าหรับการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ได้มีการเสนอ
แกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเพิ่มหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ในลกัษณะ 2 
วธีิการพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2549 อนุมติัตาม
มติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) ท่ีเห็นควรอนุมติั
หลกัการของร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ...) 
พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  ต่อมา
คณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 25557 ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
 ผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคนอกเหนือไปจากตวัผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายแล้ว 
มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดก้ าหนดให้ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรเข้าด าเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคหรือกรณีท่ีได้รับค าร้องขอจาก
ผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ และการด าเนินคดีนั้ นจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้บริโภคเป็นส่วนรวม 
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานอยัการหรือขา้ราชการในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคเป็นเจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยมีหน้าท่ีด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการ
ละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคได้  โดยมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ยงัให้อ านาจแก่สมาคม 
ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองผูบ้ริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า 
ท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือด าเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคได้ และให้มีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได้  มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภัย พ .ศ. 2551 ก็ได้บัญญัติ เก่ียวกับผู ้มี สิทธิฟ้องคดีไว้ในแนวทางเดียวกัน  คือ  
ใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคม และมูลนิธิซ่ึงกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคใหก้ารรับรอง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผูบ้ริโภคได ้โดยให้
น าบทบญัญติัเก่ียวกับการฟ้องและด าเนินคดีแทนตามกฎหมายดงักล่าวมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  
                                                   

6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) คร้ังท่ี  4/2550 ว ันพุธท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ. 2550  

ณ หอ้งประชุมสมภพ โหตระกิตย ์ชั้น 4 หนา้ 6-9. 
7 ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/33989 ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2555 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
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นอกจากน้ี มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 วางหลักให้
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีผูบ้ริโภคแทนผูบ้ริโภคได้ โดยให้น า
บทบญัญติัเก่ียวกบัการฟ้องและการด าเนินคดีแทนตามกฎหมายดงักล่าวมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  
ในกรณีท่ีสมาคมเป็นผูฟ้้องคดีและมีการเรียกค่าเสียหาย ให้เรียกค่าเสียหายแทนได้เฉพาะแต่
ผู ้บ ริโภค ท่ี เป็นสมาชิกของสมาคมนั้ น ในขณะยื่น ฟ้ องเท่ านั้ น  และการถอนฟ้องห รือ 
การประนีประนอมยอมความตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดง
ต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้องศาลจะมีค าสั่งไดต่้อเม่ือเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อ
การคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม   
  อย่างไรก็ตาม ในการฟ้องคดีต่อศาลโดยผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภค
ย่อมมีผลผูกพนัเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นคู่ความหรือผูบ้ริโภคท่ีเจา้หน้าท่ีได้ด าเนินการฟ้องคดีแทน 
รวมถึงกรณีท่ีมีการรวมพิจารณา การร้องสอด และการขอเข้าเป็นคู่ความร่วม ในขณะท่ียงัอาจมี
ผูบ้ริโภคอ่ืนท่ีได้รับความเสียหายจากข้อเท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกันแต่มิได้ฟ้องคดีเขา้มา 
ในคราวเดียวกนัอีก  แมว้า่มาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดจ้ะ
บัญญัติถึงกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วในคดีก่อน ต่อมามีการฟ้องผู ้ประกอบธุรกิจ 
รายเดียวกันอีกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันและศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยไวแ้ล้ว ศาลใน 
คดีหลงัอาจมีค าสั่งให้ถือวา่ขอ้เท็จจริงนั้นยุติตามคดีก่อนโดยไม่ตอ้งสืบพยานหลกัฐาน เวน้แต่ศาล
เห็นว่าขอ้เท็จจริงในคดีก่อนไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย หรือเพื่อให้โอกาสคู่ความท่ีเสียเปรียบต่อสู้
คดีศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสืบเองหรืออนุญาตใหคู้่ความน าพยานหลกัฐานมาสืบเพิ่มเติม
ได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติคู่ความฝ่ายท่ีเสียเปรียบย่อมต้องต่อสู้ในทุกคดี และอาจเกิดปัญหา 
ค าพิพากษาของแต่ละศาลขดัหรือแยง้กันเน่ืองจากการพิสูจน์พยานหลักฐานมีความแตกต่างกัน 
นอกจากน้ี ค าพิพากษายงัคงผกูพนัเฉพาะบุคคลท่ีเป็นผูเ้สียหายในคดีเท่านั้น ส่วนบุคคลภายนอกคดี
ท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงเดียวกนัยงัคงตอ้งฟ้องเป็นอีกคดีหน่ึง โดยศาลอาจใชม้าตรา 30 
มีค  าสั่งให้ถือว่าขอ้เท็จจริงนั้นเป็นท่ียุติเช่นเดียวกบัคดีก่อนได้ ซ่ึงอาจส่งผลถึงความเป็นธรรมต่อ
ผูบ้ริโภคในคดีหลงัท่ีอาจตอ้งผูกพนัตามขอ้เท็จจริงในคดีก่อนทั้งท่ีตนมิได้เป็นคู่ความในคดีก่อน 
ผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกนัจึงยงัคงตอ้งฟ้องแยกเป็น 
รายคดีเช่นเดิมหรือใชช่้องทางอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น การขอรวมคดี 
การร้องสอด การเขา้เป็นคู่ความร่วม  ดงันั้น การน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  
 
 

DPU



7 

มาใช้เพื่อเยียวยาผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภคจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยอ านวยความยุติธรรม
ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัในการท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาคดีไปในคราวเดียวกนั 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเห็นสมควรศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดี
แบบกลุ่มมาใช้เยียวยาผู ้เสียหายในคดีผู ้บริโภค ศึกษากรณีผู ้มีสิทธิฟ้องคดี ได้แก่ ผู ้บริโภค 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิ ธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551  
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะให้ผูมี้สิทธิฟ้องคดีดงักล่าวเป็นผูฟ้้องคดีแบบกลุ่มไดด้้วย ซ่ึงจะ
เป็นนช่องทางท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความเป็นธรรม ประหยดัค่าใชจ่้าย ตลอดจนเป็นการลดจ านวน
คดีผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัท่ีจะเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ลดโอกาส
ท่ีจะเกิดผลแห่งค าพิพากษาท่ีขดัหรือแยง้กนั อนัจะเป็นการช่วยอ านวยความยติุธรรมใหก้บัผูบ้ริโภค 
  
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลกักฎหมายท่ีผูเ้สียหายใชฟ้้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง แนวคิดในการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภค และแนวคิดในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
(Class Action) 
 2. เพื่อศึกษาหลกัการและแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของกลุ่มประเทศท่ีใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
(Civil Law System) และผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค และ 
ตามร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
(การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  
แก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เป็นแนวทางในการด าเนินคดีท่ีจะช่วยเยียวยา
ผูบ้ริโภคท่ีได้รับเสียหายหลายรายจากข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกันได้ดีกว่าแนวทาง 
ท่ีผูเ้สียหายร่วมกนัฟ้องคดีเช่นในคดีแพ่งทัว่ไป เน่ืองจากผูเ้สียหายท่ีฟ้องคดีแบบกลุ่มจะท าหน้าท่ี
แทนสมาชิกกลุ่มผูเ้สียหายทั้ งหมดเพื่อด าเนินคดีไปในคราวเดียวกัน โดยท่ีผูเ้สียหายเหล่านั้ น 
ไม่จ  าตอ้งเข้ามาเป็นคู่ความ ซ่ึงผลของค าพิพากษาจะผูกพนัสมาชิกกลุ่มทั้งหมด  ดงันั้น หากน า
หลกัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาบญัญติัไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค
เพื่อเป็นแนวทางในการเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภค โดยก าหนดให้ผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ให้มี
สิทธิเป็นผูแ้ทนกลุ่มและร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้น่าจะมีความเหมาะสมในการให้
ความคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาน้ีจ ากดัขอบเขตเฉพาะเร่ืองการน าแนวทางการคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
มาใช้เยียวยาผูใ้นคดีผูบ้ริโภค ศึกษากรณีผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยท าศึกษาแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law System) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) เพื่อพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการใหสิ้ทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีในคดีผูบ้ริโภค  
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 ศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นควา้เปรียบเทียบมาตรการ 
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของต่างประเทศ และกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองผู ้บ ริโภคของไทยจากข้อมูลทางด้าน เอกสารต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 รวมถึง
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เอกสารอ่ืน ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ  Rule 23 ของ Federal Rule of Civil Procedure ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ในส่วนของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบแนวคิดและหลักกฎหมายท่ีผู ้เสียหายใช้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง แนวคิดในการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภค และแนวคิดในการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม (Class Action) 
 2. ท าให้ทราบหลกัการและแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของกลุ่มประเทศ 
ท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
(Civil Law System) และผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค และ 
ตามร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
(การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 3. ท าให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) แก่ผูมี้สิทธิ
ฟ้องคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 4. ท าให้ทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 
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บทที ่2 
แนวคดิและหลกัการด าเนินคดแีบบกลุ่ม และการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 ดว้ยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนัท าให้การผลิตสินคา้  
และบริการมีรูปแบบท่ีซบัซ้อนมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการ
บริโภคสินค้าและบริการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการอาจมีข้อบกพร่องในการผลิตจนก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู ้บริโภคได้ ซ่ึงเม่ือพิจารณากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
มีกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 3 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ี เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ .ศ. 2551  
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 โดยในบทท่ี 2 จะกล่าวถึงแนวคิดการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) และท่ีมาและแนวคิดเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภค 
ในประเทศไทย  
 
2.1 ทีม่า ความหมาย และวตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เป็นกระบวนพิจารณาท่ีก าหนดให้บุคคลหน่ึง
หรือหลายคนด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนโดยอยูใ่นเง่ือนไข
ท่ีตอ้งมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั แต่ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูเ้สียหายซ่ึงไดรั้บการ
ด าเนินคดีแทน และผลของค าพิพากษาในคดีดงักล่าวจะผกูพนัถึงกลุ่มบุคคลผูเ้สียหายดงักล่าวดว้ย 
 2.1.1 ท่ีมาของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคคล 
ท่ีไดรั้บความเสียหายภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั (Similar Situation) ให้เขา้สู่กระบวนพิจารณาของ
ศาลในคร้ังเดียวกัน เพื่อเยียวยาความเสียหายในทางแพ่งแก่ผูเ้สียหายให้ได้รับผลทางกฎหมาย 
อยา่งเดียวกนั  โดยบุคคลซ่ึงด าเนินคดีเพื่อตนเองและเพื่อกลุ่มบุคคลจะเป็นคู่ความในคดีโดยมีฐานะ
เป็นคู่ความซ่ึงเป็นผูแ้ทน (Representative Party) ส่วนกลุ่มผูเ้สียหายท่ีได้รับการด าเนินคดีแทนจะ
ไม่ไดเ้ขา้มาในการพิจารณาคดี และไม่ไดมี้ฐานะเป็นคู่ความในคดี แต่จะมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(Class Member)  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวธีิการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีถูกน ามาใชใ้นกรณีท่ี
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มีจ านวนผูเ้สียหายในมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นจ านวนมาก และการท่ีจะเขา้มาเป็นคู่ความร่วมใน
คดีพร้อมกนันั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าพิพากษาท่ีมีผล
ผกูพนัสมาชิกกลุ่มร่วมกนั1 
 2.1.2 ความหมายของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  ความหมายของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action หรือ Representative action 
ในต่างประเทศนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้เช่น 
  Bryan A. Garner ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “Class Action”2 ไวใ้น Black’s Law Dictionary 
7th ed 1999 ว่า เป็นการฟ้องคดีโดยบุคคลคนเดียว หรือบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึงแทนเพื่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลจ านวนมาก3 
  David Mellinkoff ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “Class Action”4 ว่า โดยทัว่ ๆ ไปเป็นการฟ้องคดี
ของผูแ้ทนคนหน่ึงของกลุ่มบุคคลจ านวนมากซ่ึงมีสถานะเช่นเดียวกนัในการเรียกร้องสิทธิของพวก
เขา ซ่ึงขนาดของกลุ่มบุคคลดงักล่าวมีขนาดใหญ่จนไม่เป็นการสะดวกในทุกคนจะน าคดีข้ึนสู่ศาล 
ดงันั้น กลุ่มจึงมีผูแ้ทนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มซ่ึงท าหน้าท่ีอยา่งเป็นธรรมแทนสมาชิกกลุ่มทั้งหมด และ
สมาชิกกลุ่มทั้งหมดท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งผกูพนัในผลแห่งค าพิพากษานั้น5 
  เวบ็ไซท ์www.wikipedia.org ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “Class Action”6 วา่ เป็นการฟ้องคดี
รูปแบบหน่ึงท่ีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลร่วมกนั หรือการท่ีกลุ่มของจ าเลยถูกฟ้อง
ร่วมกนั7 

                                                   
  1 จาก การด าเนินคดีแบบกลุ่ ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ ม ข้อจ ากัด และประโยชน์ท่ีพึงได้รับ  (วิทยานิพนธ์ 

ป ริญญามห าบัณ ฑิ ต ) (น . 34) , โดย  ป ราณี  ส าโร , 2547, ก รุง เทพฯ : มห าวิท ยาลัยธรรมศาสต ร์ . ลิ ข สิ ท ธ์ิ  2547  
โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

2 Class Action: A lawsuit in which a single or a small group of people represent the interests of a larger group. 
3 From Black’s Law Dictionary (7th ed.) (p. 243), By Bryan A. Garner, 1999, St.Paul, MN: West Group. Copyright 

1999 by West Group. 
4 Class Action: Generally, a suit be (sometime against) a representative of a class action: a large number of people 

“similarly situated” as to a claim that affects them all. The size of the class is also large that it would be impracticable to 
bring them all into court. Hence, the class is represented by a number of the class who can fairly represent them all. All 
member of this class who do not “opt out” are bound by the outcome. 

5 From Mellinkoff’s Dictionary of American Legal Usage (p. 82), By David Mellinkoff, 1992, St. Paul. Minn.: 

West Publishing Co.. Copyright 1992 by West Publishing Co.. 
6 A form of lawsuit in which a large group of people collectively bring a claim to court and/or in which a class of 

defendants is being sued. 
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  เวปไซต์ www.investopedia.com ไดใ้ห้ความหมายค าว่า Class Action8 ว่า เป็นการฟ้อง
คดีโดยบุคคลซ่ึงเป็นตวัแทนเพียงคนเดียวโดยแทนกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึง ซ่ึงผลแห่งค าพิพากษาจะใช้
บงัคบักบัทุกคนในกลุ่มนั้น9 
  ส าหรับในประเทศไทยมีการนิยามความหมายของ Class Action ไวเ้ช่นกนั เช่น 
  ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายค าว่า Class Action ว่า การฟ้องคดีในนามกลุ่ม
บุคคล10 
  ธง วิทยัวฒัน์ ไดใ้ห้ความหมายค าว่า Class Action วา่ การฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแทนผูอ่ื้น 
ซ่ึงอยูใ่นฐานะเดียวกนัตามกฎหมาย  การฟ้องหรือถูกฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล หมายถึง การฟ้อง
หรือถูกฟ้องแบบเป็นกลุ่มบุคคลมีผูแ้ทนของกลุ่มท าหน้าท่ีเป็นโจทก์ฟ้อง หรือเป็นจ าเลยถูกฟ้อง
แทน โดยไม่ตอ้งให้ทุก ๆ คนในกลุ่มมาเป็นโจทกห์รือจ าเลยพร้อม ๆ กนั แต่ตอ้งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ผลประโยชน์ไดเ้สียร่วมกนัในปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริง หรืออยูใ่นฐานะเดียวกนั และตอ้ง
มีจ านวนมากจนไม่สามารถน ามาฟ้องต่อหนา้ศาลไดห้มดทุกคน เช่น กลุ่มผูบ้ริโภค11 
 2.1.3 วตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีแบบกลุ่ม12 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคู่ความซ่ึงมีจ านวนมาก  
ซ่ึงสามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ดงัน้ี 
  1) วตัถุประสงค์ในด้านการบริหารงานคดีของศาล  เน่ืองจากลักษณะข้อพิพาท 
มีผู ้เสียหายจ านวนมากท่ีได้รับความเสียหายจากข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน  ดังนั้ น  
หากผูเ้สียหายแต่ละรายต่างแยกกันฟ้องคดี ก็จะท าให้มีคดีข้ึนสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล 
เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ผู ้เสียหายเหล่านั้ นอาจกระจายกันอยู่ในท้องท่ีต่างกัน หรือไม่มี
ความสัมพันธ์ในทางอ่ืนใดนอกจากได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ เดียวกัน   ดังนั้ น  

                                                                                                                                                  
7 Class Action, สืบคน้ 2 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Class_action 
8 An action where an individual represents a group in a court claim. The judgment from the suits is for all 

members of the group (class). 
9 Class Action, สืบคน้ 2 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก http://www.investopedia.com/terms/c/classaction.asp 
10 จาก ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน  (น. 54), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2543, กรุงเทพฯ  

(พมิพค์ร้ังท่ี 2): ราชบณัฑิตยสถาน. ลิขสิทธ์ิ 2543 โดยราชบณัฑิตยสถาน. 
11 จาก พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) (น. 111), โดย ธง วิทยัวฒัน์, 2545, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 

2545 โดยส านกัพมิพนิ์ติธรรม. 
12 จาก ข้อพิจารณาเก่ียวกับการด าเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้เสียหาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 56 - 58), โดย 

บุษรานี หงษาค า, 2549, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ ลิขสิทธ์ิ 2549 โดยมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในส่วนของการฟ้องคดีร่วมกนัในกรณีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก และการฟ้องคดีร่วมกนันั้นเป็นไป
ไดย้าก (Difficult or Impractical) 
  2) วตัถุประสงค์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการเยียวยาสิทธิทางแพ่งโดยการ
ด าเนินคดีในศาล  ในบางกรณีข้อพิพาทจะมีผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบด้วยกัน 
แต่จ านวนความเสียหายท่ีแต่ละบุคคลได้รับอาจมีจ านวนน้อย เม่ือเปรียบกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีแลว้จะไม่คุม้ค่าท่ีจะด าเนินคดีดว้ยตนเอง หรือบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายอาจกลวัการน า
คดีข้ึนสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล  ดังนั้ น การด าเนินคดีโดยผูเ้สียหายท่ีเป็นผู ้แทนกลุ่ม
ผูเ้สียหายจะช่วยให้ผูเ้สียหายในกลุ่มท่ีไม่ใชสิ้ทธิทางศาลไดรั้บการเยยีวยาสิทธิทางศาลดว้ยเหตุผล
ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี หรือความคิดทางสังคมไดรั้บประโยชน์ในการเขา้สู่การพิจารณาของ
ศาลได ้ซ่ึงจะท าใหมี้การเยยีวยาสิทธิโดยทางศาลมากยิง่ข้ึน (to Afford Greater Access to Justice) 
  3) วตัถุประสงค์ดา้นการให้มีค าพิพากษาท่ีในแนวทางเดียวกนั  ในการพฒันาความมี
ประสิทธิภาพของศาล (to Improve Judicial Efficiency)  โดยท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมี
ประเด็นบางประเด็นหรือทั้ งหมดเป็นเร่ืองเดียวกันหรือเก่ียวข้องกับสถานการณ์ เดียวกัน  
(The Same Events) การใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันซ ้ ากันหลายคร้ัง อาจน าไปสู่การเยียวยา
ผูเ้สียหายตามกฎหมายมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากการพิจารณาพิพากษาคดีในแต่ละคราวอาจมีผล
ให้กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่ มีประสิทธิภาพ  ดังนั้ น  การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงมี
วตัถุประสงคใ์ห้การตดัสินคดีในกรณีท่ีมีประเด็นปัญหากระทบถึงผูเ้สียหายท่ีอยูภ่ายใตส้ถานการณ์
เดียวกนัเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคลอ้งกนั 
  4) วตัถุประสงค์ดา้นการลดภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี (Judicial Economy)  แมว้่า 
ขอ้พิพาทท่ีมีผูเ้สียหายเป็นกลุ่มจะมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมากก็ตาม  แต่หากพิจารณาเป็นรายบุคคล
แล้วความเสียหายของแต่ละบุคคลอาจมีจ านวนน้อย ไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินคดีด้วยตนเอง 
อนัเน่ืองมาจากเหตุผลของการมีค่าใชจ่้ายสูงในการด าเนินคดี  การด าเนินคดีโดยผูแ้ทนกลุ่มจะช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มได้รับการเยียวยาสิทธิทางศาล หรือในกรณีท่ีจ านวนค่าเสียหายท่ีเรียกร้องโดย
ผูเ้สียหายแต่ละรายจะมีจ านวนสูงพอท่ีจะแยกด าเนินคดีเป็นแต่ละคดีได้ และบุคคลจ านวนมาก
เหล่านั้นประสงคท่ี์จะฟ้องจ าเลยคนเดียวกนั หากมีผูเ้สียหายคนหน่ึงขอด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีผล
ให้ผูเ้สียหายจากสถานการณ์เดียวกนัสามารถได้รับการเยียวยาสิทธิโดยกระบวนการท่ีประหยดั
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินคดี อีกทั้ งยงัเกิดประสิทธิภาพกว่าการ 
ท่ีผูเ้สียหายแต่ละคนแยกกนัฟ้องเป็นรายคดี 
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  5) วตัถุประสงค์ด้านการสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัการกระท าท่ีละเมิด
สิทธิของประชาชน  แม้ว่ากลุ่มของผูเ้สียหายแต่ละรายจะมีข้อพิพาทท่ีมีจ านวนความเสียหาย 
จ านวนน้อยก็ตาม แต่เม่ือรวมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดแล้วจะปรากฏจ านวนความเสียหาย 
เป็นจ านวนมากท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผดิหากเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหาย  ผูป้ระกอบการจึง
มีความเส่ียงมากหากละเลยหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยต่อสาธารณะ  ดังนั้ น  
การยอมรับหลกัการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีมีผลทางออ้มของการรวมตวั
ของผู ้เสียหายเพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ี ท่ีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ และการรวมตัวนั้ นมีผลต่ออ านาจในการต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิของ
ผูเ้สียหาย ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (to Achieve Behavioral Modification) ในการป้องกนั
การกระท าของผูป้ระกอบการท่ีจะละเมิดสิทธิของประชาชน 
 
2.2 แนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการด าเนินคดีแพง่อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) โดยเป็นการด าเนินคดีท่ีมุ่งประสงคจ์ะแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัการฟ้องคดีจ านวนมากท่ีมีประเด็นปัญหาเดียวกนั (Common Question) ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของสิทธิประโยชน์และหน้าท่ีเดียวกัน (Common Benefit or Burden) ด้วยวิธีการน าข้อพิพาท
ทั้งหมดของกลุ่มผูเ้สียหายเขา้สู่การพิจารณาของศาลเพียงคร้ังเดียว เพื่อให้การเยียวยาสิทธิทางแพ่ง
โดยศาลเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงมีลกัษณะเป็นการฟ้องคดีโดยเอกชน
ผูเ้สียหายคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองสิทธิของตนเองและผูเ้สียหายอ่ืนท่ีอยู่
ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บมอบหมายหรือมอบอ านาจจากกลุ่มผูเ้สียหายท่ี
ไดรั้บการด าเนินคดีแทนแต่อยา่งใด 
  การน าคดีเขา้สู่การด าเนินคดีแบบกลุ่มของศาล จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป ดงัน้ี 
  1) มีจ  านวนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในคดีจ านวนมาก จนท าให้การด าเนินคดีร่วมกนักระท าได้
โดยไม่สะดวก 
  2) สมาชิกทุกคนของกลุ่มมีผลประโยชน์ร่วมกนัในประเด็นท่ีจะไดรั้บการพิจารณาจากศาล 
  3) ผูแ้ทนกลุ่มตอ้งมีความสามารถท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มท่ีมิไดเ้ขา้
มาเป็นคู่ความในคดีไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 
  ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ผูเ้สียหายท่ีด าเนินคดีแทนกลุ่มจะมีฐานะเป็น “ผูแ้ทน
กลุ่ม” หรือ “คู่ความผูแ้ทน (Representative Party)” ในคดี  ส่วนกลุ่มผู ้เสียหายอ่ืนท่ีได้รับการ
ด าเนินคดีแทนจะมีฐานะทางคดีเป็น “สมาชิกกลุ่ม (Class Member)” ไม่ไดมี้ฐานะเป็นคู่ความในคดี 
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แต่จะตอ้งผูกพนัในการด าเนินกระบวนพิจารณาและผลแห่งค าพิพากษาของศาลเสมือนหน่ึงตน 
มีฐานะเป็นคู่ความโดยสมาชิกกลุ่มไม่ตอ้งฟ้องคดีเอง ซ่ึงเป็นการขยายขอบเขตหลกัการทัว่ไปตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีให้ค  าพิพากษาผูกพนัเฉพาะผูท่ี้เป็นคู่ความ โดยให้ผูกพนัสมาชิก
กลุ่มท่ีมิได้เข้าเป็นคู่ความในคดีด้วยแต่มีผู ้แทนกลุ่มเป็นผู ้รักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม  
เพื่อให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีแพ่งท่ีวา่ “เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม” ท่ีจะตอ้งเป็นไปตามหลกัความสะดวก ประหยดั รวดเร็ว และเป็นธรรม  นอกจากน้ี 
การท่ีสมาชิกกลุ่มท่ีตอ้งผกูพนัในผลแห่งการด าเนินกระบวนพิจารณาและค าพิพากษาของศาลโดยท่ี
มิได้เขา้เป็นคู่ความด าเนินคดีด้วยตนเองนั้น จะตอ้งมีการสร้างมาตรการหรือก าหนดหลกัเกณฑ ์
ต่าง ๆ ข้ึนอีกส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการให้ความคุม้ครองสิทธิของสมาชิกกลุ่มดว้ย  ดั้งนั้น เพื่อความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีแลว้ การด าเนินคดีแบบกลุ่มตอ้งปรากฏลกัษณะเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี13 
  1. การด าเนินคดีโดยผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มผูเ้สียหาย 
  แนวความคิดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลตามหลกัทัว่ไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
บุคคลซ่ึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้นั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้สิทธิทางศาล 
ตามหลกั “Ubi remedium, ibi jus” (No Remedy, No Right) หรือ หลกั “ไม่มีการเยียวยา ก็ไม่มีสิทธิ”14 
ดั้ งนั้ น เม่ือการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการด าเนินคดีทางแพ่งอย่างหน่ึง บุคคลท่ีจะด าเนินคดี 
แบบกลุ่มในฐานะคู่ความผูแ้ทนกลุ่มไดจ้ะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในการใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อขอให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสมาชิกกลุ่มดว้ย แต่เน่ืองจากทั้งผูแ้ทนกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนอาจมีจ านวนความเสียหายซ่ึงแยกต่างหากจากกนัได ้มิไดมี้ประโยชน์ร่วมกนั
เช่นหน้ีร่วม  ดงันั้น เพื่อมิให้มีการด าเนินคดีท่ีซ ้ าซ้อนกนัจึงตอ้งก าหนดให้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
มีมาตรการในการก ากบับทบาทหนา้ท่ีของผูแ้ทนกลุ่มเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่จะรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มผูซ่ึ้งมิไดมี้ฐานะเป็นคู่ความในคดี ในแต่ละประเทศจึงก าหนดคุณสมบติัของผูแ้ทน
กลุ่มไวด้ว้ย ซ่ึงแมจ้ะก าหนดไวต่้างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่ผูแ้ทนกลุ่มตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
    1.1 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาสิทธิตามกฎหมายอยา่งเดียวกนัและ
เกิดข้ึนจากข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน หรือสถานการณ์เดียวกันกับสมาชิกกลุ่ม  เน่ืองจากในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มจะด าเนินคดีเพื่อตนเองและเพื่อบุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ี
ไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์เดียวกนัภายใตข้อ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั  ทั้งน้ี

                                                   
13 แหล่งเดิม. 
14 จาก หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (น. 248), วรรณชัย บุญบ ารุง และคณะ, 2548, 

กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2548 โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
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เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคดีท่ีมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันในคราวเดียวกันเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการด าเนินคดีท่ีมีผูเ้สียหายเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีผลให้สมาชิกกลุ่มตอ้ง
ผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษาท่ีได้มีการด าเนินคดีโดยโจทก์ผูแ้ทนกลุ่ม  ดงันั้น ในการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม โจทก์ท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งก าหนดเป็นผูก้  าหนดลกัษณะของกลุ่มบุคคลว่ามีขอบเขต
ครอบคลุมเพียงใด โดยแสดงให้ปรากฏวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการเยียวยาสิทธิทางศาลดว้ยเหตุท่ีมี
ขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ในลกัษณะเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่มท่ีตนด าเนินคดีแทนดว้ย หากไม่ปรากฏ
ว่าโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเป็นผูท่ี้มีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือสิทธิ
ดงักล่าวเป็นอยา่งเดียวกนัแลว้ บุคคลดงักล่าวยอ่มไม่สามารถเขา้ด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มได ้
    1.2 ต้องเป็นผู ้มีความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได ้
อยา่งเพียงพอ  เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการด าเนินคดีท่ีมีผลในการขยายขอบเขตในผล
แห่งค าพิพากษาท่ีจะผกูพนัสมาชิกกลุ่มซ่ึงมิไดมี้ฐานะเป็นคู่ความในคดี  ดงันั้น ผูเ้สียหายซ่ึงประสงค์
จะเป็นผูแ้ทนกลุ่มโดยเขา้ด าเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม 
จะตอ้งด าเนินคดีเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บการเยียวยาสิทธิและปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายได้
อยา่งเพียงพอและเป็นธรรมต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน  บุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนกลุ่มไดน้อกจากจะตอ้งเป็น
ผูเ้สียหายแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการด าเนินคดีในชั้นศาลอีกดว้ย และจะตอ้งไม่เป็นผูมี้
ผลประโยชน์ขดักนักบัผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มด้วย (Conflict of Interest) เพราะหากผูแ้ทน
กลุ่มด าเนินคดีโดยไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์แทนสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอหรือมี
ผลประโยชน์ส่วนตวัขดักบัประโยชน์ของกลุ่มแล้ว ย่อมท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดความ 
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกบัสมาชิกกลุ่มท่ีจะตอ้งผูกพนัตามผลแห่งค าพิพากษาท่ีตนมิได้เขา้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนในคดีในฐานะคู่ความ 
  2. การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม (Class Member) 
  การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นมีความส าคญัมากเพราะสมาชิก
กลุ่มตอ้งผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษาไม่ว่าในทางใดโดยท่ีมิไดเ้ป็นคู่ความในคดี โดยสมาชิกกลุ่ม
จะได้รับการด าเนินคดีแทนโดยผูแ้ทนกลุ่มซ่ึงเป็นคู่ความในคดี โดยท่ีสมาชิกกลุ่มมิได้มีการ
มอบหมาย ยินยอม หรือมอบอ านาจให้ผูแ้ทนกลุ่มด าเนินคดีแทนแต่อยา่งใด ซ่ึงผูแ้ทนกลุ่มจะเป็น 
ผูป้กป้องผลประโยชน์ในทางคดีให้กบัสมาชิกในกลุ่มท่ีมีขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้อยา่งเดียวกนัหรือ
อยูภ่ายใตส้ถานการณ์เดียวกนั  ในการเร่ิมด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มจะเป็นผูก้  าหนด
ลกัษณะของกลุ่มบุคคลวา่มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใดโดยบรรยายลกัษณะของกลุ่มวา่ประกอบดว้ย
บุคคลใด อยู่ภายใต้สถานการณ์ เดียวกันหรือมีข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้อย่างเดียวกันหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร  แต่การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นยงัถือว่าเป็นสิทธิของผูเ้สียหายท่ีมี
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ลกัษณะตามขอบเขตของกลุ่มท่ีโจทก์บรรยายว่าประสงค์จะมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ ซ่ึงมี
แนวคิดเก่ียวกบัการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
    2.1 การแสดงเจตนาเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม (Opt-In) 
    การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มโดยการแสดงเจตนาเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มนั้น โจทก์ผูแ้ทนกลุ่ม
จะฟ้องคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูเ้สียหายอ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากสถานการณ์เดียวกนั โดยตอ้งระบุช่ือสมาชิกกลุ่มเป็นคู่ความตั้งแต่เร่ิมตน้ฟ้องคดีซ่ึงมีลกัษณะ
เดียวกับการมอบอ านาจให้ฟ้องคดี แต่มีความแตกต่างท่ีรูปแบบ Opt-In นั้ น ผูรั้บมอบอ านาจหรือ
คู่ความผูแ้ทนกลุ่มท่ีเขา้ด าเนินคดีแทนต้องมีคุณสมบติัเป็นผูเ้สียหายจากกรณีเดียวกันกบัผูม้อบ
อ านาจหรือสมาชิกกลุ่มดว้ย 
    ข้อดีของการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแบบ Opt-In คือ มีความชัดเจนเก่ียวกับจ านวน
สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินคดีและได้ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจน เพราะ
สมาชิกกลุ่มประเภทน้ีไดแ้สดงเจตนาท่ีจะให้ผูแ้ทนกลุ่มเป็นผูฟ้้องคดีแทนกลุ่มผูเ้สียหาย  ในกรณีท่ี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นไปเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายท่ีผูเ้สียหายแต่ละคนไดรั้บ ซ่ึงอาจมีจ านวน
และลักษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีประเด็นท่ีแตกต่างกนัไปท่ีแต่ละคนจะตอ้ง
พิสูจน์เองต่างหาก นอกจากน้ี การด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการแสดง
เจตนาเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มน้ี สมาชิกกลุ่มทุกคนจะมีฐานะเป็นคู่ความในคดีตั้งแต่ตน้  ดงันั้น สมาชิก
กลุ่มตอ้งผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษาเช่นในคดีแพ่งทัว่ไป  อยา่งไรก็ตาม หากมีการติดต่อส่ือสาร
หรือบอกกล่าวการอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีไม่ดีพอแลว้ จะท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม
แบบ Opt-In น้ี ไม่สามารถคุม้ครองผูเ้สียหายภายใต้สถานการณ์เดียวกนัได้อย่างทัว่ถึง กล่าวคือ  
อาจมีผูเ้สียหายท่ีไม่ไดเ้ขา้แสดงเจตนาเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มได ้เช่น ไม่ทราบวา่มีการฟ้องคดีหรือเขา้
มาเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ทนัดว้ยเหตุท่ีล่วงเลยเวลาท่ีกฎหมายก าหนด แมว้า่จะไดรั้บความเสียหายโดย
มีขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนักนัก็ตาม ซ่ึงอาจท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่เป็น 
ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการจะอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้สียหายตลอดจนการสร้าง
มาตรฐานในการเยยีวยาความเสียหายใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั  นอกจากน้ี การแสดงเจตนาเขา้
เป็นสมาชิกกลุ่มต่อศาลอาจไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หากผูเ้สียหายมีความเสียหายจ านวน
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายและขั้นตอนในการแจง้ความประสงคเ์ขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
    2.2 การแสดงเจตนาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม (Opt-Out) 
    การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มในรูปแบบ Opt-Out มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัรูปแบบ Opt-In 
กล่าวคือ ผูเ้สียหายท่ีมีขอ้เรียกร้องจากสถานการณ์เดียวกนักบัผูแ้ทนกลุ่ม เม่ือผูแ้ทนกลุ่มฟ้องคดี
แบบกลุ่มได ้ผูเ้สียหายอ่ืนเหล่านั้นจะเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทนัทีโดยไม่ตอ้งแสดงเจตนาอยา่งเช่นกรณี 
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Opt-In  แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งบรรยายลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีเสียหาย
จากมูลคดีเดียวกันหรือสถานการณ์เดียวกันไวต้ั้ งแต่ขณะเร่ิมด าเนินคดีด้วยวิธีการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม ผู ้เสียหายท่ีได้รับความเสียหายตามท่ีได้บรรยายไว้จะมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม 
โดยอตัโนมติัทนัทีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบโดยผลของกฎหมาย  แมว้า่ผูท่ี้มีฐานะเป็น
สมาชิกกลุ่มจะมิไดมี้ฐานะเป็นคู่ความในคดีแต่ตอ้งผกูพนัในกระบวนการพิจารณาของศาลท่ีผูแ้ทน
กลุ่มไดก้ระท าไป และตอ้งผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษาของศาลในคดีท่ีมีการด าเนินคดีแทนดว้ย  
อยา่งไรก็ตาม การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มรูปแบบน้ีจะให้สิทธิแก่ผูเ้สียหายท่ีไม่ประสงคจ์ะมีฐานะเป็น
สมาชิกกลุ่มให้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได ้โดยตอ้งแจง้ความประสงคต่์อศาลเพื่อแสดงเจตนา
ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือ “Opt-Out” และเม่ือได้แสดงเจตนาออกจากกลุ่มแล้ว บุคคล
ดงักล่าวก็ไม่ต้องผูกพนัในกระบวนการพิจารณาของผูแ้ทนกลุ่มและผลแห่งค าพิพากษาในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป  และยงัไม่กระทบสิทธิของตนในการท่ีจะฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อ
เยยีวยาความเสียหายท่ีตนไดรั้บในภายหลงั 
    ในปัจจุบนั หลายประเทศท่ีใช้วิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้น ารูปแบบของการเขา้
เป็นสมาชิกกลุ่มแบบ Opt-Out มาใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีได้รับ
ความเสียหายจากสถานการณ์เดียวกนัท่ีมิไดแ้สดงเจตนาออกจากฐานะการเป็นสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและทัว่ถึง  ซ่ึงการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแบบ Opt-Out จะช่วยให้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม
บรรลุวตัถุประสงค์ในการให้ความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกนัส าหรับสมาชิกกลุ่มทุกคน 
ท่ีไดรั้บความเสียหายจากมูลเหตุเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม การใชรู้ปแบบ Opt-Out อาจก่อให้เกิดความ
ไม่ชดัเจนของสมาชิกกลุ่มท่ีจะส่งผลกระทบต่อค าพิพากษาและความผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษา
ของสมาชิกกลุ่มท่ีอาจมีปัญหาตามมาหลายประการ เช่น อาจมีความเสียหายบางประเภทท่ี 
ค าพิพากษามิไดก้ล่าวถึง หรือในกรณีผูเ้สียหายท่ีไม่ทราบวา่มีการฟ้องคดีแบบกลุ่มและตนเองมิได้
ฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย อาจปฏิเสธท่ีจะผกูพนัในผลแห่งค าพิพากษา เน่ืองจากตนเองไม่ได้
รับแจง้วา่มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีนั้นตั้งแต่ตน้ เป็นตน้ 
  3. บทบาทของศาล 
  การด าเนินคดีแพ่งทั่วไปในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 
บทบาทของผูพ้ิพากษาจะถูกจ ากัดให้วางตวัเป็นกลางและท าหน้าท่ี เหมือนกรรมการผูต้ ัดสิน
เท่านั้น15 โดยหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์ในการด าเนินคดีเป็นหน้าท่ีของคู่ความ  แต่ส าหรับ
การด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงเป็นการด าเนินคดีโดยผูแ้ทนกลุ่มผูเ้สียหายจะท าหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของ

                                                   
15 แหล่งเดิม. 
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ตนเองและเพื่อผูเ้สียหายอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มแต่มิไดเ้ป็นคู่ความในศาล การท าหน้าท่ีของศาลจึง
ต้องเปล่ียนบทบาทไปจากเดิมเป็นการท าหน้าท่ีเชิงรุก  โดยควบคุมและก ากับดูแลการด าเนิน
กระบวนพิจารณาในบางขั้นตอน เพื่อเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิของสมาชิก
กลุ่มท่ีไดรั้บการด าเนินกระบวนพิจารณาแทน  โดย ศาสตราจารย ์Homburger กล่าววา่16  “ลกัษณะท่ี
ชดัเจนส่วนมากของการด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจเป็นบทบาทในเชิงรุกท่ีไม่ปรากฏในการด าเนินคดี
ส่วนบุคคล ซ่ึงผูพ้ิพากษาจะตอ้งก าหนดบทบาทของตนเองในการควบคุมก ากบัดูแลการด าเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาความดงักล่าว ผลประโยชน์สาธารณะเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มท่ีอยู่เหนือกว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งปกติ โดยศาลจะมีหน้าท่ี 
(Obligation) ในการปกป้องผลประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม”  ซ่ึงบทบาทในเชิงรุกของผูพ้ิพากษาใน
การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นอาจกล่าวไดว้า่ บทบาทของผูพ้ิพากษาจะถูกจ ากดัตามความประสงคข์อง
คู่ความคือโจทก์ผูแ้ทนกลุ่ม  หากผูพ้ิพากษาไม่ท าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์แทนสมาชิกกลุ่มท่ีมิได้
เขา้มาเป็นคู่ความในคดีตามบทบาทในเชิงรุกแลว้ สมาชิกกลุ่มท่ีได้รับการด าเนินคดีแทนจะตอ้ง
ผูกพนัในผลแห่งค าพิพากษาท่ีตนมิได้เขา้เป็นคู่ความด าเนินคดีเอง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมหากผลแห่งคดีผูกพนัต่อสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มมิได้ใช้สิทธิในฐานะ
คู่ความเพื่อเขา้รักษาผลประโยชน์ของตนในกระบวนวธีิพิจารณาของศาลแต่อยา่งใด17 
  4. บทบาทของทนายความ 
  ในการด าเนินคดีโดยทัว่ไปนั้น ทนายความจะมีบทบาทและหน้าท่ีส าคญัในการรักษา
ผลประโยชน์ทางคดีให้กับตวัความท่ีผูกพนักบัตนตามสัญญาจา้งว่าความ  แต่ในการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มแม้ว่าทนายความจะมีฐานะเป็นคู่สัญญากับโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มเพียงคนเดียวโดยมิได้มี
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนก็ตาม แต่เม่ือการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการด าเนินคดีท่ีโจทก์
ผูแ้ทนกลุ่มท าไปเพื่อประโยชน์ของตนเองพร้อมกบัประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มอ่ืนผูเ้สียหาย
จากสถานการณ์เดียวกนั  ดงันั้น บทบาทของทนายความยอ่มจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากหน้าท่ีท่ีมี
ต่อเฉพาะตวัความเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของทั้งโจทก์และสมาชิกกลุ่ม
ทุกคน กล่าวคือ ทนายความตอ้งท าหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด   
 

                                                   
16 จ า ก  The Judicial Process in comparative Perspective (pp. 300-302), Mauro Cappeletti, 1 9 9 1 ,  Oxford: 

Clarendon, Reprinted, Great Britain, Clarendon. copyright 1991 by Clarendon press. (อ้างถึงใน การด าเนินคดีแบบกลุ่มใน
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 13), รชฎ บุญสินสุข, 2545, กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2545 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 

17 ข้อพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้เสียหาย (น. 64 – 65). เล่มเดิม. 
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  บทบาทและหน้าท่ีผูกพันของทนายความกลุ่ม (Class Attorney) ท่ีมีต่อสมาชิกกลุ่ม 
จะอยูใ่นฐานะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด แมว้า่ในความจริงทนายความจะ
ปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มซ่ึงเป็นคู่ความโดยตรงก็ตาม  นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีท าหนา้ท่ีทนายความในคดีท่ีมีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มอีกดว้ย18  
 
2.3 คุณสมบัติของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
 2.3.1 โจทกผ์ูแ้ทนกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเร่ิมตน้จากการท่ีผูเ้สียหายเป็นโจทก์ยื่นค าร้องขอให้ศาลอนุญาต
ให้โจทก์ด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด โจทก์ผูด้  าเนินคดีแทน
กลุ่มจึงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัยิ่งในฐานะผูเ้ร่ิมตน้การด าเนินคดีแบบกลุ่มในดคีนั้น  และเม่ือศาลมี
ค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้โจทก์จะตอ้งด าเนินคดีต่อไปจนกว่าคดีจะเสร็จส้ิน และมี
การบงัคบัคดีตามค าพิพากษา 
  โจทกผ์ูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีคุณสมบติั 2 ประการ กล่าวคือ 
  1. โจทก์ตอ้งมีขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้เป็นอยา่งเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม (Typicality)19  
กล่าวคือ โจทกผ์ูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งเป็นผูเ้สียหายเช่นเดียวกบัสมาชิกกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่
โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มจะด าเนินคดีดว้ยความจริงจงัและด าเนินคดีไปในทิศทางเดียวกบัสมาชิกกลุ่ม อนั
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทั้งหมด เช่น โจทกด์ าเนินคดีต่อจ าเลยวา่ ขอ้ตกลงหรือการกระท าของ
จ าเลยขัดขวางการขายยาประเภท Terazosin Hydrochloride20 ซ่ึงการด าเนินคดีในข้อกฎหมาย
ดงักล่าวเป็นวิธีการภายใตข้อ้กฎหมายเช่นเดียวกบัสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จึงถือว่าโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มมี
ประเด็นขอ้เรียกร้องเช่นเดียวกบัสมาชิกกลุ่ม21  ซ่ึงแนวทางในการพิจารณาความเหมือนกนัของ 
ขอ้เรียกร้องระหว่างผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม สามารถพิจารณาไดจ้ากขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้
ของโจทก์ ท่ี เกิด ข้ึนจากเห ตุการณ์ห รือการปฏิบัติห รือการด าเนินการเช่น เดียวกับก ลุ่ม  

                                                   
18 แหล่งเดิม. 
19 Federal Rules of Civil Procedure Rule 23 (a)(3): the claims or defenses of representative parties are typical of 

the claims or defenses of the class. 
20 In re Terazosin Hydrochloride v.abbott labs. U.S. Dist. September 20, 2001. 
21 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลล์ลอว์ (น. 35). เล่มเดิม. 
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โดยขอ้เรียกร้องดงักล่าวสามารถไดรั้บการเยียวยาสิทธิบนพื้นฐานของทฤษฎีทางกฎหมายเดียวกนั 
ก็ถือวา่ขอ้เรียกร้องมีความเหมือนกนั22 
  ในการพิจารณาว่าโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มมีข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เป็นอย่างเดียวกันกับ
สมาชิกกลุ่มหรือไม่ ควรเปรียบเทียบขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มกบัสมาชิกกลุ่ม 
เช่น ข้อโต้แยง้ของโจทก์ต่อการกระท าท่ีไม่ชอบของฝ่ายจ าเลยเป็นการกระท าอย่างเดียวกับท่ี
สมาชิกกลุ่มโตแ้ยง้หรือไม่ โจทก์อ้างหลกักฎหมายอย่างเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่มในการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ หรือขอ้เรียกร้องของโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มมีขอ้คดัคา้นหรือขอ้บกพร่องใน
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายต่อฝ่ายจ าเลยแตกต่างไปจากสมาชิกกลุ่มหรือไม่ เป็นตน้23   
  2. โจทก์ตอ้งมีความสามารถในการด าเนินคดีเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกไดอ้ย่าง
เพียงพอ (Adequacy)  โดยศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือเห็นว่าโจทก์มี
ความสามารถในการรักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เน่ืองจากผล
ของค าพิพากษาของศาลจะผูกพนัสมาชิกกลุ่มทุกคนแมส้มาชิกกลุ่มนั้นจะไม่ได้เขา้มาร่วมในคดี 
ก็ตาม เวน้แต่จะสมาชิกกลุ่มจะแสดงเจตนาออกจากการเป็นกลุ่มในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในทาง
กลบักนัค าพิพากษาของศาลยอ่มไม่ผกูพนัสมาชิกกลุ่มหากโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มไม่มีความสามารถอยา่ง
เพียงพอในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม24   
  นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลาท่ี มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม โจทก์ผู ้แทนกลุ่มต้องมี
ความสามารถอย่างเพียงพออยู่เสมอ ซ่ึงศาลจะตอ้งคอยตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรม (Due 
Process) แก่สมาชิกกลุ่ม  ในขณะเดียวกนั สมาชิกกลุ่มก็มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความสามารถของโจทก์
ผูแ้ทนกลุ่มเช่นเดียวกนั โดยโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มมีหน้าท่ีในการพิสูจน์ความสามารถในการด าเนินคดี
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอของตนเอง ประเด็นเก่ียวกับความสามารถของโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มน้ี 
มกัเป็นขอ้ต่อสู้ของฝ่ายจ าเลยท่ีคดัคา้นค าร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มของโจทก ์เพื่อมิให้ศาลอนุญาต
ใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม25 

                                                   
22 From Newberg on Class Actions (P. 186), by Herbert B. Newberg, 1985, New York, Second Edition, 

Shepard’s/McGraw-Hill. Copyright 1985 by Shepard’s/McGraw-Hill. 
23 From Class Action and Other Multi-Party Litigation in a Nutshell (P. 33), by Robert H. Klonoff, 1999, St. Pual, 

West Group. Copyright 1999 by West Group. 
24 Ibid. 
25 จาก รายงานการวิจัย Class Action (น . 64), วิชัย อริยะนันทกะ และคณะ, 2549, กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา. ลิขสิทธ์ิ 2549 โดยส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีพฒันาการด้านกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มมากท่ีสุด  
โดยปรากฏใน Federal Rules of Civil Procedure ตาม Rule 23 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติต้นแบบของ 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มให้กับกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 
และกลุ่มประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System System) ซ่ึงแต่ละกลุ่มประเทศ
จะก าหนดรูปแบบและวิธีการใชก้ารด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป  ส าหรับหลกัเกณฑ์ท่ีศาล
ในประเทศสหรัฐอเมริกามกัจะใชใ้นการพิจารณาความสามารถของโจทกผ์ูแ้ทนกลุ่ม26 คือ  
  1. มีการด าเนินคดีอย่างตั้งใจและจริงจงั (Vigorous Prosecution)  โดยศาลจะพิจารณา 
ถึงความตั้งใจในการด าเนินคดีของโจทก์ ตลอดจนการปฏิบติัตามค าสั่งของศาลภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของทนายความกลุ่ม รวมถึงความพร้อม 
ดา้นสุขภาพและทุนทรัพยเ์พียงพอต่อการด าเนินคดี 
  2. มีความรู้ในเน้ือหาแห่งคดี (Knowledge of the Case)  ผูแ้ทนกลุ่มจะต้องเป็นผูท่ี้ รู้
ขอ้เท็จจริงแห่งคดีและประเด็นข้อพิพาทในคดีของกลุ่ม รู้จกัสมาชิกกลุ่มบางส่วนท่ีได้รับความ
เสียหายอนัเกิดจากขอ้เทจ็จริงเดียวกนั และตอ้งเป็นผูท่ี้ติดต่อกบัทนายความกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
  3. มี ค วาม ซ่ื อสั ต ย์  ลัก ษณ ะ ท่ี ดี  แ ล ะ น่ า เช่ื อ ถื อ  (Honesty, Good Character and 
Credibility)  โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มจะต้องเป็นผูซ่ึ้งมีความซ่ือสัตยต่์อกลุ่ม มีลกัษณะท่ีดี และมีความ
น่าเช่ือถือในการด าเนินคดีแทนกลุ่ม  ซ่ึงในการพิจารณาข้อน้ีศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจได้อย่าง
กวา้งขวาง โดยพิจารณาถึงการกระท าในอดีตหรือประวติัอาชญากรรมของโจทกผ์ูแ้ทนกลุ่มดว้ย 
  4. ตอ้งปราศจากผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบัสมาชิกกลุ่ม (Lack of Conflicts of Interest)  
โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มต้องไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กับสมาชิกกลุ่ม หากมีผลประโยชน์ขดัแยง้กัน  
โจทก์ยอ่มขาดคุณสมบติัท่ีเพียงพอในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่น โจทก์ฟ้องบริษทัหลาย
บริษัทเป็นจ าเลย แต่ปรากฏว่าโจทก์เป็นผูถื้อหุ้นอยู่ในบริษทัอ่ืนท่ีมีการกระท าเช่นเดียวกันกับ 
ท่ีบริษทัจ าเลยได้กระท า แต่โจทก์กลับไม่ฟ้องบริษทัท่ีตนเป็นผูถื้อหุ้นด้วย  หรือโจทก์ฟ้องคดี
เก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมโดยอา้งวา่ฟ้องแทนกลุ่มคนท่ีเป็นคนผวิสี แต่ปรากฏวา่โจทก์
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมดว้ยเหตุผลอ่ืนท่ีไม่ใช่เร่ืองของสีผิว เป็นตน้  ซ่ึงผลประโยชน์ของ
โจทกจ์ะขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่ข้ึนอยูก่บัขอ้เทจ็จริงในแต่ละกรณี 
  5. ตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Membership of Class) การท่ีบุคคลใดจะเป็นโจทก์ผูแ้ทน
สมาชิกกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นเสียก่อน 
หากบุคคลดงักล่าวไม่อาจเป็นสมาชิกกลุ่มไดแ้ลว้ยอ่มไม่อาจเป็นโจทกผ์ูแ้ทนสมาชิกกลุ่มได ้

                                                   
26 From Class Action and Other Multi-Party Litigation in a Nutshell (p. 39 – 43). Op.cit. 
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  2.3.2 สมาชิกกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่อาจเกิดข้ึนได้หากไม่มีกลุ่มบุคคลท่ีได้รับความเสียหาย
เช่นเดียวกับโจทก์ เน่ืองจากหลักการของการด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดข้ึนจากเหตุผลท่ีมีจ านวน
สมาชิกกลุ่มจ านวนมากจนกระทัง่การด าเนินคดีแบบสามญัในศาลเกิดความไม่สะดวก ส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้าย เวลาของศาลและคู่ความมากเกินไป  โดยสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  1. จ านวนสมาชิกกลุ่ม (Numerosity)  การก าหนดจ านวนบุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มว่า
จะต้องมีจ านวนเท่าใดนั้ นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายไม่ไดก้ าหนดจ านวนสมาชิกไวเ้ป็นเง่ือนไขท่ีตายตวั แต่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจว่า
สมาชิกกลุ่มควรมีจ านวนเท่าใดท่ีจะถือวา่การด าเนินคดีแบบสามญัไม่อาจกระท าไดโ้ดยง่าย ซ่ึงใน
บางคดีอาจมีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 100 คน เช่น คดี Jordan v. Lyng, 659 F. Supp 1403, 1410 (ED 
Va, 1987) หรือบางคดีอาจมีจ านวนสมาชิกกว่า 1,000,000 คน เช่น คดี Duke et al. v. Wal-Mart 
Stores, Inc (ND California)  ขณะท่ีบางประเทศมีการก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มแตกต่างกนั เช่น 
ประเทศแคนาดา รัฐท่ีมีกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะก าหนดให้มีจ  านวนสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป  ประเทศออสเตรเลียก าหนดใหส้มาชิกกลุ่มตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป เป็นตน้ 
  ในการพิจารณาจ านวนสมาชิกกลุ่มไม่ได้จ  ากัดเฉพาะสมาชิกกลุ่มท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่อาจต้องค านึงถึงสมาชิกกลุ่มท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตด้วย เช่น คดีเรียกร้องเก่ียวกบัสิทธิของ
ผูต้อ้งขงั นอกจากศาลจะพิจารณาถึงจ านวนผูต้อ้งขงัในปัจจุบนัแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนผูต้อ้งขงั
ท่ีอาจเพิ่มจ านวนข้ึนในอนาคตดว้ย27  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มไม่ไดส่้งผลให้
ศาลใชดุ้ลพินิจอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มลดน้อยลง เพราะไม่วา่สมาชิกกลุ่มจะมีจ านวน
เท่าใดศาลตอ้งพิจารณาประเด็นส าคญั คือ การให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีประโยชน์ต่อสมาชิก
กลุ่มมากน้อยเพียงใด และการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดส าหรับการด าเนินคดีนั้น
หรือไม่ ส่วนจ านวนสมาชิกตอ้งมีจ านวนมากพอสมควรเป็นพื้นฐานในการพิจารณาอยูแ่ลว้ เพราะ
ไม่วา่สมาชิกจะมีจ านวนมากเท่าใดก็ตาม หากศาลเห็นวา่การด าเนินคดีแบบสามญัไม่ไดส้ร้างความ
ล าบากและยุง่ยากใหก้บัศาลและคู่ความแลว้ ศาลยอ่มมีอ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มได ้ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากกวา่จ านวนสมาชิกกลุ่มคือ พื้นท่ีหรือภูมิล าเนาของ
สมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ หากสมาชิกกลุ่มอยู่ในพื้นท่ีท่ีแตกต่างหรือห่างไกลกนัมาก โอกาสท่ีศาลจะ
อนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มยอ่มมีมากกวา่  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดจ านวนสมาชิกไว ้อาจท าให้

                                                   
27 Ibid.  
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มีผูเ้ขา้ใจวา่ เม่ือใดก็ตามท่ีมีจ านวนสมาชิกกลุ่มตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ศาลก็สมควรอนุญาตให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเสมอ ซ่ึงจะท าใหข้ดักบัหลกัการเบ้ืองตน้ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้28 
  2. สมาชิกกลุ่มตอ้งมีปัญหาขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั (Commonality)  
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมกัจะก าหนดหลกัเกณฑข์องการด าเนินคดีแบบกลุ่มวา่ สมาชิกกลุ่มตอ้งมี
ปัญหาขอ้กฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน กล่าวคือ การด าเนินคดีแบบกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้กบัสมาชิกกลุ่มไดรั้บความสะดวกในการพิจารณาคดีท่ีเกิดจากสถานการณ์เดียวกนั ภายใต้
ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนัและมีคู่ความจ านวนมาก ซ่ึงศาลสามารถพิพากษาตดัสิน
คดีในประเด็นขอ้กฎหมายหรือขอ้เทจ็จริงเดียวกนัใหเ้สร็จส้ินไปในคร้ังเดียวกนั 
  คดีท่ีสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจเกิดจากปัญหาข้อกฎหมาย
เดียวกนัหรือขอ้เท็จจริงเดียวกนัอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งขอ้กฎหมาย
และขอ้เทจ็จริง และในกรณีท่ีมีปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เทจ็จริงหลายประการก็ไม่จ  าเป็นท่ีสมาชิก
กลุ่มจะต้องมีปัญหาเหล่านั้ นเหมือนกันทั้ งหมด เพียงแต่มีประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีส าคัญ
เหมือนกันก็เพียงพอท่ีศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้  แต่ในกรณีท่ีประเด็น 
แห่งคดีมีหลายประเด็นและแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสมาชิกแล้ว ย่อมไม่อาจด าเนินคดี 
แบบกลุ่มได้ เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากความช ารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์มากกว่า 50 รุ่น  
โดยแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นหนา้ท่ีและความสามารถของผลิตภณัฑ์ หากโจทกไ์ม่อาจ
แสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ความช ารุดบกพร่องเกิดจากสาเหตุเดียวกนัแลว้ คดีจึงมิไดมี้ปัญหา
ขอ้เทจ็จริงอยา่งเดียวกนัในระหวา่งสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น จึงไม่อาจด าเนินคดีแบบกลุ่มได้29 
  2.3.3 ทนายความกลุ่ม30 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจมีทนายความของสมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมด าเนินคดีไดห้ลายคน
เช่นเดียวกบัจ านวนสมาชิกกลุ่มท่ีมีจ านวนมาก ทนายความของกลุ่มจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อ
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่ คดีจ านวนไม่นอ้ยเร่ิมตน้จากการรวบรวม
ข้อมูลและสมาชิกกลุ่มโดยทนายความ เช่น  คดีระหว่าง ANDERSON v PACIFIC GAS & 
ELECTRIC  ชาวเมือง Hinkley, California ได้ฟ้องร้องบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีท าให้สารเฮ็กซาวาเล็นท์โครเม่ียม (chrome 6) ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งไหลซึมลงไปสู่น ้ า 

                                                   
28 รายงานการวิจัย Class Action (น. 66). เล่มเดิม. 
29 Lewis Tree Service, Inc. v Lucent Technologies, Inc., 211 F.R.D. 288 (2002). 
30 แหล่งเดิม. 
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ใต้ดิน31 ซ่ึงการท างานของทนายความในคดีประเภทน้ีจะมีการทุ่มเททั้งเวลาและค่าใช้จ่ายก่อน 
การด าเนินคดีเป็นเงินจ านวนมาก  ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงให้ความส าคญัต่อทนายความ
กลุ่มค่อนขา้งมาก เพราะเป็นบุคคลหน่ึงท่ีจะรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได ้  
การก าหนดคุณสมบติัของทนายความกลุ่มในด้านความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequacy) จึงเป็นความจ าเป็นท่ีไม่อาจละเลยไปได ้
  ส าหรับขอ้พิจารณาเก่ียวกบัความสามารถของทนายความของกลุ่มมีดงัน้ี 
  1. ประสบการณ์และช่ือเสียง  ศาลจะพิจารณาประสบการณ์ในการวา่ความประเภทต่าง ๆ 
และการด าเนินคดีแบบกลุ่มว่ามีมากน้อยเพียงใด ช่ือเสียงและความสามารถโดยส่วนตัวของ
ทนายความ ตลอดจนส านกังานทนายความท่ีทนายความผู ้นั้นท าอยู ่ ซ่ึงตามปกติทนายความท่ีไม่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมกัจะตอ้งร่วมมือกบัทนายความท่ีมีประสบการณ์ด้าน 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  2. ผลงาน  ศาลมกัจะพิจารณาถึงการปฏิบติังานในคดีตั้งแต่เร่ิมต้นยื่นค าร้องขอเพื่อ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มว่า ทนายความดงักล่าวมีความตั้งใจในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงใด ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถในคดีอย่างเต็มท่ีหรือไม่ ตรงต่อก าหนดระยะเวลาท่ีศาลก าหนดหรือไม่  
โดยปกติของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้ น ศาลจะมีความคาดหวงัในมาตรฐานการท างานของ
ทนายความไวค้่อนขา้งสูงกวา่การด าเนินคดีแบบสามญั 
  3. การประสานความร่วมมือกับโจทก์ผู ้แทนกลุ่ม  ทนายความของกลุ่มจะต้อง
ปรึกษาหารือกบัผูแ้ทนกลุ่มถึงความคืบหนา้และขั้นตอนการด าเนินคดีแบบกลุ่มตลอดเวลา และตอ้ง
แจง้ใหผู้แ้ทนกลุ่มทราบวา่จะด าเนินคดีต่อไปอยา่งไร  รวมถึงตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูแ้ทนกลุ่ม   
การยื่นค าร้องค าขอใด ๆ ต่อศาลจะตอ้งแจง้ให้ผูแ้ทนกลุ่มรับทราบ  หากผูแ้ทนกลุ่มไม่ไดรั้บรู้หรือ
รับทราบเก่ียวกบัการด าเนินคดีขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงแลว้ อาจถือว่าผูแ้ทนกลุ่มคนดงักล่าวไม่มี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป ในขณะเดียวกนัก็ถือวา่ทนายความกลุ่มไม่มี
ความสามารถดว้ยเช่นกนั 
  4. มารยาททนายความ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ความสุจริตและความซ่ือตรงของ
ทนายความเป็นส่ิงส าคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างพยานหลกัฐานเท็จหรือการกระท าท่ีมีความ
เส่ียงต่อจริยธรรมในวิชาชีพทนายความเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีศาลจะพิจารณาว่าทนายความคนนั้น 
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นทนายความของกลุ่มไดห้รือไม่ 
 

                                                   
31 ต่อมาไดมี้การน าคดีดงักล่าวไปสร้างเป็นภาพยนตร์เร่ือง ERIN BROCKOVICH 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
   ในอดีต ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นไปตามกฎหมายแพ่ง 
โดยเฉพาะเร่ืองการซ้ือขาย ต่อมาเม่ือมีการคา้เพิ่มมากข้ึนก็มีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแก่ผูข้ายสินคา้โดยหลอกลวง ไดแ้ก่ ใชเ้คร่ืองตวงวดัท่ีผิดอตัรา มาตรา 270 
หรือโดยการหลอกลวงดว้ยวธีิการใด ๆ มาตรา 271 และการก าหนดความผิดอาญาแก่ผูป้ลอมแปลง
สินคา้ของผูอ่ื้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ มาตรา 272 – 274  แต่เม่ือสินคา้พฒันาไปใชเ้ทคโนโลยีท่ีซบัซ้อน
มากข้ึนไดมี้การออกกฎหมายมหาชนมาใชใ้นกิจการเฉพาะเร่ืองโดยน าระบบการควบคุม ตรวจสอบ 
และอนุญาตมาใช้ เช่น กฎหมายยา กฎหมายอาหาร ฯลฯ แต่โดยท่ีขอบเขตการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การออกกฎหมายเป็นรายประเภทสินคา้ไม่อาจตามแกปั้ญหาคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคได้ทันเหตุการณ์  การมอบอ านาจต่อ (Delegation) ให้ออกกฎข้อบงัคบัในการควบคุม  
จึงมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน โดยไม่ใชก้ฎหมายฉบบัหน่ึงคุมสินคา้ใดเพียงสินคา้เดียว การมีช่องวา่ง
ภายในกฎหมายหลายฉบบัท าให้มีการออกกฎหมายกลาง คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 เพื่ออุดช่องว่างต่าง ๆ และได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนเพื่อก ากบั
ควบคุมงานคุ้มครองผู ้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและมีบทบัญญัติกลางเก่ียวกับ (1) ฉลาก  
(2) โฆษณา (3) สัญญา (4) สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั และ (5) การช่วยเหลือเยียวยาสิทธิของผูบ้ริโภค 
เพื่อให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอโดยไม่ตอ้งแกไ้ขกฎหมายต่าง ๆ ทุกฉบบั  เม่ือการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคนจ านวนมากในสังคมท่ีอยูใ่นฐานะเสียเปรียบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ รัฐจึงมี
เหตุอันชอบธรรมท่ีจะเข้ามาควบคุมหรือแทรกแซงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม  
การคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้นจะให้มีแต่องคก์รภาครัฐไม่ได ้เพราะปัญหาผูบ้ริโภคเกิดกบับุคคลจ านวน
มากในประเทศและเกิดปัญหาในท่ีท่ีแตกกนั การจดัหาบุคลากรภาครัฐเพื่อคอยตรวจตราจะท าให้
ต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก ประกอบกับปัญหาของผูบ้ริโภคเป็นปัญหาท่ีผูบ้ริโภค
ประสบเหตุดว้ยตนเอง การสนบัสนุนให้เกิดองคก์รภาคเอกชนของกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองจะเป็น
การช่วยลดภาระของรัฐ และช่วยให้สามารถดูแลประโยชน์ของผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึง ในหลายประเทศ
จึงมีการรวมตวักนัของผูบ้ริโภคจดัตั้งเป็นสมาคมผูบ้ริโภค (Consumer Association) เพื่อช่วยเหลือ
ติดต่อกบัผูบ้ริโภคโดยตรง และมีการจดัองคก์รในระดบัสูงข้ึนมาเป็นสหภาพผูบ้ริโภค (Consumer 
Union) คอยช่วยเหลือแนะน าทางวิชาการแก่สมาคม ผูบ้ริโภคต่าง ๆ โดยทางราชการอาจสนบัสนุน
ในดา้นวิชาการและงบประมาณให้แก่สมาคมผูบ้ริโภคและสหภาพผูบ้ริโภคไดต้ามความเหมาะสม 
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โดยสมาคมผูบ้ริโภคอาจมีรายได้จากบริการต่าง ๆ ท่ีตนจดัให้แก่สมาชิกทั้งในแง่การให้ความรู้  
ขอ้ควรระวงั การช่วยร้องเรียน และการด าเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือบริการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง32 
   ส าหรับท่ีมาของการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศไทยเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2512 
โดยเจา้หน้าท่ีของสหพนัธ์องคก์ารผูบ้ริโภคระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การเมือง จดัตั้ งโดยสมาคมผูบ้ริโภคของประเทศต่าง ๆ รวมตวักัน มีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเฮก 
ประเทศเนเธอแลนด์ ไดเ้ขา้มาชกัชวนองคก์ารเอกชนในประเทศไทยใหมี้การจดัตั้งสมาคมผูบ้ริโภค
ข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากองค์การเอกชนของประเทศไทย 
ในขณะนั้นยงัไม่พร้อมท่ีจะด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม สหพนัธ์องค์การผูบ้ริโภคระหว่างประเทศ 
ได้ส่งเจา้หน้าท่ีเขา้มาชกัชวนอีกหลายคร้ัง จนกระทัง่ในคร้ังท่ี 3 องค์การเอกชนของประเทศไทย 
ท่ีไดรั้บการชกัชวนไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาของผูบ้ริโภค มีช่ือว่า “กรรมการศึกษา
และส่งเสริมผูบ้ริโภค” ในปี พ.ศ. 2514  และได้มีวิวฒันาการเร่ือยมาในภาคเอกชน รวมทั้ งได้
ประสานงานกับภาครัฐบาล  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช  
เป็นนายกรัฐมนตรี ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนคณะหน่ึงโดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร เป็นประธานกรรมการ แต่คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้สลายตวัไป
พร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้น ต่อมาสมยัรัฐบาล พลเอก เกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการคุ้มครองผูบ้ริโภค จึงได้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนอีกคร้ัง โดยมีนายสมภพ โหตระกิตย ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
ปฏิบติังานโดยอาศยัอ านาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตรการถาวรในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ทั้ งในทางสาระบัญญัติและการะจดัองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค จึงได้พิจารณายกร่าง
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคและรัฐบาลไดน้ าเสนอต่อรัฐสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ให้เป็นกฎหมายได้ รัฐบาลจึงได้น าร่างกฎหมายข้ึนกราบบงัคมทูล ซ่ึงได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบญัญติัไดต้ั้งแต่วนัท่ีทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิ เศษ เล่มท่ี  96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี  4 
พฤษภาคม 2522 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา โดยให้เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าววา่ เน่ืองจากปัจจุบนัการเสนอขายสินคา้และบริการต่าง ๆ 
ต่อประชาชนนบัวนัแต่จะเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้และผูท่ี้ประกอบธุรกิจ โฆษณา ไดน้ า
วิชาการในทางการตลาดและการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินคา้และบริการ ซ่ึงการ

                                                   
32 จาก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (น. 22 ,36), โดย ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, 2543, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

2543 โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
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กระท าดงักล่าวท าให้ผูบ้ริโภคตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบ้ริโภคไม่อยู่ในฐานะท่ีทราบ
ภาวะตลาดและความจริงท่ีเก่ียวกบัคุณภาพและราคาของสินคา้และบริการต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ทนัท่วงที และในบางกรณีแมจ้ะมีกฎหมายให้ความคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคโดยก าหนดคุณภาพ
และราคาของสินคา้หรือบริการอยูแ่ลว้ก็ตาม แต่การท่ีผูบ้ริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกบั
ผูป้ระกอบธุรกิจการค้าหรือผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคย่อมจะ
เสียเวลาและค่าใชจ่้าย เป็นการไม่คุม้ค่า และผูบ้ริโภคจ านวนมากไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสละเวลาและ
เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีได้และในบางกรณีก็ไม่อาจจะระงบัหรือยบัย ั้งการกระท าท่ีจะเกิด
ความเสียหายให้แก้ผูบ้ริโภคได้อย่างทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของ
ผูบ้ริโภคเป็นการทัว่ไป โดยก าหนดหนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ และผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณา
ต่อผูบ้ริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผูบ้ริโภค ตลอดจนจดัให้มีองค์กรของรัฐท่ี
เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงาน การปฏิบติังานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้
ความคุม้ครองผูบ้ริโภค33 
  2.4.1 ทฤษฎีกฎหมายท่ีน ามาใชเ้พื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ทฤษฎีการใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภคมีแนวคิดมาจาก 2 ทฤษฎี34 ไดแ้ก่ 
  1. การไม่ให้ความส าคญักบัความศกัด์ิสิทธ์ิของเจตนา (Freedom of Will) หรือเสรีภาพ
ในการท าสัญญา ดว้ยเหตุท่ีทฤษฎีดงักล่าวเหมาะสมในสภาพสังคมท่ีเท่าเทียมกนัในอ านาจต่อรอง
และมีระบบการคา้ท่ีแข่งขนัค่อนขา้งสมบูรณ์  ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่กรณีในสัญญา (Privity of 
Contract) เป็นผลสืบเน่ืองจากการมีเสรีภาพในการท าสัญญานั้นเหมาะสมกับกรณีท่ีคู่สัญญามี
ความสามารถในกาต่อรองเท่า ๆ กนั  แต่ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งบริโภค
สินค้าหรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธ์ในทางสัญญาเสมอไป เน่ืองจากการบริโภคเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษย์ ซ่ึงมิได้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขในสถานะทางสังคม (Status Quo) 
ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือขอ้ตกลงในทางนิติกรรมสัญญา  หลกัเกณฑ์หรือทฤษฎี
ความรับผิดในความเสียหายท่ีตอ้งอาศยัความผูกพนัทางสัญญาท่ีกฎหมายรับรองจึงเป็นอุปสรรค  
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมิใช่คู่สัญญา  ทฤษฎีกฎหมายท่ีก่อตั้งสิทธิในการไดรั้บการเยียวยาชดใช้
เม่ือเกิดความเสียหายเกิดข้ึนจากการบริโภคจึงไม่ค  านึงถึงหลกัความสัมพนัธ์ทางสัญญา (Privity 
Rule) แต่อย่างใด  ดังนั้ น  การก าหนดว่าผู ้บ ริโภคคือใคร จึงไม่ได้ก าหนดโดยอาศัยหลัก
                                                   

33 จาก สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค (น. 1 - 2), โดย ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, พ.ศ. 2552, 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์ านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค. 
34

 จาก ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (น. 10 - 13), โดย สุษม ศุภนิตย,์ พ.ศ. 2548, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2548 โดยส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ความสัมพนัธ์ทางสัญญา  แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพในการท า
สัญญา และหลักความรับผิดเฉพาะคู่กรณีอย่างส้ินเชิง การก าหนดกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 
จึงออกมาในรูปของการขยายความรับผิดของผูข้ายไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ผูซ้ื้อ เช่น ให้รับผิดใน
ความช ารุดบกพร่องของสินคา้ท่ีเกิดอนัตรายต่อบุคคลในครอบครัวของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 
  2. ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดซ่ึงใช้บทสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) 
หลกัความรับผิดทางละเมิดมีทฤษฎีความรับผิดท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 2 แนวคิด คือ การมีความรับ
ผิดเม่ือมีความผิด กล่าวคือ ผูก้ระท าละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหาย  และ
การมีความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวา่มีความผิดแมว้า่มิไดมี้การจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
บางกรณีก็เป็นการสันนิษฐานเด็ดขาดไม่มีขอ้ยกเวน้ในการน าสืบหกัลา้ง (Absolute Liability) หรือ 
No Fault Liability บางกรณีมีขอ้ยกเวน้ให้มีการน าสืบหกัลา้งบทสันนิษฐานท่ีกฎหมายบญัญติัไวไ้ด ้
หลักความรับผิดชอบแบบท่ีสองน้ีเรียกว่า ความรับผิดแบบเด็ดขาด (Strict Liability) ซ่ึงได้รับ 
การยอมรับมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีความซับซ้อน 
ในการผลิต ผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีไดรั้บความเสียหายไม่อาจพิสูจน์ถึงเหตุแห่งความเสียหายไดว้า่เป็นความผิด
ของผูใ้ด  เหตุผลของการน าเอาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดในทางละเมิดมาปรับใช้กบัคดีท่ีฟ้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคเน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเป็นเร่ืองยาก 
ท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าเกิดข้ึนจากความผิดของฝ่ายใด ซ่ึงกระบวนการในการบริโภคอนัประกอบด้วย
ผูผ้ลิต ผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก ผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการท่ีกวา้งและยากแก่การเร่ิมพิสูจน์ว่าความ
บกพร่องจะเกิดข้ึนในช่วงใด และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภคคนท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์นั้น 
เกิดจากเหตุแห่งความบกพร่องขณะใด  การพิสูจน์วา่มีความบกพร่องในการผลิตท่ีมีความซับซ้อน
จึงไม่อยูใ่นวิสัยท่ีผูบ้ริโภคจะพิสูจน์ไดโ้ดยง่ายวา่ผูผ้ลิตสินคา้กระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
มีความช ารุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์  การก าหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูข้าย (ในบางกรณี) ต้องรับผิด 
โดยปราศจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงมีความเหมาะสม ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขว่า 
ผูผ้ลิตหรือผูท่ี้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งรับผดิน้ีอาจพิสูจน์เพื่อพน้ความรับผดิได ้เช่น  
   ก. พิสูจน์ว่าผูบ้ริโภคใช้สินค้านั้ นโดยไม่ถูกวิธีในกรณีท่ีมีค าอธิบายวิธีใช้ หรือ 
ค าเตือนไวแ้ลว้ 
   ข. พิสูจน์วา่ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ริโภคเอง  
   ค. ความช ารุดบกพร่องมิได้มีอยู่ในขณะท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้ น 
หากแต่เกิดความช ารุดบกพร่องข้ึนเพราะการกระท าของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูผ้ลิตหาจ าตอ้งรับผิดดว้ยไม่ 
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  2.4.2 การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูผ้ลิตหรือผูข้าย 
  การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู ้ผลิตหรือผู ้ขายของผู ้บ ริโภคท่ีได้รับความเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากความช ารุดบกพร่องจากสินคา้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ การฟ้องร้องให้รับผิด
ตามสัญญา และตามกฎหมายลกัษณะละเมิด 
  2.4.2.1 การฟ้องใหรั้บผดิตามสัญญา35 
  1) ความรับผดิของผูข้าย 
  บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องให้ผูข้ายรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินคา้ 
ท่ีซ้ือขาย คือ มาตรา 472 และมาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ซ่ึงบญัญติัไวด้งัน้ี 
  “มาตรา 472 ในกรณีท่ีทรัพย์สินซ่ึงขายนั้นช ารุดบกพร่องอย่างหน่ึงอย่างใด อนัเป็น
สาเหตุใหเ้ส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชเ้ป็นปรกติก็ดี ประโยชน์ท่ีมุ่ง
หมายโดยสัญญาก็ดี ท่านวา่ผูข้ายตอ้งรับผดิ 
  ความท่ีกล่าวมาในมาตราน้ียอ่มใชไ้ด ้ทั้งท่ีผูข้ายรู้อยูแ่ลว้หรือไม่รู้วา่ความช ารุดบกพร่องมีอยู”่ 
  “มาตรา 473 ผูข้ายยอ่มไม่ตอ้งรับผดิในกรณีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ 
  (1) ถา้ผูซ้ื้อไดรู้้อยูแ่ลว้แต่ในเวลาซ้ือขายวา่มีความช ารุดบกพร่องหรือควรจะรู้ไดเ้ช่นนั้น
หากไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายไดแ้ต่วญิญูชน 
  (2) ถา้ความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอนัเห็นประจกัษแ์ลว้ในเวลาส่งมอบ และผูซ้ื้อรับเอา
ทรัพยสิ์นนั้นไวโ้ดยมิไดอิ้ดเอ้ือน 
  (3) ถา้ทรัพยสิ์นนั้นไดข้ายทอดตลาด” 
  บทบญัญติัมาตรา 472 เป็นการยกเวน้หรือจ ากดัหลกักฎหมายทัว่ไป โดยกฎหมายเห็นวา่ 
เม่ือผูข้ายมีหน้าท่ีตอ้งส่งมอบสินคา้ท่ีขายให้แก่ผูซ้ื้อตามมาตรา 461 ผูข้ายก็ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์น 
ท่ีขายโดยปราศจากความช ารุดบกพร่อง  หากทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นมีความช ารุดบกพร่องผูข้าย 
ก็ตอ้งรับผิดต่อผูซ้ื้อ แต่ความช ารุดบกพร่องนั้นจะตอ้งถึงขนาดอนัเป็นเหตุให้เส่ือมราคาหรือเส่ือม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือประโยชน์ท่ีมุ่งหมายโดยสัญญา เช่น โจทก์
ซ้ือกระเป๋ายางส าหรับใส่น ้ าร้อนจากจ าเลย เม่ือโจทก์เอาไปใชใ้ส่น ้ าร้อน กระเป๋าแตกน ้ าลวกโจทก ์
จ าเลยตอ้งรับผิด  ถา้ความช ารุดบกพร่องไม่ถึงขนาดเป็นเหตุใหเ้ส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสม 
เช่น ช ารุดบกพร่องเล็กน้อย ผูข้ายไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินท่ีขายนั้น  

                                                   
35 จาก กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีขาดความปลอดภัย (Product Liability Law)  

(น. 89 – 92, 96, 97 - 103), โดย อนันต์ จนัทรโอภากร, พ.ศ. 2545, กรุงเทพฯ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 2545 โดยโครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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นอกจากน้ีความช ารุดบกพร่องดงักล่าวจะตอ้งมีอยู่ก่อนแลว้ หรือมีอยู่ในขณะท่ีท าสัญญาซ้ือขาย 
หรือมีอยูใ่นเวลาส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีขาย ส่วนความช ารุดบกพร่องท่ีมีข้ึนภายหลงั ผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิ  
  ความรับผิดของผูข้ายในเร่ืองของความช ารุดบกพร่องน้ี ผูข้ายอาจตอ้งรับผิดดว้ยการคืน
ราคาท่ีผูซ้ื้อไดช้ าระให้ผูข้ายไปแลว้ นอกจากน้ีผูข้ายยงัอาจตอ้งรับผดิในผลแห่งความเสียหายท่ีผูซ้ื้อ
ไดรั้บนอกจากราคาทรัพยด์ว้ย อายุความในการฟ้องร้องให้ผูข้ายรับผิดเพื่อความช ารุดบกพร่อง คือ 
1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดพ้บเห็นความช ารุดบกพร่องตามมาตรา 474 
  ส าหรับขอ้ยกเวน้กรณีท่ีผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในความช ารุดบกพร่องของทรัพยสิ์นท่ีขาย 
มีดงัน้ี 
  1. ถา้ผูซ้ื้อไดรู้้อยูแ่ลว้แต่ในเวลาซ้ือขายวา่ทรัพยสิ์นนั้นมีความช ารุดบกพร่องหรือควรจะ
รู้ไดเ้ช่นนั้นหากไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอนัจะพึงคาดหมายไดแ้ต่วญิญูชนตามมาตรา 473 วรรคหน่ึง 
  2. แม้ผู ้ซ้ือจะไม่รู้ในเวลาซ้ือขาย หากในเวลาส่งมอบความช ารุดบกพร่องนั้ นเห็น
ประจกัษอ์ยู ่และผูซ้ื้อรับเอาทรัพยสิ์นนั้นไวโ้ดยมิไดอิ้ดเอ้ือนแต่ประการใดตามมาตรา 473 วรรคสอง 
 3. ในการขายทอดตลาด ผูข้ายไม่จ  าตอ้งรับผิดส าหรับความช ารุดบกพร่องของทรัพยสิ์น
ท่ีขายนั้น มาตรา 473 วรรคสาม 
 อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีบทบญัญติัของกฎหมายให้ผูข้ายตอ้งรับผดิในความช ารุดบกพร่อง
ของทรัพยสิ์นท่ีขายก็ตาม แต่ในการส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีท าการซ้ือขายกนันั้นคู่สัญญาอาจตกลงจ ากดั
ความรับผิดในความช ารุดบกพร่องไดโ้ดยขอ้สัญญา กล่าวคือ ตกลงกนัให้ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดเพื่อ
ความช ารุดบกพร่องไดต้ามมาตรา 48336 แต่การจ ากดัความรับผดิเช่นวา่น้ีไม่คุม้ผูข้ายให้พน้จากการ
ตอ้งส่งคืนราคาแก่ผูซ้ื้อในกรณีท่ีมีความช ารุดบกพร่องเกิดข้ึน เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
ตามมาตรา 48437 กรณีจะเป็นอยา่งไรก็ตามขอ้สัญญาวา่ไม่ตอ้งรับผิดดงักล่าวน้ีไม่คุม้ถึงความรับผิด
ของผูข้ายในผลของการกระท าของผูข้ายเอง หรือเน่ืองมาแต่พฤติการณ์หรือผลแห่งขอ้ความจริง 
อนัผูข้ายไดท้ราบแลว้และปกปิดเสียไม่ใหผู้ซ้ื้อไดท้ราบตามมาตรา 48538 
 
 
 
                                                   

36 มาตรา 483 คู่สัญญาซ้ือขายจะตกลงกนัวา่ผูข้ายจะไม่ตอ้งรับผดิเพือ่ความช ารุดบกพร่องหรือเพือ่การรอนสิทธิกไ็ด ้
37

 มาตรา 484 ขอ้สัญญาว่าจะไม่ตอ้งรับผดินั้น ยอ่มไม่คุม้ผูข้ายใหพ้น้จากการตอ้งส่งเงินคืนตามราคา เวน้แต่จะระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
38

 มาตรา 485 ขอ้สัญญาว่าจะไม่ตอ้งรับผิดนั้น ไม่อาจคุม้ความรับผิดของผูข้ายในผลของการอนัผูข้ายไดก้ระท าไป

เอง หรือผลแห่งขอ้ความจริงอนัผูข้ายไดรู้้อยูแ่ลว้และปกปิดเสีย 
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 2) ความรับผดิของผูรั้บจา้งท าของ 
 ความรับผดิของผูรั้บจา้งท าของนั้นข้ึนอยูก่บัขอ้เทจ็จริงวา่ใครเป็นผูจ้ดัหาสัมภาระในการ
ท างาน ถ้าความช ารุดในการงานท่ีท านั้นเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซ่ึงผูว้่าจา้งส่งให้ หรือ
เพราะค าสั่งของผูว้่าจ้าง ผูรั้บจ้างไม่ต้องรับผิด เวน้แต่ว่าผูรั้บจ้างจะได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระนั้ น 
ไม่เหมาะสม หรือค าสั่งของผูว้่าจา้งไม่ถูกตอ้งและมิไดบ้อกกล่าวตกัเตือนตามมาตรา 59139 แต่ถ้า 
ผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาสัมภาระ ความรับผิดของผูรั้บจ้างในความช ารุดบกพร่องของการท่ีท านั้ น 
เป็นไปอยา่งเดียวกบัผูข้ายสินคา้เพราะมาตรา 59540 ให้น าบทบญัญติัในลกัษณะซ้ือขายมาบงัคบัใช ้
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู ้ว่าจ้างยอมรับมอบการท่ีท านั้ นแล้วทั้ งช ารุดบกพร่องโดยมิได้อิดเอ้ือน 
โดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยาย ผูรั้บจา้งก็ไม่ตอ้งรับผิด เวน้แต่ความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะ
ไม่พึงพบได้ในขณะเม่ือรับหรือผูรั้บจ้างได้ปิดบังนั้ นเสียตามมาตรา 59841 แต่ไม่ว่าความช ารุด
บกพร่องจะเกิดข้ึนเพราะสัมภาระหรือเพราะฝีมือในการท างาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดเพื่อการช ารุด
บกพร่องท่ีปรากฏข้ึนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส่งมอบ หรือท่ีปรากฏข้ึนภายในห้าปี ถา้การท่ีท านั้น
เป็นส่ิงปลูกสร้างกบัพื้นดิน นอกจากเร่ืองโรงท าดว้ยเคร่ืองไม ้แต่ขอ้จ ากดัในความรับผิดเพื่อความ
ช ารุดบกพร่องน้ี ไม่ให้น ามาใช้บงัคบัเม่ือปรากฏว่าผูรั้บจา้งไดปิ้ดบงัความช ารุดบกพร่องนั้นตาม
มาตรา 60042  
 
 

                                                   
39

 มาตรา 591 ถา้ความช ารุดบกพร่องหรือความชกัชา้ในการท่ีท านั้นเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซ่ึงผูว้า่จา้งส่งให้

กดี็ เพราะค าสั่งของผูว้า่จา้งกดี็ ท่านวา่ผูรั้บจา้งไม่ตอ้งรับผดิเวน้แต่จะไดรู้้อยูแ่ลว้วา่สัมภาระนั้นไม่เหมาะหรือวา่ค าสั่งไม่ถกูตอ้ง
และมิไดบ้อกกล่าวตกัเตือน 

40
 มาตรา 595 ถา้ผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาสัมภาระไซร้ ความรับผิดของผูรั้บจา้งในการบกพร่องนั้น ท่านให้บงัคบัดว้ย 

บทแห่งประมวลกฎหมายน้ี ลกัษณะซ้ือขาย 
41

 มาตรา 598 ถา้ผูว้่าจา้งยอมรับมอบการท่ีท านั้นแลว้ทั้ งช ารุดบกพร่องมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดย

ปริยาย ผูรั้บจา้งกไ็ม่ตอ้งรับผดิ เวน้แต่ความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบไดใ้นขณะเม่ือรับมอบหรือผูรั้บจา้งไดปิ้ดบงั
ความนั้นเสีย 

42
 มาตรา 600 ถา้มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ท่านวา่ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดเพื่อการท่ีท าช ารุดบกพร่อง 

เพียงแต่ท่ีปรากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ หรือท่ีปรากฏข้ึนภายในห้าปี ถา้การท่ีท านั้นเป็นส่ิงปลูกสร้างกบัพื้นดิน 
นอกจากเรือนโรงท าดว้ยเคร่ืองไม ้

    แต่ขอ้จ ากดัน้ีท่านมิใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บจา้งไดปิ้ดบงัความช ารุดบกพร่องนั้น 
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 2.4.2.2 การฟ้องใหรั้บผดิทางละเมิด43 
 1) ความรับผดิเพื่อการท าละเมิดในกรณีทัว่ไปตามมาตรา 420 
  ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความช ารุดบกพร่องของสินคา้นั้นสามารถท่ีจะ
ฟ้องร้องผูผ้ลิตหรือผูข้ายตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการท าละเมิดในกรณีทัว่ไปตามมาตรา 42044 ดงันั้น
แมผู้เ้สียหายจะคือผูซ้ื้อสินคา้นั้น ผูซ้ื้อก็สามารถฟ้องร้องผูข้ายหรือผูผ้ลิตไดต้ามกฎหมายลกัษณะ
ละเมิด หากสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นมีความไม่ปลอดภยัและก่อให้เกิดภยนัตรายแก่ผูซ้ื้อ ในการฟ้องร้องคดี
ตามมาตรา 420 นั้น โจทก์จะตอ้งพิสูจน์ว่าจ าเลยกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้
โจทก์เสียหายหรือ “Fault” ของจ าเลยนั้นเอง ซ่ึงภาระการพิสูจน์ดงักล่าวนั้นยุง่ยากมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้านั้ นอยู่ใน
ความรู้และความครอบครองของผูผ้ลิตเป็นส่วนใหญ่ ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof) ยอ่มตกอยู่
กบัโจทก ์
  ส าหรับขอ้สันนิษฐานทางกฎหมายนั้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 422 
บญัญัติว่า “ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอนัมีท่ีประสงค์ เพื่อจะ
ปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ ผูใ้ดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเป็นผูผ้ิด” เช่น 
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ท่ีควบคุมดูแลเก่ียวกบัการตั้งโรงงานผลิตอาหาร การน าเขา้อาหาร 
และให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของ
อาหาร พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2522 ควบคุมเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่ายและน าเขา้ยาเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร และความปลอดภยัของยา พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ควบคุมเก่ียวกบั
การผลิต การจ าหน่าย และการน าเขา้เคร่ืองส าอางเขา้มาในราชอาณาจกัรและความปลอดภยัของ
เคร่ืองส าอาง และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ท่ีให้อ านาจแก่
กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีจะออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภยั หรือเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดแก่ประชาชนได ้ ผูผ้ลิต  
ผูจ้  าหน่าย หรือผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายพิเศษเหล่าน้ี เม่ือฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวอาจ
ตอ้งรับผิดในทางอาญาดว้ย ส่วนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายก็อาจฟ้องร้องผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายหรือผูน้ าเขา้
แล้วแต่กรณีให้รับผิดทางแพ่งตามบทบญัญติัของกฎหมายเหล่าน้ี หรือถ้าฟ้องร้องให้รับผิดตาม

                                                   
43

 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีขาดความปลอดภัย (Product Liability Law)  

(น. 97 - 103). เล่มเดิม. 
44

 มาตรา 420 ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 

อนามยักดี็ เสรีภาพกดี็ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดกดี็ ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิดจ าตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
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มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ผูเ้สียหายก็จะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานทาง
กฎหมายตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 422  
 2) ความรับผดิกรณียานพาหนะอนัเดินดว้ยเคร่ืองจกัรกลและทรัพยอ์นัตราย 
  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายกนันั้นเป็นยานพาหนะอนัเดินด้วยก าลงัเคร่ืองจกัรกล
หรือทรัพยอ์นัตราย ถ้ายานพาหนะอนัเดินด้วยเคร่ืองจกัรกลหรือทรัพยอ์นัตรายนั้นมีความช ารุด
บกพร่องและผูข้ายไดส่้งมอบทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อไปแลว้ หากต่อมาผูซ้ื้อไดน้ ายานพาหนะนั้น
หรือทรัพยอ์นัตรายนั้นไปใช้ และความช ารุดบกพร่องของยานพาหนะหรือทรัพยอ์นัตรายนั้นเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ก็ตอ้งด้วยมาตรา 43745 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
ซ่ึงก าหนดให้ผูค้รอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอนัเดินดว้ยเคร่ืองจกัรกล หรือผูค้รอบครอง
ทรัพยอ์นัตรายเป็นผูรั้บผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหาย ดงันั้นถา้ผูซ้ื้อเป็นผูค้รอบครอง
ทรัพยสิ์นดงักล่าว ผูซ้ื้อจะตอ้งรับผดิตามมาตรา 437 เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายนั้นเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูเ้สียหายเอง อยา่งไรก็ตามผูเ้สียหายจะอาศยับทบญัญติั
ในมาตราน้ีฟ้องร้องผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่ได ้ ส่วนผูค้รอบครองทรัพยเ์ม่ือไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน
ใหแ้ก่ผูเ้สียหายไปแลว้ จะสามารถไล่เบ้ียเอาจากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไดห้รือไม่ เพราะมาตรา 437 ไม่ได้
บญัญติัเร่ืองการไล่เบ้ียเอาไว ้ซ่ึงรองศาสตราจารย ์ดร. อนันต์ จนัทรโอภากร เห็นว่าผูค้รอบครอง 
ท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายไปแล้ว น่าจะอยู่ในฐานะผูรั้บช่วงสิทธิตามความใน
มาตรา 229 (3)46 และสามารถไล่เบ้ียเอาจากผูผ้ลิตหรือผูข้ายได ้
 3) กรณีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างก่อสร้างไวช้ ารุดบกพร่อง 
  หากทรัพยสิ์นท่ีขายนั้นเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงผูข้ายไดก่้อสร้างไวช้ ารุด
บกพร่อง ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะการออกแบบไม่ถูกตอ้ง การใช้สัมภาระในการก่อสร้างท่ีไม่
เหมาะสม หรือเป็นเพราะฝีมือการก่อสร้างท่ีไม่ดี เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบทรัพยท่ี์ขายนั้นให้แก่ผูซ้ื้อ 
ไปแลว้ ต่อมาโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  กรณีเช่นน้ีผูซ้ื้อซ่ึง

                                                   
45 มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อนัเดินด้วยเคร่ืองจกัรกล บุคคลนั้ น

จะตอ้งรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอนัเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิด
เพราะความผดิของผูเ้สียหายนั้นเอง 

     ความขอ้น้ีให้ใชบ้งัคบัไดต้ลอดถึงบุคคลผูมี้ไวใ้นครอบครองของตนเองซ่ึงทรัพยอ์นัเป็นของเกิดอนัตรายไดโ้ดย
สภาพ หรือโดยความมุ่งหมายท่ีจะใช ้หรือโดยอาการกลไกของทรัพยน์ั้นดว้ย 

46
 มาตรา 229 การรับช่วงสิทธิยอ่มมีข้ึนดว้ยอ านาจกฎหมายและยอ่มส าเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดงัจะกล่าวต่อไปน้ี คือ 

       ... 
    (3) บุคคลผูมี้ความผกูพนัร่วมกบัผูอ้ื่น หรือเพือ่ผูอ้ื่นในอนัจะตอ้งใชห้น้ีมีส่วนไดเ้สียในการใชห้น้ีนั้น และเขา้ใชห้น้ีนั้น 
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ครอบครองหรือเป็นเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นก็ตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกซ่ึงไดรั้บ
ความเสียหายตามความในมาตรา 434 วรรคหน่ึง โดยผู ้ซ้ือสามารถท่ีจะไล่เบ้ียเอาจากผู ้ขาย  
หรือผูอ้อกแบบ หรือผูรั้บเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นตน้เหตุของความช ารุดบกพร่องไดต้าม มาตรา 434 
วรรคสาม47 
 4) กฎหมายควบคุมสินคา้บางชนิดและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ทุกประเทศจะมีกฎหมายพิเศษท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อควบคุมสินคา้บางประเภทเป็นการ
เฉพาะเจาะจง แมก้ฎหมายเหล่าน้ีจะไม่ไดมี้วตัถุประสงคพ์ื้นฐานเพื่อให้เป็น Product Liability Law 
แต่ก็อาจถูกหยบิยกมาใชห้รือเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องคดี Product Liability ไดเ้ช่นเดียวกนั ส าหรับ
ประเทศไทยก็มีกฎหมายลักษณะน้ี เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2510 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เป็นตน้ 
 
2.5 ความหมายของคดีผู้บริโภค 
   ก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาในส่วนของผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของค าว่าผูบ้ริโภคและคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเก่ียวกบัผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภค มีรายละเอียด ดงัน้ี  
   1. พระราชบญัญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  มาตรา 3 ได้ให้นิยาม 
ค าว่า “ผูบ้ริโภค” หมายความวา่ “ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ผูกู้ ้ผูเ้อาประกนัภยั หรือ 
ผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อใหไ้ดม้า ซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี 
การเขา้ท าสัญญานั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด และให้
หมายความรวมถึงผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้าประกนัของบุคคลดงักล่าวซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย”  
    2. พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ไดใ้ห้นิยามค าวา่ “ผูบ้ริโภค” 
หมายความว่า “ผูซ้ื้อหรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งได้รับการเสนอหรือการ

                                                   
47

 มาตรา 434 ถา้ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไวช้ ารุดบกพร่องก็ดี 

หรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผูค้รองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ จ าตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทน แต่ถา้ผูค้รองไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรเพือ่ปัดป้องมิใหเ้กิดเสียหายฉะนั้นแลว้ ท่านวา่ผูเ้ป็นเจา้ของจ าตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทน 

     บทบญัญติัท่ีกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค ้าจุนตน้ไมห้รือกอไผด่ว้ย 

     ในกรณีท่ีกล่าวมาในสองวรรคขา้งตน้นั้น ถา้ยงัมีผูอ้ื่นอีกท่ีตอ้งรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นดว้ยไซร้ 
ท่านวา่ผูค้รองหรือเจา้ของจะใชสิ้ทธิไล่เบ้ียเอาแก่ผูน้ั้นกไ็ด ้

DPU



36 

ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ช้สินคา้หรือ 
ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม”  
   3. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. 2551 ไม่ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ผูบ้ริโภคไวโ้ดยตรง แต่ในมาตรา 4 ไดใ้ห้นิยามค าวา่ “ผูเ้สียหาย” 
หมายความวา่ “ผูไ้ดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั” 
   4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้ให้นิยามค าว่า 
“ผูบ้ริโภค” หมายความวา่ “ผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค และให้หมายความ
รวมถึงผูเ้สียหายตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย”  
นอกจากน้ี ยงัไดนิ้ยามค าวา่ “ผูป้ระกอบธุรกิจ” หมายความวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุ้มครองผูบ้ริโภคและให้หมายความรวมถึงผูป้ระกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิด 
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย 
   นอกจากความหมายของค าวา่ผูบ้ริโภคแลว้ ในการจะพิจารณาวา่ผูใ้ดเป็นผูมี้มีสิทธิฟ้อง
คดีผูบ้ริโภคนั้น จะตอ้งเขา้ใจความหมายของค าว่า “คดีผูบ้ริโภค” เพื่อให้ทราบว่าคดีผูบ้ริโภคนั้น
จะตอ้งน าวิธีพิจารณาตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาใช้บงัคบัหรือไม่  
ซ่ึงจะมีผลต่อการเตรียมคดีของโจทก์ และการต่อสู้คดีของจ าเลย รวมทั้ งการด าเนินกระบวน
พิจารณาของศาลและคู่ความตั้ งแต่เร่ิมต้นคดี การพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดี ตลอดจน 
การบงัคบัคดีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ในคดีผูบ้ริโภคมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัอยูป่ระการหน่ึง คือ ทุกคดีตอ้ง
เป็นคดีแพ่งเท่านั้ น ถ้าเป็นคดีอาญาท่ีมีโทษจ าคุกหรือปรับต่าง ๆ จะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ 
“กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค” แมว้า่ในคดีอาญาบางเร่ืองเหล่านั้นจะมีส่วนท่ีเป็นการเรียกร้อง
ในทางแพ่งท่ีเป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาติดไปอยู่ด้วยก็ตาม ในกรณีดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการไปตามกระบวนการปกติของคดีอาญา48  โดยในพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 ไดใ้หนิ้ยามความหมายของค าวา่คดีผูบ้ริโภคไว ้ดงัน้ี 
   มาตรา 3 คดีผูบ้ริโภค หมายความวา่ 
   (1) คดีแพ่งระหวา่งผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน กับผู ้ประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย 
อนัเน่ืองมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ 

                                                   
48

 จาก สิทธิผู้บริโภค (น. 78), โดย สรวิศ ลิมปรังษี, 2552, กรุงเทพฯ: ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยุติธรรม. 

ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกังานศาลยติุธรรม. 
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   (2) คดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั 
   (3) คดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีตาม (1) หรือ (2) 
   (4) คดีแพง่ท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหใ้ชว้ธีิพิจารณาตามพระราชบญัญติัน้ี 
   จะเห็นไดว้า่ คดีผูบ้ริโภคตอ้งเป็นคดีแพ่ง และจ ากดัเฉพาะคดี 4 ประเภท ตามมาตรา 3 
เท่านั้น คดีอาญารวมถึงคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาท่ีมิไดแ้ยกมาด าเนินคดีต่างหากจากคดีอาญา
จึงมิใช่คดีผูบ้ริโภค  คดีแพ่งเป็นคดีท่ีเสนอค าฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาอนัเป็นการ
รับรอง คุ้มครอง หรือบงัคบัตามสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง การท าความเข้าใจว่าคดีใดเป็นคดี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งพิจารณาลกัษณะของความเป็นคดีแพ่งดว้ย  ซ่ึงคดีผูบ้ริโภคตาม (1) และ (2) เป็นคดี
แพ่งระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ส่วนคดีผูบ้ริโภคตาม (3) และ (4) อาจมิใช่เป็นคดีแพ่ง
ระหวา่งผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจก็ได ้โดยแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
   1. คดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 หรือ
กฎหมายอ่ืนกบัผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกนัเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจาก
การบริโภคสินคา้หรือบริการ แบ่งไดด้งัน้ี 
    1.1 เป็นคดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืนกบัผูป้ระกอบธุรกิจ49 
    คดีผูบ้ริโภคประเภทน้ีเป็นคดีมีข้อพิพาทซ่ึงมีคู่ความสองฝ่ายเป็นโจทก์จ  าเลย  
แต่จ ากัดว่าคู่ความดังกล่าวฝ่ายหน่ึงต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทน
ผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
อีกฝ่ายหน่ึงต้องเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ โดยฝ่ายใดจะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ได้ มิใช่เฉพาะกรณี
ผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคเป็นโจทก์เท่านั้น ดงันั้น คดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคกบั
ผูบ้ริโภค หรือคดีแพง่ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูป้ระกอบธุรกิจจึงมิใช่คดีผูบ้ริโภค 
    ถา้คดีแพ่งเร่ืองใดมีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บุคคลดงักล่าวเป็นคู่ความ ยอ่มมิใช่คดีผูบ้ริโภค
ประเภทน้ี แต่อาจเป็นคดีผูบ้ริโภคประเภทอ่ืนก็ได ้เช่น เป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิด
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั หรือเป็นคดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักบัคดีผูบ้ริโภค ก็ถือวา่
เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  อย่างไรก็ตาม 
ในการพิจารณาค าว่าผูบ้ริโภค จะตอ้งดูความหมายในบทนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติั

                                                   
49

 จาก ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (น. 29 – 31). โดย ไพโรจน์ วายภุาพ, 2552, กรุงเทพฯ : สวสัดิการ

หนงัสือกฎหมายปณรัชช. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดย ร้านสวสัดิการหนงัสือกฎหมายปณรัชช. 
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คุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ประกอบดว้ย  
    ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 อาจแบ่งผูบ้ริโภคเป็น  
3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1) ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ 
    2) ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชักชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือ
บริการ 
    3) ผูใ้ช้สินคา้หรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบแมมิ้ได้เป็นผูเ้สีย
ค่าตอบแทน 
    ผูบ้ริโภคตามขอ้ 1) เป็นผูท่ี้ไดซ้ื้อสินคา้หรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจแลว้ 
ผูบ้ริโภคตามขอ้ 2) เป็นผูท่ี้ยงัมิไดซ้ื้อสินคา้หรือได้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ แต่เป็นผูไ้ดรั้บ
การเสนอหรือการชักชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือบริการ เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ส่งสินคา้มาให้ทดลองใช้ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น เป็นตน้ ส่วนผูบ้ริโภคตามขอ้ 3) เป็นผูท่ี้ไดใ้ช้
สินคา้หรือได้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจแล้วแต่ตนเองมิได้เป็นผูเ้สียค่าตอบแทนจึงมิได้เป็น
คู่สัญญากบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยตรง เช่น บุคคลในครอบครัวท่ีหวัหนา้ครอบครัวซ้ือสินคา้มาใชใ้น
ครอบครัว  
    1.2 เป็นคดีแพ่งท่ีพิพาทกนัเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจาก 
การบริโภคสินคา้หรือบริการ50 
    ผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจต้องมีสิทธิหรือหน้าท่ีอยู่ตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึง 
กฎหมายแพง่ไม่วา่จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ความผกูพนัระหวา่งกนัเป็นวตัถุแห่งสิทธิต่าง ๆ อนัจะท าให้ผูบ้ริโภคมีสิทธิท่ีจะบริโภคโดยการใช้
สินคา้หรือไดรั้บบริการ 
    สิทธิหรือหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อาจเป็นกฎหมาย
ลกัษณะสัญญาหรือละเมิดก็ไดโ้ดยเป็นขอ้พิพาทอนัเกิดจากการไม่ช าระหน้ี เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจ
ฟ้องผูบ้ริโภคให้ช าระหน้ีเงินท่ีกู้ยืมคืน หรือผูบ้ริโภคฟ้องผูป้ระกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินให้คืนเงิน 
ค่าซ้ือท่ีดินท่ีช าระล่วงหนา้เพราะมีการบอกเลิกสัญญาแลว้ 
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    การท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 850 แมจ้ะท าให้สิทธิหรือหนา้ท่ีซ่ึงเป็นคดีผูบ้ริโภคระงบัไปก็ตาม หากไม่ปฏิบติัตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความและมีการฟ้องร้องคดีบงัคบัให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) และอาจถือเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3)  
แห่งพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก็ได ้
    ในกรณีท่ีเป็นผูบ้ริโภคในฐานะเป็นผูใ้ช้สินคา้หรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจโดยชอบโดยตนเองมิได้เป็นผูเ้สียค่าตอบแทน บุคคลนั้นมิได้เป็นผูซ้ื้อสินค้าหรือบริการ 
จึงเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่สัญญาท่ีมีความผกูพนักบัผูป้ระกอบธุรกิจ บุคคลดงักล่าวน่าจะฟ้อง 
ผูป้ระกอบธุรกิจโดยอาศยัสิทธิตามสัญญาไม่ได ้ตอ้งอา้งวา่เป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการ
กระท าละเมิดท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งรับผิด  ส่วนสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีมีอยูต่ามพระราชบญัญติัต่าง ๆ 
ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติันั้น ๆ  
    ลักษณะส าคัญท่ีจะถือว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคได้นั้ น จะต้องมีความเสียหายเกิดข้ึน
เน่ืองมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ มิฉะนั้นย่อมมิใช่คดีผูบ้ริโภค แต่การบริโภคสินคา้หรือ
บริการมิไดห้มายความเฉพาะกรณีท่ีผูบ้ริโภคได้ใชสิ้นคา้หรือไดรั้บบริการแลว้ไดรั้บความเสียหาย
เท่านั้น การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือบริการ หรือส่งมอบให้ผูบ้ริโภคไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้น ผูบ้ริโภคจึงฟ้องขอใหส่้งมอบสินคา้หรือบริการให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือผูบ้ริโภคซ้ือท่ีดิน
จดัสรรจากผูป้ระกอบธุรกิจ ได้ช าระเงินค่าซ้ือท่ีดินแล้วบางส่วน แต่ยงัมิได้เขา้ครอบครองท่ีดิน  
ผูป้ระกอบธุรกิจผดิสัญญา ผูบ้ริโภคจึงบอกเลิกสัญญาและฟ้องขอเรียกเงินคืน ก็ถือวา่เป็นขอ้พิพาท 
อนัเน่ืองมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการอนัเป็นคดีผูบ้ริโภค ตามมาตรา 3 (1) 
   2. คดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยั 
   คดีแพ่งท่ีเป็นคดีผูบ้ริโภคประเภทน้ี เป็นคดีผูบ้ริโภคท่ีมีการระบุกฎหมายไวโ้ดยเฉพาะ 
แม้ในพระราชบญัญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551  
ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัเป็นคดีผูบ้ริโภค 
จะมิไดร้ะบุวา่ใหใ้ชว้ิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคก็ตาม แต่ถา้ในอนาคตมีความประสงคจ์ะใชว้ิธีพิจารณา
คดีผู ้บริโภคแก่คดีแพ่งตามกฎหมายใดอีก ก็จะต้องใช้วิธีก าหนดไว้ในกฎหมายนั้ นว่าให้ใช ้
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคด้วย ซ่ึงจะถือว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (4) โดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมบทบญัญติัในมาตรา 3 โดยระบุวา่เป็นคดีผูบ้ริโภคเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 
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   ในคดีท่ีฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยมีผูเ้สียหายเป็นโจทก์และ
ผูป้ระกอบการเป็นจ าเลย มิใช่กรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นโจทก์ฟ้องผูเ้สียหายเป็นจ าเลย ซ่ึงถือวา่เป็น
คดีท่ีพิพาทกนัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภคอนัเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) 
   ค าวา่ “ผูเ้สียหาย” ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ 
ท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 หมายความว่า ผูไ้ด้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั  ผูเ้สียหายจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูใ้ชสิ้นคา้หรือเป็นคู่สัญญากบัผูป้ระกอบการ เช่น ถงัแก๊ส
ท่ีซ้ือมาติดตั้งในรถยนต์เกิดระเบิดท าให้บุคคลอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บ บุคคลนั้นจึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากผูผ้ลิต ถือวา่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (2) 
   ส่วนค าวา่ “ผูป้ระกอบการ” ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 มาตรา 4 หมายความวา่ 
   (1)  ผูผ้ลิต หรือผูว้า่จา้งใหผ้ลิต 
   (2)  ผูน้  าเขา้ 
   (3)  ผูข้ายสินคา้ ท่ีไม่สามารถระบุตวัผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิตหรือน าเขา้ได ้
   (4)  ผูซ่ึ้งใช้ช่ือ ช่ือทางการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย ขอ้ความหรือแสดงดว้ย
วธีิใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดว้า่เป็นผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้51 
   การท่ีมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ขยาย
ความหมายของค าว่า “ผูบ้ริโภค” ให้หมายความรวมถึงผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ดว้ย ผลคือคดีแพ่งตามพระราชบญัญติั
ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ต้องด าเนินคดีตาม
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีเป้าหมายใหผู้บ้ริโภคสามารถ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผูป้ระกอบการได้ในลักษณะสะดวก รวดเร็ว ประหยดัและง่าย  
ซ่ึงปรากฏอยู่ในมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้
ภาระพิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของผูผ้ลิตสินค้าตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายท่ีเป็น 
ผูป้ระกอบธุรกิจ และมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ให้อ านาจศาลท่ีจะเรียกพยานหลกัฐาน
มาสืบไดเ้องกบัมีอ านาจสั่งให้เจา้พนกังานคดีช่วยเหลือศาลในการตรวจสอบและรวบรวมพยานได้
อีกดว้ย ซ่ึงการมอบหมายดงักล่าวท าให้เจา้พนกังานคดีซ่ึงเป็นขา้ราชการศาลยติุธรรมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่
มีอ านาจหน้าท่ี 5 เร่ือง ได้แก่ ไกล่เกล่ียคดีผูบ้ริโภค ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน บนัทึก 
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ค าพยาน ด าเนินการให้มีการคุม้ครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างพิจารณา และปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา52 
   สาระส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากสินคา้
แล้วสามารถท่ีจะฟ้องร้องไดโ้ดยท่ีภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่ผูผ้ลิตหรือผูข้าย อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิต
หรือผูข้ายจะไม่มีความผิดหากพิสูจน์ไดว้า่ไดอ้อกแบบสินคา้อยา่งรอบคอบและปกป้องอนัตรายไว้
ดีแลว้ ไดด้ าเนินการผลิตตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้ง และได้ให้ขอ้แนะน าค าเตือนท่ีเหมาะสมไวแ้ก่
ผูบ้ริโภคแลว้ ส่ิงท่ีเป็นหวัใจของกฎหมายน้ีคือ เม่ือเกิดอนัตรายจากการบริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคไม่ตอ้ง
รับภาระดา้นการฟ้องร้อง และตน้ทุนการพิสูจน์จะเป็นของผูผ้ลิต ผลโดยตรงก็คือ ฝ่ายผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงส่งผลดีคือท าให้สินคา้
ท่ีมีอยู่ในตลาดมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับท่ีสูงข้ึน53  พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
กฎหมายกลางท่ีใช้กับสินค้าทัว่ไป โดยก าหนดสินคา้ท่ีเขา้ข่ายไวไ้ด้แก่ สังหาริมทรัพยทุ์กชนิด 
ท่ีผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย เช่น อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  
ดังนั้ น จึงไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบัญญัติเร่ืองความ
ปลอดภยัและความมัน่คงแขง็แรงของอาคารอยูแ่ลว้ และยงัไม่รวมถึงการใหบ้ริการดว้ย54   
   3. คดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักบัคดีผูบ้ริโภค 
   คดีแพ่งท่ีเป็นคดีผูบ้ริโภคประเภทน้ีเป็นคดีผูบ้ริโภคท่ีมิใช่คดีตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ถา้มี
ความเก่ียวพันกับคดีผูบ้ริโภคดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3)  ดังนั้ น ถ้าเป็น 
คดีแพ่งท่ีเป็นคดีผูบ้ริโภคตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 อยูแ่ลว้ ย่อมไม่ตอ้งพิจารณาว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตาม 
ขอ้ 3 น้ีหรือไม่  คดีแพ่งท่ีมีความเก่ียวพนักบัคดีผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัคดีผูบ้ริโภคตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 
เป็นหลัก ถ้าไม่มีคดีผูบ้ริโภคดังกล่าวก็ไม่อาจมีคดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักันกับคดีผูบ้ริโภคท่ีจะเป็น 
คดีผูบ้ริโภคได ้
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วญิญูชน. 

53
 จาก คุณค่าชีวิต สิทธิผู้ บริโภค รายงานผู้บริโภค 2549 – 2552 (น. 65), โดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ และคณะ 

บรรณาธิการ, 2552, กรุงเทพฯ: แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . 
ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

54
 จาก ค าอธิบายและสาระส าคัญ พระราชบัญญัติคามรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  

พ.ศ. 2551 (น. 11), โดย ธีรวฒัน์ จนัทรสมบูรณ์, 2552, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัพมิพนิ์ติธรรม. 
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   คดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีผูบ้ริโภคดงักล่าวอาจฟ้องเป็นคดีแพ่งมาโดยล าพงัหรือฟ้อง
รวมมากับคดีผูบ้ริโภคตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ก็ได้ เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผูบ้ริโภค 
เป็นจ าเลยท่ี 1 และผูค้  ้ าประกันหรือผูจ้  านองเป็นจ าเลยท่ี 2 ให้ร่วมรับผิดใช้ราคาสินค้าท่ีค้างช าระ  
ถือได้ว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) และ
มาตรา 3 (3)  หรือผูป้ระกอบธุรกิจของโรงพยาบาลเป็นโจทก์ฟ้องผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รักษา 
ในโรงพยาบาลเป็นจ าเลยท่ี 2 และผูรั้บประกนัภยัค ้าจุนรถยนตค์นัท่ีเฉ่ียวชนจ าเลยท่ี 2 เป็นจ าเลยท่ี 1 
ให้ร่วมกันช าระค่ารักษาพยาบาล คือได้ว่าเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) และมาตรา 3 (3)   
ผูรั้บประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิตฟ้องขอให้ผูรั้บประกนัภยัชดใชเ้งินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
แก่ผูรั้บประโยชน์ ก็ถือวา่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3) 
   คดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) หรือมาตรา 3 (2) เท่านั้นท่ีถือว่า
เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3) มิใช่เก่ียวพนักนักบัคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (4)  ถ้ามีกฎหมาย
บญัญัติให้ใช้วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคแก่คดีใด จึงไม่ท าให้คดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักบัคดีดังกล่าวเป็น 
คดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3)55 
   4. คดีแพง่ท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหใ้ชว้ธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
   คดีแพ่งท่ีมิใช่คดีผูบ้ริโภคในขณะท่ีพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
ใชบ้งัคบั ถา้ในอนาคตมีกฎหมายบญัญติัให้ใชว้ิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคบงัคบัแก่คดีนั้น หรือบญัญติั
ให้ถือวา่เป็นคดีผูบ้ริโภค ก็ถือวา่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (4) โดยไม่ตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 เพื่อระบุคดีผู ้บริโภคเพิ่มเติมอีก  แต่การใช้วิธี น้ี 
ต้องค านึงด้วยว่าจะท าให้คดีแพ่งท่ีเก่ียวพันกับคดีดังกล่าวไม่เป็นคดีผูบ้ริโภค เพราะคดีแพ่ง 
ท่ีเก่ียวพนักับคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) และมาตรา 3 (2) เท่านั้ นท่ีมาตรา 3 (3) ให้ถือว่าเป็น 
คดีผูบ้ริโภค56 
 
 

                                                   
55

 ค าอธิบายกฎหมายวธีิพจิารณาคดีผูบ้ริโภค (น. 39 – 40). เล่มเดิม. 
56

 แหล่งเดิม. 
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บทที ่3 
กระบวนการด าเนินคดแีบบกลุ่ม (Class Action)  

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เป็นกระบวนการพิจารณาทางแพง่รูปแบบหน่ึง
ท่ีก าหนดให้บุคคลผูเ้สียหายสามารถด าเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเองและด าเนินคดีแทนบุคคล
อ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหายได้ โดยมีเง่ือนไขของการฟ้องคดีประการส าคญัคือบุคคลผูใ้ชสิ้ทธิฟ้องคดี
ด าเนินคดีแบบกลุ่มดังกล่าวจะตอ้งเป็นผูเ้สียหายท่ีได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับสมาชิกกลุ่ม 
ภายใตข้อ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั กล่าวคือ มีเหตุแห่งการฟ้องคดี (Cause of Action) 
ร่วมกนั  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม โดยใน 
บทท่ี 3 จะได้กล่าวถึงการใช้สิทธิฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  หลกัการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศท่ีใช้
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law)  ผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  ผูมี้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ถึงการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในบทท่ี 4 ต่อไป 
 
3.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
   ก่อนท่ีพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะมีผลใชบ้งัคบั การฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ท่ีอยู่
ในวธีิพิจารณาแบบวิสามญั ซ่ึงมีรูปแบบการฟ้องคดีท่ีท าให้เกิดความสะดวก เป็นธรรม รวดเร็ว และ
ประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหาย  จึงขอเสนอแนวคิดวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่ และผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ตามล าดบั 
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 3.1.1 การด าเนินคดีมโนสาแร่ 
   ในอดีต ก่อนท่ีพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะมีผลบงัคบัใช ้ 
การฟ้องคดีผูบ้ริโภคอาศัยพระราชบญัญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งควบคู่กัน โดยเฉพาะบทบัญญัติเร่ืองวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ ซ่ึงค าว่า
มโนสาเร่ หมายถึง คดีเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือคดีเบ็ดเตล็ด1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นส่วนหน่ึงของ 
วิธีพิจารณาวิสามัญ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ศาลด าเนินการไกล่เกล่ียและเข้าช่วยเหลือคู่ความ 
ซ่ึงไม่มีความรู้ทางกฎหมายได ้เพื่อคดีไดเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายของคู่ความ2 
   ตามมาตรา 189 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ บญัญติัวา่ 
   “มาตรา 189 คดีมโนสาเร่ คือ  
     (1)  คดีท่ีมีค  าขอให้ปลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดไ้ม่เกินส่ีหม่ืนบาท
หรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
     (2)  คดีฟ้องขบัไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอ์นัมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้
ในขณะยืน่ฟ้องไม่เกินเดือนละส่ีพนับาทหรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 
   มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ .ศ. 2546  
ไดก้ าหนดจ านวนเงินตามมาตรา 189 แห่งประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งไวใ้หม่เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 
   “มาตรา 3 ให้ก าหนดจ านวนเงินในคดีมโนสาเร่ตามมาตรา 189 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2534 ดงัน้ี 
     (1)  คดีท่ีมีค  าขอใหป้ลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดไ้ม่เกินสามแสนบาท 
     (2)  คดีฟ้องขบัไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอ์นัมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้
ขณะยืน่ค  าฟ้องไม่เกินเดือนละสามหม่ืนบาท” 

                                                   
1 จาก วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่ งยาก  (น. 18), โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2535, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ 2535 โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
2
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 17)  

พ.ศ. 2542 
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   เม่ือพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องวธีิพิจารณาคดีมโนสาเร่แลว้พบวา่เป็นไปตามหลกัการ
สะดวก รวดเร็ว และประหยดั3 ดงัน้ี 
   1. สะดวก  การด าเนินคดีมโนสาเร่โจทก์สามารถฟ้องด้วยวาจาได้ตามมาตรา 191   
จ าเลยสามารถให้การดว้ยวาจาไดต้ามมาตรา 193  ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งดว้ยวาจาไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เรียบเรียงค าพิพากษาเป็นหนังสือท่ีต้องใช้เวลาพอสมควรตามมาตรา 194   ส าหรับการอ้างอิง
พยานหลกัฐานคู่ความก็สามารถท าไดเ้พียงแถลงให้ศาลบนัทึกไวแ้ทนการยื่นบญัชีระบุพยานตาม
มาตรา 193 ตรี  ในการเข้าเบิกความของพยาน ศาลยงัเป็นผูซ้ักถามพยานก่อนคู่ความ รวมถึงมี
อ านาจซักถามพยานท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดี และยงัสามารถบันทึกค าเบิกความแต่โดยย่อเพื่อไม่ให้
เสียเวลาในการบนัทึกค าเบิกความของพยานตามมาตรา 193 จตัวา   
   2. รวดเร็ว  เม่ือมีการยื่นฟ้องคดีแล้วศาลต้องนัดพิจารณาเพื่อไกล่เกล่ียให้คู่ความ 
มีโอกาสตกลงหรือประนีประนอมยอมความ โดยในวนันดัพิจารณาจะมีการไกล่เกล่ีย ให้การ และ
สืบพยานในวนัเดียวกนัตามมาตรา 193  นอกจากน้ี การบนัทึกค าเบิกความของพยานโดยยอ่และการ
ท าค าพิพากษาหรือค าสั่งด้วยวาจาตามขอ้ 1 ยงัช่วยให้การด าเนินคดีมโนสาเร่เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วอีกดว้ย 
   3. ประหยดั  คู่ความเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเพียงเล็กน้อยกล่าวคือ ค่าข้ึนศาล
ชั้นตน้เท่ากบัคดีท่ีมีค  าขอให้ปลดเปล้ืองทุกข์อนัไม่อาจค านวณเป็นราคาเงินไดเ้ร่ืองละ 200 บาท 
ตามมาตรา 190 จตัวา โดยการพิจารณาคดีมโนสาเร่มีความรวบรัดกวา่คดีแพง่สามญั คู่ความจึงไม่ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในการมาศาลหลายคร้ัง และการโจทก์ยื่นฟ้องดว้ยวาจาและจ าเลยให้การดว้ยวาจาได้
แม้ว่าจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ตาม จึงไม่จ  าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างทนายความให้
ด าเนินคดีแทน 
   3.1.1.1 ลกัษณะของคดีมโนสาเร่4 
   1. ในคดีท่ีมีค าขอให้ปลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดไ้ม่เกินสามแสนบาท
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา คดีมโนสาเร่ประเภทน้ีมีขอ้พิจารณา ดงัน้ี 
   ก. คดีประเภทน้ีเรียกว่าคดีมีทุนทรัพย ์ เป็นคดีท่ีเรียกร้องเอาทรัพยสิ์นมาเป็นของ
โจทก์อยา่งหน่ึง หรือเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นหรือทรัพยสิทธิเรียกร้องท่ีเป็น
หน้ีเงินอนัเป็นทุกขข์องโจทก์ท่ีค  านวณเป็นราคาเงินไดอี้กอยา่งหน่ึง กล่าวคือ ตอ้งเป็นคดีท่ีมีค  าขอ

                                                   
3 จาก ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก  (น. 4 – 5),  

โดย ไพโรจน์ วายภุาพ, 2547, พมิพค์ร้ังท่ี 5 กรุงเทพฯ: จิรรัชการพมิพ.์ ลิขสิทธ์ิ 2547 โดยหจก.จิรรัชการพมิพ.์ 
4
 แหล่งเดิม. 
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อนัใดท่ีหากศาลพิพากษาให้ตามค าขอนั้นแลว้จะมีผลให้โจทก์ไดท้รัพยสิ์นมาเป็นของโจทก์หรือ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึน  
   ข. การค านวณทุนทรัพย ์ มาตรา 1905 ก าหนดวธีิการค านวณทุนทรัพยไ์วว้า่ใหค้  านวณ
ตามค าเรียกร้องของโจทก์ มิไดบ้ญัญติัให้ค  านวณตามค าขอของโจทก์ ดงันั้น จึงอาจค านวณไดท้ั้ง
จากค าขอท่ีปรากฏอยูท่า้ยค าฟ้องและจากทรัพยสิ์นท่ีพิพาทในคดีท่ีโจทก์เรียกร้องดว้ย มาตรา 190 
ก าหนดรายละเอียดของการค านวณทุนทรัพยไ์วเ้พียง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
    1) การคิดดอกผลและค่าธรรมเนียมศาล  ดอกผลดงักล่าวหมายถึงดอกผลนิตินัย
ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย ค่าเช่า ถา้เรียกเอาตั้งแต่ก่อน
วนัท่ียื่นค าฟ้องจนถึงวนัท่ียื่นค าฟ้องเป็นเงินจ านวนเท่าใด ตอ้งคิดรวมดว้ย ส่วนดอกเบ้ียหรือค่าเช่า
ท่ีเรียกตั้งแต่วนัยื่นฟ้องเป็นตน้ไปเป็นเร่ืองสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มิไดถึ้งก าหนดเกิดข้ึนในเวลา
ยืน่ค าฟ้อง มาตรา 190 (1) จึงมิใหน้ ามาคิดรวมดว้ย 
    2) ค าฟ้องอนัเก่ียวด้วยทรัพย์สินท่ีมีหลายข้อหา  การยื่นฟ้องคดีแพ่งเร่ืองหน่ึง
โจทก์อาจน าขอ้หาหลายขอ้หาฟ้องรวมมาในคดีเดียวกนัได ้หากมูลความแห่งคดีเก่ียวขอ้งกนัตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5  ถา้เป็นคดีอนัเก่ียวดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีหลายขอ้หา 
มาตรา 190 (3) บงัคบัใหต้อ้งรวมจ านวนทุนทรัพยเ์หล่านั้นเขา้ดว้ยกนั แมแ้ต่ละขอ้หาจะมีทุนทรัพย์
ไม่เกินสามแสนบาท จะแยกคิดทุนทรัพยเ์ป็นรายขอ้หาไม่ได ้แต่ถา้รวมกนัแลว้เกินสามแสนบาท 
ยอ่มมิใช่คดีมโนสาเร่ 
    3) จ าเลยหลายคน  จ าเลยหลายคนซ่ึงถูกโจทก์ฟ้องรวมมาในคดีเดียวกนั ถา้จ าเลย
ดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมหรือเป็นลูกหน้ีร่วมกนั หรือเป็นลูกหน้ีชั้นตน้กบัผูค้  ้ าประกนั จ านวนทุน
ทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นจ านวนเดียวกนัอยูแ่ลว้ จึงไม่มีปัญหาวา่ตอ้งแยกคิดทุนทรัพยเ์ป็นรายตวัจ าเลย
แต่ละคนหรือไม่  แต่ถา้จ าเลยแต่ละคนตอ้งรับผิดตามมูลหน้ีท่ีก่อใหเ้กิดความรับผิดชอบข้ึนแยกจาก

                                                   
5 มาตรา 190 จ านวนทุนทรัพยห์รือราคาอนัพพิาทกนัในคดีนั้น ใหค้  านวณดัง่น้ี 

    (1) จ านวนทุนทรัพยห์รือราคานั้นให้ค านวณตามค าเรียกร้องของโจทก ์ส่วนดอกผลอนัมิถึงก าหนดเกิดข้ึนในเวลา
ยืน่ค าฟ้องหรือค่าธรรมเนียมศาลซ่ึงอาจเป็นอุปกรณ์รวมอยูใ่นค าเรียกร้อง หา้มไม่ใหค้  านวณรวมเขา้ดว้ย 

    (2) ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้โตแ้ยง้จ านวนทุนทรัพยห์รือราคานั้น ให้ศาลกะประมาณตามท่ีเป็นอยูใ่นเวลายื่น
ฟ้องคดี 

    (3) คดีอนัเก่ียวด้วยทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้หาหลายขอ้ อนัมีจ านวนทุนทรัพยห์รือราคาไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือไม่เกิน
จ านวนท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหร้วมจ านวนทุนทรัพยห์รือราคาเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั แต่ถา้ขอ้หาเหล่านั้นจะตอ้งเรียกร้อง
เอาแก่จ าเลยหลายคน ถึงแมว้า่ถา้รวมความรับผดิจ าเลยหลายคนนั้นเขา้ดว้ยกนัแลว้จะไม่เป็นคดีมโนสาเร่กต็าม ใหถื้อเอาจ านวน
ท่ีเรียกร้องเอาจากจ าเลยคนหน่ึง ๆ นั้น เป็นประมาณแก่การท่ีจะถือวา่คดีนั้นเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่ 
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กนัได ้มาตรา 190 (3) ตอนทา้ยให้ถือเอาจ านวนท่ีเรียกร้องเอาจากจ าเลยแต่ละคนเป็นประมาณแก่
การท่ีจะถือวา่คดีนั้นเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่โดยไม่น ามาคิดรวมกนั 
   ค. การตีราคาทุนทรัพย ์ การเรียกร้องให้ช าระหน้ีเป็นเงินนั้นเป็นทุนทรัพยใ์นคดีอยู่
แล้วจึงไม่ตอ้งตีราคา แต่การเรียกร้องหรือพิพาทกนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่เงิน ซ่ึงอาจเกิดขอ้
สงสัยหรือมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองจ านวนทุนทรัพยห์รือราคาได้ ศาลจะมีอ านาจกะประมาณราคาตามท่ี
เป็นอยูใ่นเวลายืน่ฟ้องคดี 
   2. คดีฟ้องขบัไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอ์นัมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้
ในขณะยืน่ฟ้องไม่เกินเดือนละสามหม่ืนบาท ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา มีขอ้พิจารณา ดงัน้ี 
   ก. คดีฟ้องขบัไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย ์ ตามมาตรา 189 (2) มิไดจ้  ากดั
เฉพาะฟ้องผูเ้ช่าหรือผูอ้าศยั แต่รวมถึงการฟ้องขบัไล่บุคคลอ่ืน ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยด์้วย  
หากคดีฟ้องขบัไล่ดังกล่าวมีค าขออ่ืนท่ีมีทุนทรัพยร์วมมาด้วย เช่น ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าเช่าคิดถึงวนัฟ้อง เป็นตน้ ถา้มีจ านวนไม่เกินสามแสนบาท ยงัถือวา่เป็นคดีมโนสาเร่ เพราะไม่ขดั
ต่อมาตรา 189 (1) และ (2) แต่ถา้มีจ านวนเกินกวา่สามแสนบาท จะถือวา่ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ 
   ข. การค านวณค่าเช่า  ตามมาตรา 189 (2) เป็นกรณีฟ้องขบัไล่ผูเ้ช่าอนัเป็นการบงัคบั
ตามสัญญาเช่า ส่วนท่ีวา่อาจใหเ้ช่าไดน้ั้นเป็นกรณีการฟ้องขบัไล่บุคคลอ่ืน เช่น ผูอ้าศยั หรือผูเ้ขา้มา
อยูโ่ดยละเมิด ซ่ึงไม่ใช่สัญญาเช่าทรัพยท่ี์จะคิดค่าเช่าได ้จึงตอ้งกะประมาณวา่อาจให้เช่าไดใ้นขณะ
ยืน่ค  าฟ้องไม่เกินเดือนละสามหม่ืนบาท หรือไม่ 
   ค. การตีราคาค่าเช่า  ในการตีราคาค่าเช่าวา่จะให้เช่าหรืออาจให้เช่าไดใ้นขณะยื่นฟ้อง
เดือนละเท่าไร อาจน ามาตรา 190 (2) ท่ีใชก้บัการตีราคาทุนทรัพยห์รือราคาส าหรับคดีมีทุนทรัพยม์า
ใชไ้ดโ้ดยอนุโลม โดยศาลมีอ านาจกะประมาณตามท่ีเป็นอยูใ่นเวลายืน่ค  าฟ้องได ้
   3.1.1.2 ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีมโนสาเร่ 
   คดีมโนสาเร่ตามมาตรา 189 (1) เป็นคดีท่ีมีค  าขอใหป้ลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็น
ราคาเงินไดห้รือคดีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินสามแสนบาทตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงเป็นคดีท่ี
อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงและศาลชั้นตน้อ่ืนท่ีมิใช่ศาลแขวง ส่วนคดีมโนสาเร่
ตามมาตรา 189 (2) เป็นคดีฟ้องขบัไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอ์นัมีค่าเช่าหรืออาจให้
เช่าไดใ้นขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละสามหม่ืนบาทตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เป็นคดี 
ไม่มีทุนทรัพย ์ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง แต่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลชั้นตน้อ่ืนท่ีมิใช่ศาลแขวง 
   ส าหรับเขตศาลเป็นเร่ืองของอ านาจรับคดีนั้นไวพ้ิจารณาพิพากษา คดีมโนสาเร่ตาม
มาตรา 189 (1) ท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจกัรเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย ์ตอ้งยื่นฟ้องต่อศาลแขวงหรือศาลอ่ืน
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นอกจากศาลแขวงท่ีจ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล แต่คดี
มโนสาเร่ตามมาตรา 189 (2) ท่ีเก่ียวดว้ยอสังหาริมทรัพยแ์ต่เพียงอยา่งเดียว ตอ้งยืน่ฟ้องต่อศาลแขวง
หรือศาลอ่ืนท่ีมิใช่ศาลแขวงท่ีอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลดังกล่าวท่ีจ าเลยมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตศาล6 
   3.1.1.3 การฟ้องคดีมโนสาเร่ 
   การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ มาตรา 1917 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ก าหนดวธีิยืน่ฟ้องไว ้2 วธีิ8 คือ 
   1) โจทกย์ื่นค าฟ้องเป็นหนงัสือ  ในกรณีน้ีจะตอ้งเป็นไปตามมาตรา 172 แห่งประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ โดยค าฟ้องตอ้งแสดงโดยชดัซ่ึงสภาพแห่งขอ้หาของโจทกแ์ละค าขอ
บงัคบั ทั้งขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาเช่นวา่นั้น แต่หากค าฟ้องคดีมโนสาเร่นั้นไม่ถูกตอ้งหรือ
ขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลก็มีอ านาจสั่งให้โจทก์แกไ้ขค าฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกตอ้งหรือชดัเจน
ข้ึนก็ได ้ถา้ศาลมีค าสั่งให้แกไ้ขค าฟ้อง และโจทก์ไม่แกไ้ขและเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดท้  าให้ฟ้องเคลือบคลุม
ศาลยอ่มยกฟ้องได ้แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีท าให้เป็นฟ้องท่ีเคลือบคลุม ศาลจะยกฟ้องทนัทีไม่ได ้แต่ตอ้ง
พิจารณาว่าจ าเลยให้การต่อสู้ว่าฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ หากจ าเลยให้การว่าฟ้องเคลือบคลุมจึงจะ 
ยกฟ้องได ้ถา้จ าเลยไม่ไดใ้หก้ารวา่ฟ้องเคลือบคลุม ศาลก็ยกฟ้องไม่ได ้
   2) โจทก์มาแถลงขอ้หาดว้ยวาจาต่อหน้าศาล  วิธีการท่ีโจทก์มาแถลงขอ้หาดว้ยวาจา
ต่อหน้าศาลหรือการฟ้องคดีด้วยวาจานั้ น เป็นการอ านวยความสะดวกแก่โจทก์ และเป็นการ
ประหยดั เน่ืองจากโจทก์อาจไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งทนายความ ดงันั้น เม่ือโจทก์เป็นผูม้าแถลงขอ้หา 
ดว้ยวาจาจึงอยูใ่นฐานะบุคคลผูย้ื่นค าฟ้องแลว้ตามมาตรา 1 (11) และยงัรวมไปถึงผูท่ี้เป็นผูแ้ทนของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด้วยโดยโจทก์ไม่จ  าต้องมาศาลด้วยตนเอง ซ่ึงการฟ้องด้วยวาจามี
กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 ขอ้ 1 ก าหนดว่า เม่ือโจทก์แสดงความจ านงจะฟ้องคดีมโนสาเร่
ดว้ยวาจาต่อศาล ให้ศาลจดัให้เจา้พนกังานศาลจดบนัทึกรายละเอียดแห่งขอ้หาลงในแบบพิมพ ์ม.1 

                                                   
6
 แหล่งเดิม. 

7 มาตรา 191 วธีิฟ้องคดีมโนสาเร่นั้น โจทกอ์าจยืน่ค าฟ้องเป็นหนงัสือหรือมาแถลงขอ้หาดว้ยวาจาต่อหนา้ศาลกไ็ด ้

    ในกรณีท่ีโจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หากศาลเห็นว่าค าฟ้องดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง หรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง  
ศาลอาจมีค าสั่งใหโ้จทกแ์กไ้ขค าฟ้องในส่วนนั้นใหถ้กูตอ้งหรือชดัเจนข้ึนกไ็ด ้

    ถา้โจทก์มาแถลงขอ้หาดว้ยวาจาดงักล่าวแลว้ ให้ศาลบนัทึกรายการแห่งขอ้หาเหล่านั้นไวอ่้านให้โจทกฟั์ง แลว้ให้
โจทกล์งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

8
 แหล่งเดิม. 
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แลว้อ่านให้โจทก์ฟัง เม่ือโจทก์รับรองวา่ถูกตอ้งแลว้ ให้โจทก์ลงลายมือช่ือไว ้และด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา 192 และมาตรา 193 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  โดยโจทก์หลายคน
อาจมาศาลพร้อมกนัแลว้ร่วมกนัเป็นโจทกฟ้์องดว้ยวาจาได ้และอาจฟ้องจ าเลยหลายคนดว้ยวาจาใน
ค าฟ้องเดียวกนัก็ได ้
   3.1.1.4 ค่าข้ึนศาลคดีมโนสาเร่ 
   มาตรา 190 จตัวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดเร่ืองค่าข้ึนศาล
คดีมโนสาเร่ไว ้โดยโจทก์เสียค่าข้ึนศาลในศาลชั้นต้นเท่ากับคดีท่ีมีค  าขอให้ปลดเปล้ืองทุกข ์
อนัไม่อาจค านวณเป็นราคาเงินได้เร่ืองละ 200 บาท ตามท่ีก าหนดไวท้้ายตาราง 1 ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยไม่ตอ้งเสียตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์พิพาทในอตัรา 2.50 บาท  
ต่อทุก 100 บาท อยา่งคดีมีทุนทรัพยท์ัว่ไป เน่ืองจากคดีมโนสาเร่เป็นคดีเล็กนอ้ยท่ีกฎหมายตอ้งการ
ให้คู่ความเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพียงเล็กน้อยเพื่อมิให้เป็นภาระแก่คู่ความ แต่ส าหรับ 
ค่าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ไดก้  าหนดไวแ้ตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไป9 
   3.1.1.5 การพิจารณาคดีมโนสาเร่ 
   มาตรา 19310 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มุ่งหมายให้วิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่รวบรัดยิ่งข้ึน โดยบงัคบัให้ศาลนัดพิจารณาคดีโดยเร็วและรวมกระบวนพิจารณาต่าง ๆ  
ท่ีจะท าให้คดีเสร็จไป ได้แก่ การไกล่เกล่ีย ให้การและการสืบพยานมาท าพร้อมกันในวนัเดียว  
วนันัดคร้ังแรกของคดีมโนสาเร่จึงไม่ใช่วนันดัสืบพยานแต่เป็นวนันดัพิจารณา ในวนัดงักล่าวจะ
สืบพยานด้วย โจทก์จึงต้องเตรียมพยานหลักฐานมาให้พร้อม ส่วนจ าเลยก็ต้องเตรียมให้การ 

                                                   
9
 แหล่งเดิม. 

10 มาตรา 193 ในคดีมโนสาเร่ให้ศาลก าหนดวนันดัพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียกไปยงัจ าเลย ในหมายนั้นให ้

จดแจง้ประเด็นแห่งคดีและจ านวนทุนทรัพยห์รือราคาท่ีเรียกร้อง และขอ้ความวา่ให้จ าเลยมาศาลเพื่อไกล่เกล่ียให้การสืบพยาน 
ใหก้าร และสืบพยานในวนัเดียวกนั และใหศ้าลสั่งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั้นดว้ย 

   ในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทก์และจ าเลยมาพร้อมกันแล้ว ให้ศาลไกล่เกล่ียให้คู่ความได้ตกลงกัน  ห รือ
ประนีประนอมยอมความกนัในขอ้ท่ีพพิาทนั้นก่อน 

   ถา้คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกนัได ้และจ าเลยยงัไม่ไดย้ื่นค าให้การ ให้ศาล
สอบถามค าให้การของจ าเลย โดยจ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนังสือ หรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณียื่นค าให้การเป็น
หนงัสือให้น ามาตรา 191 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีให้การดว้ยวาจา ให้ศาลบนัทึกค าให้การรวมทั้งเหตุแห่ง
การนั้นไว ้อ่านใหจ้ าเลยฟัง แลว้ใหจ้ าเลยลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

   ถา้จ าเลยไม่ให้การตามวรรคสาม ให้ศาลมีอ านาจใชดุ้ลพนิิจมีค าสั่งไม่ยอมเล่ือนเวลาให้จ าเลยยืน่ค าใหก้าร โดยให้
ถือวา่จ าเลยขนาดนดัยืน่ค าใหก้าร และให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดโดยน ามาตรา 198 ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ใน
กรณีท่ีศาลมีค าสั่งใหสื้บพยาน กใ็หศ้าลด าเนินการต่อไปตามมาตรา 193 ตรี มาตรา 193 จตัวา และมาตรา 193 เบญจ 
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และเตรียมพยาน ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีแตกต่างจากคดีสามญั โดยศาลตอ้งก าหนดวนันดัพิจารณา
โดยเร็วแต่ต้องให้จ  าเลยรู้ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลามาศาลได้ตามสมควร ถ้าศาลสั่งรับค าฟ้อง 
ในวนัเดียวกบัวนัท่ีโจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือหรือแถลงขอ้หาด้วยวาจา ศาลจะก าหนดวนันัด
พิจารณาไวใ้นค าสั่งดว้ยวา่จะนดัพิจารณาวนัใดและถือวา่โจทก์ทราบนดัแลว้ หากศาลสั่งรับค าฟ้อง
ในวนัอ่ืนและก าหนดวนันดัพิจารณาไวด้ว้ย กรณีน้ีศาลจะตอ้งแจง้วนันดัให้โจทกท์ราบ และทั้งสอง
กรณีจะตอ้งสั่งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพิจารณา  
   ส่วนจ าเลย ศาลจะตอ้งออกหมายเรียกไปยงัจ าเลย แต่ไม่ตอ้งส่งส าเนาค าฟ้องให้จ  าเลย
อย่างคดีสามัญ ในหมายเรียกจะต้องจดแจ้งประเด็นแห่งคดี และจ านวนทุนทรัพย์หรือราคา 
ท่ีเรียกร้องและขอ้ความว่าให้จ  าเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยานในวนัเดียวกนั  
ซ่ึงแตกต่างจากคดีสามญัท่ีศาลไม่ไดก้ าหนดวนันัดพิจารณาแต่จะสั่งให้ส่งส าเนาค าฟ้องให้จ  าเลย
และออกหมายเรียกถึงจ าเลยเพื่อใหย้ื่นค าให้การต่อศาลภายใน 15 วนั ตามมาตรา 173 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และในหมายเรียกไม่ต้องจดแจ้งประเด็นแห่งคดีและจ านวน 
ทุนทรัพยห์รือราคาท่ีเรียกร้องแต่อยา่งใด11 
   3.1.1.6 การสืบพยานในคดีมโนสาเร่ 
   บทบญัญติัในคดีมโนสาเร่มีวตัถุประสงคใ์ห้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่ 
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยดั โดยมาตรา 193 ตรี12 และมาตรา 193 จัตวา13 
ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของศาลพิจารณาวา่ควรก าหนดให้คู่ความฝ่ายใดน าพยานเขา้สืบก่อนหรือหลงั 
แต่ก่อนการสืบพยาน คู่ความจะตอ้งแสดงความจ านงวา่จะอา้งอิงพยานหลกัฐานใดบา้งโดยศาลเป็น
ผูส้อบถามคู่ความหรือศาลสั่งใหท้  าบญัชีระบุพยานยืน่ต่อศาลภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร และให้

                                                   
11

 แหล่งเดิม. 
12

 มาตรา 193 ตรี เม่ือศาลได้รับค าให้การของจ าเลยตามมาตรา 193 วรรคสาม หรือศาลมีค าสั่งให้สืบพยานตาม

มาตรา 193 วรรคส่ี หรือมาตรา 193 ทว ิวรรคสอง ใหศ้าลด าเนินการพจิารณาคดีต่อไปโดยเร็ว และใหศ้าลสอบถามคู่ความฝ่ายท่ี
จะตอ้งน าพยานเขา้สืบว่าประสงคจ์ะอา้งอิงพยานหลกัฐานใดแลว้บนัทึกไว ้หรือสั่งให้คู่ความจดัท าบญัชีระบุพยานยื่นต่อศาล
ภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยในกรณี ท่ีมิใช่การพิจารณาคดีฝ่ายเดียว ศาลจะก าหนดให้คู่ความฝ่ายใดน า
พยานหลกัฐานมาสืบก่อนหรือหลงักไ็ด ้

13
 มาตรา 193 จตัวา ในคดีมโนสาเร่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสืบ 

ไดเ้องตามท่ีเห็นสมควร 
    ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานท่ีคู่ความฝ่ายใดอา้งหรือท่ีศาลเรียกมาเอง ให้ศาลเป็นผูซ้ักถามพยานก่อน  

เสร็จแลว้จึงใหต้วัความหรือทนายความซกัถามเพิม่เติมได ้
    ใหศ้าลมีอ านาจซกัถามพยานเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดี แมจ้ะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอา้งกต็าม 
    ในการบนัทึกค าเบิกความพยาน เม่ือศาลเห็นสมควรจะบนัทึกขอ้ความแต่โดยยอ่กไ็ด ้แลว้ใหพ้ยานลงลายมือช่ือไว ้
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ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสืบได้เองตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ศาลจึงตอ้งใช้ดว้ยความระมดัระวงัมิให้เป็นการให้เปรียบแก่คู่ความฝ่ายใด และยงัให้ศาลมีอ านาจ
ซักถามพยานถึงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีไดแ้มว้่าจะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอา้ง เพื่อช่วยให้
คู่ความไดรั้บความเป็นธรรม14 
 3.1.2 ผูมี้อ านาจฟ้องคดีแพง่ 
   ก่อนท่ีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะใช้บังคบั การฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีจะตอ้งฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 โดยผูท่ี้เสนอค าฟ้องต่อศาล
หรือมีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลจะต้องเป็นไปตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความแพ่งท่ีบญัญติัวา่ “เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่ง
ท่ีมีเขตอ านาจได ้ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายแพง่และประมวลกฎหมายน้ี” 
  การฟ้องคดีตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
  1. คู่ความจะตอ้งเป็นบุคคล15 
  ค าว่า บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ถา้ไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่อาจเป็น
คู่ความได้ ไม่ว่าในฐานะโจทก์ จ  าเลย หรือผู ้ร้องสอด ซ่ึงศาลฎีกาได้มีค  าพิพากษาศาลฎีกา 
ท่ี 495/251916 ตดัสินไวเ้ป็นบรรทดัฐาน  ส าหรับบุคคลธรรมดาเม่ือเร่ิมมีสภาพบุคคลก็สามารถเขา้
เป็นคู่ความในคดีได้17 ส่วนจะความสามารถในการด าเนินคดีหรือไม่เป็นอีกส่วนหน่ึง  ส าหรับ 
นิติบุคคลจะมีข้ึนได้โดยอาศยัอ านาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รือกฎหมายอ่ืน18  
นิติบุคคลจึงแยกออกเป็น 2 ส่วน19 ไดแ้ก่ 

                                                   
14

 แหล่งเดิม. 
15 จาก ค าอธิบายวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค ทฤษฎี : ปฏิบติั (น. 114), โดย วินยั หนูโท, 2551, กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 

ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยส านกัพมิพสู์ตรไพศาล. 
16

 ค าพพิากษาศาลฎีกาท่ี 495/2519 ผูท่ี้จะเป็นคู่ความในคดีไดจ้ะตอ้งเป็นบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ส าหรับคณะบุคคลเป็นเพยีงกลุ่มบุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จึงไม่อาจเป็นคู่ความในคดี 
17

 มาตรา 15 สภาพบุคคลยอ่มเร่ิมแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารกและส้ินสุดลงเม่ือตาย 

    ทารกในครรภม์ารดากส็ามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได ้หากวา่ภายหลงัคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารก 
18

 มาตรา 65 นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก้แ็ต่ดว้ยอาศยัอ านาจแห่งประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอื่น 
19

 แหล่งเดิม. 

DPU



52 
 

  1.1 นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สมาคม มูลนิธิท่ีได้รับ 
การรับรองแลว้ หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั 
  1.2 นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายอ่ืน ได้แก่ ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม 
มหาวิทยาลัย แต่การจะเป็นนิติบุคคลได้นั้ นจะต้องมีกฎหมายรองรับให้เป็นนิติบุคคล ดังนั้ น 
หน่วยงานของราชการหากไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และไม่อาจเป็นคู่ความได ้
นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
ท่ีกฎหมายจดัตั้งก าหนดใหรั้ฐวสิาหกิจเหล่านั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  2. ตอ้งมีการโตแ้ยง้สิทธิหรือหนา้ท่ี 
  การโตแ้ยง้สิทธิหรือหน้าท่ีจะตอ้งเป็นสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีมีกฎหมายรองรับ กฎหมาย 
ท่ีรองรับสิทธิหรือหน้าท่ีคือกฎหมายสารบญัญติั  โดยเฉพาะนิติบุคคลจะตอ้งมีกฎหมายรองรับ
เท่านั้ น หากไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและไม่อาจเป็นคู่ความหรือเสนอ 
ค าฟ้องต่อศาลได้20  
  การโตแ้ยง้สิทธิเป็นคดีมีขอ้พิพาท (Contentious Case) หมายถึง กรณีท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึง
อา้งสิทธิเหนือบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงบุคคลฝ่ายหลงัปฏิเสธสิทธิของบุคคลฝ่ายแรก หรือมิฉะนั้น 
ก็กล่าวอา้งสิทธิใหม่ของตนเอง การอา้งสิทธิหรือหน้าท่ีน้ีตอ้งเป็นสิทธิตามกฎหมายแพ่ง ซ่ึงอาจ
เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือกฎหมายอ่ืนก็ได ้ท่ีจะถือวา่เป็นการโตแ้ยง้สิทธิไดน้ั้น
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการแยง้สิทธิชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เป็นการขดัแยง้กนัในประโยชน์ 
ตามกฎหมายท่ีคู่ความยืนยนัวา่มีกฎหมายสารบญัญติัสนบัสนุน และประโยชน์นั้นเองถือเป็นวตัถุ
แห่งการฟ้องร้อง (The Object of Litigation (Prozessgegenstand)) ไม่จ  าตอ้งมีการโตแ้ยง้ตวัทรัพย ์
ท่ีเป็นวตัถุจบัตอ้งไดเ้สียก่อนถึงจะเป็นการโตแ้ยง้สิทธิ21 
 
 
 
 

                                                   
20

 จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1  (น. 414 - 415), โดย อุดม เฟ่ืองฟุ้ ง, 2552,  

พิมพค์ร้ังท่ี 6, กรุงเทพฯ: ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบณัฑิตยสภา. 

21 จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1 ถึงภาค 3) (น. 3), โดย จกัรพงษ ์เลก็สกลุไชย, 2544, 

พมิพค์ร้ังท่ี 7, กรุงเทพฯ : วญิญูชน, ลิขสิทธ์ิ 2544 โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
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 3.1.3 การเขา้เป็นคู่ความในคดีแพง่ 
  เม่ือคู่ความได้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว อาจมีการขอ
ด าเนินคดีในลกัษณะต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
  3.1.3.1 การขอรวมคดี 
  หากโจทก์มีมูลกรณีท่ีจะฟ้องจ าเลยหลายเร่ืองดว้ยกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีโจทก์อาจฟ้องจ าเลย
ไดใ้นศาลเดียวกนั ก่อนฟ้องผูเ้ป็นโจทก์ควรจะตอ้งพิจารณาวา่จะรวมมูลกรณีเหล่านั้นเขา้ในฟ้องคดี
เดียวกนัไดห้รือไม่ หากเป็นเร่ืองท่ีจะรวมกนัในฟ้องเดียวไดแ้ต่ไม่รวมโจทก์ก็จะเสียค่าธรรมเนียม
ในการฟ้องเป็นหลายคดีโดยใช่เหตุ และหากฟ้องไปแลว้ศาลอาจรวมคดีพิจารณา โจทก์ก็จะเสีย
ค่าธรรมเนียมในชั้นฟ้องเป็นสองคดีแทนท่ีจะเสียเพียงคดีเดียว แต่ถา้เป็นเร่ืองไม่ควรรวมแต่ไปรวม
ฟ้องเป็นคดีเดียวกนั ศาลอาจใหแ้ยกไดซ่ึ้งจะท าใหเ้สียเวลาโดยไม่จ  าเป็น22 
  ในการขอรวมคดีนั้นแบ่งได ้3 ลกัษณะ23 ไดแ้ก่ 
  1. การขอรวมคดีท่ี มี เขตอ านาจศาลต่างกันตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความแพง่ ซ่ึงบญัญติัวา่ 
   “มาตรา 8 ถา้คดีสองเร่ืองซ่ึงมีประเด็นอยา่งเดียวกนั หรือเก่ียวเน่ืองใกลชิ้ดกนั อยูใ่น
ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นตน้ท่ีมีเขตอ านาจสองศาลต่างกัน และศาลทั้งสองนั้นได้ยกค าร้อง
ทั้งหลายท่ีไดย้ื่นต่อศาล ขอให้คดีทั้งสองไดพ้ิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกนันั้นเสีย ตราบใด 
ท่ีศาลใดศาลหน่ึงยงัมิได้พิพากษาคดีนั้น ๆ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยื่นค าขอ โดยท าเป็นค าร้อง 
ต่ออธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ เพื่อขอให้มีค  าสั่งให้ศาลใดศาลหน่ึงจ าหน่ายคดี ซ่ึงอยูใ่นระหวา่ง
พิจารณานั้นออกเสียจากสารบบความหรือใหโ้อนคดีไปยงัอีกศาลหน่ึงก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 
   ค าสั่งใด ๆ ของอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์เช่นวา่น้ีใหเ้ป็นท่ีสุด” 
  เม่ือพิจารณามาตรา 8 แลว้ สรุปหลกัเกณฑไ์ด ้ดงัน้ี 
   1) คดีมีประเด็นอย่างเดียวกนัหรือเก่ียวเน่ืองกนัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นต่างศาลกัน แม้กฎหมายจะใช้ค  าว่าคดีสองเร่ืองแต่ก็ไม่จ  าเป็นจะต้องเป็นเร่ืองสองเร่ือง 
เสมอไป อาจจะมีมากกวา่สองเร่ืองและมากกวา่สองศาลก็ได ้
   2) คู่ความในคดีท่ีค้างพิจารณาอยู่นั้ นมีสิทธิท่ีจะขอรวมคดีได้ก่อนท่ีศาลชั้นต้น 
จะมีค าพิพากษาคู่ความในคดีหน่ึงคดีใดได ้

                                                   
22 แหล่งเดิม. 
23 ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1 (น. 114-122). เล่มเดิม. 
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   3) คู่ความขอโอนคดีไปรวมท่ีศาลใดก็ได ้และศาลท่ีจะโอนไปรวมนั้นตอ้งถามศาล 
ท่ีรับโอนก่อนว่าจะยินยอมรับโอนคดีจากศาลไปรวมกับคดีของศาลนั้นหรือไม่ ในทางปฏิบัติ 
ส่วนใหญ่จะยอมรับโอน ในกรณีท่ีศาลชั้นตน้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้โอน โจทก์หรือจ าเลยอาจยื่น 
ค าร้องขอให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้รวมคดีไดห้รือโอนคดีไปรวมกนัได ้ค าสั่งของ
อธิบดีศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
   4) ศาลท่ีรับโอนคดีจะมีอ านาจเหนือคดีท่ีรับโอนหรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคญัเพราะเป็น
เร่ืองการรวมคดีจากศาลหน่ึงไปรวมกบัอีกศาลหน่ึง แมจ้ะเรียกวา่เป็นการโอนก็ตามแต่ไม่ใช่เร่ือง
การโอนตามมาตรา 624 เพราะเป็นการโอนไปรวมพิจารณากบัอีกศาลหน่ึง 
  2. การขอรวมคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจศาลหลายศาล ตามมาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ ซ่ึงบญัญติัวา่ 
   “มาตรา 28 ถ้ามีคดีหลายเร่ืองค้างพิจารณาอยู่ในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้ นต้น 
สองศาลต่างกนั และคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกนั กบัทั้งการพิจารณาคดี
เหล่านั้นถา้ไดร้วมกนัแลว้จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหน่ึงศาลใดเหล่านั้นเห็นสมควร
ให้พิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคู่ความทั้ งหมดหรือแต่บางฝ่ายมีค าขอให้พิจารณาคดีรวมกัน 
โดยแถลงไวใ้นค าให้การหรือท าเป็นค าร้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา เม่ือศาลได้ฟัง
คู่ความทุกฝ่ายแห่งคดีนั้น ๆ แลว้ ถา้ศาลเป็นท่ีพอใจวา่คดีเหล่านั้นเก่ียวเน่ืองกนั ก็ให้ศาลมีอ านาจ
ออกค าสั่งใหพ้ิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกนั 
   ถา้จะโอนคดีมาจากอีกศาลหน่ึง หรือโอนคดีไปยงัอีกศาลหน่ึงท่ีมีเขตอ านาจเหนือคดี
นั้น ศาลจะมีค าสั่งก่อนท่ีได้รับความยินยอมของอีกศาลหน่ึงนั้นไม่ได้ แต่ถ้าศาลท่ีจะรับโอนคดี 
ไม่ยินยอม ก็ให้ศาลท่ีจะโอนคดีนั้นส่งเร่ืองให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาด ค าสั่งของอธิบดี 
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด” 
  การขอรวมคดีท่ีมีเขตอ านาจศาลซอ้นกนัตามมาตรา 28 มีหลกัเกณ์ฑดงัน้ี  
   1) มีคดีหลายเร่ืองคา้งพิจารณาในศาลชั้นตน้เดียวกนัหรือต่างศาลกนั หมายความว่า
ศาลเดียวอาจจะมีคดีหลายเร่ืองหรือหลายศาลมีคดีอยูแ่ต่ละศาล 

                                                   
24

 มาตรา 6 ก่อนยืน่ค าให้การ จ าเลยชอบท่ีจะยื่นค าร้องต่อศาลท่ีโจทก์ไดย้ืน่ค  าฟ้องไวข้อให้โอนคดีไปยงัศาลอื่นท่ีมี

เขตอ านาจได ้ค าร้องนั้นจ าเลยตอ้งแสดงเหตุท่ียกข้ึนอา้งอิงว่าการพิจารณาคดีต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวก หรือจ าเลยอาจ
ไม่ไดรั้บความยติุธรรมเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้นกไ็ด ้

    หา้มมิใหศ้าลออกค าสั่งอนุญาตตามวรรคหน่ึง เวน้แต่ศาลท่ีจะรับโอนคดีไปนั้นไดย้ินยอมเสียก่อน ถา้ศาลท่ีจะรับ
โอนคดีไม่ยนิยอม กไ็ดศ้าลท่ีจะโอนคดีนั้นส่งเร่ืองใหอ้ธิบดีผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาด ค าสั่งของอธิบดีผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์
ใหเ้ป็นท่ีสุด 
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   2) คดีท่ีคา้งพิจารณาอยู่นั้น คู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน 
กล่าวคือ อาจเป็นโจทก์คนเดียวกันหรือจ าเลยคนเดียวกัน หรือทั้ งโจทก์หรือทั้ งจ  าเลยเป็น 
คนเดียวกนั หรือถา้มีผูร้้องสอดก็อาจจะมีผูร้้องสอดคนเดียวกนั 
   3) คดีท่ีคา้งพิจารณานั้นมีความเก่ียวเน่ืองกนั อาจเป็นขอ้เท็จจริงท่ีจะตอ้งพิจารณา 
ในปัญหาของแต่ละคดีนั้นเป็นขอ้เท็จจริงเดียวกนั หรือความรับผิดของคู่ความท่ีมีอยู่ในแต่ละศาล 
ในแต่ละคดีนั้นเก่ียวเน่ืองกนัหรืออาจจะกล่าวไดว้า่เก่ียวเน่ืองกนัในดา้นขอ้อา้งท่ีเป็นหลกัแห่งขอ้หา 
หรือเก่ียวเน่ืองกนัในค าขอบงัคบั หรือเก่ียวเน่ืองกนัในขอ้ปฏิเสธขอ้หาก็อยูใ่นความหมายของค าวา่
เก่ียวเน่ือง 
   4) การน าคดีมารวมกนันั้นจะท าให้เกิดความสะดวกในการพิจารณา จะตอ้งพิจารณา
ถึงปัญหาท่ีว่า จะไม่ท าให้แต่ละศาลพิจารณาขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงมุมมอง
เร่ืองน้ีมี 2 ด้าน คือ มุมมองในด้านของศาล และมุมมองในด้านของคู่ความ ถ้าพิจารณาในความ
สะดวกของศาลก็จะมีเหตุผลอยา่งหน่ึง ถา้พิจารณาในความสะดวกของคู่ความก็จะมีเหตุผลอีกอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงสมควรต้องเอาความสะดวกของคู่ความเป็นหลักการเบ้ืองตน้ ความสะดวกของศาลนั้นเป็น
เหตุผลประกอบ 
   5) คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะขอให้มีการรวมพิจารณาหรือศาลเห็นสมควรจะให้มีการ
รวมพิจารณาก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเร่ืองของคู่ความขอรวม เพราะศาลท่ี
พิจารณาแต่ละคดีนั้นจะไม่ทราบว่ามีคดีท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยู่ท่ีศาลไหนบา้ง แมใ้นศาลเดียวกนัก็ไม่
อาจจะทราบได ้เวน้แต่คู่ความเท่านั้นท่ีจะทราบ 
   6) การขอรวมของคู่ความอาจจะขอมาในชั้นท่ียื่นค าให้การหรือยื่นค าร้องต่อศาลท่ี
พิจารณาคดีนั้น ๆ ก่อนศาลมีค าพิพากษา ซ่ึงศาลท่ีรับค าร้องจะตอ้งสอบถามคู่ความฝ่ายอ่ืนเสียก่อน 
   7) เม่ือศาลท่ีรับค าร้องขอรวมเห็นสมควรให้รวม ถ้าเป็นคดีศาลเดียวกนัก็สั่งรวม
พิจารณาไดเ้ลย แต่ถา้เป็นเร่ืองต่างศาลกนัแลว้ศาลท่ีจะโอนไปรวมตอ้งสอบถามศาลท่ีจะรับโอนไป
รวมเสียก่อน ถา้ศาลท่ีรับโอนไปรวมไม่ขดัขอ้งก็สั่งใหโ้อนไปรวมได ้
   8) ศาลท่ีจะรับโอนคดีไปรวมตอ้งเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจเหนือคดีท่ีโอนมาดว้ย ถา้ไม่มี
เขตอ านาจเหนือคดีนั้นจะรับโอนมาไม่ได้ ไม่เหมือนกับการโอนมารวมตามมาตรา 8 เพราะว่า 
การโอนมารวมตามมาตรา 8 เป็นเร่ืองต่างเขตอ านาจกนั แต่การโอนตามมาตราน้ีเป็นเร่ืองแต่ละศาล
มีเขตอ านาจเหนือคดีนั้น 
   9) ถ้าศาลท่ีรับโอนไปรวมไม่ยินยอม ศาลท่ีจะโอนไปรวมก็ตอ้งส่งเร่ืองให้อธิบดี 
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาดว่าจะให้โอนไปรวมหรือไม่ ไม่วา่ศาลชั้นตน้ท่ีมีคดีคา้งพิจารณาอยูใ่น
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เขตอ านาจของศาลอุทธรณ์ภาคใดก็ตอ้งส่งเร่ืองให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ ค าสั่งของอธิบดี 
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นท่ีสุด  
  ขอ้แตกต่างระหวา่งการรวมพิจารณาคดีตามมาตรา 8 และมาตรา 28 คือ 
   1) การขอรวมคดีตามมาตรา 8 ถือประเด็นของคดีเป็นส าคญั คู่ความจะเก่ียวขอ้งกนั
หรือไม่ไม่ส าคญั ส่วนการขอรวมมาตรา 28 ถือตวัคู่ความในแต่ละคดีวา่เป็นรายเดียวกนัหรือไม่เป็น
ส าคญั 
 2) ถ้าศาลท่ีจะสั่งให้โอนไปรวมไม่อนุญาตแล้ว ถ้าเป็นการขอรวมตามมาตรา 8 
คู่ความท่ีขอรวมยื่นค าร้องต่ออธิบดีศาลอุทธรณ์ได ้เพราะเป็นบทบญัญติัให้อ านาจไวต้ามมาตรา 8  
แต่การขอรวมตามมาตรา 28 ถา้ศาลท่ีจะสั่งให้โอนไปรวมไม่อนุญาตแลว้ จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้
เพราะเป็นค าสั่งระหวา่งพิจารณา  
 3. การขอรวมคดีท่ีมีการอุทธรณ์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
บญัญติัวา่ 
  “มาตรา 9 ในกรณีดงักล่าวในมาตราก่อนนั้น ถ้าศาลใดศาลหน่ึงไดพ้ิพากษาคดีแล้ว 
และได้มีการยื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษานั้น คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยื่นค าขอโดยท าเป็น 
ค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ ขอใหมี้ค าสั่งให้งดการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์นั้นไวก่้อนจนกวา่อีกศาลหน่ึง
จะไดพ้ิพากษาคดีอีกเร่ืองหน่ึงเสร็จแลว้ก็ได ้และถา้ไดมี้การอุทธรณ์คดีเร่ืองหลงัน้ีก็ให้ศาลอุทธรณ์
รวมวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยค าพิพากษาเดียวกนั ถ้าคดีเร่ืองหลงันั้นไม่มีอุทธรณ์ให้บงัคบัตาม
บทบญัญติัแห่งมาตรา 146” 
 หลกัเกณฑข์องมาตรา 9 สรุปไดด้งัน้ี 
  1) คดีน้ีมีประเด็นอยา่งเดียวกนัหรือเก่ียวเน่ืองใกลชิ้ดกนั 
  2) คดีหน่ึงคดีใดศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วมีการอุทธรณ์ ส่วนอีกคดีหน่ึงยงัอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 
  3) กรณีทั้ งสองนั้ นโจทก์ห รือจ าเลยอาจยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้รอ 
การพิจารณาคดีไวจ้นกว่าอีกศาลหน่ึงจะมีค าพิพากษาคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณานั้น ถ้ามีการ
อุทธรณ์คดีหลงัเช่นน้ีก็ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษารวมกนัในชั้นอุทธรณ์ได ้ในกรณีท่ีคดีหลงัไม่มี
การอุทธรณ์ หากผลของค าพิพากษาต่างกนัก็ตอ้งบงัคบัตามมาตรา 146 คือบงัคบัตามค าพิพากษา
ของศาลท่ีสูงกวา่ 
 ถา้คู่ความยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์รอคดีไวแ้ต่ศาลอุทธรณ์ไม่รอคดี คู่ความจะใชสิ้ทธิ
ฎีกาค าสั่งของศาลอุทธรณ์นั้นไม่ได ้เพราะถือวา่ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นค าสั่งระหว่างพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ ปัญหาคือถา้ทั้งสองคดีข้ึนมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์แลว้สามารถท่ีจะรวม
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พิจารณากันได้ในชั้นอุทธรณ์ แต่มาตรา 9 นั้ นบญัญัติข้ึนก่อนท่ีจะมีการจดัตั้ งศาลอุทธรณ์ภาค  
เม่ือมีการจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาคและศาลอุทธรณ์มีหลายศาล คดีจึงอาจไม่ไดข้ึ้นศาลอุทธรณ์ศาลชั้น
เดียวแต่อาจจะข้ึนศาลอุทธรณ์ต่างกนัก็ได ้เม่ือมีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532 
และศาลอุทธรณ์ภาคเปิดท าการแล้วก็อาจจะมีคดีท่ีเก่ียวเน่ืองข้ึนสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
ต่างศาลกนัได ้พระราชบญัญติัดงักล่าวจึงไดมี้บทบญัญติัการวมคดีในชั้นอุทธรณ์ เพราะฉะนั้นการ
ขอรวมคดีในชั้ นอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในมาตรา 9 ต้องถือตามหลักท่ีบัญญัติไวใ้นมาตรา 6  
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532 ดงัน้ี  
   “มาตรา 6 ถา้มีคดีหลายเร่ืองเก่ียวเน่ืองกนัคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลอุทธรณ์ศาลเดียวกนั
หรือต่างกนั คู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกนักบัทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้น 
ถา้ไดร้วมกนัแลว้จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลใดศาลหน่ึงเหล่าน้ีเห็นสมควรให้พิจารณา
คดีรวมกนั หรือคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายมีค าขอให้พิจารณาคดีรวมกันไม่ว่าใด ๆ ก่อนมี 
ค าพิพากษาใหศ้าลมีอ านาจออกค าสั่งใหพ้ิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกนั 
  ถา้จะโอนคดีไปเพื่อรวมพิจารณากบัคดีเร่ืองอ่ืนในอีกศาลหน่ึง ศาลจะมีค าสั่งก่อนไดรั้บ
ความยินยอมของศาลท่ีจะรับโอนคดีนั้นไม่ได ้แต่ถา้ศาลท่ีจะรับโอนคดีไม่ยินยอมก็ให้ศาลท่ีโอนคดี
ส่งเร่ืองใหอ้ธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาด ค าสั่งของอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด” 
 หลักเกณฑ์ของการรวมคดีในชั้นอุทธรณ์เป็นเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไวใ้นศาลชั้นต้น 
ตามมาตรา 28  แต่ถา้ศาลอุทธรณ์ไม่ว่าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่ยินยอมรับโอนมารวม
คดีท่ีมีอยูใ่นศาลนั้น ศาลอุทธรณ์นั้นก็ยงัตอ้งส่งเร่ืองให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาด  ถา้หาก
อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นด้วยแต่มีความเห็นว่าไม่รับโอน 
จะตอ้งส่งเร่ืองให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาดหรือไม่ ตอ้งพิจารณาวา่การท่ีอธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลอุทธรณ์เขา้ไปเป็นคณะพิจารณาคดีนั้นเป็นอ านาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นอ านาจ 
ในการพิจารณาคดี แต่อ านาจช้ีขาดตามบทบญัญติัในมาตรา 6 น้ีเป็นอ านาจอีกส่วนหน่ึง ดังนั้น 
แม้ว่าอธิบดีศาลอุทธรณ์จะเป็นคณะในการสั่งไม่รับโอนด้วยก็ตาม ก็ต้องส่งเร่ืองให้อธิบดี 
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ช้ีขาดตามมาตรา 6 เช่นกนัเพราะเป็นอ านาจคนละส่วนกนั 
  3.1.3.2 การร้องสอด (Interpleading) 
  โดยปกติผูท่ี้เป็นคู่ความในคดีคือโจทกแ์ละจ าเลย อาจมีโจทก์ร่วมจ าเลยร่วมแลว้แต่กรณี
เน่ืองจากโจทก์เป็นคนเขียนฟ้อง จะใส่ช่ือใครเป็นโจทก์ร่วมก็ได้ หรือจะฟ้องจ าเลยก่ีคนก็ได ้ 
ถา้บุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี บางคดีมีโจทก์หลายคนแต่ผูเ้ขียนฟ้อง
จะฟ้องโจทก์เพียงคนเดียวก็ได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้าม การฟ้องคดีเป็นสิทธิของโจทก์จะฟ้อง
หรือไม่ก็ได ้ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นโจทก์ในคดีมาแต่เร่ิมแรกอาจขอเขา้มาเป็นคู่ความในภายหลงัก็ได ้มิใช่ 
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ถูกตดัสิทธิมิให้เข้ามาในคดีเลย ผูข้อเข้ามาเรียกว่าผูร้้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง มาตรา 57  การร้องสอดเป็นการแกข้อ้ขดัขอ้ง คือ บุคคลซ่ึงควรจะเขา้มาในคดี แต่ไม่มี
โอกาสเขา้มาในคดีอาจจะใชม้าตรา 57 ร้องสอดเขา้มาหรือบุคคลท่ีควรจะเขา้มาในคดีแต่ไม่ยอมเขา้
มาในคดี คู่ความในคดีนั้นอาจจะใชม้าตรา 57 ขอให้ศาลหมายเรียกเขา้มาในคดีได ้ซ่ึงการร้องสอด
กระท าไดโ้ดยรวดเร็วกวา่การฟ้องเป็นคดีใหม่และเสียค่าใชจ่้ายน้อยกวา่ เม่ือผูใ้ดมีสิทธิจะร้องสอดได ้
ศาลไม่ควรบงัคบัให้ผูน้ั้นไปฟ้องเป็นคดีใหม่ เพราะบทบญัญติัวา่ดว้ยการอนุญาตให้ร้องสอดเขา้มา
ในคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่คู่ความ ท าให้ผูร้้องสอดไดมี้โอกาสป้องกนัสิทธิของตนไดท้นัท่วงทีและ
เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย หากไม่ยอมใหมี้การร้องสอด ผูน้ั้นจะตอ้งยื่นฟ้องใหม่ท าใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้าย 
และประการส าคญัคืออาจป้องกนัสิทธิของตนไม่ไดท้นัท่วงที  ในการร้องสอดจึงตอ้งเป็นเร่ืองคดี 
มีขอ้พิพาทเท่านั้นจึงจะร้องสอดได้ กรณีการใช้สิทธิทางศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทจึงไม่น่าท่ีจะ
อนุญาตให้มีการ้องสอดได้ แต่ก็มีความเห็นว่า ถ้าเป็นการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมตาม 
มาตรา 57 (2) น่าจะท าได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามและไม่เป็นการขดัต่อมาตรา 18825 ส่วนการ 
ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายท่ีสามตามมาตรา 57 (1) ในคดีไม่มีข้อพิพาท ค าร้องสอดนั้ น 
จะกลายเป็นค าร้องคัดค้านและเปล่ียนคดีนั้นเป็นคดีมีข้อพิพาทไปโดยท่ีผูร้้องคัดค้านมีฐานะ 
เป็นจ าเลย26  มาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ บญัญติัไวด้งัน้ี 
 
 
 

                                                   
25 มาตรา 188 ในคดีท่ีไม่มีขอ้พพิาทใหใ้ชข้อ้บงัคบัต่อไปน้ี 

     (1) ใหเ้ร่ิมคดีโดยยืน่ค าร้องของต่อศาล 
     (2) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบไดเ้องตามท่ีเห็นจ าเป็น และวนิิจฉยัช้ีขาดตามท่ีเห็นสมควรและยติุธรรม 
     (3) ทางแกแ้ห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นให้ใชไ้ดแ้ต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้น และให้อุทธรณ์

ฎีกาไดเ้ฉพาะในสองกรณีต่อไปน้ี 
     (ก) ถา้ศาลไดย้กค าร้องขอของคู่ความฝ่ายท่ีเร่ิมคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือ 
     (ข) ในเหตุท่ีมิไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีวา่ดว้ยการพจิารณาหรือพพิากษาหรือค าสั่ง 
     (4) ถา้บุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความท่ีไดย้ืน่ฟ้องคดีอนัไม่มีขอ้พพิาทไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งในคดีโดยตรงหรือโดยออ้ม 

ใหถื้อวา่บุคคลเช่นวา่มาน้ีเป็นคู่ความ และใหด้ าเนินคดีไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีวา่ดว้ยคดีอนัมีขอ้พพิาท แต่ใน
คดีท่ียื่นค าร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ค  าอนุญาตท่ีผูแ้ทนโดยชอบธรรมไดป้ฏิเสธเสีย หรือให้ศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งถอนคืนค าอนุญาตอนัไดใ้ห้ไวแ้ก่ผูไ้ร้ความสามารถนั้นให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีขอ้พิพาท แม้ถึงว่าผูแ้ทน 
โดยชอบธรรมหรือผูไ้ร้ความสามารถนั้นจะไดม้าศาล และแสดงขอ้คดัคา้นในการใหค้ าอนุญาตหรือถอนคืนค าอนุญาตเช่นวา่นั้น 

26 ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1 ถึงภาค 3) (น. 58). เล่มเดิม. 
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  “มาตรา 57 บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่ความอาจเขา้มาเป็นคู่ความไดด้ว้ยการร้องสอด 
  (1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อยงัให้ได้รับความรับรอง 
คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนท่ีมีอยู่ โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลท่ีคดีนั้ นอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณา หรือเม่ือตนมีสิทธิเรียกร้องเก่ียวเน่ืองดว้ยการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยยื่น 
ค าร้องขอต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีนั้น 
  (2) ดว้ยความสมคัรใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น โดยยื่น 
ค าร้องขอต่อศาลไม่วา่เวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา ขออนุญาตเขา้เป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วม หรือ
เขา้แทนท่ีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียทีเดียวโดยไดรั้บความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่วา่แมศ้าลจะ
ได้อนุญาตให้เข้าแทนท่ีกันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้ นจ าต้องผูกพันตนโดยค าพิพากษาของศาล 
ทุกประการเสมือนหน่ึงวา่มิไดมี้การเขา้แทนท่ีกนัเลย 
  (3) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามค าขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าเป็น 
ค าร้องแสดงเหตุวา่ตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นวา่นั้นฟ้องตนได ้เพื่อการใชสิ้ทธิไล่เบ้ียหรือเพื่อใช้
ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพค้ดี หรือ (ข) โดยค าสั่งของศาลเม่ือศาลนั้น
เห็นสมควร หรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีค าขอ ในกรณีท่ีกฎหมายบงัคบัให้บุคคลภายนอกเขา้มา
ในคดี หรือศาลเห็นจ าเป็นท่ีจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
แต่ถา้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะเรียกบุคคลภายนอกเขา้มาในคดีดงักล่าวแลว้ให้เรียกดว้ยวธีิยืน่ค  าร้อง
เพื่อให้หมายเรียกพร้อมกบัค าฟ้องหรือค าให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีค าพิพากษาโดยไดรั้บ
อนุญาตจากศาล เม่ือศาลเป็นท่ีพอใจวา่ค าร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได ้
  การส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตราน้ีตอ้งมีส าเนาค าขอ หรือค าสั่งของศาล 
แลว้แต่กรณี และค าฟ้องตั้งตน้คดีนั้นแนบไปดว้ย 
  บทบญัญติัในประมวลกฎหมายน้ีไม่ได้ตดัสิทธิของเจา้หน้ี ในอนัท่ีจะใช้สิทธิเรียกร้อง
ของลูกหน้ีและท่ีจะเรียกลูกหน้ีใหเ้ขา้มาในคดีดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย”์ 
  จากบทบญัญติับุคคลภายนอกท่ีมิใช่โจทก์หรือจ าเลยในคดีแต่แรกอาจเขา้เป็นคู่ความ 
ในคดีได ้3 กรณี ไดแ้ก่ 
  1. บุคคลภายนอกสมคัรใจเขา้ร้องสอดเขา้มาเป็นคู่ความฝ่ายท่ีสาม ตามมาตรา 57 (1)  
ซ่ึงอาจกระท าได ้2 ระยะ คือ 
  ระยะแรก ร้องขอเข้าไปขณะท่ีคดีย ังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลก่อนศาลมี 
ค าพิพากษา เพื่อใหไ้ดรั้บความรับรองคุม้ครองสิทธิของตน 
  ระยะสอง ร้องขอในชั้นบังคบัคดี คือระหว่างท่ีก าลังด าเนินการบังคบัให้ลูกหน้ีตาม 
ค าพิพากษาปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาล เพื่อใหไ้ดรั้บการบงัคบัตามสิทธิของตนท่ีมีอยู ่
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  โดยยื่นค าขอเป็นค าร้องต่อศาลในระหวา่งท่ีคดีก าลงัพิจารณาหรือในชั้นบงัคบัคดีต่อศาล
ท่ีศาลออกหมายบงัคบัคดีนั้น เร่ืองระยะเวลาในการร้องสอดท่ีแบ่งเป็น 2 ระยะน้ี เป็นคนละเร่ืองกนั 
มิใช่วา่ขอเขา้ไปในคดีระยะแรกไม่ทนัก็ไม่เป็นไร ร้องขอเขา้ไปในชั้นบงัคบัคดีหลงัค าพิพากษาก็ได ้
เพราะการร้องขอในระยะแรก หมายถึง ผูร้้องถูกโต้แยง้สิทธิจึงต้องร้องขอเข้าไปในระหว่าง
พิจารณาเพื่อพิสูจน์หรือต่อสู้ตามสิทธิของตน ส่วนการร้องขอในระยะท่ีสองนั้นเป็นเร่ืองผูร้้อง
ได้รับผลกระทบจากการบงัคบัคดี เพราะการบังคบัคดีมีผลต่อเขามิใช่เร่ืองการโต้แยง้สิทธิต่อกัน  
และจะยื่นได้ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้ นต้นเท่านั้ นเท่านั้ น จะไปขอเข้าเป็นผู ้ร้องสอด 
ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่ได ้โดยตอ้งช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ท่ีต้องร้องสอดเพื่อให้ศาลพิจารณา จึงมิได้หมายความว่าศาลต้องอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกกรณี  
เพราะการร้องสอดมีจุดมุ่งหมายจะให้ขอ้พิพาทต่าง ๆ ไดรั้บการพิจารณาพิพากษาให้เสร็จส้ินไป
ทีเดียวเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคดีไม่คา้งศาล ดงันั้น แมเ้ข้าหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย  
แต่ถ้าจะท าให้คดีชักช้ายุ่งยากศาลย่อมมีอ านาจพิจารณาว่ามีเหตุสมควรอนุญาตหรือไม่ เช่น  
การร้องสอดเข้ามาเม่ือสืบพยานโจทก์เสร็จไปแล้วและก าลังจะสืบพยานจ าเลยใกล้จะเสร็จ 
เช่นน้ีไม่สมควรรับค าร้องสอดให้เกิดความยุง่ยากเพิ่มข้ึน หรือการร้องสอดในกรณีการเขา้มาโดย
สิทธิของตนเองต่างหาก มิใช่ร้องขอเขา้มาเป็นโจทกห์รือจ าเลยร่วมซ่ึงเป็นการอาศยัสิทธิคู่ความเดิม
อย่างในกรณีมาตรา 57 (2) ดงันั้นในการอา้งเหตุผลว่าจะขอโดยอาศยัสิทธิใดตอ้งชดัเจน หากร้อง
สอดเขา้มาคนละอนุมาตรา ศาลยอ่มยกค าร้องได ้
  ส าหรับการร้องขอเขา้มาในชั้นบงัคบัคดีนั้น เน่ืองจากการบงัคบัคดีอาจกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลภายนอก เช่นเจา้พนกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์องผูแ้พค้ดีเพื่อบงัคบัคดี แต่มีผูอ้า้งวา่ทรัพย์
ท่ียึดเป็นของตนเอง จะต้องร้องขอต่อศาลให้ปล่อยทรัพย์ท่ียึดตามมาตรา 28827 กลายเป็น 

                                                   
27 มาตรา 288 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งมาตรา 55 ถา้บุคคลใดกล่าวอา้งวา่จ าเลยหรือลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ใช่

เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเจา้พนักงานบงัคบัคดีไดย้ึดไว ้ก่อนท่ีไดเ้อาทรัพยสิ์นเช่นว่าน้ีออกขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่น 
บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีให้ปล่อยทรัพยสิ์นเช่นว่านั้น ในกรณีเช่นน้ี ให้ผูก้ล่าวอา้งนั้นน าส่ง
ส าเนาค าร้องขอแก่โจทก์หรือเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และจ าเลยหรือลูกหน้ีตามค าพิพากษาและเจา้พนกังานบงัคบัคดีโดยล าดบั 
เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดรั้บค าร้องขอเช่นว่าน้ี ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีพิพาทนั้นไวใ้นระหวา่งรอ 
ค าวนิิจฉยัช้ีชาดของศาลดัง่ท่ีบญัญติัไวต่้อไปน้ี 

    เม่ือไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อศาลแลว้ ใหศ้าลพจิารณาและช้ีขาดตดัสินคดีนั้นเหมือนอยา่งคดีธรรมดา เวน้แต่ 
    (1) เม่ือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดย้ื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนวนัก าหนดช้ีสองสถานหรือ

ก่อนวนัสืบพยาน หากมีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงวา่ค าร้องขอนั้นไม่มีมูลและยืน่เขา้มาเพือ่ประวงิใหช้กัชา้ ศาลมีอ านาจท่ีจะ
มีค าสั่งใหผู้ก้ล่าวอา้งวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดไวใ้นค าสั่งตามจ านวนท่ีศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นประกนัการ
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คดีมีข้อพิพาทในชั้นบังคบัคดี ซ่ึงอาจมีผูร้้องสอดเข้ามาโดยอ้างว่า ทรัพยท่ี์ยึดไม่ใช่ของผูร้้อง 
ขดัทรัพยแ์ต่เป็นของตนได้28 
  2. บุคคลภายนอกสมคัรใจร้องสอดเขา้มาเป็นคู่ความร่วม ตามมาตรา 57 (2) เป็นกรณีท่ี
บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี หมายความว่า ผูร้้องสอดมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี
ระหวา่งโจทก์จ  าเลยซ่ึงพิพาทกนั หรืออีกนยัหน่ึงค าพิพากษาของศาลนั้นจะมีผลกระทบถึงตนดว้ย 
การร้องสอดขอเขา้มาแทนคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคู่ความฝ่ายนั้นเสียก่อน 
แมศ้าลจะอนุญาตใหเ้ขา้มาได ้แต่คู่ความเดิมยงัคงตอ้งผกูพนัค าพิพากษาของศาลทุกประการเหมือน
มิได้มีการเข้าแทนท่ีกันเลย  การร้องสอดขอเข้ามาแทนท่ีไม่เหมือนกับการร้องสอดขอเข้าเป็น
คู่ความร่วม เน่ืองจากการร้องสอดขอเขา้เป็นคู่ความร่วมไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากฝ่ายท่ีตนเขา้ร่วม 
ถา้ตนมีส่วนไดส่้วนเสียจริงก็มีสิทธิร้องขอเขา้ไปไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม แต่การร้องขอเขา้
ไปแทนท่ีนั้นเป็นการตดัสิทธิการด าเนินคดีของคู่ความฝ่ายนั้นว่านับแต่น้ีไม่ต้องด าเนินคดีแล้ว
เพราะผูร้้องสอดขอเขา้แทนท่ีคู่ความฝ่ายนั้น ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงก าหนดให้ตอ้งถามคู่ความนั้น
ก่อนวา่จะยนิยอมหรือไม่ ถา้ไม่ยนิยอมก็ร้องขอเขา้แทนท่ีไม่ได ้แมจ้ะมีส่วนไดเ้สียจริงก็ตาม29 
  3. บุคคลภายนอกถูกศาลหมายเรียกใหเ้ขา้มาในคดี แบ่งเป็น 2 กรณี30 ไดแ้ก่ 
   1) คู่ความยื่นค าขอให้ศาลหมายเรียกเข้ามาในคดี โดยในค าขอต้องแสดงเหตุว่า 
ถ้าศาลพิพากษาให้ตนแพ้คดีแล้ว ตนอาจฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อการใช้สิทธิไล่เบ้ีย (Right of 
Recourse) ได้ เช่น ผูซ้ื้อทรัพยซ่ึ์งถูกรอนสิทธิโดยบุคคลภายนอก ชอบท่ีจะขอให้ศาลเรียกผูข้าย 
เขา้มาเป็นโจทกร่์วมฟ้องจ าเลยร่วมกบัผูซ้ื้อได ้ 
   2) ศาลเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือ
กฎหมายบงัคบัให้บุคคลภายนอกเขา้มาในคดี โดยการเรียกบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นคู่ความในคดี 
คู่ความผูข้อจะตอ้งยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมกับค าฟ้องหรือค าให้การ ถ้าไม่อาจยื่นค าร้องในเวลา

                                                                                                                                                  
ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจา้หน้ีตามค าพพิากษาส าหรับความเสียหายท่ีอาจไดรั้บ เน่ืองจากเหตุเน่ินชา้ในการบงัคบัคดีอนัเกิด
แต่การยืน่ค าร้องขอนั้น ถา้ผูก้ล่าวอา้งไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของศาล ใหศ้าลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

    (2) ถา้ทรัพยสิ์นท่ีพพิาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละมีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงวา่ค าร้องขอนั้นไม่มีเหตุอนัควร
ฟัง หรือถา้ปรากฏวา่ทรัพยสิ์นท่ียดึนั้นเป็นสังหาริมทรัพยท่ี์เก็บไวน้านไม่ได ้ศาลมีอ านาจท่ีจะมีค าสั่งให้เจา้พนกังานบงัคบัคดี
ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นเช่นวา่น้ีโดยไม่ชกัชา้ 

    ค  าสั่งขอของศาลตามวรรคสอง (1) และ (2) ใหเ้ป็นท่ีสุด 
28 แหล่งเดิม. 

  
29

 แหล่งเดิม.  
30

 แหล่งเดิม.  
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ดงักล่าวไดก้็ให้ยื่นไดใ้นระหว่างพิจารณา แต่จะตอ้งแสดงเหตุผลให้เป็นท่ีพอใจของศาลว่าเหตุใด 
จึงไม่อาจยื่นค าร้องขอในคร้ังแรกได ้ ดงันั้น ในการยื่นคราวหลงัน้ีตอ้งแสดงสองเหตุ คือ เหตุเพื่อ
คุม้ครองรักษาผลประโยชน์ของผูร้้องและเหตุท่ียื่นค าร้องล่าช้า ถา้มีแต่เหตุใดเหตุหน่ึงศาลจะสั่ง 
ยกค าร้อง  ทั้งน้ี ค  าร้องขอให้หมายเรียกบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูร้้องสอด มิใช่ค าร้องท่ีอาจท าได้
ฝ่ายเดียว ศาลตอ้งสอบถามคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงก่อน แต่ไม่ตอ้งสอบถามบุคคลภายนอกท่ีจะเรียกเขา้
มาในคดีเพราะไม่ใช่คู่ความ เม่ือศาลไดส้อบถามคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงแลว้หากเห็นว่ามีเหตุสมควร  
ก็เรียกบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูร้้องสอดได้ หรือศาลอาจจะสอบถามบุคคลภายนอกด้วยก็ได ้ 
โดยก าหนดวนัให้คดัคา้น ถา้ไม่คดัคา้นก็นดัพร้อมแลว้มีค าสั่งได ้ถา้ศาลสั่งอนุญาตก็ส่งหมายเรียก
บุคคลภายนอกนั้นและส่งส าเนาค าขอหรือค าสั่งของศาลและค าฟ้องกบัค าใหก้ารแนบไปดว้ยเพื่อให้
บุคคลภายนอกไดท้ราบรายละเอียด จะไดด้ าเนินคดีของตนได ้ถา้ไม่ยอมเขา้มาในคดีก็ตอ้งคดัคา้น 
โดยศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนพยานทั้งสองฝ่ายก่อนมีค าสั่งตามมาตรา 21 (4)31 แห่งประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพ่ง กรณีท่ีศาลสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตค าขอของคู่ความใหเ้รียกบุคคลภายนอก
เขา้มาในคดีเป็นค าสั่งระหว่างพิจารณา เพราะค าขอเช่นน้ีไม่มีค  าคู่ความเช่นค าฟ้องหรือค าให้การ
แนบมาด้วย จึงมิใช่กรณีไม่รับค าคู่ความตามมาตรา 227, 228 (3) อุทธรณ์ทันทีไม่ได้  แต่กรณี
บุคคลภายนอกมีค าขอเขา้มาเองเป็นคู่ความฝ่ายท่ีสามหรือร่วมกบัคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งแสดง
เหตุเขา้มาเป็นคู่ความ โดยมีค าร้องสอดของตนเองหรือขอถือเอาค าฟ้องหรือค าให้การในคดีเดิม 
เป็นค าฟ้องค าให้การของตน กรณีน้ีเป็นค าคู่ความ ถ้าศาลสั่งไม่รับค าขอก็ย่อมเป็นการไม่รับ 
ค าคู่ความซ่ึงสามารถอุทธรณ์ไดท้นัที 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
31

 มาตรา 21 เม่ือคู่ความฝ่ายใดเสนอค าขอหรือค าแถลงต่อศาล 

    ... 
    (4) ถา้ประมวลกฎหมายน้ีมิไดบ้ญัญติัไวว้า่ศาลตอ้งออกค าสั่งอนุญาตตามค าขอท่ีไดเ้สนอต่อศาลนั้นโดยไม่ตอ้ง 
    ... 
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  ส าหรับผลของการยืน่ค าร้องสอดเป็นไปตามมาตรา 5832 ดงัน้ี33 
  1. ผูร้้องสอดท่ีได้เข้ามาเป็นคู่ความตามมาตรา 57 (1) และ (3) ซ่ึงตามอนุมาตรา (1)  
เป็นการเขา้มาเป็นคู่ความฝ่ายท่ีสาม เป็นการตั้งสิทธิของตนโดยล าพงั ส่วนในอนุมาตรา (3) เป็นการ
ร้องสอดโดยถูกบงัคบัให้เขา้มาในคดีไม่ไดส้มคัรใจเอง แมจ้ะตอ้งถูกบงัคบัเขา้มาเป็นคู่ความร่วมกบั
คู่ความเดิมก็ตาม ก็จะมีสิทธิและโอกาสในการด าเนินกระบวนพิจารณาไดเ้ต็มท่ีไม่เหมือนกบัการ
ร้องสอดเขา้มาโดยสมคัรใจเป็นคู่ความร่วมตามอนุมาตรา (2) หรือเขา้มาแทนท่ีคู่ความเดิมท่ีคู่ความ
เดิมมีสิทธิเช่นใดคู่ความร่วมก็คงใชสิ้ทธิไดเ้ช่นนั้น และไม่มีสิทธิดีกวา่คู่ความเดิม 
  ดว้ยเหตุน้ี มาตรา 58 วรรคหน่ึง จึงให้สิทธิผูร้้องสอดตามมาตรา 57 (1) และ (3) เสมือน
หน่ึงไดฟ้้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีใหม่ โดยให้มีสิทธิในการด าเนินคดีทุกอยา่ง เช่น น าพยานหลกัฐาน
มาแสดงใหม่ คดัคา้นเอกสารท่ีไดย้ื่นไวแ้ลว้ ถามคา้นพยานท่ีไดสื้บไปแลว้ คดัคา้นพยานเอกสาร 
ท่ีไดสื้บไปแลว้ก่อนท่ีตนไดร้้องสอด กล่าวคือ มีสิทธิขอใหย้อ้นตน้ใหม่ตลอดจนมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกา
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นตน้ คู่ความเดิมสู้คดีหรือยอมรับค าฟ้องหรือขาดนดัประการใด  
ก็ไม่ตดัสิทธิผูร้้องสอดท่ีจะต่อสู้คดี 
  2. การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมตามมาตรา 57 (2) ผูร้้องสอดไม่ได้ตั้ งสิทธิของ 
ผูร้้องสอดข้ึนมาเองตามล าพงั จึงตอ้งใช้สิทธิของคู่ความเดิมท่ีตนเขา้ร่วมตามมาตรา 58 วรรคสอง 
กล่าวคือ โจทก์เดิมหรือจ าเลยเดิมได้ด าเนินคดีไปแล้วเพียงใด และจะมีสิทธิด าเนินคดีต่อไปได ้

                                                   

  
32

 มาตรา 58 ผูร้้องสอดท่ีไดเ้ขา้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา (1) และ (3) แห่งมาตราก่อนน้ี มีสิทธิเสมือนหน่ึงว่าตนได้

ฟ้องหรือถกูฟ้องเป็นคดีเร่ืองใหม่ ซ่ึงโดยเฉพาะผูร้้องสอดอาจน าพยานหลกัฐานใหม่มาแสดงคดัคา้นเอกสารท่ีไดย้ืน่ไว ้ถามคา้น
พยานท่ีไดสื้บมาแลว้และคดัคา้นพยานหลกัฐานท่ีไดสื้บไปแลว้ก่อนท่ีตนไดร้้องสอด  อาจอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้และอาจไดรั้บหรือถกูบงัคบัใหใ้ชค่้าฤชาธรรมเนียม 
     ห้ามมิให้ผูร้้องสอดท่ีไดเ้ป็นคู่ความตามอนุมาตรา (2) แห่งมาตราก่อน ใชสิ้ทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิท่ีมีอยู่แก่
คู่ความฝ่ายซ่ึงตนเขา้เป็นโจทกร่์วมหรือจ าเลยร่วมในชั้นพิจารณาเม่ือตนร้องสอดและห้ามมิใหใ้ชสิ้ทธิเช่นวา่นั้นในทางท่ีขดักบั
สิทธิของโจทกห์รือจ าเลยเดิม และใหผู้ร้้องสอดเสียค่าฤชาธรรมเนียมอนัเกิดแต่การท่ีร้องสอด แต่ถา้ศาลไดอ้นุญาตใหเ้ขา้แทนท่ี
โจทกห์รือจ าเลยเดิม ผูร้้องสอดจ่ึงมีฐานะเสมอดว้ยคู่ความท่ีตนเขา้แทน 
     เม่ือได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแลว้ ถา้มีขอ้เก่ียวขอ้งกบัคดีเป็นปัญหาจะตอ้งวินิจฉัยในระหว่างผูร้้องสอดกับ
คู่ความฝ่ายท่ีตนเขา้มาร่วมหรือท่ีตนถูกหมายเรียกใหเ้ขา้มาร่วม ผูร้้องสอดย่อมตอ้งผกูพนัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เวน้แต่
ในกรณีต่อไปน้ี 
     (1) เน่ืองจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้นท าใหผู้ร้้องสอดเขา้มาเป็นคู่ความในคดีชา้เกินสมควรท่ีจะแสดง
ขอ้เถียงอนัเป็นสาระส าคญัได ้หรือ 
     (2) เม่ือคู่ความนั้ นจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้ยกข้ึนซ่ึงข้อเถียงในปัญหาข้อกฎหมายหรือ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงผูร้้องสอดมิไดรู้้วา่มีอยูเ่ช่นนั้น 

33
 แหล่งเดิม. 
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อย่างใด ผูท่ี้เขา้ไปเป็นผูร้้องสอดตามมาตรา 57 (2) มีสิทธิเพียงเขา้ร่วมด าเนินคดีต่อไปตามสิทธิท่ี
โจทก์เดิมหรือจ าเลยเดิมมีอยูเ่ท่านั้น ไม่อาจขอด าเนินการยอ้นตน้ใหม่เช่นกรณีของผูร้้องสอดตาม
มาตรา 51 (1) และ (3) ได้ เพราะคู่ความเดิมยงัไม่พน้จากคดีไปและยงัตอ้งรับผิดอยู่ และเป็นการ 
ร้องสอดเขา้มาดว้ยความสมคัรใจโดยทราบดีอยู่แลว้วา่ตนมีสิทธิเพียงใดถา้จะร้องขอเขา้ไปในคดี 
จึงแตกต่างกบักรณีท่ีเขา้มาโดยไม่รู้ตวั 
  3. ผูร้้องสอดต้องผูกพนัตามค าพิพากษาเช่นเดียวกับคู่ความ  เม่ือผูร้้องสอดได้เข้ามา 
ในคดีแลว้ตอ้งถูกผกูพนัโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีท่ีไดเ้ขา้ร้องสอดเป็นคู่ความ ศาลมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดความผูกพันของบุคคลทุกฝ่ายในคดีให้เสร็จไปพร้อมกันในคดีเดียวรวมถึง 
ผูร้้องสอดด้วย โดยไม่ถือว่าพิพากษาเกินค าขอของโจทก์ด้วยเหตุท่ีไม่ได้ฟ้องผูร้้องสอดไวด้้วย  
ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการเข้าเป็นคู่ความในคดี ค าพิพากษาย่อมต้องผูกพันคู่ความในคดีนั้ นตาม 
มาตรา 14534 แต่เฉพาะในส่วนของการเป็นคู่ความร่วมหรือการเขา้แทนท่ีคู่ความเดิมตามมาตรา 57 (2) 
ซ่ึงต้องถือตามสิทธิของคู่ความเดิมเท่าท่ี มีอยู่นั้ นในระหว่างผู ้ร้องสอดกับคู่ความเดิม อาจมี 
ขอ้เสียเปรียบในผลแห่งค าพิพากษากนัได ้มาตรา 58 วรรคสาม จึงบญัญติัเป็นขอ้ยกเวน้ไวไ้ม่ให ้
ผูร้้องสอดตอ้งผกูพนัในค าพิพากษา 2 กรณี คือ 
   1) เน่ืองจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้น ท าให้ผูร้้องสอดเขา้มาเป็นคู่ความ
ในคดีชา้เกินสมควรท่ีจะแสดงขอ้เถียงอนัเป็นสาระส าคญัได ้หรือ 
   2) เม่ือคู่ความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง มิไดย้กข้ึนใชซ่ึ้งขอ้เถียงใน
ปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงผูร้้องสอดมิไดรู้้วา่มีอยู ่ 
เช่น เจา้หน้ีฟ้องผูค้  ้ าประกนัให้ช าระหน้ีแทนลูกหน้ี ผูค้  ้ าประกนัควรแจง้ให้ลูกหน้ีทราบตั้งแต่แรก
แต่ไม่ได้แจง้ เม่ือลูกหน้ีได้ช าระหน้ีให้เจา้หน้ีไปแล้วและทราบเร่ืองจึงได้ร้องสอดเข้ามาในคดี  
แต่ไม่อาจยกขอ้ต่อสู้เร่ืองช าระหน้ีได ้เม่ือศาลพิพากษาให้จ  าเลยทั้งสองช าระหน้ีให้โจทก์ ถา้โจทก์
เรียกให้ลูกหน้ีช าระ ลูกหน้ีก็ต้องช าระหน้ีตามค าพิพากษา  แต่ถ้าผู ้ค  ้ าประกันช าระหน้ีไปแล้ว  
ผูค้  ้ าประกนัจะอา้งว่าขอให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคืนแก่ตนตามผลแห่งค าพิพากษาว่าตอ้งผูกพนัไม่ได ้
ตอ้งห้ามตามมาตรา 57 วรรคสาม (1)  หรือกรณีท่ีผูถู้กละเมิดฟ้องลูกจา้งให้รับผิดในกรณีขบัรถชน 
นายจา้งร้องขอเข้ามาเป็นจ าเลยร่วม นายจา้งไม่ทราบว่าผูเ้สียหายวิ่งตดัหน้ารถยนต์ท่ีลูกจา้งขบั 

                                                   
34 มาตรา 145 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่  

ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพนัคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลท่ีพิพากษาหรือมีค าสั่ง จนถึงวนัท่ีค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นไดถ้กูเปล่ียนแปลง แกไ้ข กลบั หรืองดเสีย ถา้หากมี 

    ... 
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ลูกจา้งก็จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ยกขอ้เท็จจริงข้ึนอา้งต่อสู้ ศาลพิพากษาให้ลูกจา้งและนายจา้ง
แพค้ดี นายจา้งตอ้งรับผิดชอบผูถู้กละเมิด แต่ไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกจา้งของตน  หรือกรณีผูซ้ื้อท่ีดิน 
ถูกบุคคลภายนอกฟ้องขบัไล่ออกจากท่ีดิน ผูซ้ื้อไดร้้องต่อศาลขอให้เรียกผูข้ายเขา้มาเป็นจ าเลยร่วม 
หลงัจากผูซ้ื้อไดย้ืน่ค  าใหก้ารแลว้ ผูซ้ื้อทราบวา่ตนเขา้ไปในท่ีดินของบุคคลภายนอกเพราะเขา้ใจผิด
ในเลขท่ีโฉนดและหลกัหมุด แต่ก็ไม่ยกขอ้ต่อสู้ข้ึนไวซ่ึ้งผูข้ายก็ไม่ทราบ ดงัน้ี เม่ือศาลพิพากษาให้
จ  าเลยทั้งสองแพค้ดีให้ใชค้่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในผลแห่งค าพิพากษาต่อผูซ้ื้อ 
  ผูร้้องสอดไม่ตอ้งผูกพนัตามค าพิพากษาน้ี หมายถึง ในระหว่างผูร้้องสอดกบัคู่ความเดิม
ฝ่ายท่ีตนเขา้ไปร่วม ไม่เก่ียวกบัโจทก์ หากศาลพิพากษาให้ผูร้้องสอดช าระหน้ีแก่โจทก์ ผูร้้องสอด
ตอ้งผกูพนัตามค าพิพากษาน้ีเพราะเป็นคู่ความคนหน่ึงตามมาตรา 145 เพียงแต่ผูร้้องสอดจะเรียกให้
คู่ความเดิมท่ีตนเขา้ไปร่วมรับผิดเต็มจ านวนเพราะผูร้้องสอดไม่ควรตอ้งเสียเงินเลยเน่ืองจากคดีนั้น
ศาลสมควรจะยกฟ้องถา้ยกขอ้เถียงข้ีต่อสู้ 
  3.1.3.3 การเป็นคู่ความร่วม (Co-Parties) 
  การเป็นคู่ความร่วมปรากฏอยู่ในมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ซ่ึงบญัญติัวา่ 
   “มาตรา 59 บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกนัไดโ้ดยเป็นโจทก์ร่วม
หรือจ าเลยร่วม ถา้หากปรากฏวา่บุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี แต่ห้าม 
มิให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซ่ึงกนัและกนั เวน้แต่มูลความแห่งคดีเป็นการช าระหน้ีซ่ึงแบ่งแยก 
จากกนัมิได ้หรือได้มีกฎหมายบญัญติัไวด้ัง่นั้นโดยชัดแจง้ ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น
แทนซ่ึงกนัและกนัเพียงเท่าท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
  (1) บรรดากระบวนพิจารณาซ่ึงไดท้  าโดยหรือท าต่อคู่ความร่วมคนหน่ึงนั้น ให้ถือวา่ได้
ท าโดยหรือท าต่อคู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ ดว้ย เวน้แต่กระบวนพิจารณาท่ีคู่ความร่วมคนหน่ึงกระท าไป
เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ 
  (2) การเล่ือนคดีหรือการงดพิจารณาคดี ซ่ึงเก่ียวกับคู่ความร่วมคนหน่ึงนั้น ให้ใช้ถึง
คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ ดว้ย” 
  การเป็นคู่ความร่วม คือ การท่ีมีบุคคลหลายคนร่วมเป็นคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เช่น  
เป็นโจทก์ร่วมกนัหลายคน หรือเป็นจ าเลยร่วมกนัหลายคน ซ่ึงการท่ีบุคคลหลายคนเขา้เป็นคู่ความ
พร้อมกนัไม่ว่าโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมสามารถเป็นคู่ความร่วมกนัมาตั้งแต่เร่ิมคดีหรือด้วยการ 
ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความภายหลัง ผูท่ี้จะเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมจะต้องปรากฏว่าบุคคล
เหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี โดยตอ้งมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกนัในมูลเหตุ 
อันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้ น  เช่น เจ้าห น้ี ร่วมหรือลูกหน้ี ร่วม หรือมีความรับผิดชอบหรือ
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ผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองกนั ได้แก่ ลูกหน้ีกบัผูค้  ้ าประกัน ตวัการกับตวัแทน ผูร่้วมกันท าละเมิด  
ผูท้  าละเมิดกบับุคคลท่ีตอ้งรับผดิตามกฎหมาย35   
  เม่ือกฎหมายไม่ได้จ  ากัดว่าคู่ความมีได้เพียงคนเดียว โจทก์และจ าเลยจึงมีก่ีคนก็ได ้
เน่ืองจากบางกรณีอาจมีผูถู้กโตแ้ยง้สิทธิหลายคน เช่น ท่ีดินแปลงหน่ึงมีเจ้าของหลายคน เม่ือมี 
ผูบุ้กรุกท่ีดินแปลงนั้นเจ้าของทั้ งหมดถูกโตแ้ยง้สิทธิอาจร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องผูบุ้กรุกท่ีดินได ้
เรียกว่า โจทก์ร่วม  ถ้ามีผูบุ้กรุกหลายคนก็อาจเป็นจ าเลยร่วมแต่ตอ้งเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั 
ในมูลความแห่งคดีนั้น (Subject-Matter of The Case) ซ่ึงหมายความว่าตอ้งมีส่วนได้เสียร่วมกัน 
ในมูล เหตุแห่งคดีนั้ น   แต่ค าว่าโจทก์ ร่วมหรือจ าเลยร่วมมีความหมายเฉพาะตัว เท่ านั้ น  
มิไดห้มายความถึงผูมี้สิทธิท าการแทนตวัความ เช่น ผูท่ี้ตวัความมอบอ านาจให้ฟ้องคดี หรือผูท่ี้เขา้
ด าเนินคดีแทนนิติบุคคลหรือในฐานะทนายความ  แม้มาตรา 1 (11) จะให้ถือว่าบุคคลเหล่าน้ี 
เป็นคู่ความด้วยก็ตาม แต่ท่ีให้ถือเช่นนั้นก็เพื่อประโยชน์แห่งการด าเนินกระบวนการพิจารณา
เท่านั้ น แต่ไม่ใช่ตัวความท่ีแท้จริง เพียงแต่รับมอบฉันทะมาอีกทีหน่ึงจึงเป็นคู่ความร่วมไม่ได ้ 
ทั้งน้ีผลประโยชน์ร่วมกนัตอ้งเป็นผลประโยชน์โดยตรง ดงันั้นบุตรจะฟ้องร่วมกบับิดาในหน้ีสิน
ของบิดาไม่ได้ แมว้่าบุตรจะมีผูมี้ส่วนได้เสียได้รับมรดกบิดาในอนาคตก็ตาม  นอกจากจะตอ้งมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัแล้วจะตอ้งมีมูลความแห่งคดีเดียวกนัด้วย ถา้ลูกหน้ีท าการยกัยา้ยทรัพยเ์พื่อ
โกงเจา้หน้ี เจา้หน้ีทั้งหลายมีผลประโยชน์ร่วมกนัอาจสูญเสียทรัพยท่ี์จะมาบงัคบัช าระหน้ี แต่จะเป็น
โจทกร่์วมกนัไม่ไดเ้พราะเป็นเจา้หน้ีในหน้ีคนละอยา่งกนั36 
  ส่วนมูลความแห่งคดีเก่ียวขอ้งกนัรวมถึงกรณีท่ีความรับผิดหรือสิทธิหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตามมาตรา 57 ดว้ย ซ่ึงอาจเป็นคู่ความร่วมกนัไดเ้ช่นกนั ดงันั้น เหตุท่ีเกิดการฟ้องร้องร่วมกนั หรือ
สิทธิเก่ียวข้องกัน ก็เป็นคู่ความร่วมกัน กล่าวคือการเป็นคู่ความร่วมกันตามมาตรา 59 น้ี ใช้ใน
ความหมายท่ีกวา้งกว่ามาตรา 57 โดยมาตรา 57 พิจารณาเฉพาะในส่วนสิทธิเท่านั้ นท่ีเก่ียวข้องกัน  
ส่วนมาตรา 59 ไม่ใช่บทบงัคบัผูท่ี้จะใชสิ้ทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี แต่กฎหมายให้โอกาสท่ีจะใชสิ้ทธิ
ร่วมกนัมาในคดีเดียวไดเ้ท่านั้น  หากบุคคลหลายคนใชสิ้ทธิท่ีจะฟ้องร่วมกนัเป็นคู่ความร่วมกนัแลว้ 
ศาลจะใชดุ้ลพินิจสั่งให้แยกฟ้องเป็นคนละคดีไม่ได ้เวน้แต่ขอ้อา้งท่ีใชสิ้ทธิเป็นคู่ความร่วมกนันั้น 

                                                   
35

 จาก หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (น. 54 – 55), โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2553, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2553 โดยส านกัพมิพว์ญิญูชน. 
36

 ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1 ถึงภาค 3) (น. 51 - 52). เล่มเดิม. 
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ไม่มีขอ้เทจ็จริงตามค าฟ้องวา่จะมีผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี กรณีน้ีศาลก็มีสิทธิสั่งให้
ด าเนินคดีแยกเป็นคดีต่างหากได้37 
  ในการเขา้เป็นคู่ความร่วมกนันั้น คู่ความคนใดคนหน่ึงด าเนินกระบวนพิจารณาอะไร  
ถือวา่เป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาของคนนั้น ไม่ถือวา่ท าแทนคนอ่ืน เช่น โจทก์ฟ้องจ าเลยท่ี 1 
จ  าเลยท่ี 2 จ  าเลยท่ี 1 ยื่นค าให้การ จ าเลยท่ี 2 ไม่ยื่นค าให้การ ไม่ถือว่าจ าเลยท่ี 1 ให้การแทน 
จ าเลยท่ี 2 ดว้ย แต่มีขอ้ยกเวน้ 2 ประการ ท่ีใหมี้ผลถึงกนัได ้คือ38 
  1. มูลความแห่งคดีเป็นการช าระหน้ีซ่ึงแบ่งแยกจากกนัไม่ได ้
 ตามมาตรา 59 ตอนต้น การเป็นคู่ความร่วมกันได้เฉพาะมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ในมูลความแห่งคดีเท่านั้น แต่จะถือว่าเป็นการท าแทนกนัแต่เฉพาะกรณีท่ีมูลความแห่งคดีเป็นการ
ช าระหน้ีซ่ึงแบ่งแยกไม่ไดเ้ท่านั้น ซ่ึงการเป็นคู่ความร่วมจะมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ สิทธิของแต่ละคน
แยกต่างหากจากกนั เพียงแต่มาเป็นคู่ความร่วมกนัเพราะมีความเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองการด าเนินคดี 
เช่น เกิดเหตุในคราวเดียวกันหรือมีข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินอันเดียวกันแต่ไม่ใช่หน้ีร่วม  
การด าเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความแต่ละคนถือเป็นอิสระแยกต่างหากจากกนั  อีกลกัษณะหน่ึง
คือ ในกรณีท่ีมูลความแห่งคดีเป็นการช าระหน้ีท่ีแบ่งแยกจากกันไม่ได้ ถ้อยค าท่ีกฎหมายใช้ใน
มาตรา 59 วา่การช าระหน้ีซ่ึงแบ่งแยกกนัไม่ได ้โดยมาตรา 59 จะไปเก่ียวขอ้งกบัมาตรา 24539 ท่ีใช้
ค  าว่าการช าระหน้ีอนัไม่อาจแบ่งแยกได้ และเก่ียวข้องกบัมาตรา 30140 ท่ีใช้ค  าว่าหน้ีอนัแบ่งกัน 
ช าระมิได้ ทั้งสามค าน่าจะมีความหมายอยา่งเดียวกนั หมายถึงการเป็นลูกหน้ีร่วมหรือเจา้หน้ีร่วม 
ไดแ้ก่กรณีลูกหน้ีหลายคนท่ีแต่ละคนจะตอ้งรับผิดต่อเจา้หน้ีในหน้ีอนัเดียวกนัโดยรับผิดเต็มจ านวน
หรือบางส่วน ไม่อาจแบ่งแยกความรับผิดต่อเจา้หน้ีไดห้รือวตัถุแห่งหน้ีไม่อาจแบ่งแยกได ้และการ
จะแทนกนัตามมาตรา 59 ท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นลูกหน้ีร่วมกนัเท่านั้น  แต่ความหมายของมาตรา 59 
อาจจะมีความหมายกวา้งกว่าค าว่าลูกหน้ีร่วมก็ได้ กล่าวคือ ค าว่าลูกหน้ีร่วม หมายความว่าลูกหน้ี 

                                                   
37

 ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1 (น. 588 – 589). เล่มเดิม. 
38

 แหล่งเดิม. 
39 มาตรา 245 ค  าพพิากษาหรือค าสั่งชั้นอุทธรณ์ใหมี้ผลเฉพาะระหวา่งคู่ความชั้นอุทธรณ์ เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ี 

     (1) ถา้ค าพิพากษาหรือค าสั่งท่ีอุทธรณ์นั้นเก่ียวดว้ยการช าระหน้ีอนัไม่อาจแบ่งแยกได ้และคู่ความแต่บางฝ่ายเป็น 
ผูอุ้ทธรณ์ซ่ึงท าให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นมีผลเป็นท่ีสุดระหว่างคู่ความอื่น ๆ ถา้ศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรกลบัค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งท่ีอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจช้ีขาดว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณ์ ให้มีผลระหว่างคู่ความทุกฝ่ายในคดีใน 
ศาลชั้นตน้ดว้ย 

    .... 
40

 มาตรา 301 ถา้บุคคลหลายคนเป็นหน้ีอนัจะแบ่งกนัช าระมิได ้ท่านวา่บุคคลเหล่านั้นตอ้งรับผดิเช่นอยา่งลกูหน้ีร่วมกนั 

DPU



68 
 

แต่ละคนจะต้องรับผิดต่อเจ้าหน้ีในหน้ีเดียวกัน แต่มาตรา 59 หมายรวมถึงกรณีท่ีวตัถุแห่งหน้ี 
ไม่อาจจะแบ่งแยกไดด้ว้ย ดงันั้น คู่ความท่ีมีมูลหน้ีท่ีแบ่งแยกจากกนัไม่ไดค้นหน่ึงคนใดด าเนินคดี
ไปอยา่งไรก็มีผลไปถึงอีกคนหน่ึงดว้ย เวน้แต่การท่ีท านั้นท าใหคื้นอ่ืนเสียประโยชน์ 
 2. มีกฎหมายบญัญติัไวช้ดัแจง้ให้แทนซ่ึงกนัและกนัได ้เช่น มาตรา 135941 การใช้สิทธิ
ของเจา้ของรวม เป็นตน้ 
 จากลกัษณะทั้งสองประการท่ีกล่าวมา และถือวา่คู่ความร่วมจะท าแทนกนัได ้เป็นไปตาม
มาตรา 59 (1) และ (2) 
 กรณีแรกท่ีถือวา่ท าแทนกนัไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเกิดประโยชน์แก่คนท่ีไม่ไดท้  า คือ กระบวน
พิจารณาท่ีท าแลว้เกิดประโยชน์แก่คนไม่ได้ท า ถือว่าเป็นการท าแทนคนท่ีไม่ได้ท าด้วย แต่ถ้าเป็น
กระบวนพิจารณาท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความร่วมกนัแลว้ ถึงแมว้่าจะเป็นคู่ความร่วมใน
ลกัษณะท่ีเป็นหน้ีร่วมหรือการช าระหน้ีไม่อาจแบ่งแยกกนัไดก้็ไม่ถือวา่เป็นการท าแทนกนั เวน้แต่จะ
ไดรั้บมอบหมายให้ท าแทนโจทก์ฟ้องจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีร่วมกนัให้ช าระหน้ี การท่ีจ าเลยท่ี 1 
รับว่าเป็นหน้ีจริงไม่ผูกมดัจ าเลยท่ี 2 ว่าเป็นหน้ีด้วย เพราะเป็นกระบวนพิจารณาท่ีไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของคู่ความคนอ่ืนเวน้แต่จะไดรั้บมอบหมาย การไดรั้บมอบหมายก็เหมือนกบัการท าของ 
ผูท่ี้มอบหมายนั้นเอง แต่ถา้หากจ าเลยท่ี 1 ปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็นหน้ีก็ถือวา่จ าเลยท่ี 2 ปฏิเสธดว้ย 
 กรณีท่ีสองท่ีถือว่าท าแทนกนั คือ การเล่ือนคดีหรืองดพิจารณาคดีเท่านั้น แต่ถา้เป็นการ
ขอให้ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปไม่ถือเป็นการท าแทนกนั เวน้แต่จะมีการมอบหมายใหท้ าแทน เช่น 
โจทกค์นหน่ึงขอเล่ือนคดี ศาลอนุญาตก็ถือวา่อนุญาตให้โจทก์ทุกคนขอเล่ือนคดีดว้ย แต่ถา้เป็นกรณี
จ าเลยหลายคน คนหน่ึงคนใดไม่ทราบนัดสืบพยานโจทก์จึงไม่มาศาล จ าเลยท่ีมาศาลขอให้
สืบพยานโจทก์ต่อไป เช่นน้ีก็ไม่ใช่การขอเล่ือนคดี แต่เป็นเร่ืองขอใหพ้ิจารณาต่อไปก็ไม่ถือวา่จ าเลย
อ่ืนท่ีไม่มาขอให้มีการสืบพยานด้วย จะถือว่าจ าเลยอ่ืนท่ีไม่มาขอให้มีการสืบพยานไปด้วยไม่ได ้
การเล่ือนคดีหรืองดพิจารณาคดี ถา้คนหน่ึงคนใดขอถือวา่ทุกคนขอ เม่ือศาลอนุญาตก็ถือวา่อนุญาต
ให้ทุกคนเล่ือนคดี แต่ถ้าจะมีการด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจะถือว่าคู่ความท่ีไม่ได้ขอนั้น 
ขอดว้ยไม่ได ้
 
 

                                                   
41 มาตรา 1359 เจ้าของรวมคนหน่ึง ๆ อาจใช้สิทธิอนัเกิดแต่กรรมสิทธ์ิครอบไปถึงทรัพย์สินทั้ งหมดเพื่อต่อสู้

บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพยสิ์นคืนนั้น ท่านวา่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัแห่งเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นมาตรา 302 แห่งประมวล
กฎหมายน้ี 
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3.2 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณ ี(Common Law System) 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มมี จุดเร่ิมต้นจากการพัฒนาหลักความยุติธรรม (Equity)  
ของประเทศอังกฤษ โดยเร่ิมจากการพิจารณาพิพากษาในศาล The Court of Chancery ท่ีวาง
แนวทางวา่ หากมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในคดีหรือมีส่วนไดเ้สียกบัคดีนั้น อาจขอเขา้มาร่วมเป็นคู่ความในคดี
ไดเ้พื่อให้ไดรั้บความผกูพนัตามค าพิพากษา  ต่อมาบางคดีมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในคดีเป็นจ านวนมาก
จนไม่สะดวกท่ีจะให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนเขา้มาในคดี ศาลจึงพิจารณาหลกัการของการให้ด าเนินคดี
แทนกนั โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ว่า บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นจะตอ้งมีผลประโยชน์ได้เสียท่ีเกิดข้ึน
จากเร่ืองเดียวกนั และมีขอ้เรียกร้องเป็นอย่างเดียวกนั รวมถึงมีค าขอให้ศาลมีค าตดัสินนั้นเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ  ต่อมาได้มีการน าหลกัดงักล่าวมาบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  
The Supreme Court of Judicature Act 1873 และไดมี้การแกไ้ขเร่ือยมา ซ่ึงต่อมาไดน้ ามาบญัญติัไว้
ในกฎหมาย The English Rules of The Supreme Court  ในขณะเดียวกนัประเทศท่ีใชก้ฎหมายจารีต
ประเพณี  (Common Law) ท่ีได้พัฒนาแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มมากท่ีสุดคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยไดน้ าหลกัเดียวกนัมาพฒันาและไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมาย “Federal Rule of Civil 
Procedure”  ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้หตุผลเพื่อประโยชน์ในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลจ านวนมาก 
โดยให้บุคคลในกลุ่มท่ีมีประโยชน์ร่วมกนัตั้งตวัแทนมาด าเนินคดีแทนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มได ้ 
แนวคิดดงักล่าวน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันากฎหมายท่ีรับรองการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อ ๆ มา42 
   3.2.1 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกา 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการด าเนินคดี
แพ่งท่ีบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไดด้ าเนินคดีแพ่งเพื่อตนเองและเพื่อกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์
เดียวกนั โดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้มาในคดีในฐานะคู่ความและไม่ถือวา่มีส่วนร่วมในการด าเนินคดี 
แต่อาจเขา้ร่วมฟังการพิจารณาได ้ แต่ค าพิพากษาในคดีนั้นจะผกูพนัคู่ความและสมาชิกกลุ่มทุกคน  
เหตุผลส าคญัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มข้ึนอยูก่บัเหตุผลท่ีจ านวนสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัอ่ืน
ประกอบกนัท าให้เป็นไปไม่ได้ท่ีจะด าเนินคดีแยกกันเป็นรายบุคคล  ในคดีแบบกลุ่มโจทก์จะมี
ฐานะเป็นผูแ้ทนกลุ่ม (Class Representative) และมีทนายความของกลุ่ม (Class Counsel) ท าหน้าท่ี
ในการด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ (Unnamed or Absent Class Members) บนสมมติฐาน
ท่ีว่าโจทก์และทนายความกลุ่มมีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีและมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ถูกตอ้ง
ทั้งหมด  สมาชิกในกลุ่มจะถูกผกูพนัตามค าพิพากษาในคดีท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไม่วา่จะมีผล

                                                   
42 จาก รายงานการวิจัย Class Action (น. 4-5), วิชัย อริยะนันทกะ และคณะ, 2549, กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา. ลิขสิทธ์ิ 2549 โดยส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  
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เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อสมาชิกกลุ่มก็ตาม  แต่สมาชิกก็อาจจะขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ก่อนท่ีจะมีค าพิพากษาคดีและฟ้องคดี  อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีศาลจะอนุญาตให้มีการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม ศาลจะตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของการด าเนินคดีแบบกลุ่มก่อนว่า  
คดีนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีศาลจะอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่  หลักเกณฑ์ท่ีจะน ามา
พิจารณานั้นก็เพื่อวตัถุประสงค์ส าคญัสองประการ คือ ประการแรก เพื่อให้แน่ใจไดว้่าผูแ้ทนของ
สมาชิกกลุ่มและทนายความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์แทนสมาชิกอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประการท่ีสอง เพื่อให้แน่ใจไดว้่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผลและอยูภ่ายใตก้ารจดัการท่ีดีมากกวา่การด าเนินคดีโดยวธีิการแบบอ่ืน43 
   แมว้า่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมิใช่ประเทศท่ีเป็นจุดก าเนิดของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
(Class Action) ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนากฎหมาย
เก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มมากท่ีสุด และเป็นตน้แบบในการศึกษาตลอดจนการน าไปปรับใช้
กับประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law System) และระบบกฎหมาย 
ลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) โดยไดมี้การบญัญติักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีบญัญติั
เป็นการทัว่ไปใชบ้งัคบัในศาลสูงของประเทศ คือ Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP ดงัน้ี 
     3.2.1.1 เง่ือนไขเบ้ืองตน้แห่งการฟ้องคดี (Prerequisite) 
     ตาม Rule 23 ของ FRCP สามารถน าไปใช้กับการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
สารบญัญัติได้ทุกประเภทท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ เช่น กฎหมายส่ิงแวดล้อม กฎหมาย
ป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กฎหมายล้มละลาย กฎหมายหลกัทรัพย ์กฎหมายละเมิด เป็นตน้44  
โดยผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะเป็นฝ่ายยื่นค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือฝ่ายจ าเลยก็สามารถ
ขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ด้วยเช่นกนั  ในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีลกัษณะ 
เป็นระบบคู่ขนานท่ีมีความเช่ือมโยงกนั (Multiple) ในลกัษณะผสมผสานเชิงซ้อน (Complex) ท าให้
แต่ละมลรัฐมีอิสระท่ีจะน า Federal Rule มาใช้บังคับหรือไม่ก็ได้  โดยบางรัฐปฏิเสธวิธีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้น Federal Rule เช่น รัฐนิวยอร์ค หรือรัฐฟลอลิดา้ เป็นตน้45 

                                                   
43 แหล่งเดิม. 
44 จาก การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  

(น. 4), รชฎ บุญสินสุข, 2545, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2545 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
45 From Understanding Civil Procedure, Second Edition, Legal Text Series (pp.110 – 120), by Gene R. Shreve 

and Peter Raven-Hansen, 1994, Times Mirror Books. Copyright 1994 by Times Mirror Books, (อ้างถึ งใน  การด าเนินคดี 
แบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 57), โดย น ้ าแท ้มีบุญสลา้ง, 2547, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. ลิขสิทธ์ิ 2547 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 
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     Rule 23 (a)46 แห่ง FRCP ได้ก าหนดเง่ือนไขพื้นฐาน (Prerequisite) ของการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ไว ้โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนอาจฟ้องหรือเป็นผูถู้กฟ้อง
เช่นคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนสมาชิกกลุ่มทั้งหมดไดภ้ายใตต้ามเง่ือนไข ดงัน้ี 
     (1) จ านวนสมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก (Numerous) ซ่ึงการรวมตวัของสมาชิกกลุ่ม
เพื่อการฟ้องคดีร่วมกนัท าไดย้าก (Impracticable) 
     กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดก้ าหนดเร่ืองจ านวนของสมาชิกกลุ่มไว้
เป็นเง่ือนไขว่าจะตอ้งมีจ านวนเท่าใดจึงถือว่ามีสมาชิกกลุ่มเป็นจ านวนมากตาม Rule 23 (a) (1) 
เน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีส าคญัคือ ในคดีนั้นมีความเป็นไปไดย้าก (Impracticable) ท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคน
จะร่วมกนัฟ้องคดี แต่ยงัไม่ถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได ้(Impossible)47 จึงเป็นดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาขอ้เท็จจริงในละกรณี โดยศาลไม่ได้พิจารณาจากจ านวนสมาชิกกลุ่มแต่เพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มด้วย เช่น  
การประหยดัค่าใช้ในการด าเนินคดีหากมีการแยกฟ้องแต่ละคดี  ภูมิล าเนาของสมาชิกกลุ่ม   
ลกัษณะการฟ้องคดีของแต่ละคดี  ฐานะทางการเงินของสมาชิกกลุ่ม  ความสามารถของโจทก์ใน
การด าเนินคดี  ค  าขอให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการซ่ึงอาจเก่ียวกบัสมาชิกกลุ่มในอนาคต  
เป็นตน้48  ดงันั้น แมส้มาชิกกลุ่มจะมีจ านวนน้อย แต่ศาลก็อาจมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มได ้เช่น คดี Garcai v. Gloor 618 F2d (5th Cir 1980) ในคดีดงักล่าวมีลูกจา้งจ านวน 31 คน 
โดยแต่ละคนมีภูมิล าเนาเดียวกันท่ีง่ายต่อการติดต่อและพิจารณาในการฟ้องคดีร่วมกัน ศาลจึง 
ไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  หรือในคดี Swanson v. American Consumer Industries 415 
F2d 1326 (7th Cir 1969) ซ่ึงศาลเห็นว่า จ  านวนสมาชิกกลุ่มมีจ านวน 40 คน ถือว่าเป็นจ านวน 
ท่ีเพียงพอตาม Rule 23 (a) (1) แลว้ เพราะคดีน้ีสมาชิกแต่ละคนมีถ่ินท่ีอยูก่ระจดักระจายและสมาชิก
แต่ละคนถือหุน้คนละเล็กนอ้ย ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินคดีแยกเป็นแต่ละคดี เป็นตน้49   

                                                   
46 Rule 23 (a) Prerequisites to a Class Action. One or more members of a Class may sue or be sued as 

representative parties on behalf of all only if (1) the Class is so numerous that joinder of all members is impracticable,  
(2) there are questions of law or fact common to Class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of 
the claims or defenses of the Class, and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the Class. 

47 Newberg on Class Actions (p. 138). Op.cit. 
48 Ibid.  
49 Ibid.  
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     (2) มีปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริงอยา่งเดียวกนัในกลุ่ม (Questions of Law 
or Fact Common) 
     บุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มไม่จ  าเป็นต้องมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง
ร่วมกันในทุกประเด็น  แต่จะต้องมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงร่วมกันในบางประเด็น 
เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่50 เช่น ในคดี General 
Telephone Co. v. Falcon 1982, 457, USA. 147.102 Stc.2364 โจทก์ฟ้องวา่โจทก์ไม่ไดรั้บการเล่ือน
ต าแหน่งจากจ าเลยดว้ยเหตุท่ีโจทก์เป็นลูกคร่ึงเม็กซิกนัอเมริกนั จึงขอให้ศาลมีค าสั่งเพื่อด าเนินคดี
แบบกลุ่มเพื่อด าเนินคดีแทนลูกคร่ึงเม็กซิกนัอเมริกนัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดรั้บการวา่จา้งจากจ าเลย เม่ือศาล
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บการวา่จา้งหรือปฏิเสธการวา่จา้งอนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติ
ดงักล่าวมีปัญหาขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายร่วมกนั และถือวา่ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายของกลุ่ม
อยูเ่หนือขอ้เรียกร้องส่วนบุคคลของโจทก์ แมว้่าขอ้เรียกร้องส่วนบุคคลของโจทก์จะอา้งเร่ืองการ
เลือกปฏิบติัในการเล่ือนต าแหน่งแต่ก็เป็นการอา้งบนพื้นฐานเดียวกนักบักลุ่มคือ การเลือกปฏิบติั 
อนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติ จึงไม่ถือว่าขอ้เรียกร้องของโจทก์เร่ืองการเล่ือนต าแหน่งเป็นขอ้เรียกร้อง 
ท่ีแตกต่างกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ และอยู่เหนือขอ้เรียกร้องของสมาชิกกลุ่มแต่อย่างใด กรณีจึง 
ถือวา่มีปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เทจ็จริงร่วมกนั51 
     (3) ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของคู่ความผู ้แทนกลุ่มเป็นข้อเรียกร้องหรือ 
ขอ้ต่อสู้อยา่งเดียวกนักบักลุ่ม (Typical of The Claims or Defenses) 
     การท่ีต้องมีข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เป็นอย่างเดียวกันของกลุ่มก็เพื่อความ 
เป็นเอกภาพในการด าเนินคดีและเพื่อมิให้ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มแตกต่างจากผูแ้ทนกลุ่ม 
ซ่ึงอาจน าไปสู่การขดักนัของผลประโยชน์ ซ่ึงจะท าให้ผูแ้ทนกลุ่มมีคุณสมบติัไม่เพียงพอท่ีจะเป็น
ผูแ้ทนกลุ่ม52  วตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มประการหน่ึงคือเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษา
อย่างเดียวกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างจากประเด็นในข้อ (2) เร่ือง การมีข้อเท็จจริง 
หรือขอ้กฎหมายร่วมกนัท่ีมุ่งในเหตุแห่งการกระท าละเมิดวา่จะตอ้งเกิดจากการกระท าอยา่งเดียวกนั 
และข้อกฎหมายท่ีใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องให้จ  าเลยต้องรับผิดเป็นข้อกฎหมายเดียวกัน   
แต่การท่ีขอ้เรียกร้องของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มมีขอ้เรียกร้องอยา่งเดียวกบัสมาชิกกลุ่ม ก็เพื่อให้ศาล 

                                                   
50 Ibid.  
51

 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม (น. 61). เล่มเดิม. 
52 Newberg on Class Actions (p. 166). Op.cit. 
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มีค าพิพากษาใหเ้ป็นไปตามขอ้เรียกร้องของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงท าให้การฟ้องคดีของผูแ้ทนกลุ่มเป็นไป
เพื่อประโยชนแ์ก่สมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีไดรั้บความเสียหายอยา่งแทจ้ริง53 
     (4) คู่ความผูแ้ทนกลุ่มสามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเพียงพอ (Fairly and Adequately Protect The Interests) 
     การก าหนดให้ผูแ้ทนกลุ่มมีความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก เพราะค าพิพากษาในการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม (Class Action) จะกระทบถึงสิทธิของสมาชิกกลุ่มท่ีมิไดเ้ขา้เป็นคู่ความในการพิจารณา  
ดังนั้ น คู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ตนมีความสามารถท่ีจะคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ  ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยไวเ้ป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาวา่ คู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัสมาชิก  และตอ้งไม่มี
ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบัสมาชิกกลุ่ม  นอกจากน้ี ทนายความของคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการฟ้องคดี  ในการท่ีจะคุม้ครองประโยชน์ของ
สมาชิกไดอ้ย่างเป็นธรรมและเพียงพอนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กบัการมีคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มหลายคน  
แต่ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการด าเนินคดีของคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มและทนายความของคู่ความ
เป็นส าคญั  โดยคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะเรียกร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
อย่างจริงจงั โดยมีการปรึกษาหารือกับทนายความอย่างสม ่าเสมอ มีความสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีได้ และจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มในการฟ้องคดีด้วย  
หากคู่ความท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มไม่ปฏิบติัหน้าท่ี หรือไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกก็อาจท าให ้
ขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูแ้ทนของกลุ่มได้54 เช่น คดี Hansberry v. Lee ศาลสูงแห่งมลรัฐตดัสินว่า 
กรณีท่ีสมาชิกของกลุ่มมีผลประโยชน์ขดักนักบัผูแ้ทนกลุ่มในคดี จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะถือวา่บุคคล
เหล่านั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกนั  การคดัเลือกผูแ้ทนในคดีจะตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์หลกั
ของผูแ้ทนคดีและผลประโยชน์นั้นจะตอ้งเป็นผลประโยชน์อย่างเดียวกันกบัสมาชิกของกลุ่ม55  

                                                   
53 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม (น. 63). เล่มเดิม. 
54 จาก การด าเนินคดีแบบกลุ่ ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจ ากัด และประโยชน์ท่ีพึงได้รับ  (วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบัณ ฑิต) (น . 43 - 44), โดย ปราณี  สาโร, 2547, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ลิขสิท ธ์ิ  2547  
โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

55
 From Civil Procedure and Modern Approach (P. 270), by Richard L Marcus, Matin H. Redish and Edward F. 

Sherman, 1983, New York: West Publishing. Copyright 1983 by West Publishing. (อา้งถึงใน การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดี
ส่ิงแวดล้อม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 63 - 64). เล่มเดิม). 
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และตอ้งมีเจตนาและความมุ่งมัน่ท่ีจะฟ้องคดีเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มตลอดระยะเวลา 
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Assurance of Vigorous Prosecution)56 
     3.2.1.2 ความเหมาะสมในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Maintainable) 
     โจทก์ผูแ้ทนสมาชิกกลุ่มจะตอ้งแสดงให้เป็นท่ีพอใจต่อศาลวา่คดีดงักล่าวมีความ
เหมาะสมท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงของ Rule 23 (b)57 
ท่ีก าหนดเง่ือนไขดา้นความเหมาะสมหรือผลดีผลเสียของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
     Rule 23 (b) ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ตาม Rule 23 (a) แลว้ ยงัตอ้งเป็นไปตามกรณีดงัน้ี 
     Rule 23 (b) (1) การแยกด าเนินคดีโดยสมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือต่อสมาชิกกลุ่ม
แต่ละคนโดยแยกเป็นคนละคดีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายดงัน้ี 
     (A) การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลท่ีแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันซ่ึงส่งผลต่อ
สมาชิกกลุ่ม จะเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัของขอ้ปฏิบติัส าหรับคู่ความฝ่ายตรงขา้ม หรือ 
     (B) การพิจารณาคดีต่อสมาชิกกลุ่มแต่ละคนในทางปฏิบติัจะส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกท่ีมิใช่คู่ความในคดี หรือท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์
ของตนเองนอ้ยลง 
     Rule 23 (b) (2) คู่ความฝ่ายตรงขา้มกบักลุ่มไดก้ระท าหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม ส่งผลใหศ้าลจะมีค าสั่งในการบรรเทาความเสียหายต่อสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 
     Rule 23 (b) (3) ศาลพบว่าปัญหาขอ้เท็จจริงหรือปัญหาขอ้กฎหมายร่วมกนัของ
กลุ่มมีความส าคญัมากกวา่ปัญหาของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน และการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวิธีการ 
ท่ีดีกวา่วธีิการอ่ืนในการพิจารณาขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ยา่งยติุธรรมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (A) ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มแต่ละรายควบคุมการฟ้องคดีหรือการแก ้
ขอ้กล่าวหาในการแยกฟ้อง 
     (B) ขอบเขตและลกัษณะแห่งคดีเก่ียวขอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีสมาชิกกลุ่มไดฟ้้องหรือ
ถูกฟ้องคดีไปแลว้  
     (C) ความประสงค์หรือไม่ประสงค์ในการด าเนินคดีในศาลใดศาลหน่ึงเป็นการ
เฉพาะเจาะจง 
     (D) ความยุง่ยากท่ีอาจพบไดใ้นการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

                                                   
56 Newberg on Class Actions (p. 197), Op.cit. 
57 โปรดดูภาคผนวก. 
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     กรณีตาม Rule 23 (b) (1) เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายประสงค์ท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหา 
ความแตกต่างในผลของค าพิพากษาในแต่ละคดี เน่ืองจากหากให้ผูเ้สียหายแต่ละรายแยกด าเนินคดี
เองแลว้ อาจท าให้เกิดผลของค าพิพากษาท่ีแตกต่างกนัไดซ่ึ้งมีโอกาสเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น 
ความสามารถของทนายความในแต่ละคดีแตกต่างกัน หรือผูพ้ิพากษาในแต่ละคดีมีความเห็นท่ี
แตกต่างกนั โดยค าพิพากษาท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อจ าเลยในการปฏิบติัตามค าพิพากษาได ้หรือ 
ค าพิพากษาของศาลในแต่ละคดีท าให้ผลประโยชน์หรือค่าเสียหายของผูท่ี้ได้รับความเสียหาย 
แต่ไม่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความในคดีจะมีจ านวนลดลง หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผูไ้ดรั้บความเสียหาย 
ท่ียงัไม่ได้เข้ามาในคดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน58 ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมั่นต่อ
กระบวนการยติุธรรมในภาพรวม  
     กรณีตาม Rule 23 (b) (1) (A) เช่น กรณีผูเ้สียหายหลายคนต่างฟ้องคดีจ าเลยเพื่อ
ขอให้มีการเพิกถอนสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย์กับจ าเลย ศาลท่ีพิพากษาในแต่ละคดีอาจจะมี 
ค าพิพากษาแตกต่างกนัไป เช่น ในคดีหน่ึงอาจจะพิพากษาให้จ  าเลยเลิกสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้
แต่ในอีกคดีพิพากษาให้จ  าเลยชดใช้ค่าเสียหาย ซ่ึงผลของค าพิพากษาในเร่ืองเดียวกนัต่อจ าเลยคน
เดียวกนัจากการกระท าอย่างเดียวกนัแต่กลบัพิพากษาต่างกนั จะก่อให้เกิดความสับสนแก่จ าเลย 
ในการปฏิบติัตามค าพิพากษาท่ีขดัแยง้กนัได้59 
     กรณีตาม Rule 23 (b) (1) (B) เช่น กรณีมีผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีมีสิทธิในการ
ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จากกองทุนท่ีมีเงินอยู่อย่างจ ากัด 
(Limited Fund) หากผูเ้สียหายแต่ละคนต่างฟ้องกองทุนเพื่อให้ไดรั้บการชดใช้ค่าเสียหาย ผูท่ี้ฟ้อง
คดีก่อนยอ่มมีโอกาสท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหายจากกองทุนเต็มจ านวนความเสียหาย ท าให้เงินของ
กองทุนมีจ านวนลดลงและท าให้ผูท่ี้ฟ้องคดีในภายหลงัไม่ไดรั้บชดใช้ค่าเสียหายหรือไดรั้บชดใช ้
ไม่เต็มจ านวนความเสียหาย60  การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงช่วยปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม
ในกรณี เช่น น้ี ได้  เช่น  คดี  Dalkon Shield IUD Products Liability Litigation61 (United States of 
Appeals, Ninth Circuit, 1982. 639 F. 2d 847, cert dinted, 459 US. 1171, 103 Sct. 817 (1983)) 

                                                   
58 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม (น. 66). เล่มเดิม. 
59 แหล่งเดิม. 
60 แหล่งเดิม. 
61 From Material for Basic Course in Civil Procedure (P. 243), by Richard H. Field, Benjamin Kaplan and Kavin 

M. Clermont, 1990, New York: West Publishing. Copyright 1990 by West Publishing. (อา้งถึงใน การด าเนินคดีแบบกลุ่มใน
คดีส่ิงแวดล้อม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 66-67). เล่มเดิม). 
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โจทก์ทั้ งหมดฟ้องว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการบริโภคยา Dalkon Shield  
ซ่ึงปรากฏว่าสตรีท่ีใช้ยาน้ีส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและมีจ านวนมากท่ีถึงแก่ความตาย โดยมี
ผูเ้สียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 3,258 คดี และมีค าฟ้องบางคดีซ่ึงมีจ านวนถึง 1,573 คดียงั 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลต่างรัฐกัน โดยข้อเรียกร้องของผูเ้สียหายทั้ งหมดมีความ
แตกต่างกนั คือ มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ และการละเลยในการผลิตการ
ใช้ยา ต่อมามีการโอนคดีมายงัศาลในมลรัฐเดียวกนั ซ่ึงศาลได้มีค  าสั่งรับรองความเป็นกลุ่มเพื่อ
ยนืยนัสิทธิของโจทก์ทั้งหมดในการแบ่งปันค่าเสียหายกนัตามส่วนในวงเงินท่ีจ ากดัเน่ืองจากจ าเลย
ถูกฟ้องล้มละลายและทรัพย์สินท่ีรวบรวมได้มีจ  านวนจ ากัด ทั้ งน้ีเพื่อให้มีผลบังคับต่อคู่ความ 
ฝ่ายตรงขา้มเป็นอยา่งเดียวกนั 
     ตาม Rule 23 (b) (2) เป็นกรณีท่ีคู่ความฝ่ายตรงขา้มกับกลุ่มได้กระท าการหรือ
ปฏิเสธการท่ีต้องการกระท าใดโดยส่งผลกระทบต่อกลุ่ม การฟ้องคดีกรณีน้ีจึงเป็นการฟ้องคดี 
เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามจ าเลยกระท าการ (Injunctive Relief) หรือขอให้ศาลมีค าสั่งแสดงสิทธิ 
ของโจทก์ (Declaratory Relief) เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการกระท าหรือไม่กระท านั้ น  
เน่ืองจากการกระท าของจ าเลยส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน หรือจ าเลยได้อ้างเหตุผล 
อย่างเดียวกันต่อสมาชิกกลุ่มในการออกค าสั่งหรือกระท าหรือไม่กระท าการดังกล่าว62 เช่น  
คดี Franks v. Bowman Transportation Company63 โดยโจทก์ฟ้องจ าเลยซ่ึงเป็นนายจา้งคนก่อนและ
สหภาพนายจา้งอีก 50 แห่ง เน่ืองจากจ าเลยไม่จา้งงานในบางต าแหน่งดว้ยเหตุการแบ่งแยกเช้ือชาติ 
การกระท าของจ าเลยก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มท่ีถูกเลือกปฏิบติัดว้ย แมว้า่โจทกร้์องขอให้
จ  าเลยรับเขา้ท างานและจ่ายเงินยอ้นหลงัไปนบัแต่วนัท่ีเขา้สมคัรงาน ก็เป็นการร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง
ใหก้ระท าการแมจ้ะมีการเรียกร้องเงินเขา้มาก็เป็นเพียงส่วนนอ้ย จึงเขา้เง่ือนไขขอ้น้ีแลว้64  
     ตาม Rule 23 (b) (3) เป็นกรณีท่ีศาลเห็นว่าปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกกลุ่มมีความส าคญัเหนือกวา่ปัญหาใด ๆ ของสมาชิกแต่ละคน การด าเนินคดี
แบบกลุ่มจะเป็นวิธีท่ีดีกวา่วิธีอ่ืน ๆ ในการท่ีจะวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

                                                   
62 แหล่งเดิม. 
63 Franks v. Bowman Transportation Company (424 US. 747 (1976)). 
64 จาก ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 91), โดย คนึงนิจ บุญบานเยน็, 2549, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ 
2549 โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เป็นธรรม ซ่ึงเป็นกรณีท่ีศาลเห็นเองวา่ควรน าหลกัเกณฑ์ตาม Rule 23 (b) (3) มาใชใ้นการพิจารณา
หรือไม่  โดยรายละเอียดท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย65  
     1. ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มรายบุคคลครอบคลุมค าฟ้องและข้อต่อสู้  
หากมีการแยกฟ้องหรือต่อสู้คดีของสมาชิกแต่ละราย เช่น การด าเนินคดีใด ๆ โดยสมาชิกกลุ่ม
รายบุคคลหรือต่อสมาชิกลุ่มรายบุคคล การรักษาผลประโยชน์ในการด าเนินคดีรายบุคคลนั้นจะท า
ไดดี้กวา่หากมีการปฏิเสธมิให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่  ซ่ึงศาลตอ้งพิจารณาวา่มีวิธีการอ่ืน
ในการยุติขอ้พิพาทหรือไม่ เช่น การให้ผูเ้สียหายทุกคนร่วมกนัฟ้อง (Joinder) หรือการให้ผูเ้สียหาย
เขา้ร่วมฟ้องคดีในภายหลงั (Intervention) จะสามารถอ านวยความยุติธรรมไดดี้กว่าการด าเนินคดี
แบบกลุ่มหรือไม่ หากวธีิเหล่านั้นดีกวา่ศาลก็จะสั่งไม่อนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
     2. เน้ือหาสาระของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เป็นการพิจารณาถึงขอ้พิพาทท่ีได ้
ยื่นฟ้องต่อศาลแลว้โดยหรือต่อสมาชิกลุ่มนั้นว่ามีลกัษณะอย่างไร และไดมี้การด าเนินการไปแลว้
เพียงใด  โดยประสงค์ให้ศาลพิจารณาจากคดีวา่ในกรณีท่ีมีสมาชิกกลุ่มไดย้ื่นฟ้องต่อศาลอ่ืนหรือ 
ถูกฟ้องต่อศาลอ่ืนแลว้ การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะป้องกนัการด าเนินคดีซ ้ าซ้อนโดยสมาชิกกลุ่ม
หรือไม่ (Duplicative Individual Actions) 
     3. ข้อเรียกร้องในการด าเนินคดีนั้นมีความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นการ
เฉพาะในการมุ่งท่ีจะด าเนินคดีในศาลใดศาลหน่ึงโดยเฉพาะหรือไม่  โดยเป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนในการฟ้องคดีหรือเป็นไปได้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความแตกต่างในผลแห่งคดีหรือไม่ และศาลท่ีจะเลือกให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เหมาะสมส าหรับแกปั้ญหาขอ้พิพาทหรือไม่ เช่น การสืบหาพยานหลกัฐาน ตารางนดัศาล  
     4. การด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการด าเนินคดี เช่น  
การจดัส่งค าบอกกล่าวแก่สมาชิกกลุ่ม ความสามารถในการร้องสอด การเสนอประเด็นพิจารณา
รายบุคคล เป็นตน้ 
      ในคดี Katz v. Carte Blanche Corp.66 โจทก์เป็นสมาชิกบัตรเครดิตของจ าเลย 
ท่ีเป็นบริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิต โจทก์ฟ้องคดีในนามของตนเองว่าจ าเลยไม่ได้เปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพียงพอเก่ียวกบัวิธีการค านวณค่าบริการทางการเงินจากสมาชิก และจ าเลยไดเ้รียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแต่ละคนเป็นเงินปีละ 15 ดอลล่าร์  จ  าเลยมีบริษัทสมาชิกบัตรเครดิต 
หลายแห่งโดยจ าเลยไดซ้ื้อใบเรียกเก็บค่าบริการจากบริษทัสมาชิกของจ าเลยในราคาส่วนลดแล้ว

                                                   
65 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม (น. 69). เล่มเดิม. 
66 Katz v. Blanche Corp, (1974) 496 F.2d 747. 
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น ามาเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในราคาเต็มตามท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี  คดีน้ีโจทก์ยื่นค าร้องขอให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนสมาชิกบตัรเครดิตทั้งหมดท่ีมิได้ใช้บตัรในทางธุรกิจ ซ่ึงตามกฎหมาย
เก่ียวกบับตัรเครดิตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้
ใช้บตัรเครดิตในทางธุรกิจเท่านั้น ศาลได้พิจารณาว่า การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวิธีพิจารณาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพกบัคดีดงักล่าว  แต่ขณะเร่ิมตน้ฟ้อง
โจทก์ฟ้องคดีในนามบุคคลธรรมดามิใช่ในนามของกลุ่มซ่ึงมิไดแ้สดงเง่ือนไขเบ้ืองตน้หรือลกัษณะ
ของคดีท่ีเหมาะสมของการด าเนินคดีแบบกลุ่มตาม Rule 23 (b) (1) หรือ (2)  ภายหลงัจากท่ีฟ้องแลว้
จึงร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยมิไดแ้สดงให้ศาลเห็นถึงเง่ือนไขในการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มตาม Rule 23 (b) (1) หรือ (2) ศาลจึงใช้อ านาจตาม Rule 23 (b) (3) เห็นสมควรให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้67 
     ในการขอฟ้องคดีแบบกลุ่มนั้น โจทก์จะตอ้งยื่นค าฟ้องโดยยกขอ้กล่าวอา้งของ
ตนเองและขอ้กล่าวอา้งของกลุ่ม และตอ้งยืน่ค  าขอ (motion) เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
ค าขอนั้นจะยื่นไปพร้อมกบัค าฟ้องหรือยื่นภายหลงัจากยื่นค าฟ้องแล้วก็ได้ โดยโจทก์จะตอ้งยื่น
เอกสารและหลกัฐานประกอบค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้องคดีแบบกลุ่ม รวมทั้งตอ้งระบุดว้ยวา่การ
ฟ้องคดีแบบกลุ่มท่ีขอนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมควรท่ีจะสั่งให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มตาม Rule 23 (b) 
(1) หรือ (2) หรือ (3) ด้วย และโจทก์มีหน้าท่ีในการน าสืบเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริง 
ในค าขอให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปตาม Rule 23 (b) ซ่ึงศาลมีดุลพินิจในการ 
ท่ีจะสั่งใหมี้การฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือไม่ก็ได้68 
     3.2.1.3 การบอกกล่าว 
     เม่ือศาลอนุญาตให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้ว เฉพาะคดีท่ีฟ้องตาม Rule 23 (b) (3)69 
โจทก์ท่ีเป็นผูฟ้้องคดีจะตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวเก่ียวกบัการฟ้องคดีแจง้ไปยงับุคคลท่ีตนทราบว่า
เป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีสามารถระบุตวัได้ โดยใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม 
ใช้สิทธิของออกจากกลุ่ม (Opt-Out) ไปก่อน เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งผกูพนัตามค าพิพากษา ส าหรับเน้ือหา 

                                                   
67 ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(น. 91 - 92). เล่มเดิม. 
68 From Material for Basic Course in Civil Procedure (P. 214), by Richard H. Field, Benjamin Kaplan and Kavin 

M. Clermont, 1990, New York: West Publishing. Copyright 1990 by West Publishing. (อ้างถึงใน การด าเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจ ากดั และประโยชน์ท่ีพึงได้รับ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 46 - 47). เล่มเดิม). 

69 โปรดดูภาคผนวก. 
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ในหนังสือบอกกล่าวตาม Rule 23 (c) (2) (A) – (B) นั้น ตอ้งระบุรายละเอียดให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
     (1) ศาลจะตดัสมาชิกนั้นออกจากกลุ่ม หากสมาชิกไดร้้องขอภายในวนัท่ีก าหนดไว ้
     (2) ค าพิพากษาไม่วา่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษ จะมีผลผกูพนัสมาชิกกลุ่มทั้งหมด
ท่ีไม่ไดร้้องขอใหต้ดัออกจากกลุ่ม และ 
     (3) สมาชิกท่ีไม่ได้ร้องขอให้ตดัออกจากกลุ่ม อาจแต่งทนายเพื่อให้ท าหน้าท่ี
แทนได ้
     ส าหรับวิธีการส่งหนังสือบอกกล่าวจะต้องพิจารณาจากสภาพขอ้เท็จจริงของ 
แต่ละคดี โดยทัว่ไปโจทก์จะตอ้งส่งค าบอกกล่าวท่ีไดศ้าลหรือเจา้หนา้ท่ีศาลไดล้งนามไปยงัสมาชิกกลุ่ม
ทุกคน หากทราบช่ือและท่ีอยู่ท่ีแน่นอนของสมาชิกกลุ่มก็ต้องส่งไปยงัสมาชิกคนนั้นโดยตรง  
หากไม่ทราบช่ือและท่ีอยู่ของสมาชิกจึงจะส่งโดยการประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพเ์พื่อแจง้ให้
สมาชิกกลุ่มทราบก็ได ้ และนอกจากจะตอ้งมีขอ้ความแจง้สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มดงักล่าวแลว้ 
โจทก์ตอ้งแจง้ให้สมาชิกกลุ่มทราบดว้ยว่า การพิจารณาคดีจนถึงขณะท่ีมีการแจง้ให้สมาชิกกลุ่ม
ทราบว่าคดีอยู่ในการพิจารณาขั้นตอนใดของศาล รวมทั้งแจง้ค าสั่งของศาลท่ีอนุญาตให้ด าเนินคดี
แบบกลุ่ม ลกัษณะของกลุ่มท่ีปรากฏชดัเจน ส่ิงท่ีศาลไดด้ าเนินการไปแลว้ และก าลงัจะด าเนินการ
ต่อไป สาระส าคัญของค าฟ้องและประเด็นส าคัญโดยสรุป และข้อมูลในการติดต่อสอบถาม
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัคดีเพิ่มเติม70 
     กรณีท่ีโจทกท์ราบถึงช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิกกลุ่มโดยชดัเจน แต่ไม่ไดส่้งหนงัสือ
บอกกล่าวโดยตรงไปยงัสมาชิกกลุ่ม ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีขดักบัหลกักระบวนการอนัชอบธรรม
ตามกฎหมาย (due process of law) ซ่ึงอาจท าให้สมาชิกกลุ่มยกข้ึนอา้งไดว้่าค  าพิพากษาในคดีนั้น 
ไม่ผกูพนัตนเอง โดยการบอกกล่าวจะตอ้งแจง้ให้สมาชิกทราบว่าสมาชิกมีความประสงคจ์ะอยูใ่น
กลุ่มหรือไม่ ถา้ไม่ประสงคจ์ะอยูใ่นกลุ่มจะตอ้งแจง้ความจ านงไปยงัศาลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นหนังสือบอกกล่าว หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม และเม่ือศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้วย่อมผูกพนัสมาชิกกลุ่มทุกคน  ส าหรับสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกตาม
ขั้นตอนดงักล่าวแลว้หากมีความประสงคท่ี์จะเขา้มาในคดีเพื่อรักษาสิทธิของตนแต่ไม่อาจมาศาลได ้
ก็อาจตั้งตวัแทนเป็นท่ีปรึกษาของตนเขา้มาในคดีไดต้าม Rule 23 (c) (2) (B)71 

                                                   
70 แหล่งเดิม. 
71 แหล่งเดิม. 
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     การบอกกล่าวตาม Rule 23 (c) (2) เป็นวิธีพิจารณาความส าหรับการฟ้องคดี 
แบบกลุ่มตาม Rule 23 (b) (3) ซ่ึงเป็นคดีท่ีก าหนดให้ปัญหาขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัของ
สมาชิกกลุ่มมีความส าคัญกว่าปัญหารายบุคคลของสมาชิกกลุ่มและการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
เป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาทท่ีดีกวา่วิธีอ่ืน โดยสมาชิกกลุ่มอาจประสงคจ์ะรักษาสิทธิของตนโดยเลือก
วธีิพิจารณาการระงบัขอ้พิพาทของตนได ้จึงตอ้งจดัให้มีการบอกกล่าวแก่สมาชิกกลุ่มทราบเพื่อให้
แสดงเจตนาท่ีจะออกจากกลุ่มเพื่อรักษาสิทธิของตนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้องคดีเพื่อเรียก
ค่าเสียหาย  ส่วนการฟ้องคดีตาม Rule 23 (b) (1) และ (2) นั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการส่งค าบอกกล่าว
เน่ืองจากกฎหมายไม่ไดใ้ห้สิทธิในการขอออกจากกลุ่มไวเ้พราะเป็นคดีท่ีมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่มท่ีมีลักษณะเดียวกัน ถ้ายินยอมให้สมาชิกแต่ละคนด าเนินคดีแยกต่างหาก 
จากกนัอาจท าให้ผลของค าพิพากษาแตกต่างกนัได ้อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มของคดีท่ีฟ้องตาม 
Rule 23 (b) (1) และ (2) ก็มีสิทธิไดรั้บค าบอกกล่าวเก่ียวกบัสถานการณ์ใด ๆ ในระหว่างพิจารณา 
เม่ือศาลเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะคุ้มครองผละประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มหรือเพื่อท าให้การ
ด าเนินคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรมตาม Rule 23 (d) (2) ได้  ซ่ึงวิธีการส่งค าบอกกล่าวนั้นจะส่งโดย
วธีิการใด ๆ ก็ได ้และไม่จ  าเป็นตอ้งส่งโดยตรงไปยงัสมาชิกทุกคนหรือวธีิการโฆษณา แต่ใชว้ิธีการ
ส่งค าบอกกล่าวท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดส าหรับแต่ละคดีก็เพียงพอแลว้72 
     3.2.1.4 ผลของค าพิพากษา 
     ผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตาม Rule 23 (c) (3) 
แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
     (1) ค าพิพากษาของศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตาม Rule 23 (b) (1) ท่ี
ลกัษณะคดีเป็นการป้องกนัความแตกต่างในผลของค าพิพากษา และ Rule 23 (b) (2) ท่ีลกัษณะคดี
เป็นการให้ศาลมีค าสั่งให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือมีค าพิพากษาให้
กลุ่มบุคคล  ค าพิพากษาในคดีลกัษณะน้ีจะมีผลผกูพนับุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มหรือท่ีศาลพิจารณาวา่
เป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อสมาชิกกลุ่มก็ตาม 
 
 
 
 

                                                   
72 แหล่งเดิม. 
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     (2) ค าพิพากษาของศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตาม Rule 23 (b) (3) ซ่ึงเป็น
คดีท่ีอนุญาตใหมี้การแสดงเจตนาออกจากกลุ่มได ้ ดงันั้น ค าพิพากษาจะมีผลผกูพนัต่อสมาชิกกลุ่ม
ผูท่ี้ไดรั้บหนังสือบอกกล่าวตาม Rule 23 (c) (2) และไม่ได้แสดงเจตนาออกจากกลุ่ม หรือผูท่ี้ศาล
พิจารณาเห็นวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อสมาชิกกลุ่มก็ตาม73  
     3.2.1.5 การถอนฟ้องและการประนีประนอมยอมความ 
     ตาม Rule 23 (e) ในกรณีท่ีศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ การถอนฟ้อง
หรือการประนีประนอมยอมความจะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากศาลเท่านั้น โดยศาลอาจมีค าสั่ง
ใหโ้จทกส่์งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัสมาชิกกลุ่มทั้งหมดก็ได ้เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มร้องสอด
เขา้มาเพื่อรักษาสิทธิของตน เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่ม การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิของสมาชิกกลุ่มโดยส่วนรวม  ดังนั้ น กฎหมายจึงก าหนดให้ศาลเข้ามามีส่วนในการ
คุม้ครองสิทธิของกลุ่มใหเ้ป็นไปดว้ยความยติุธรรม74 
     3.2.1.6 ค่าทนายความและเงินรางวลัทนายความ 
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา คู่ความแต่ละฝ่ายจะเป็นผูจ้่ายค่าทนายความให้แก่
ทนายความของตนเองโดยไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อค่าทนายความของคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงไม่วา่คู่ความ
ฝ่ายนั้นจะชนะหรือแพ้คดีก็ตาม (American Rule)  เวน้แต่ (ก) ศาลจะใช้อ านาจตามหลัก Equity  
สั่งให้คู่ความฝ่ายท่ีแพค้ดีจ่ายค่าทนายความให้แก่คู่ความฝ่ายท่ีชนะคดี เช่น กรณีท่ีคู่ความฝ่ายท่ีแพค้ดี
ไดฟ้้องคดีโดยไม่สุจริตหรือกลัน่แกลง้คู่ความอีกฝ่าย  หรือ (ข) มีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรบญัญติั
ให้คู่ความฝ่ายท่ีแพ้คดีจ่ายค่าทนายความให้แก่คู่ความฝ่ายท่ีชนะคดีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนฟ้องคดีต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อให้
บุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินไม่ดีฟ้องคดีต่อศาล75 
 
 

                                                   
73 ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(น. 100). เล่มเดิม. 
74 แหล่งเดิม. 
75 จาก รายงานการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์  (น. 17)  

(อดัส าเนา), ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ มปท. 
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     ค่าทนายความท่ีคู่ความจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ทนายความของตนก าหนดได ้2 วธีิ76 คือ 
     1. ก าหนดจากระยะเวลาท่ีทนายความใช้ในการฟ้องคดีซ่ึงค านวณเป็นชั่วโมง 
(Hourly Charge) โดยค่าทนายความท่ีทนายความจะไดรั้บในแต่ละชั่วโมงข้ึนอยู่กบัความยากง่าย 
ของคดีและความเส่ียงในการฟ้องคดี  
     2. ก าหนดจากจ านวนเงินค่าเสียหายท่ีจะไดรั้บจากการฟ้องคดี โดยก าหนดไวใ้น
อัตราร้อยละ 10 – 50 ของค่าเสียหายท่ีได้รับ (Contingency Fee)  การก าหนดค่าทนายความ 
ในลกัษณะดงักล่าว โจทกแ์ละทนายความจะท าสัญญากนัตั้งแต่ท่ีทนายความรับวา่ความให้วา่จะคิด
ค่าทนายความจากจ านวนเงินค่าเสียหายท่ีจะไดรั้บในจ านวนร้อยละเท่าไร และทนายความจะไม่ได้
รับค่าทนายความถา้แพค้ดี  ส่วนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการฟ้องคดีคู่ความเป็นฝ่ายรับผดิชอบ เวน้แต่ได้
ตกลงในสัญญาใหท้นายความเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ดว้ย 
     ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม การท่ีโจทก์จะตกลงกบัทนายความก่อนจะยื่นฟ้องคดีนั้น
เป็นการยาก เน่ืองจากกลุ่มยงัไม่มีตวัตนจนกวา่จะไดมี้การฟ้องคดีและไดรั้บอนุญาตจากศาลให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ดงันั้น ศาลจึงเป็นผูก้  าหนดค่าทนายความหลงัจากการพิจารณาคดีเสร็จส้ิน
หรือมีการประนีประนอมยอมความ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการใหเ้งินแก่ทนายความ77 
     ระบบการจ่ายเงินรางวลัทนายความของประเทศสหรัฐอเมริกาจะก าหนดอตัรา
เงินรางวลัทนายความไวไ้ม่เกินร้อยละ 33 แต่ไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลัทนายความ
ไวใ้นกฎหมาย ศาลจะให้ทนายความฝ่ายโจทก์ยื่นค าขอต่อศาล โดยในค าขอตอ้งระบุรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีท่ีทนายความได้ทดรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน ระยะเวลา 
การท างาน ค่าแรงงานของทนายความและระดบัความยากง่ายของคดี เพื่อเป็นเกณฑ์ใหศ้าลพิจารณา
ก าหนดเงินรางวลัให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์78  ทั้ งน้ี หากการด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่ประสบ
ความส าเร็จ ทนายความกลุ่มหรือผูแ้ทนโจทก์จะไม่มีสิทธิเรียกค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จากสมาชิกกลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้รียกร้องใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม79 

                                                   
76 แหล่งเดิม. 
77 From “Attorneys’ Fees in Class Actions Governed by Fee-Shifting Statues” The University of Chicago Law 

Review (p. 1007), by Martha Pacold, (68:2001). (อา้งถึงใน ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 102). เล่มเดิม). 

78 จาก การด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน (เอกสารอดัส าเนา) (น. 10), โดย วรรณชยั บุญบ ารุง และเรวดี ขวญัทองยิ้ม, 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. มปท. 

79 ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  

(น. 102). เล่มเดิม. 
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   3.2.2 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศแคนาดา 
     ประเทศแคนาดามีการปกครองเป็นอิสระจากประเทศองักฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867 
แต่ยงัคงความสัมพนัธ์กบัราชวงศข์องประเทศองักฤษอยู ่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 จงัหวดั 
และ 3 เขตการปกครอง (10 Provinces and 3 Territories) คล้ายกับระบบมลรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยแต่ละมลรัฐก็จะมีกฎหมายเก่ียวกบัวธีิพิจารณาคดีของตนเอง โดยเฉพาะในกรณี
ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงแต่ละมลรัฐต่างก็บญัญติักฎหมายแตกต่างจากกนั 
     ประเทศแคนาดาเร่ิมน าการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้
เม่ือปลายทศวรรษท่ี 70 (1970’s) โดยมลรัฐควิเบก (The Province of Quebec) เป็นรัฐแรกท่ีบญัญติั
การด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1008 เม่ือปี ค.ศ. 1978 
แต่เร่ิมมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มในช่วงทศวรรษท่ี 80 (1980’s) ศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เฉพาะในสถานการณ์พิ เศษ (Exceptional Circumstances) แต่เม่ือเข้าทศวรรษท่ี  90 (1990’s)  
การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดรั้บการยอมรับจากศาลสูงของประเทศแคนาดา (The Supreme Court of 
Canada) โดยในศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) มีจ  านวน 120 คดี และในศาลสูง (Superior 
Courts) มีจ  านวน 675 คดี80 ซ่ึงมลรัฐท่ีมีกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไดแ้ก่ มลรัฐออนตาริโอ  
มลรัฐควิเบค และมลรัฐบริติชโคลมัเบีย โดยเน้ือหาของกฎหมายของทั้งสามรัฐมีลกัษณะคลา้ยกบั 
Rule 23 ของ Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP ของประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่ไดมี้การ
ปรับปรุงเน้ือหาในบางส่วนเพื่อให้ใชก้ฎหมายไดส้ะดวกยิ่งข้ึน81  โดยรัฐออนตาริโอ (the Province 
of Ontario) มีพระราชบญัญัติว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (the Class Proceedings Act or CPA) 
ในปี ค.ศ. 1992  และรัฐบริติชโคลมัเบีย (the Province of British Columbia) มีพระราชบญัญัติว่า
ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มในปี ค.ศ. 1995 ตามรัฐออนตาริโอ82 
 
 

                                                   
80 รายงานการวิจัย Class Action (น. 23). เล่มเดิม. 
81 From “Class Actions: The Canadian Experience” Duke Journal of Comparative & International (p. 272), by 

Garry D. Watson, (Vol. 11, 2001). (อ้างถึงใน ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
มาตรา 39 กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 102). เล่มเดิม). 

82 รายงานการวิจัย Class Action (น. 23). เล่มเดิม. 

DPU



84 
 

     ส าหรับหลักเกณฑ์ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของแต่ละมลรัฐ 
ในประเทศแคนาดาท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี83 
     1. รัฐควเิบค  
      ในรัฐควิเบค บุคคลสามารถยื่นค าขอต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
ในกรณีท่ีสมาชิกมีขอ้เรียกร้องในขอ้กฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ีเหมือน คล้าย หรือเก่ียวเน่ืองกัน  
และขอ้เทจ็จริงนั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการพิจารณาแบบกลุ่ม 
      ค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งระบุลักษณะของกลุ่ม ประเด็น 
ขอ้พิพาทท่ีส าคญั และวธีิการแจง้ค าบอกกล่าวแก่สมาชิกกลุ่ม 
      สมาชิกกลุ่มสามารถขอออกจากการเป็นสมาชิกไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ในค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม สมาชิกท่ีมิไดข้อออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้ง
ถูกผกูพนัตามกระบวนพิจารณาและค าพิพากษาของศาล 
     2. รัฐออนตาริโอ 
      โครงสร้างกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของรัฐออนตาริโอมีความ
คล้ายกบัของรัฐควิเบค มีส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ จ านวนสมาชิกกลุ่มตั้งแต่สองคนข้ึนไปสามารถ 
ร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้หากปรากฏวา่สมาชิกมีขอ้เรียกร้องในประเด็นขอ้พิพาทอยา่งเดียวกนั
เพื่อแกไ้ขประเด็นขอ้พิพาทร่วมกนั  ศาลจะไม่ปฏิเสธการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงเพราะค าขอเป็น
การเรียกร้องเงินค่าเสียหายท่ีจะตอ้งประเมินความเสียหายของสมาชิกแต่ละคน  ค าสั่งอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะระบุลกัษณะของกลุ่ม ประเด็นขอ้พิพาท และก าหนดวิธีการและระยะเวลา 
ในการแสดงความประสงค์ออกจากสมาชิกกลุ่ม  ค  าบอกกล่าวการด าเนินคดีแบบกลุ่มและสิทธิใน
การแสดงความประสงค์ออกจากกลุ่มต้องส่งแก่สมาชิกกลุ่ม ค าพิพากษาของศาลจะไม่ผูกพนั
สมาชิกท่ีออกจากกลุ่ม  ในทางกลบักนัสมาชิกท่ีไม่ไดอ้อกจากกลุ่มยงัตอ้งผูกพนัตามค าพิพากษา  
กฎหมายของรัฐออนตาริโออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มไดท้ั้งฝ่ายของโจทกแ์ละของจ าเลย 
     3. รัฐบริติชโคลมัเบีย 
      กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มมีการบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 
ค.ศ. 1995 โดยก าหนดให้ศาลสามารถออกค าสั่งอนุญาตให้โจทก์หรือจ าเลยด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
หากมีสมาชิกตั้ งแต่สองคนข้ึนไป  โดยในคดีนั้ น มีประเด็นข้อพิพ าท เป็นอย่างเดียวกัน   
และการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นวิธีการท่ีเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขขอ้พิพาท
มากกว่า ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มของรัฐออนตาริโอ  

                                                   
83 รายงานการวิจัย Class Action (น. 23 - 25). เล่มเดิม. 
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การพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่พิจารณาในประเด็นขอ้พิพาทท่ีแท้จริงแห่งคดี  
แต่จะพิจารณาว่าคดีนั้นมีเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือไม่ และจ ากัดบุคคลท่ีจะเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
วา่จะตอ้งเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นรัฐบริติชโคลมัเบียเท่านั้น 
     ในปัจจุบัน หลายรัฐได้เร่ิมน าการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ โดยมีหลักการ 
คลา้ยกบั 3 รัฐ ขา้งตน้ ไดแ้ก่ รัฐซาสคาเชวนั (Saskatchewan) ไดอ้อกกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม (Class Action Act, 2001) เม่ือปี  2001 มีผลใช้บังคับตั้ งแต่ว ัน ท่ี  1 มกราคม 2002   
รัฐนิวฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์ (Newfoundland and Labrador) ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Act, 2001) เม่ือปี 2001 มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2002  
และรัฐมานิโทบา (Manitiba) ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Proceedings 
Act) มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2003  
     คดีท่ีใชว้ธีิการด าเนินคดีแบบกลุ่มในประเทศแคนาดา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
     1) คดีละเมิดกลุ่ม (Mass Tort Cases) เช่น คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโรงงานท่ี
ปล่อยแก๊สพิษ คดีผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากเหตุรถไฟฟ้าใตดิ้นชนกนั เป็นตน้ 
     2) คดีเก่ียวกับสัญญาหรือการฉ้อฉล เช่น คดีท่ีผูบ้ริโภคฟ้องว่ามีการโฆษณา
หลอกลวงหรือเกินความจริง คดีท่ีผูถื้อหุน้ขายหุน้ไปเพราะการฉอ้ฉล เป็นตน้ 
     3) คดีอ่ืน ๆ เช่น คดีส่ิงแวดลอ้ม คดีท่ีกลุ่มคนพื้นเมืองไดเ้รียกร้องสิทธิในท่ีดิน 
คดีฟ้องเรียกค่าสิทธิ (Royalties) ในดนตรี เป็นตน้ 
 
3.3 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) 
  หลกักฎหมายของกลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) 
มีหลกัการคุม้ครองประโยชน์ของเอกชนท่ีถือเป็นภาระหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะเม่ือจ าเป็นตอ้ง
คุม้ครองประโยชน์ของเอกชนจ านวนมากท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาท่ีรัฐมีหน้าท่ีตอ้ง
รับผดิชอบหรือเป็นประโยชน์ของสาธารณะ ซ่ึงรัฐมีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งดูแลส่วนรวม  กฎหมาย
จึงก าหนดให้รัฐได้รับมอบหมายเป็นตวัแทนของเอกชนในการด าเนินการปกป้องผลประโยชน์ 
ต่าง ๆ ให้เป็นส าคญั  เม่ือรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบก็จะกระจายหนา้ท่ีออกไปภายใตก้ฎหมายให้แก่
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐหรือกลุ่มองค์กรท่ีกฎหมายเห็นว่ามีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ถึงแมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐก็ตามเป็นผูด้  าเนินคดีปกป้องผลประโยชน์แทนบุคคลในกลุ่ม  
จะเห็นได้ว่าหลกัการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเอกชนเป็นผูด้  าเนินการแทนตามแนวคิดของระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) มีความแตกต่างไปจากระบบกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษร นอกจากปัญหาขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลจ านวนมากควรจะเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้ง
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เป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาและเยียวยาปัญหาแทนเอกชนแลว้ ยงัมีแนวคิดในเร่ืองของหลกัการ 
ในการค านวณค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) โดยส่วนหน่ึงถือว่าเป็นรางว ัล 
แก่เอกชนผูเ้สียหายท่ีได้รับเพิ่มเติมนอกจากความเสียหายจริงท่ีเกิดข้ึน  ขณะท่ีระบบกฎหมาย 
ลายลกัษณ์อกัษรจะไม่มีหลกัการเช่นน้ี จึงไม่เป็นแรงจูงใจในการด าเนินคดีโดยเอกชนเป็นหลกั  
นอกจากน้ี ยงัมีความแตกต่างในเร่ืองหลกัค่าตอบแทนทนายความ เน่ืองจากระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีนั้นทนายความมีรายไดจ้ากการวา่ความท่ีเกิดจากผลแพช้นะของคดีได ้(Contingency Fee) 
การเรียกค่าว่าความในลกัษณะดงักล่าวเป็นแรงจูงใจส่วนหน่ึงท่ีท าให้ทนายความดูแลรักษาและ
ปกป้องผลประโยชน์ของลูกความและพร้อมท่ีจะรับเร่ืองเพื่อด าเนินคดีต่อ โดยเป็นแรงผลกัดนัให้
ด าเนินการแทนกนัในคดีแบบกลุ่มเพื่อให้ด าเนินไปได้ เน่ืองจากมีผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีเกิดจาก
การตอบแทนการลงทุนลงแรงไปดังกล่าว  ขณะท่ีระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีหลักการ 
ท่ีแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ การเรียกค่าตอบแทนในลักษณะท่ีข้ึนอยู่กับผลแพ้ชนะของคดี 
จะไม่เป็นท่ียอมรับเน่ืองจากมีลกัษณะผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเกินไปและขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ
ของทนายความ  และหลกัการสุดทา้ยคือ ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรปฏิเสธแนวคิดในการให้
เอกชนด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ของสาธารณะ เน่ืองจากรัฐมีอ านาจ
หน้าท่ีต้องจดัการดูแลด้วยตนเองหรือผ่านองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีมีลักษณะของการ
ท างานเพื่อส่วนรวมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่84 
   3.3.1 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
     ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่มีกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดย
เอกชน แต่มีการด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน 2 ลกัษณะ คือ การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยองค์กรเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Association’s Suit) และการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
(Administration’s Suit) ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการด าเนินคดีแทนผูเ้สียหายจ านวนมากของกลุ่มประเทศ
ท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     3.3.1.1 การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Association’s Suit) 
     การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น จะมีการจดัตั้ง
องคก์รข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ีบญัญติัให้อ านาจองคก์รสาธารณะด าเนินคดีแทนผูอ่ื้น เช่น 
สมาคมทางการค้า (Trade – Unions) มีอ านาจฟ้องคดีท่ี เก่ียวกับการท าธุรกิจ เช่น คดีแรงงาน  
มีกฎหมายบญัญติัใหส้มาคมทางการคา้มีฐานะเป็นผูแ้ทนเอกชนท่ีไดรั้บความเสียหายเพื่อด าเนินคดี

                                                   
84 รายงานการวิจัย Class Action (น. 5-6). เล่มเดิม. 
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ต่อกระท าผูล้ะเมิดได้ หากปรากฏว่าความเสียหายท่ีเอกชนได้รับนั้นมีผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะหรือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยในทางธุรกิจ 
     นอกจากน้ี ยงัมีสมาคมท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายพิเศษโดยมีการมอบอ านาจ 
ในการด าเนินคดีของสมาคมไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีจดัตั้งสมาคมนั้น เช่น สหพนัธ์ต่อตา้นโรคพิษ
สุราเร้ือรัง (Leagues Against Alcoholism)  สมาคมต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว (Antiracist Societies)  
สมาคมต่อตา้นบุหร่ี  สมาคมคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้85 
     ตามกฎหมายเอกชนของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น สมาคมต่าง ๆ สามารถ
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อประโยชน์สาธารณะตามวตัถุประสงค์ของสมาคมนั้นได้ต่อเม่ือมีกฎหมาย
บัญญัติรับรองเอาไว ้หรือเป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐ หรือได้รับมอบอ านาจจากสมาชิก  
ของสมาคมใหด้ าเนินคดีทางศาลได ้มีรายละเอียดดงัน้ี86 
     1. กรณีท่ีกฎหมายก าหนด 
     เม่ือมีกฎหมายก าหนดให้สมาคมมีอ านาจในการด าเนินคดีทางศาลตาม
วตัถุประสงค์ของสมาคมได ้แต่กฎหมายจะก าหนดเง่ือนไขในการด าเนินคดีทางศาลของสมาคม
แตกต่างกนัไป แมส้มาคมท่ีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัก็อาจมีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายท่ีแตกต่างกันได้ โดยสามารถแยกและก าหนดเง่ือนไขของการมอบอ านาจของ
กฎหมายไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัตวัสมาคมและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการฟ้องคดี ดงัน้ี 
     (1) เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัสมาคม 
     การท่ีกฎหมายก าหนดให้สมาคมใดมีอ านาจฟ้องคดีมีข้อพิจารณาจาก
วตัถุประสงคข์องสมาคมนั้นวา่ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่สมาคม
จะตั้งใจด าเนินการตามอ านาจท่ีกฎหมายให้ไว ้ และยงัตอ้งพิจารณาจากระยะเวลาของการจดัตั้ง
สมาคมดว้ยวา่ไดก่้อตั้งมาเป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อเป็นหลกัประกนัในความตั้งใจและความมัน่คง
ของสมาคมและช่วยป้องกนัมิให้มีการจดัตั้งสมาคมข้ึนเพียงเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินคดีใด 
คดีหน่ึงเท่านั้ น  ส าหรับตัวอย่างของสมาคมท่ีท าหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สมาคม
คุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภู มิศาสตร์ สมาคมคุ้มครองส่ิงแวดล้อม สมาคมศึกษาและคุ้มครอง
โบราณสถาน สมาคมต่อตา้นการด่ืมสุรา สมาคมคุม้ครองแหล่งตน้น ้า  อยา่งไรก็ตาม แมบ้างสมาคม 
 

                                                   
85 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม (น. 76). เล่มเดิม. 
86 การด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน (เอกสารอดัส าเนา) (น. 16). มปท. 
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จะมีวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาก่อตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ก็ยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อฟ้องคดีดว้ย เช่น สมาคมคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
     (2) เง่ือนไขเก่ียวกบัการฟ้องคดี 
     กฎหมายอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้างสมาคมจะด าเนินการฟ้องคดีไดต่้อเม่ือไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูเ้สียหายก่อน ซ่ึงหมายถึงผูเ้สียหายท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บความเสียหายจาก
การกระท าละเมิด เน่ืองจากกฎหมายไม่ถือว่าสมาคมเป็นผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง  โดยเง่ือนไขเก่ียวกบั
ความยินยอมของผูเ้สียหายน้ีมกัเป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความเป็นส่วนตวัท่ีผูเ้สียหายไม่ตอ้งการ 
จะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการด าเนินคดีด้วยตนเอง เช่น การละเมิดทางเพศ  
การเหยยีดผวิ เป็นตน้ 
     2. กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐ 
     การท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้สมาคมใดฟ้องคดีได้ตามวตัถุประสงค์ของ
สมาคมเน่ืองจากมีกฎหมายให้อ านาจไว ้ แต่ขอบเขตการใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐยงัมีความ
ไม่แน่นอน เน่ืองจากบางกรณีมีกฎหมายก าหนดเง่ือนไขการให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐไว ้ 
แต่บางกรณีไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขไวแ้ต่อยา่งใด  แต่ไม่วา่กฎหมายจะก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณา
อนุญาตไวห้รือไม่ก็ตาม หน่วยงานของรัฐยงัมีสิทธิไม่อนุญาตก็ไดแ้มว้า่สมาคมนั้นจะไดด้ าเนินการ
ตามเง่ือนไขครบถว้นแลว้ก็ตาม เน่ืองจากเป็นอ านาจดุลพินิจไม่ใช่อ านาจผกูพนั  แต่การใชดุ้ลพินิจ
จะต้องถูกต้องตามหลักทั่วไปของกฎหมายปกครองซ่ึงตุลาการศาลปกครองจะเป็นผูท้  าหน้าท่ี
ตรวจสอบการใชอ้ านาจในกรณีท่ีมีการโตแ้ยง้วา่หน่วยงานของรัฐใชอ้  านาจโดยมิชอบ   
     แม้ว่าขอบเขตการใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐจะมีความไม่แน่นอน  
แต่กฎหมายก็ไดก้  าหนดเง่ือนไขและแนวทางในการอนุญาตใหก้บัสมาคม ไดแ้ก่ 
     (1)  จ านวนสมาชิกของสมาคม  กฎหมายบางฉบบัจะก าหนดจ านวนสมาชิกของ
สมาคมไวเ้ป็นจ านวนท่ีแน่นอน เช่น สมาคมเก่ียวกบัทหารผ่านศึกและผูป้ระสบภยัจากสงคราม 
หากเป็นสมาคมระดับประเทศจะตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อยสามพนัคน แต่โดยส่วนใหญ่กฎหมาย
มกัจะก าหนดไวว้่าสมาคมจะต้องมีจ านวนสมาชิกพอสมควรหรือเพียงพอด้วย ซ่ึงการก าหนด 
ในลกัษณะดงักล่าวแมว้่าจะไม่ชดัเจนและไม่แน่นอน แต่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจได้
ตามความเหมาะสมในแต่ละค าขอ และสามารถพิจารณาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินแห่งใด
โดยเฉพาะได ้
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     (2)  ความเป็นอิสระ  เง่ือนไขน้ีมักก าหนดไวใ้นกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของสมาคม เช่น สมาคมผูบ้ริโภค ตามมาตรา 2 แห่งรัฐบญัญติัฉบบัท่ี 88-14 ลงวนัท่ี 5 
มกราคม ค.ศ. 1988 ก าหนดว่า สมาคมนั้นจะตอ้งมีอิสระโดยเด็ดขาดจากผูป้ระกอบการ เน่ืองจาก
อาจมีผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่สมาคมเพื่อให้มีการเคล่ือนไหว
ต่อตา้นหรือฟ้องคดีกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งได ้เป็นตน้ 
     (3)  ค่าบ ารุง  มกัจะก าหนดรวมไวก้บัจ านวนสมาชิก กล่าวคือ ก าหนดวา่สมาชิก
ของสมาคมนั้น ๆ จะตอ้งมีฐานะเป็นสมาชิกท่ีไดช้ าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
ยนืยนัถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมท่ีแทจ้ริง 
     (4)  ประสบการณ์และความเก่าแก่  ส่วนใหญ่กฎหมายก าหนดไวต้ั้งแต่หน่ึงปีถึง
หา้ปี ยกเวน้สหพนัธ์การกีฬาและสมาคมชาวประมงท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขในเร่ืองน้ีเอาไว ้
     เม่ือสมาคมได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐแล้วจะไม่มีก าหนดเวลาส้ินสุด 
ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีจะตอ้งตรวจสอบว่าสมาคมยงัคงปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ หากต่อมาไม่มีเง่ือนไขดงักล่าวหรือเปล่ียนแปลงไป หน่วยงานของรัฐ
สามารถใชสิ้ทธิเพิกถอนการอนุญาตให้ฟ้องคดีได ้ยกเวน้กรณีสมาคมผูบ้ริโภคท่ีกฎหมายก าหนด
ระยะเวลาไวห้้าปี สมาคมผูเ้ล่นหุน้ก าหนดเวลาไวส้ามปี และเม่ือครบก าหนดแลว้จะตอ้งขออนุญาต 
โดยแสดงเอกสารหลกัฐานตามเง่ือนไขต่าง ๆ ใหม่ 
     3. กรณีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสมาชิก 
     กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสยอมใหส้มาคมฟ้องคดีเพื่อปกป้องส่วน
ไดเ้สียของส่วนรวมโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บมอบอ านาจจากหน่วยงานของรัฐใน 2 กรณี ไดแ้ก่ 
     (1)  กรณีท่ีสมาชิกของสมาคมรวมตวัเพื่อส่วนได้เสียเฉพาะของแต่ละบุคคล  
ตามค าพิพากษาศาลสูงสุดฝร่ังเศสฉบบัลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1929 ไดย้อมรับการใหส้มาคม
สามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายท่ีสมาชิกของสมาคมมีสิทธิไดรั้บ แต่จ ากดัขอบเขตเฉพาะ 
ในเร่ืองของความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น โดยวินิจฉัยว่า สมาชิกของสมาคมสามารถท่ีจะฟ้องคดี
ร่วมกนัโดยสมาคมไดห้ากสมาชิกแต่ละคนสามารถฟ้องคดีดงักล่าวเป็นการส่วนตวัได ้โดยความ
เสียหายท่ีสมาคมไดรั้บถือเป็นความเสียหายโดยส่วนรวมของสมาชิกของสมาคม 
     (2)  กรณีท่ีสมาชิกของสมาคมรวมตัวกันเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของสังคม
ส่วนรวมซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป  สิทธิในการฟ้องคดีของสมาคมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นส่วนได้เสียของ
สังคมส่วนรวมอาศยัมูลเหตุมาจากกรณีท่ีเป็นการปกป้องส่วนไดส่้วนเสียของสมาชิกและเป็นเร่ือง
การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของสมาคมท่ีจะปกป้องส่วนได้เสียของสังคมส่วนรวม เช่น  
ค าพิพากษาศาลสูงสุดฝร่ังเศสฉบบัลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982 วินิจฉัยว่า เน่ืองจากสมาคม 
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CORA มีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาและคุม้ครองนกท่ีอพยพมา สมาคมจึงมีส่วนไดเ้สียโดยตรง
กบัการกระท าท่ีเป็นการคุกคามและท าให้นกดงักล่าวตาย จึงเป็นความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงและเป็นเร่ืองส่วนตวัของสมาคมเม่ือพิจารณาถึงวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมของสมาคม 
     3.3.1.2 การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ (Administration’s Suit) 
     หน่วยงานของรัฐท่ีจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีด าเนินคดีแทนในประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส คือ อยัการฝร่ังเศส (The Ministere Public)  โดยอยัการฝร่ังเศสอาจเป็นผูด้  าเนินคดีทางแพ่ง
ในฐานะคู่ความหรือร้องสอดเขา้เป็นคู่ความแทนบุคคลอ่ืนนั้นสามารถกระท าไดโ้ดยสมคัรใจ หรือ
โดยมีผูย้ื่นค าขอให้อยัการฝร่ังเศสเป็นคู่ความในคดีท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากน้ี ยงัอาจร้องสอด 
เป็นคู่ความในคดีเพื่อเสนอความเห็นในกฎหมายท่ีเป็นสาระส าคญัไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ ในคดีท่ี
อยัการฝร่ังเศสอาจไดรั้บค าขอใหร้้องสอดเป็นคู่ความเพื่อเสนอความเห็นกฎหมาย ไดแ้ก่ (1) การยื่น
ฟ้องคดีเก่ียวกบัการเป็นผูอ้นุบาลของบุคคลผูไ้ร้ความสามารถ หรือการรับรองหรือการเปล่ียนแปลง
สิทธิการเป็นผูอ้นุบาล  (2) กระบวนวธีิพิจารณาท่ีก าหนดให้ห้ามด าเนินคดีเป็นการชัว่คราวและการ
รวมคดีส าหรับคดีท่ีไม่อาจช าระหน้ีได ้(Indebtness) ของบุคคลผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือลม้ละลาย
และการลงโทษประการอ่ืน และในคดีท่ีเก่ียวกบัสถานะของบุคคล  และ (3) การด าเนินคดีเพื่อช าระ
บญัชี และการด าเนินคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัความรับผดิของกรรมการบริษทั   
     เม่ืออยัการฝร่ังเศสไดรั้บค าขอดงักล่าว ก็มีหน้าท่ีท าความเห็นกฎหมายโดยศาล
อาจเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินค าขอท่ีขอให้อยัการร้องสอดเขา้เป็นคู่ความในคดี  นอกจากน้ี อยัการ
ฝร่ังเศสยงัมีอ านาจโต้แยง้ค าสั่งหรือนโยบายสาธารณะ (Order Public) ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ค าสั่งหรือนโยบายดงักล่าวขดัต่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครอง
สิทธิของผูบ้ริโภค เป็นตน้87 
     ส าหรับการคิดค่าธรรมเนียมทนายความ ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ทนายความสามารถตกลงค่าธรรมเนียมทนายความกบัลูกความไดอ้ยา่งอิสระโดยจดัท าเป็น
หนงัสือ ทั้งน้ี การก าหนดค่าธรรมเนียมทนายความสามารถพิจารณาไดจ้ากสถานะทางการเงินของ
ลูกความ ลกัษณะคดี ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยทนายความ ความมีช่ือเสียงและคุณวุฒิของทนายความ 
ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณี  อย่างไรก็ตาม การคิดค่าธรรมเนียมทนายความโดยพิจารณาจากผล
ของคดี (The Outcome of Case; Agreement Quota Litis) ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสยอมให้มีได้

                                                   
87 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอวแ์ละซิวลิลอว ์(น. 84-85). เล่มเดิม. 
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เฉพาะการพิจารณาล่วงหนา้เพื่อเป็นค่าบริการส าหรับการเตรียมคดีเท่านั้น  แต่หากเป็นการตกลงใน
ผลแห่งคดีเพียงอยา่งเดียว (Pure Quota Litis) จะมีผลเป็นโมฆะทนัที88 
     กล่าวโดยสรุป ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
โดยองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Association’s Suit) และการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยหน่วยงาน
ของรัฐ (Administration’s Suit) เท่านั้ น   อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอให้น าหลักการเก่ียวกับ 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
แต่มีการจ ากัดขอบเขตของการบังคับใช้ไว้เฉพาะคดีเก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคเท่านั้ น  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นเพียง
ขอ้เสนอเท่านั้น ยงัไม่ทราบผลเป็นท่ีแน่ชดัว่ารัฐบาลเสียงขา้งมากจะมีความเห็นเช่นใด89  และเม่ือ
ว ัน ท่ี  2 พฤษภาคม ค.ศ . 2013 คณะรัฐมนตรีแห่งประเทศสาธารณ รัฐฝร่ังเศสได้รับ ร่าง
พระราชบญัญติัผูบ้ริโภคซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลท่ีให้แก่ผูบ้ริโภคให้ดีข้ึนและสิทธิตามสัญญาให้
เขม้แข็งข้ึน รวมถึงเพิ่มอ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัให้มีการ
ฟ้องคดีแบบกลุ่มตามพระราชบญัญัติผูบ้ริโภคอีกด้วย โดยรัฐสภาฝร่ังเศสได้รับรองเม่ือวนัท่ี 3 
กรกฎาคม ค.ศ. 2013 และวฒิุสภาไดป้รับปรุงแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน ค.ศ. 2013 โดยคาดวา่จะมี
การรับรองขั้นสุดทา้ยในปี ค.ศ. 201490 
   3.3.2 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
     ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่ปรากฏว่ามีบทบญัญติัท่ีให้เอกชนมี
สิทธิด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  อยา่งไรก็ตาม มาตรการทาง
กฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้กฎหมายรองรับในกรณีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวน
มากท่ีอยูภ่ายใตข้อ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั ดงัน้ี91 
 

                                                   
88 From “Mass tort litigation in Germany and Switzerland” Duke Journal of Comparative & International Law 

(Spring/Summer, 2001), by Gerhard Walter available from http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol11/iss2/10/, (อ้ า ง ถึ ง ใน 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอวแ์ละซิวลิลอว ์(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 86). เล่มเดิม). 

89 จาก ค าช้ีแจงของฝ่ายเลขานุการ เร่ือง การพฒันาการของกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา วนัท่ี 8 มีนาคม 2548 (น. 1), ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

  90 France: introduction of Class Actions expected in early 2014 ,  สื บ ค้ น  1 6  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  จ า ก 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e105cf6-9818-432b-a26d-95df828a1c7d  

91 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์ (น. 86 - 87). เล่มเดิม.  
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     3.3.2.1 การด าเนินคดีทางแพง่โดยองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Verbandsklage) 
     องค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สมาคมทางการค้า หอการค้า สมาคม 
เพื่อผูบ้ริโภค สามารถเป็นผูแ้ทนคดีแทนบุคคลผูเ้สียหายเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลให้มีค  าสั่ง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อห้ามกระท าการโฆษณาโดยฉอ้ฉลแก่ประชาชนได ้ ในการฟ้องคดีนั้นสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ตอ้งอาศยัการร้องทุกข์ของผูเ้สียหาย และเป็นการฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้ศาลมี
ค าสั่งอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น  โดยไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายได ้เช่น การฟ้องขอให้
ศาลมีค าสั่งหา้มมิใหจ้  าเลยกระท าการโฆษณาอนัเป็นการหลอกลวงใหป้ระชาชนใหห้ลงเช่ือ เป็นตน้ 
     3.3.2.2 การจดัตั้งกองทุน (Fund solution) 
     ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้การออกกฎหมายก าหนดใหมี้การจดัตั้ง
กองทุนส าหรับบุคคลท่ีเกิดมาและติดเช้ือเน่ืองมาจากยา Contergen โดยก าหนดให้ผูผ้ลิตยาดงักล่าว
มีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจ านวนท่ีแน่นอน (Certain amounts) ให้กับกองทุน และก าหนด
วิธีการจดัการเงินให้แก่ผูท่ี้ใช้ยาและได้รับอนัตรายดังกล่าว  นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนเพื่อความ
เสียหายส าหรับผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น กองทุนเพื่อความ
เสียหายส าหรับทาสแรงงานในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยก าหนดให้ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและผูป้ระกอบการของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีจา้งทาสแรงงาน
เหล่านั้นตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุน เป็นตน้  กองทุนดงักล่าวจึงมีลกัษณะเป็นกลไกทางกฎหมายท่ีมีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประนีประนอมยอมความในการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
     3.3.2.3 ค่าทนายความ 
     การก าหนดค่าทนายความในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีข้ึนอยูก่บัความ
ยากง่ายของประเด็นในคดี (Value of The Subject Matter) ซ่ึงจะมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 
โดยเปรียบเทียบกับรูปคดี เวลา และความยากง่ายของกฎหมายท่ีใช้  แต่หากข้อตกลงเร่ือง 
ค่าทนายความมีลกัษณะเป็นการจ่ายค่าทนายความท่ีไม่แน่นอนแลว้ การคิดค่าทนายความดงักล่าว
จะไม่มีผลบงัคบัระหวา่งทนายความและคู่ความ92 
 
 
 
 

                                                   
92 แหล่งเดิม. 
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   3.3.3 การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศบราซิล 
     ประเทศบราซิลไดมี้การพฒันาหลกัการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยก าหนดรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกบัสังคมของตนเอง ซ่ึงมีความแตกต่างกบัจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในอดีตนักกฎหมายของประเทศบราซิลมีความคิดเชิงลบต่อการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มเป็นอย่างมาก และเห็นว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงเน่ืองจากมีการ
ก าหนดค่าทนายความในอตัราสูง รวมถึงเงินชดเชยจ านวนมากท่ีจ าเลยอาจตอ้งจ่ายเพื่อชดเชยความ
เสียหาย และมีการก าหนดเงินรางวลัซ่ึงมีลกัษณะในเชิงลงโทษ  นอกจากน้ี ยงัอาจเป็นการให้ศาล
สร้างนโยบายสาธารณะอนัเป็นการแทรกแซงการปฏิบติังานของสภานิติบญัญติั  จึงไดมี้การพฒันา
กฎหมายใหมี้ลกัษณะเฉพาะและเหมาะสมกบัการด าเนินคดีกบัประเทศของตน93  
      โดยกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศบราซิลบญัญติัอยู่ใน 
Public Civil Action Act และ Consumer Code มีหลกัการดงัน้ี 
     3.3.3.1 แนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มและประเภทแห่งสิทธิ 
     การด าเนินคดีแบบกลุ่มในประเทศบราซิล เรียกว่า Collective Action ซ่ึงให้
ความส าคญักบัสิทธิและการด าเนินคดีท่ีมีลกัษณะเพื่อส่วนรวม โดยไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะสมาชิกกลุ่ม 
ท่ีเก่ียวข้องเท่านั้ นท่ีจะเป็นคู่ความในคดีได้ แต่ยงัรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่มสามารถ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ด้วย เช่น สมาคมท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี  
หรือพนักงานอัยการ  ในประเทศบราซิลมีแนวคิดเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล (Subjective Right)  
เป็นแนวคิดหลกัในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรวา่ หากโจทกไ์ม่มีสิทธิท่ีรับรองไวต้ามกฎหมาย
ก็ไม่อาจประสบความส าเร็จในชั้ นศาลได้ ดังนั้ น การบัญญัติให้ มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
จึงจ าเป็นต้องมีการรับรองสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย 94  ซ่ึงตามมาตรา 81 ของ 
Consumer Code95 ได้บัญญัติแยกประเภทของสิทธิท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่ม (Group Right) ออกเป็น  

                                                   
93 From “Class Actions in Brazil - A Model for Civil Law Countries” The American Journal of Comparative Law 

vol. 51 (2003); 324, by Antonio Gidi. อา้งใน ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 
กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 121). เล่มเดิม. 

94 From “Class Actions in Brazil - A Model for Civil Law Countries” The American Journal of Comparative Law 

vol. 51 (2003); 344 – 349, by Antonio Gidi. แหล่งเดิม. 
95 Brazilian Consumer Code, Art. 81. “The collective protection shall be allowed to the case of: 

    I. Diffuse interests or rights, meaning the transindividual, indivisible interests or rights held by indeterminate 
person linked by factual circumstances; 
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3 ประ เภท  ได้แ ก่  Diffuse Right, Collective Right และ  Homogeneous Individual Right ท าให ้
วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มถูกแยกตามประเภทของสิทธิท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มดว้ย โดยการด าเนินคดี
เพื่อคุม้ครองสิทธิแต่ละประเภทและขอบเขตของค าพิพากษาจะมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย 
โดย Diffuse Right และ Collective Right คือ สิทธิส่วนรวมท่ีเป็นของทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงจะไดรั้บการ
คุ้มครองโดยค าสั่งหรือการชดใช้ค่าเสียหายให้กับกลุ่มทั้ งหมด ส่วน Homogeneous Individual 
Right เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนหลายคนท่ีรวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเฉพาะบุคคล
ดว้ยการฟ้องคดีแบบกลุ่มซ่ึงสิทธิท่ีมีลกัษณะดงักล่าวสามารถแยกต่างหากจากกนัเป็นรายได ้โดย
สิทธิทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี96 
     1) Diffuse Right คือ สิทธิเหนือสิทธิส่วนบุคคล (Tranindividual Right) สิทธิ
ดงักล่าวไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ และไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisible)   
และเป็นสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน และไม่ได้เก่ียวข้องกันมาก่อน  
แต่จะเก่ียวขอ้งกนัโดยสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงในกรณีใดกรณีหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเรียกสิทธิ
ประเภทน้ีวา่ “สิทธิชุมชน” 
     สิทธิชุมชนมกัปรากฏอยูใ่นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เช่น สิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั สิทธิท่ีจะไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ สิทธิท่ีจะไดใ้ช้แม่น ้ าท่ีสะอาด 
สิทธิท่ีจะไดรั้บการโฆษณาตามความเป็นจริง หรือสิทธิท่ีจะไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีปลอดภยั ซ่ึงสิทธิดงักล่าว
เป็นสิทธิของทุกคนในชุมชน ไม่ใช่ของรัฐบาลหรือองค์กรอ่ืนใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่เป็น
สิทธิท่ีอยู่ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับประโยชน์สาธารณะแต่อยู่เหนือสิทธิส่วนบุคคล และ 
ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นขอ้เรียกร้องของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการส่วนตวัได ้ ดงันั้น ในการ
คุม้ครองสิทธิประเภทน้ีในศาลจึงเป็นการคุม้ครองสิทธิส่วนรวมท่ีมีร่วมกนัของทุกคนในชุมชน 
เช่น คดีเก่ียวกับการท าให้น ้ าในอ่าวสกปรก การท าให้น ้ าสะอาดถือเป็นประโยชน์ของทุกคน 
ในชุมชนเพราะอ่าวมิใช่ของบุคคลใดโดยเฉพาะ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุม้ครองสิทธิชุมชน 
ศาลอาจมีค าสั่งในคดีไดห้ลายลกัษณะ เช่น สั่งห้ามมิให้จ  าเลยกระท าการท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อีกต่อไป หรือสั่งให้จ  าเลยท าให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสั่งให้จ  าเลยชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่
ชุมชนทั้งหมด หรือให้กระท าการใด ๆ เพื่อเยียวยาความเสียหายตามท่ีศาลเห็นสมควรเป็นกรณีไป 

                                                                                                                                                  
    II. Collective interest or rights, meaning the transindividual, indivisible interests or rights held by a group, 

category or Class of persons linked to each other or to opposing party by a common legal relationship; or  
    III. Homogeneous individual interests or rights, meaning those stemming from a common origin.” 
96 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจ ากดั และประโยชน์ท่ีพึงได้รับ (น. 68 - 70). เล่มเดิม. 
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หรือจะสั่ งให้ชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายทั้ งหมดท่ี เกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมก็ได ้ 
โดยค่าเสียหายดงักล่าวจะตกเป็นของกองทุนของรัฐเพื่อใชใ้นการคุม้ครองสิทธิชุมชนต่อไป 
     อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนนั้นไม่เป็นการจ ากัดสิทธิ 
ส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่มท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายของจ าเลยซ่ึงเป็นการกระท าเดียวกนั กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เฉพาะตวัเป็นคดีโดยล าพงั หรือจะฟ้องร่วมกนัเป็นคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกค่าเสียหายของแต่ละบุคคล
ในกลุ่ม (Individual Class Action) เป็นอีกคดีหน่ึงต่างหากก็ได้ ซ่ึงจะเห็นต่อไปว่า Homogeneous 
Individual Right เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิชุมชนดว้ย 
     2) Collective Right คือ สิทธิท่ีไม่ได้เป็นของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ 
และไม่สามารถแบ่งแยกไดเ้ช่นเดียวกบัสิทธิชุมชน แต่เป็นสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน หรือคู่ความฝ่ายตรงขา้มโดยความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย  โดยผูท่ี้เป็น
สมาชิกกลุ่มจะมีลกัษณะชดัเจนหรืออาจเรียกไดว้า่เป็นสิทธิร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลท่ีซ้ือ
สินคา้ประเภทเดียวกันและได้รับความเสียหายจากสินคา้นั้น หรือกรณีบุคคลท าบตัรเครดิตจาก
บริษัทเดียวกันและต่างถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษทัประกัน
สุขภาพปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเป็นโรคบางชนิด เป็นตน้  สิทธิประเภทน้ีจึงเป็น
สิทธิท่ีมีร่วมกนัจากขอ้กฎหมายหรือขอ้สัญญาเดียวกนั ซ่ึงสมาชิกกลุ่มบางคนอาจชนะคดีในการ
ฟ้องส่วนตวัแต่บางคนอาจแพค้ดี 
     3) Homogeneous Individual Right คือ สิทธิของบุคคลทัว่ไปท่ีมีร่วมกนัซ่ึงเป็น
สิทธิท่ีสามารถแบ่งแยกได ้อาจเรียกไดว้า่เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ร่วมกนั การด าเนินคดีส าหรับ
บุคคลท่ีมีสิทธิร่วมกันกลุ่มน้ีอยู่ภายในเง่ือนไขท่ีผูเ้สียหายแต่ละคนต้องเสียหายจากเหตุการณ์
เดียวกันและฟ้องคดีร่วมกนัเพื่อเรียกค่าเสียหายของแต่ละคน ซ่ึงสิทธิประเภทน้ีเกิดจากมูลเหตุ
พื้นฐานเดียวกนั หรือเกิดจากขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั 
     การแยกประเภทสิทธิ เป็นกลุ่มของประเทศบราซิลทั้ ง 3 ประเภทข้างต้น  
สามารถแบ่งระดบัชั้นของสิทธิได ้2 ระดบั ดว้ยกนั97 คือ 

                                                   
97 From “Class Actions in Brazil - A Model for Civil Law Countries” The American Journal of Comparative Law 

vol. 51 (2003); 351 - 354, by Antonio Gidi. (อ้างถึงใน การด าเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจ ากัด และ
ประโยชน์ท่ีพงึไดรั้บ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 70 - 71) เล่มเดิม). 
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     1) Transindividual Right ได้แก่ สิทธิชุมชน หรือสิทธิร่วมกันของกลุ่มบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยความสัมพนัธ์ทางกฎหมายหรือมีขอ้เท็จจริงเดียวกนั ซ่ึงในท่ีน้ี
หมายถึง Diffuse Right และ Collective Right 
     2) Individual Right ไดแ้ก่ สิทธิส่วนบุคคลซ่ึงเป็นของสมาชิกของกลุ่มแต่ละคน 
และบุคคลเหล่านั้นมีความเก่ียวข้องกันโดยความสัมพนัธ์ทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงเดียวกัน  
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง Homogeneous Individual Right 
     ดงันั้น จึงเห็นได้ว่าการด าเนินคดีเก่ียวกบั Diffuse Right และ Collective Right 
เป็นการด าเนินคดีท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิท่ีเป็นของชุมชนทั้งหมด เช่นเดียวกบัการท่ีผูเ้สียหายได้รับ
ความคุม้ครองจากการท่ีศาลมีค าสั่งห้ามจ าเลยกระท าการ (Injunctive Relief) เพื่อประโยชน์ร่วมกนั
ของกลุ่มบุคคลตาม Rule 23 (b) (2) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในขณะท่ี Homogeneous Individual 
Right ถูกใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อความเสียหาย
ร่วมกนัของบุคคลแต่ละคนตาม Rule 23 (b) (3) 
     ส าหรับวิธีการพิจารณาคดีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ Diffuse Right และ 
Collective Right เป็นไปตาม Public Civil Action Act ส่ วนการด าเนินคดี เพื่ อ คุ้มครองสิท ธิ 
Homogeneous Individual Right เป็นไปตาม Consumer Code ซ่ึงบทบญัญติัตามกฎหมายทั้ง 2ฉบบั
เม่ือรวมกนัแลว้ถือวา่เป็นบทบญัญติัส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศบราซิล (Brazilian 
Class Action statute(s)) 
     3.3.3.2 ผูมี้สิทธิด าเนินคดีแบบกลุ่มและเง่ือนไขแห่งคดี 
     กฎหมายของประเทศบราซิลก าหนดให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มเฉพาะของ 
ฝ่ายโจทก์เท่านั้ น โดยมาตรา 82 ของ Consumer Code98 ก าหนดตวัผูมี้สิทธิด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
(Collective Standing หรือ Legitimatio Ad Causam หมายถึง อ านาจในการด าเนินคดีหรืออ านาจ 

                                                   
98 Brazilian Consumer Code, Article 82 . “For the purposes of bringing a Class Action in protection of the rights 

describe in Article 81, sole paragraph, the following entities have collection standing: 
    I. The office of the Attorney General 
    II. The Federal, State of Municipal Governments and the Federal District; 
    III. Entities and agencies of the direct and indirect public administration, including those without legal identity, 

specifically designed for the protection of the interests and rights protected by this Code; and 
    IV. Associations legally incorporated for at least one year, whose institutional purposes include the protection 

of the interests and rights protected by this Code. An authorization to bring suit from the association members is not 
required.” 
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ในการแสวงหาการวินิจฉัยในเน้ือหาของขอ้เรียกร้องจากศาล99) ท่ีจะร้องขอให้มีการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม ได้แก่ (1) ส านักงานอยัการ (2) สาธารณรัฐบราซิล รัฐ เทศบาล และเขตการปกครอง 
แห่งสหพันธรัฐ (3) หน่วยงานของรัฐ และ (4) สมาคมเอกชน  ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีสามารถ
ด าเนินคดีโดยล าพงัหรือร่วมกนัก็ได้  ส่วนบุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีในนามของกลุ่ม 
เวน้แต่กรณีการละเมิดสิทธิทางการเมืองตามท่ีบัญญัติใน The Actio Popularis Act เท่านั้ น และ
เน่ืองจากกฎหมายของประเทศบราซิลไม่ใหอ้  านาจแก่บุคคลธรรมดาฟ้องคดีแบบกลุ่ม จึงไม่ปรากฏ
เง่ือนไขแห่งคดีเก่ียวกับความเหมือนกันของข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ท่ีมุ่งประสงค์ในผลแห่ง 
ค าพิพากษาอย่างเดียวกนัหรือลกัษณะเดียวกัน (Typicality) รวมถึงเร่ืองเง่ือนไขเก่ียวกับจ านวน
สมาชิกของกลุ่ม (Numerosity) ซ่ึงปกติเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีผูแ้ทนกลุ่มจะใช้เพื่อร้องขอให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
     กฎหมายของประเทศบราซิลไม่ได้ก าหนดเร่ืองหน้าท่ีของการเป็นผูแ้ทนกลุ่ม 
ท่ี จะต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกก ลุ่มอย่างเพี ยงพอและเป็นธรรม (Adequacy of 
Representation) ไวโ้ดยตรง  แต่มิไดห้มายความวา่กฎหมายจะไม่ไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีนั้น กล่าวคือ 
การท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้งคก์รของรัฐและสมาคมเป็นผูมี้สิทธิด าเนินคดีแบบกลุ่ม เน่ืองจากเห็นวา่
องคก์รเหล่าน้ีจะเป็นผูแ้ทนกลุ่มรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรมมากกวา่
การให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากน้ี ยงัมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
พนกังานอยัการสามารถเขา้มาในคดีในฐานะผูค้วบคุมดูแลคดีได ้หากไดรั้บการแจง้ให้ทราบว่ามี
การฟ้องคดีแบบกลุ่มและไดรั้บการร้องขอให้สอดเขา้มาในคดี100 หรือผูเ้สียหายท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม
รายใดรายหน่ึงมีสิทธิเช่นเดียวกบักลุ่มก็สามารถเขา้มาในคดีเพื่อช่วยผูแ้ทนกลุ่มในฐานะคู่ความ
ผูช่้วย (Assistant Party) ได ้ซ่ึงคู่ความผูช่้วยน้ีมีสิทธิด าเนินการใด ๆ รวมทั้งยื่นอุทธรณ์หรือเขา้เป็น
ผูแ้ทนกลุ่มหากผูแ้ทนกลุ่มคนเดิมไม่ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป101 
 
 

                                                   
99 From “Class Actions in Brazil - A Model for Civil Law Countries” The American Journal of Comparative Law 

vol. 51 (2003); 351 - 354 , by Antonio Gidi. อ้างใน ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองผู ้บ ริโภค  
พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 125). เล่มเดิม. 

100 Article 82 of Popular Action Act, Article 92 of Consumer Code. 
101 ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดี 

แบบกลุ่ม (น. 125 - 126). เล่มเดิม. 
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     3.3.3.3 การบอกกล่าว 
     กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการบอกกล่าววา่ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเฉพาะเพื่อ
ค่าเสียหายส่วนบุคคลเท่านั้นท่ีผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งบอกกล่าวเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มไปยงั
สมาชิกกลุ่ม และก าหนดวิธีการเพียงการประกาศในหนงัสือพิมพท่ี์เป็นทางการฉบบัใดฉบบัหน่ึง
เท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมเป็นไปโดยง่าย102 
     3.3.3.4 ผลของค าพิพากษา 
     ผลของค าพิพากษา103 ของศาลในประเทศบราซิลจะแบ่งตามประเภทของสิทธิ104 
ไดแ้ก่ 
     1) กรณีของ Diffuse Right และ Collective Right ค  าพิพากษามีผลผกูพนัสมาชิก
กลุ่มทุกคนไม่วา่จะเป็นคุณหรือโทษ แต่ไม่อาจท าให้เสียหายต่อสิทธิส่วนบุคคลได ้เน่ืองจากกลุ่ม
ควรด าเนินคดีแบบกลุ่มในข้อโต้แยง้อย่างหน่ึงอย่างใดได้เพียงคร้ังเดียว หากกลุ่มเป็นฝ่ายชนะ
สมาชิกกลุ่มทุกคนจะไดรั้บผลดีจากค าพิพากษาท่ีเป็นคุณดว้ย หากกลุ่มแพสิ้ทธิของกลุ่มจะหมดไป
และถูกห้ามมิให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ ท่ีเกิดจากขอ้โตแ้ยง้อย่างเดียวกนัอีก  แต่สิทธิส่วนบุคคล 
ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้โตแ้ยง้นั้นไม่ถูกห้าม สมาชิกกลุ่มยงัคงมีสิทธิฟ้องคดีแบบส่วนตวัเพื่อพิสูจน์สิทธิ
ของตนได้โดยเป็นไปตามหลักกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law)  
ดว้ยเหตุผลท่ีสมาชิกกลุ่มท่ีมิไดเ้ขา้ไปในกระบวนพิจารณาหรือเป็นคู่ความในคดี และไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้แจง้การมีอยู่ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มแต่อย่างใด สมาชิกกลุ่มจึงควรมีสิทธิพิสูจน์
ขอ้อา้งของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี เช่น การโฆษณาท่ีเป็นการหลอกลวงหรือเป็นเทจ็อนัเป็นการละเมิด
สิทธิชุมชนท่ีจะไดรั้บการโฆษณาท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดว้ย เพราะทั้ง
ชุมชนและบุคคลธรรมดาต่างมีสิทธิอย่างเดียวกัน (Common Origin) ท่ี เรียกว่า Homogeneous 
Individual Right  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครอง  Diffuse Right จึงมีว ัตถุประสงค์ ท่ีจะ
ด าเนินคดีเพื่อห้ามมิให้เผยแพร่โฆษณาท่ีหลอกลวง หากมีค าพิพากษาให้สมาชิกกลุ่มเป็นฝ่ายชนะ
คดีย่อมไดรั้บผลตามท่ีไดมี้การเรียกร้องซ่ึงไม่เพียงแต่การโฆษณาจะถูกห้ามเผยแพร่ สมาชิกกลุ่ม
ทั้งหมดจะไดรั้บผลดีจากการท่ีค าพิพากษามีผลผูกพนัตน  ในขณะท่ีการด าเนินคดีแบบรายบุคคล 
สมาชิกเหล่านั้นไม่จ  าเป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นอีกว่าโฆษณานั้นเป็นการโฆษณาท่ีหลอกลวง 
เพียงแต่ตอ้งพิสูจน์ถึงเหตุท่ีน าคดีมาฟ้อง (Causation) และความเสียหายท่ีไดรั้บเท่านั้น  แต่ถา้ในการ

                                                   
102 แหล่งเดิม. 
103

 Article 103 of Consumer Code. 
104 แหล่งเดิม. 
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ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นกลุ่มเป็นฝ่ายแพค้ดี การโฆษณานั้นก็จะไม่ถูกพิจารณาวา่เป็นโฆษณาท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงและไม่ถูกห้ามเผยแพร่ ค าพิพากษาน้ีก็จะมีผลผูกพัน 
สมาชิกกลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มจะถูกห้ามมิให้น าคดีใด ๆ ท่ีมีเหตุแห่งการกระท าเดียวกนัมาฟ้องไดอี้ก 
แต่ค าพิพากษานั้นจะไม่ท าให้สิทธิท่ีจะได้รับค่าเสียหายของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเสียไป สมาชิก
กลุ่มยงัคงสามารถฟ้องคดีเป็นการส่วนตวัว่าโฆษณานั้นก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดและท าให้ได้รับ
ความเสียหายได ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นตามหลกักระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
     นอกจากน้ี ค  าพิพากษาจะไม่มีผลผกูพนัสมาชิกกลุ่มหากเป็นกรณีท่ีพยานหลกัฐาน
ไม่เพียงพอ ซ่ึงผูแ้ทนกลุ่มอาจยื่นค าขอให้มีการด าเนินคดีเพื่อคุ้มครอง Transindividual Right  
อย่างเดียวกนัไดห้ากปรากฏวา่มีพยานหลกัฐานใหม่ เช่น หากศาลตดัสินเป็นคุณแก่บริษทัว่าบุหร่ี
ไม่ใช่สาเหตุของโรคมะเร็ง บริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีไม่ทราบว่าบุหร่ีเป็นสาเหตุของมะเร็ง บุหร่ีไม่ใช่ 
สารเสพติด  แต่ต่อมาปรากฏพยานหลกัฐานใหม่ท่ีเพียงพอแก่วินิจฉยัในทางตรงกนัขา้ม ผูมี้สิทธิใน
กลุ่มรายใดรายหน่ึงสามารถขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุม้ครองสิทธิอยา่งเดียวกนันั้นอีกได้105 
     2) กรณีของ Homogeneous Individual Right  ผลผูกพันในค าพิพากษาจะมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบั Diffuse Right และ Collective Right ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่มีความแตกต่าง
คือ หากสมาชิกกลุ่มรายใดรายหน่ึงไดเ้ขา้มาในคดีแบบกลุ่มในฐานะคู่ความร่วม ค าพิพากษานั้นจะ
ผกูพนัสมาชิกกลุ่มรายนั้นแมว้า่จะเป็นโทษและยงัตอ้งหา้มมิใหฟ้้องคดีเป็นการส่วนตวัดว้ย 
     3.3.3.5 การประนีประนอมยอมความ 
     ในเร่ืองการประนีประนอมยอมความนั้นไม่มีบทบญัญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ ์
และวิธีพิจารณาความในเร่ืองการอนุญาตให้มีการประนีประนอมยอมความปรากฏในกฎหมาย  
การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศบราซิล 
     3.3.3.6 ค่าทนายความ 
     ประเทศบราซิลก าหนดให้ส านักงานอยัการ สาธารณรัฐบราซิล รัฐ เทศบาล  
เขตการปกครองแห่งสหพนัธรัฐ หน่วยงานของรัฐ และสมาคมเอกชน เป็นผูมี้สิทธิด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเป็นอุปสรรคแก่การด าเนินคดี กฎหมายของประเทศ
บราซิลจึงก าหนดให้โจทก์ไม่ต้องทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายทางศาล ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อนัเป็นนโยบายท่ีรัฐตอ้งการช่วยเหลือประชาชนผูเ้สียหายให้
สามารถเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย 

                                                   
105 แหล่งเดิม. 
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     ประเทศบราซิลใช้หลกัคู่ความฝ่ายท่ีแพค้ดีตอ้งรับผิดในเงินค่าฤชาธรรมเนียม
ของฝ่ายท่ีชนะคดี (Fee-Shifting or Loser Pay or English Rule) ซ่ึงในคดีแบบกลุ่มก็ใชห้ลกัเกณฑ์น้ี
เช่นกัน กฎหมายได้ก าหนดวิธีการค านวณเงินท่ี คู่ความฝ่ายแพ้คดีจะต้องรับผิดไว้ในอัตรา 
ร้อยละ 10 – 20 ของทุนทรัพย์106 (The Amount in Controversy)  โดยกฎหมายการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มของประเทศบราซิลได้ก าหนดหลกัการ “One-Way American Rule”107 คือ การก าหนด
ยกเวน้ความรับผิดของโจทก์ในค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายจ าเลย 
ในกรณีท่ีโจทก์เป็นฝ่ายแพค้ดี เวน้แต่เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต  ในทางกลบักนัหากฝ่ายจ าเลย 
แพค้ดี จ  าเลยยงัคงตอ้งรับผิดในค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายโจทก ์ 
ตามหลักในเร่ืองความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมท่ีคู่ความฝ่ายท่ีแพ้คดีต้องรับผิดในค่าฤชา 
ธรรมเนียมของคู่ความท่ีชนะคดี108 
     3.3.3.7 บญัชีกองทุน 
     Public Civil Action Act ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ งบัญชีกองทุนเพื่อคุ้มครอง 
Diffuse Right ข้ึน109 โดยเป็นบัญชีค่าเสียหายหรือค่าปรับท่ีศาลก าหนดให้ไวจ้ากการด าเนินคดี 
แบบกลุ่ม หรืออาจเป็นเงินค่าเสียหายท่ีจะตอ้งชดเชยให้แก่ผูเ้สียหายแต่ละบุคคลแต่อาจไม่สามารถ
ระบุตวัได ้ศาลจะพิจารณาถึงความเสียหายและก าหนดค่าเสียหายไวเ้ป็นจ านวนรวม และเก็บเงิน
ดงักล่าวไวใ้นบญัชีกองทุน ซ่ึงกองทุนดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกระทรวงยุติธรรม
โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน ในการจัดตั้ งบัญชีกองทุน 
มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ฟ้ืนฟู สิท ธิ ท่ี ถูกละเมิดของผู ้เสี ยหายท่ี เกิดจากการกระท าของจ าเลย  
หากไม่สามารถฟ้ืนฟูไดก้็จะใชเ้งินกองทุนเพื่อรักษาสิทธินั้น เช่น การด าเนินโครงการวิจยัท่ีเก่ียวกบั 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้110 
 
 

                                                   
106 From “Class Actions in Brazil - A Model for Civil Law Countries” The American Journal of Comparative 

Law. vol. 51 (2003); 340, by Antonio Gidi. (อ้างถึงใน ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค  
พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 128-129). เล่มเดิม). 

107 Article 13 of Public Civil Aciton Act. 
108 แหล่งเดิม.  
109 Article 13 of Public Civil Action Act. 
110 แหล่งเดิม. 
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3.4 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ได้น าหลักการสะดวก รวดเร็ว  
และประหยดั ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวด้วย111 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้คดีผูบ้ริโภค
เสร็จส้ินไดด้ว้ยความเป็นธรรมและรวดเร็ว กล่าวคือ 
   1. สะดวก  โจทก์สามารถฟ้องดว้ยวาจาไดต้ามมาตรา 20 ส่วนจ าเลยก็สามารถให้การ
ด้วยวาจาได้เช่นกนัตามมาตรา 26 โดยเจา้พนักงานคดีจะเป็นผูจ้ดบนัทึกรายละเอียดค าฟ้องหรือ
ค าให้การลงในแบบพิมพเ์สนอศาล ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัคู่ความท่ีไม่มีความรู้ทาง
กฎหมายให้เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายข้ึนเป็นอย่างมากโดยไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งทนายความ  
ส าหรับการอา้งอิงพยานหลกัฐานท่ีจะน าสืบ คู่ความสามารถท าไดโ้ดยแถลงให้ศาลบนัทึกไวต้าม
มาตรา 31 และไม่ตอ้งยืน่บญัชีระบุพยาน โดยศาลจะเป็นผูซ้กัถามพยานก่อนคู่ความตามมาตรา 34 
   2. รวดเร็ว  เม่ือโจทก์ยื่นฟ้องแล้ว ศาลตอ้งนัดพิจารณาเพื่อไกล่เกล่ียให้คู่ความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกนัเป็นอนัดบัแรกตามมาตรา 24 และก าหนดให้มีวนันดัพิจารณาเพื่อ
ไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยานในวนัเดียวกนัโดยไม่ตอ้งมีการช้ีสองสถาน นอกจากน้ี ศาลตอ้ง
ก าหนดวนันัดพิจารณาคดีไม่เกิน 30 วนั นับแต่มีค าสั่งรับค าฟ้อง ตามข้อ 9 แห่งขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีในคดี
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และเม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้ว เจา้หน้ีตามค าพิพากษาขอให้ศาลออกหมาย
บงัคบัคดีไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งออกค าบงัคบัก่อนตามมาตรา 37  
   3. ประหยดั  ผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ านาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการยื่นฟ้องตามมาตรา 18  โดยการพิจารณาคดีจะมีลกัษณะรวบรัดกว่าคดีแพ่งสามญั ท าให้คดี
เสร็จไปโดยเร็ว จึงไม่ตอ้งเสียค่ามาศาลหลายคร้ัง และการท่ีโจทก์สามารถยื่นฟ้องดว้ยวาจาและ
จ าเลยให้การดว้ยวาจาไดด้้วยตนเองแมจ้ะไม่มีความรู้ทางกฎหมาย จึงไม่จ าเป็นตอ้งเสียค่าใช้จ่าย 
ในการจา้งทนายความเพื่อใหด้ าเนินคดีแทน 
   อยา่งไรก็ตาม ในการฟ้องคดีผูบ้ริโภคมิไดก้ าหนดทุนทรัพยไ์วอ้ยา่งคดีมโนสาเร่ ไม่ว่า
จะมีทุนทรัพยเ์ท่าใดหากเขา้ลกัษณะคดีผูบ้ริโภคก็สามารถใชว้ธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภคได ้การก าหนด
จ านวนทุนทรัพยใ์นคดีมโนสาเร่จึงไม่น่าจะเหมาะสมกบัคดีผูบ้ริโภคเพราะมีวตัถุประสงคใ์นการใช้

                                                   
111 จาก ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (น. 6 – 7), โดย ไพโรจน์ วายุภาพ, 2552, กรุงเทพฯ : สวสัดิการ

หนงัสือกฎหมายปณรัชช. ลิขสิทธ์ิ 2552 โดย ร้านสวสัดิการหนงัสือกฎหมายปณรัชช. 
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วิธีพิจารณาแตกต่างกนั โดยในคดีผูบ้ริโภคมีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีได้รับความ
เสียหายโดยไม่ค  านึงถึงจ านวนความเสียหาย112 
    ผู้มีสิทธิฟ้องคดีผู้บริโภค 
   แมว้า่พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะมิไดมี้บทมาตราใดบญัญติั
ไวเ้ป็นการเฉพาะว่าบุคคลใดบา้งท่ีจะมีอ านาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคก็ตาม แต่เม่ือไดพ้ิจารณาบทนิยาม
ความหมายของค าวา่ “คดีผูบ้ริโภค” และ “ผูบ้ริโภค” กบั “ผูป้ระกอบธุรกิจ” และบทบญัญติัเก่ียวกบั
ผูท่ี้มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภคในมาตรา 19 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้ 
สรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีอ านาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคนั้นไดแ้ก่ “ตวัผูบ้ริโภค” และ “ผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทน
ผูบ้ริโภค”113  ดงันั้น บุคคลท่ีจะเสนอค าฟ้องต่อศาลไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิหรือหนา้ท่ีตาม
กฎหมายเป็นไปตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ เหมือนกนัคดีแพง่ทัว่ไป 
ผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิอาจจะเป็นผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจก็ได ้กรณีผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
ย่อมไม่มีปัญหา เพราะเม่ือถูกโตแ้ยง้สิทธิสามารถท่ีจะฟ้องบุคคลผูโ้ตแ้ยง้สิทธิได้โดยตรง  แต่มี 
คณะบุคคลซ่ึงบัญญัติไวใ้นมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  
หากพิจารณาโดยสภาพแลว้ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับให้เป็นนิติบุคคล 
แต่สามารถมาเป็นคู่ความในคดีผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงมาตรา 19 บญัญติัไว ้ดงัน้ี 
   “มาตรา 19 ให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีผูบ้ริโภคแทน
ผูบ้ริโภคได ้โดยใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการฟ้องและการด าเนินคดีแทนตามกฎหมายดงักล่าวมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
   การฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงใหร้ะบุช่ือและท่ีอยูข่องผูบ้ริโภคให้ชดัเจน ในกรณีท่ีสมาคม
เป็นผูฟ้้องและมีการเรียกค่าเสียหาย ให้เรียกค่าเสียหายแทนไดเ้ฉพาะแต่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมนั้น ในขณะยืน่ฟ้องเท่านั้น 

                                                   
112 จาก ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับ 

วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 125), โดย ปรัชญา บณัฑิตอาภรณ์, 
2552, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ ลิขสิทธ์ิ 2552 โดยมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

113
 จาก ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  (น. 104), ธานิศ เกศวพิทักษ์, 2551, กรุงเทพฯ: พิมพ์คร้ังท่ี 2.  

พลสยามพร้ินติ้ง. ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยหา้งหุน้ส่วนจ ากดัพลสยามพร้ินติ้ง. 
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   การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหน่ึงจะตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้องศาลจะมีค าสั่ง
อนุญาตไดต่้อเม่ือเห็นวา่การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม 
   ถา้ภายหลงัท่ีไดมี้การยื่นฟ้องต่อศาลแลว้ สมาคมผูย้ื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ให้ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ด าเนินคดีต่อไป ถ้าศาลเห็นว่า
ผูบ้ริโภคนั้ น อาจไม่ทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองดังกล่าว ศาลจะมีค าสั่งให้แจ้งบุคคล
ดงักล่าวทราบโดยก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้มาในคดีไปพร้อมดว้ยก็ได ้บรรดากระบวนพิจารณาท่ี
ไดท้  าไปก่อนเขา้มาในคดี ให้มีผลผูกพนัผูบ้ริโภคนั้นดว้ย และหากบุคคลดงักล่าวไม่เขา้มาภายใน
เวลาท่ีก าหนด ใหศ้าลมีอ านาจสั่งจ  าหน่ายคดีส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น” 
   มาตรา 19 วรรคแรก คณะกรรมการผูบ้ริโภค หรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภครับรองมีอ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคไดแ้มไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ตาม แต่โดยสภาพ
ของกฎหมายเป็นการก่อตั้ งองค์กรข้ึนมาด าเนินคดีแทนผู้บ ริโภคโดยเฉพาะ ซ่ึง ท่ีมาของ
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค และสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองเป็นไปตาม
มาตรา 9114 และมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522115  ส าหรับวิธีการฟ้อง
และการด าเนินคดีแทน พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ให้น ามาตรา 39 มาตรา 40 
และมาตรา 41 แห่ง พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาบงัคบัใช ้บญัญติัไว ้ดงัน้ี 
   “มาตรา 39 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเขา้ด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ
ของผูบ้ริโภค หรือเม่ือได้รับค าร้องขอจากผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่า 
การด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนกังาน
อยัการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอยัการหรือขา้ราชการในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อให้มี
หน้าท่ีด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู ้กระท าการละเมิดสิทธิของผู ้บริโภคในศาล และเม่ือ
คณะกรรมการได้แจ้งไปยงักระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได ้

                                                   
114 มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค” ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวง
พาณิชย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
และผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

115
 ค าอธิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ทฤษฎี : ปฏิบัติ (น. 115). เล่มเดิม. 
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   ในการด าเนินคดีในศาล ให้เจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพยสิ์น หรือ
ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีไดร้้องขอไดด้ว้ย และในการน้ีใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง” 
    “มาตรา 40 สมาคมใดมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือต่อตา้นการแข่งขนั
อนัไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบงัคบัของสมาคมดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ 
สมาชิก วิธีการด าเนินการของสมาคมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้น 
อาจยืน่ค  าขอใหค้ณะกรรมการรับรองเพื่อใหส้มาคมนั้นมีสิทธิและอ านาจฟ้องตามมาตรา 41 ได ้
   การยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
   การรับรองสมาคมตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
   “มาตรา 41 ในการด าเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ให้สมาคมท่ี
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือด าเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคได ้และให้มีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได ้ถา้มีหนงัสือมอบหมายใหเ้รียกค่าเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
   ในการด าเนินคดีตามวรรคหน่ึง มิให้สมาคมถอนฟ้อง เวน้แต่ศาลจะอนุญาต เม่ือศาล
เห็นวา่การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม ส าหรับคดีแพ่งเก่ียวกบั
การเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคู่ความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกนั จะตอ้งมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูม้อบหมายให้
เรียกค่าเสียหายแทนมาแสดงต่อศาลดว้ย” 
   เม่ือยอ้นกลับไปพิจารณามาตรา 19 วรรคสอง สรุปหลักการได้ว่า ในการฟ้องคดี 
โดยคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองให้ระบุช่ือ 
และท่ีอยูข่องผูบ้ริโภคให้ชดัเจน และในกรณีท่ีสมาคมเป็นผูฟ้้องและเรียกค่าเสียหาย สามารถเรียก
ค่าเสียหายไดเ้ฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมขณะยื่นค าฟ้องเท่านั้น  ในส่วนของมาตรา 19 
วรรคสาม ก าหนดหลักการในการถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความในคดีผูบ้ริโภคไว ้  
โดยจะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงต่อศาล และกรณีขอ 
ถอนฟ้องนั้น ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตไดต่้อเม่ือเห็นวา่การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม116 
 

                                                   
116 แหล่งเดิม. 
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   ส าหรับตามมาตรา 19 วรรคส่ี มีขอ้พิจารณา ดงัน้ี117 
   1. เง่ือนไขของมาตรา 19 วรรคส่ี ท่ีบญัญติัวา่ “ถา้ภายหลงัท่ีไดมี้การยื่นฟ้องต่อศาลแลว้ 
สมาคมผูย้ื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค...” แสดงให้เห็น
วา่มาตรา 19 วรรคหน่ึง ท่ีบญัญติัให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรองมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภคนั้น มีความหมายจ ากัดเพียง 
การด าเนินคดีแทนในส่วนท่ีกระท าต่อเน่ืองจากการเป็นโจทก์ฟ้องแทนเท่านั้ น ไม่ได้มีความ
หมายถึงการต่อสู้คดีแทนผูบ้ริโภคท่ีถูกฟ้องเป็นจ าเลย 
   2. การมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนของคณะกรรมการตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง  
แมจ้ะต่อสู้คดีแทนจ าเลยในคดีท่ีผูบ้ริโภคถูกฟ้องเป็นจ าเลยไม่ได ้แต่ถา้หากเป็นจ าเลยตามฟ้องแยง้
เน่ืองจากถูกจ าเลยเดิมหรือผูป้ระกอบธุรกิจฟ้องแยง้ จะต่อสู้ในฐานะเป็นจ าเลยตามฟ้องแยง้ได้
หรือไม่นั้น  เห็นว่าตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง ให้มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภค ดงันั้น  
เม่ือมีอ านาจฟ้องคดีแทนแล้วหากมีกระบวนพิจารณาอย่างอ่ืนในภายหลงัในคดีท่ีเป็นโจทก์ฟ้อง
แทนผูบ้ริโภค ก็สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาดงักล่าวแทนผูบ้ริโภคได ้จึงสามารถให้การแกค้ดี
ตามฟ้องแยง้ได ้ถือวา่เป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีเดิมท่ีมีอ านาจอยูแ่ลว้ 
   3. มาตรา 19 วรรคส่ี บญัญติัให้ศาลแจง้ให้ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงการถูกเพิกถอน
และก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้มาในคดีกบัมีบท Sanction ใหศ้าลมีอ านาจสั่งจ  าหน่ายคดีหากบุคคล
ดงักล่าวไม่เขา้มาภายในเวลาท่ีก าหนด เฉพาะกรณีท่ีศาลเห็นว่าผูบ้ริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึงการ 
ถูกเพิกถอนการรับรองท่ีแสดงให้เห็นว่า หากเป็นกรณีท่ีศาลเห็นว่าผูบ้ริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึง 
การถูกเพิกถอน ศาลก็ไม่จ  าตอ้งแจง้และก าหนดเวลาให้เขา้มาในคดีให้ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
และหากผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งไม่เขา้มาในคดีภายหลงัท่ีสมาคมผูย้ื่นฟ้องแทนถูกเพิกถอนการรับรอง
ภายในระยะเวลาอนัควร ย่อมมีพฤติการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไม่ประสงค์ท่ีจะเขา้มา
ด าเนินคดีต่อไป ศาลก็น่าจะมีค าสั่งจ  าหน่ายคดีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นไดเ้ลย โดยศาลไม่อยูใ่น
บงัคบัท่ีจะตอ้งแจง้และก าหนดเวลาให้บุคคลดงักล่าวทราบก่อนตามท่ีมาตรา 19 วรรคส่ี บญัญติัไว้
แต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏวา่สมาคมผูฟ้้องแทนด าเนินกระบวนพิจารณาไปในทาง 
ท่ีจะท าให้รูปคดีผูบ้ริโภคเสียหายและการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระท าไปก่อนถูกเพิกถอน
การรับรองลว้นสมประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ ย่อมเป็นพฤติการณ์แห่งคดีท่ีมี 
ขอ้บ่งช้ีว่าผูบ้ริโภคนั้นอาจไม่ทราบถึงการถูกเพิกถอนการรับรองท่ีศาลน่าจะตอ้งแจง้และก าหนด
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 แหล่งเดิม. 
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ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้มาในคดีให้ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งทราบก่อนท่ีจะมีค าสั่งจ  าหน่ายคดี ทั้งน้ีเพื่อขจดั
ปัญหาท่ีอาจจะมีตามมาภายหลงัจากมีค าสั่งจ  าหน่ายคดี 
   4. ถ้อยค าตามบทบัญญัติท่ีว่า “ให้ศาลมีอ านาจสั่งจ  าหน่ายคดีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
บุคคลนั้น” มีขอ้สังเกต 2 ประการ 
   ประการแรก การสั่งจ  าหน่ายคดีเป็นอ านาจของศาล ดงันั้น ศาลจึงใช้ดุลพินิจท่ีจะสั่ง
จ  าหน่ายคดีหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอ านาจสั่งจ  าหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 132 ท่ีมีบรรทัดฐานของศาลฎีกาตลอดมาว่า แม้จะเข้าเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหศ้าลมีค าสั่งจ  าหน่ายคดี แต่หากศาลเห็นสมควรจะไม่สั่งจ  าหน่ายคดีก็ได ้(ค  าพิพากษาฎีกา
ท่ี 5076/2549, 1929/2539) ดงันั้น หากสมาคมท่ีฟ้องคดีแทนถูกเพิกถอนการรับรองภายหลงัจาก 
ท่ีไดมี้การสืบพยานโจทก์เสร็จส้ินแลว้ และปรากฏวา่มีผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ เขา้มาในคดีดว้ย การท่ีมี
ผูบ้ริโภคบางรายไม่เขา้มาในคดีก็มิได้เป็นอุปสรรคขดัขอ้งท่ีจะด าเนินคดีต่อไปแต่อย่างใด  หรือ
กรณี ท่ีสมาคมถูกเพิกถอนการรับรองขณะคดีอยู่ในชั้ นพิจารณาอุทธรณ์หรือฎีกา เป็นต้น  
กรณีเหล่าน้ีศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี อาจเห็นสมควรไม่สั่งจ  าหน่ายคดี
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นได ้
   ประการท่ีสอง การท่ีผูบ้ริโภคคนใดไม่ใช้สิทธิเข้ามาในคดีตามมาตรา 19 วรรคส่ี  
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของผูบ้ริโภคคนนั้ นเท่านั้ น ดังนั้ น กฎหมายจึงจ ากัดขอบเขตอ านาจการสั่ง
จ  าหน่ายคดีของศาลว่า “...สั่งจ  าหน่ายคดีส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น” เท่านั้น ศาลจะสั่งจ  าหน่ายคดี
ส่วนท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคอ่ืนซ่ึงเขา้มาในคดีแลว้ไม่ได ้
   5. กรณีท่ีผู ้บริโภคท่ีเก่ียวข้องเข้ามาด าเนินคดีต่อไป กฎหมายได้รับรองผลการ
ด าเนินคดีท่ีสมาคมไดก้ระท ามาแลว้ก่อนถูกเพิกถอนการรับรองวา่ “บรรดากระบวนพิจารณาท่ีได้
ท าไปก่อนเขา้มาในคดีให้มีผลผูกพนัผูบ้ริโภคนั้นดว้ย” ดงันั้น คู่ความในคดี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มา 
ในคดีและผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงเป็นจ าเลยจะตอ้งถูกผกูพนัในผลแห่งกระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระท าไป
แล้วทั้งหมด จะขอด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ไม่ได้  หากศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งวินิจฉัย 
ช้ีขาดคดีหรือในประเด็นแห่งคดีแลว้คู่ความย่อมตอ้งห้ามมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
เก่ียวกบัคดีหรือประเด็นท่ีไดว้ินิจฉัยช้ีขาดแลว้ เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้น
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144118 ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 7119 ทุกประการ 
   ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 สรุปได้ว่า 
พระราชบญัญติัดงักล่าวให้อ านาจบุคคลบางประเภทมีอ านาจฟ้องคดีและด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภค 
ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค และสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงทั้ งสององค์กรดงักล่าวมีอ านาจด าเนินคดีแทน
ผูบ้ริโภคตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 อยูแ่ลว้ แต่ท่ีตอ้งบญัญติัซ ้ า
ไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 เพราะกฎหมายมุ่งประสงค์ท่ีจะก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการด าเนินคดีของทั้งสององค์กรเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ในกฎหมายฉบบันั้น  นอกจาก 
สององค์กรดังกล่าวแล้ว ยงัมีอีกองค์กรหน่ึงท่ีมีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ คือ มูลนิธิ  
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองดังท่ีได้บัญญัติไวใ้นมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ซ่ึงให้อ านาจแก่มูลนิธิ
ดงักล่าวสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัได ้
จึงตอ้งถือว่ามูลนิธินั้นอยู่ในความหมายของผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัน้ี
ดว้ยเพราะเป็นองค์กรท่ีมีอ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายอ่ืน  ดงันั้น หลกัเกณฑ์ในการ
ฟ้องและด าเนินคดีของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคและสมาคม ท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง

                                                   
118 มาตรา 144 เม่ือศาลใดมีค าพิพากษา หรือค าสั่งวนิิจฉยัช้ีขาดคดีหรือในประเดน็ขอ้ใดแห่งคดีแลว้ หา้มมิใหด้ าเนิน

กระบวนพจิารณาในศาลนั้นอนัเก่ียวกบัคดีหรือประเดน็ท่ีไดว้นิิจฉยัช้ีขาดแลว้นั้น เวน้แต่กรณีจะอยูภ่ายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ีวา่ดว้ย 
      (1) การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยหรือขอ้ผดิหลงเลก็นอ้ยอื่น ๆ ตามมาตรา 143 
     (2) การพิจารณาใหม่แห่งคดีซ่ึงไดพ้ิจารณาและช้ีขาดตดัสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา 209 และคดีท่ีเอกสารไดสู้ญ
หายหรือบุบสลายตามมาตรา 53 
      (3) การยื่น การยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซ่ึงอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา 229 และ 247 และการด าเนินวิธีบงัคบั
ชัว่คราวในระหวา่งการยืน่อุทธรณ์ หรือฎีกาตามมาตรา  254 วรรคสุดทา้ย 
     (4) การท่ีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยงัศาลล่างท่ีไดพ้ิจารณาและช้ีขาดตดัสินคดีนั้น เพื่อให้พิพากษา
ใหม่หรือพจิารณาและพพิากษาใหม่ตามมาตรา 243 
     (5) การบงัคบัคดีตามค าพพิากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 302 
     ทั้ งน้ีไม่เป็นการตัดสิทธิในอันท่ีจะบังคบัตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 16 และ 240 ว่าด้วยการด าเนินกระบวน
พจิารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้ง 

119 มาตรา 7 กระบวนพิจารณาคดีผูบ้ริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีและขอ้ก าหนดของ

ประธานศาลฎีกาตามมาตรา 6 ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติและขอ้ก าหนดดังกล่าวให้น าบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ผู ้บริโภครับรองต้องพิจารณากฎหมายทั้ งสองฉบับประกอบกัน หากส่วนใดมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
ไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์แตกต่างไปจากเดิมก็ตอ้งบงัคบัตามพระราชบัญญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค  
พ.ศ. 2522 เช่น การฟ้องคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคได้รับยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม 
ทั้งปวงก็ไม่ตอ้งน ามาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาใช้บงัคบั 
แต่ถา้พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างหรือเพิ่มเติม 
ก็ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี เช่น การฟ้องคดีโดยสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรอง เดิมไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม แต่ปัจจุบนัตอ้งถือว่าไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 หรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมซ่ึงเดิม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไม่ได้จ  ากดัว่าให้ท าได้เฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกอยู่ใน
ขณะท่ียื่นฟ้องเท่านั้น แต่เม่ือพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดวา่ให้เรียก
ค่าเสียหายแทนได้เฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกอยู่ในขณะท่ียื่นฟ้อง จึงต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 เป็นตน้120 
   นอกจากน้ี พระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญั 
อีกฉบบัหน่ึง คือ พระราชบญัญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั  
พ.ศ. 2551 โดยกล่าวถึงผูท่ี้มีสิทธิในการฟ้องคดีไวใ้นมาตรา 10 ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัมาตรา 39 
และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
โดยให้สิทธิแก่มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผูบ้ริโภคเพิ่มเติมข้ึนมาซ่ึงไดบ้ญัญติัไว ้ดงัน้ี 
   “มาตรา 10 ให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคม และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีอ านาจฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายแทนผูบ้ริโภคได ้โดยให้น าบทบญัญติัเก่ียวกบัการฟ้องและด าเนินคดีแทนตามกฎหมาย
ดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   การฟ้องและด าเนินคดีแทนผูเ้สียหายตามวรรคหน่ึง ให้ไดรั้บยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผดิในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นท่ีสุด” 

                                                   
120

 จาก ค าอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 (น. 78 – 81), ชาญณรงค ์ปราณีจิตต์, ม.ป.ป.,  

ม.ป.ท.: ส านกังานศาลยติุธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยส านกังานศาลยติุธรรม. 
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   เม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีมาตรา 3 บญัญติัเพียง
ว่าคดีผูบ้ริโภคมีความหมายอย่างไร ส่วนบุคคลใดเป็นผูท่ี้มีอ านาจน าคดีมาสู่ศาลหรือจะเสนอ 
ค าฟ้องต่อศาลได้และเสนอได้เม่ือใดจึงต้องบงัคบัตามพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ท่ีน ามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 7 เม่ือคดีผูบ้ริโภคเป็นคดี
มีขอ้พิพาท จึงเสนอค าฟ้องต่อศาลไดเ้ม่ือมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลใด
ตามกฎหมายแพง่โดยพิจารณาไปตามลกัษณะของคดีผูบ้ริโภคแต่ละประเภท จึงสรุปไดว้า่บุคคลท่ีมี
อ านาจฟ้องหรือถูกฟ้องในคดีผูบ้ริโภคแบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี121 
   1) บุคคลทัว่ไป 
    2) คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
   3) สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง 
   4) มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง 
   บุคคลทั่วไปตามข้อ 1) อาจเป็นผูบ้ริโภคหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูไ้ด้รับความเสียหาย
โดยตรงยอ่มเป็นโจทกฟ้์องคดีผูบ้ริโภคได ้ในทางกลบักนัก็ถูกฟ้องเป็นจ าเลยไดเ้ช่นกนั ส่วนบุคคล
ตามข้อ 2) ถึงข้อ 4) เป็นผู ้ท่ี มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา  
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 มาตรา 10 
แต่บุคคลดงักล่าวไม่อาจถูกฟ้องเป็นจ าเลยแทนผูบ้ริโภคได ้
   1. บุคคลทัว่ไป  
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์บ่งบุคคลออกเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
บุคคลดงักล่าวจึงอาจเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีผูบ้ริโภคได้  ถ้าเป็นการฟ้องคดีผูบ้ริโภคท่ีเป็น 
คดีแพ่งระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจตามมาตรา 3 (1) บุคคลท่ีเป็นโจทกแ์ละจ าเลยแต่ละฝ่าย
ตอ้งเป็นผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจ แต่ในขณะท่ียื่นฟ้องอาจพน้จากการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ 
โดยเลิกกิจการไปแล้วก็ได้  ถ้าผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจถึงแก่ความตายไปแล้ว จะต้องให้
ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจเป็นโจทก์ หรือฟ้องทายาทหรือ
ผูจ้ดัการของผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจเป็นจ าเลย 
 

                                                   
121 ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (น. 81 – 85). เล่มเดิม. 
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   ผูรั้บโอนสิทธิเรียกร้องหรือผูรั้บช่วงสิทธิจากผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจเป็นโจทก์
ฟ้องคดีผูบ้ริโภคได ้รวมถึงการแปลงหน้ีใหม่โดยเปล่ียนตวัลูกหน้ีจากผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
ไปเป็นบุคคลอ่ืนยอ่มถือวา่เป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3) จึงถูกฟ้องเป็น
คดีผูบ้ริโภคได ้  
   ผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจอาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้เป็นผูบ้ริโภคหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นโจทกห์รือจ าเลยแทนตนได ้ ส าหรับผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นผูเ้ยาว ์
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมยอ่มมีอ านาจฟ้องคดีแทนหรือต่อสู้คดีแทนผูเ้ยาวไ์ด ้
   2. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
    ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 มีอ านาจฟ้องคดี
ผู ้บ ริโภคตามมาตรา 3 (1) แทนผู้บ ริโภคได้ โดยให้น าบทบัญญัติ เก่ียวกับการฟ้องคดีตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
    คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นคณะบุคคลท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตั้งข้ึนโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 10 (7) มีอ านาจด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิด
สิทธิของผูบ้ริโภคตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเห็นสมควรดว้ยตนเอง หรือมีผูร้้องขอตาม
มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนัหากคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเห็นวา่การด าเนินคดีนั้น
จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคโดยส่วนรวม  คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเป็นโจทก์ฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคแทนผูบ้ริโภคในกรณีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับมอบหมายจากผู ้บริโภค โดยผู ้ท่ี 
ถูกละเมิดสิท ธิ ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคจะฟ้องคดีแทนได้ต้องเป็นผู ้บ ริโภค  
ตามนิยามของ “คดีผูบ้ริโภค” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  
   คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งพนกังานอยัการ
โดยความเห็นชอบของอยัการสูงสุดหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นขา้ราชการในส านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคเป็นผู ้ด าเนินการแทนตามมาตรา 39 ก็ ได้ ตามระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่ อประชาชนของส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2547 
   นอกจากน้ี  คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคยงัมีอ านาจฟ้องคดีผู ้บ ริโภคท่ีเป็น  
คดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (2) อนัเป็นคดีท่ีฟ้อง
ผูป้ระกอบการให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 แทนผู้เสียหายด้วย โดยมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว ให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทน
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ผูเ้สียหายได้ โดยน าบทบญัญติัเก่ียวกบัการฟ้องและด าเนินคดีแทนตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   3. สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง 
    สมาคมท่ีได้จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 83 ซ่ึงตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ก าหนดให้
สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองมีอ านาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคได้ด้วย และให้น า
บทบัญญัติเก่ียวกับการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม โดยจ ากดัอ านาจไวแ้ต่เพียงวา่ถา้มีการเรียกค่าเสียหายแทนผูบ้ริโภคมาในฟ้อง จะเรียก
ให้ช าระได้เฉพาะแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ในขณะยื่นฟ้องเท่านั้ น ซ่ึงจะต้อง 
มีหนั งสื อมอบหมายให้ เรียกค่ า เสี ยห ายแทนจากผู ้บ ริโภค ท่ี เป็ นสมาชิกของสมาคม 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 
   สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองท่ีจะมีอ านาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคแทน
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) ได ้ตอ้งเป็นสมาคมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซ่ึงได้ยื่นค าขอตามมาตรา 40 ต่อ
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคใหค้  ารับรองเพื่อใหส้มาคมนั้นมีสิทธิและอ านาจฟ้องตามมาตรา 41 
และคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคได้ให้ค  ารับรองแล้วตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงสมยัท่ี 9 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
   นอกจากน้ี สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภครับรองยงัมีอ านาจฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (2)  
ซ่ึงเป็นคดีท่ีฟ้องผูป้ระกอบการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 แทนผู้เสียหายด้วย  
โดยมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ให้สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง 
มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้ โดยให้น าบทบัญญัติ เก่ียวกับการฟ้อง 
และด าเนินคดีแทนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  แต่สมาคมดงักล่าวฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคไดแ้ต่เฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมอยูใ่นขณะท่ียืน่ฟ้องเท่านั้น 
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   4. มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง 
   มูลนิธิท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 122  มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคหรือพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทน
ผูเ้สียหายได้  โดยน าบทบัญญัติเก่ียวกับการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ท านองเดียวกบัสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในขอ้ 3  แต่ปรากฏวา่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 บญัญติัให้สิทธิเฉพาะสมาคมเท่านั้นท่ีอาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรอง โดยมิได้บัญญัติให้สิทธิแก่มูลนิธิแต่อย่างใด ในขณะน้ีจึงไม่มีมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรองท่ีจะฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิด
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 แต่อยา่งใด 
 
3.5 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามร่างพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  
   ท่ีมาและหลกัการของร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  มี จุดเร่ิมต้นจากการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกับหลักทรัพย์ พ.ศ. .... ข้ึน  เน่ืองจากท่ีผ่านมาพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดใหอ้ านาจคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยฟ้์องคดีแทนผูถื้อหุ้นกู้ได้ แต่มกัไม่ประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุผลดงัต่อไปน้ี  
(1) บทบญัญติัท่ีให้อ านาจคณะกรรมการฯ ฟ้องคดีแทนผูถื้อหุ้นกู้ได้นั้นเป็นบทบญัญติัท่ีก าหนด
อ านาจไวค้่อนขา้งสั้ น ขาดความชัดเจน ท าให้ไม่ทราบว่าการท่ีคณะกรรมการฯ ได้ฟ้องแทนแล้ว 
ผูเ้สียหายรายอ่ืนจะฟ้องเขา้มาไดอี้กหรือไม่  (2) การฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายดงักล่าวไม่ค่อยจะไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูเ้สียหาย  นอกจากน้ี ยงัมีกรณีท่ีผูล้งทุนในตลาดทุนไดรั้บความเสียหายจากการ
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์อนัเน่ืองมาจากผูท่ี้กระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ครบถ้วนในการเสนอขายหลักทรัพย์ การสร้างราคา
หลกัทรัพยใ์ห้สูงข้ึน  ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในตลาดทุน ให้ผูล้งทุนไดรั้บการชดใช้
ค่าเสียหายจากการท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
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ฟ้องคดีเอง ซ่ึงอาจจะไม่คุม้กบัค่าใช้จ่ายและอาจตอ้งใช้เวลานาน ส านักงาน ก.ล.ต. จึงจ าเป็นตอ้ง 
ยกร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวข้ึน 
   ในการยกร่างพระราชบัญญัติการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกับหลักทรัพย์ พ.ศ. ....  
ของส านักงาน ก.ล.ต. ได้น าหลักการส่วนใหญ่มาจากการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  
ตาม Rule 23 แห่ง Federal Rules of Civil Procedure ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี 
มุ่งผลักดันให้ผู ้เสียหายร่วมกันมีบทบาทส าคัญยิ่งข้ึน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ประกอบดว้ยสาระส าคญั 3 ส่วน คือ 
   1. เง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงได้น าหลักการของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาก าหนด โดยก าหนดให้ศาลเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการพิจารณาอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   2. การด าเนินกระบวนพิจารณานั้น ยงัอาศยักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นส่วนใหญ่ 
แต่จะมีการก าหนดกระบวนพิจารณาบางกรณีเพื่อใช้ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเฉพาะ  
เช่น กรณีการถอนค าฟ้อง  ในคดีสามญั บทบญัญติัของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้
ก าหนดหลกัการของการถอนค าฟ้องไวว้่า หากเป็นกรณีจ าเลยยงัไม่ไดย้ื่นค าให้การ โจทก์เพียงแต่
บอกกล่าวต่อศาล แต่ถา้จ าเลยยื่นค าให้การมาแลว้ก็ตอ้งฟังค าโตแ้ยง้ของจ าเลยก่อน  แต่ในหลกัการ
ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลเป็นผูพ้ิจารณาในทุกกรณีวา่สมควร
อนุญาตให้ถอนค าฟ้องหรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเป็นส าคญั เพราะหากปล่อย
ให้โจทก์ถอนค าฟ้องไดต้ามหลกัทัว่ไป โจทกอ์าจอาศยัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการ
บีบบังคบัให้จ  าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กับตน เม่ือจ าเลยยอมชดใช้ค่าเสียหายก็ขอถอนค าฟ้อง  
ซ่ึงจะเกิดความเสียหายต่อสมาชิกกลุ่มซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีจ านวนมากได ้
   3. ส่ิงจูงใจให้เกิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
คือทนายความซ่ึงเป็นผูท่ี้ผลกัดนัให้มีการฟ้องคดี ซ่ึงทนายความจะเป็นผูท้ดรองค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
การด าเนินคดีทั้งหมดไปก่อน โดยมีเงินรางวลัทนายความเป็นส่ิงจูงใจในการด าเนินการ 
   เม่ือส านักงาน ก.ล.ต. ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบญัญัติการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ในการฟ้องคดีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์พ.ศ. .... แลว้เสร็จเม่ือปลายปี พ.ศ. 2545 จึงไดส่้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น (ศาสตราจารย์พิเศษชัยวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์)  
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรใหค้ณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
พิจารณาวา่ควรน าหลกัการการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชก้บัคดีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากอนัเกิดจาก
มูลละเมิด หรือการผิดสัญญา หรือความเสียหายท่ีเกิดจากกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ท่ีมุ่งประสงค์จะ
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คุม้ครองบุคคลจ านวนมาก เช่น คดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม คดีเก่ียวกบัแรงงาน ดว้ยหรือไม่ เน่ืองจากเห็นวา่
หากน ากฎหมายดงักล่าวมาใช้กบัการฟ้องคดีอ่ืน ๆ ด้วย ก็เป็นการอ านวยความสะดวกในทางการ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชน เน่ืองจากการฟ้องคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นการฟ้องคดีท่ีท าให้ประหยดัเวลา 
และค่าใชจ่้ายตลอดจนเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง  
   ในเร่ืองดงักล่าว คณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นผูรั้บผิดชอบในการยกร่าง
กฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรก าหนดบทบัญญัติ 
ในเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเร่ิมยกร่าง
กฎหมายดังกล่าวตั้ งแต่ปลายปี พ.ศ. 2544 โดยได้ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ประกอบการพิจารณายกร่าง  นอกจากน้ี เพื่อให้การยกร่างกฎหมาย
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลเก่ียวการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามโครงการ 
Developing a Thai Class Action Law จ าก อ งค์ ก ร  U.S. Agency for International Development 
(USAID) ภายใตโ้ครงการ Accelerating Bar Association (ABA) และส านกังาน ก.ล.ต. โดยจดัให้มี
การประชุมข้ามชาติ (Video Conference) ระหว่างนักกฎหมายไทยและนักกฎหมายจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2 คร้ัง ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา และมีการเดินทางไปศึกษาดูงานเร่ืองการด าเนินคดี
แบบกลุ่มของคณะอนุกรรมการฯ และผูศึ้กษาวิจยั ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา   
การจดัสัมมนานกักฎหมายไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
และการจดั International Class Action Workshop ซ่ึงมีนกักฎหมายไทยจากทุกสาขาอาชีพเขา้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติัการกบันักกฎหมายและผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบดว้ย 
ศาสตราจารย์ทางกฎหมาย ผูพ้ิพากษา ทนายความ และนักวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
จากการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด คณะอนุกรรมการฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลและความคิดเห็นท่ีได้
ทั้งหมดมาประกอบการยกร่างกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มและเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
ป รับป รุงประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณ าความแพ่ งได้ด า เนินการพิ จารณ าเส ร็จแล้ว122   
โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

                                                   
122 จาก เร่ืองเสร็จท่ี 585 – 586/2553 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  (น.2-4), โดย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 
2555 และใหส่้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎร
พิจารณา123 
   ส าหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเพิ่มหมวด 4  
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/1 ถึงมาตรา 222/50 ในลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญ 
ในศาลชั้นตน้ ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ โดยแบ่งบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  
   1. บททัว่ไป 
   2. การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มตามขั้นตอนปกติ 
   3. การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มตามขั้นตอนไม่ปกติ 
   4. ค าพิพากษาและอายคุวาม 
โดยกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์น้ีคือเร่ืองของผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงอยูใ่นบททัว่ไปของร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว จึงขอเสนอ
เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   บททัว่ไป (ส่วนท่ี 1 มาตรา 222/1 ถึงมาตรา 222/4) 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเร่ิมต้นโดยการท่ีโจทก์ยื่นค าร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม
พร้อมกบัการเสนอค าฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม โดยผลของ
ค าพิพากษาจะผูกพนัสมาชิกกลุ่มทุกคน ซ่ึงเป็นการยกเวน้หลกัค าพิพากษาผูกพนัเฉพาะคู่ความ  
(Res Judicata) ตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้สิทธิในการฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

                                                   
123 ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/33989 ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2555 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
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   1. บทนิยาม (มาตรา 222/1) 
   ร่างกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มมีบทนิยามท่ีมีความส าคัญมากได้แก่ 
บทนิยามค าวา่ “สมาชิกกลุ่ม” และ “กลุ่มบุคคล” 
    (ก)  บทนิยามค าวา่ “สมาชิกกลุ่ม” และ “กลุ่มบุคคล” 
    “สมาชิกกลุ่ม” หมายความวา่ “บุคคลใด ๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคล” 
    “กลุ่มบุคคล” หมายความถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธิอย่างเดียวกันอันเน่ืองมาจาก
ขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนั และมีลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกนั แมว้า่จะมีลกัษณะ
ของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัก็ตาม  ซ่ึงสามารถแยกองคป์ระกอบของค าวา่ “กลุ่มบุคคล” ไดด้งัน้ี 
     - มีขอ้เท็จจริงร่วมกนั กล่าวคือ ขอ้เท็จจริงท่ีมีร่วมกนันั้นก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
ร่วมกนัของกลุ่มบุคคลหน่ึง เช่น กรณีรถแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีท าให้มีผูไ้ดรั้บความเสียหายต่อ
ชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก 
    - มีหลักกฎหมายเดียวกัน คือ มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลัก 
แห่งขอ้หาท่ีเหมือนกนั เช่น อาจจะเกิดจากการกระท าละเมิดหรือผดิสัญญาเหมือนกนั 
    (ข)  บทนิยามค าว่า “การด าเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การด าเนินคดีท่ีศาล
อนุญาตใหเ้สนอค าฟ้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม 
   2. คุณสมบติัของโจทกใ์นคดีแบบกลุ่ม 
   บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นโจทก์ในคดีแบบกลุ่ม จะต้องท าหน้าท่ีแทนสมาชิกกลุ่ม
ทั้งหมดซ่ึงอาจมีจ านวนถึงหลายพนัคน โดยท่ีผูน้ั้นไม่เคยพบปะกนัหรือรู้จกักบัสมาชิกกลุ่มมาก่อน 
จึงนบัไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีเส่ียงส าหรับผูแ้ทนกลุ่มท่ีจะตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีโดยอาจ
ไม่ไดรั้บคืนในกรณีท่ีแพค้ดี  นอกจากน้ี ผูแ้ทนกลุ่มอาจท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับความเสียหายได ้
ในกรณีท่ีด าเนินคดีโดยไม่มีประสิทธิภาพ กรณีจึงมีความจ าเป็นเป็นท่ีศาลจะตอ้งเขา้มาควบคุม
ตรวจสอบผูท่ี้จะเป็นผูแ้ทนกลุ่มโดยเคร่งครัด 
   คุณสมบัติของโจทก์ประการแรก คือ ข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้ของผูแ้ทนกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มจะตอ้งเป็นอยา่งเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม (Typicality) ผูน้ั้นจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดี
ดว้ยตนเอง หากคดีส่วนของผูแ้ทนกลุ่มไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลไดแ้ลว้ ศาลก็ไม่สามารถอนุญาต
ให้เป็นผู ้แทนคดีกลุ่มได้ เง่ือนไขประการแรกน้ีจะเป็นหลักประกันท่ีว่าผู ้แทนกลุ่มจะรักษา
ประโยชน์ของกลุ่มอยา่งเต็มท่ีเพราะผลประโยชน์ของผูแ้ทนกลุ่มเป็นเร่ืองเดียวกนักบัผลประโยชน์
ของกลุ่มและประเด็นขอ้ต่อสู้หรือขอ้กล่าวอา้งของผูแ้ทนกลุ่มยอ่มเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่มดว้ย 
แต่เง่ือนไขความเหมือนกนัดงักล่าวไม่ใช่เง่ือนไขโดยเคร่งครัด โดยศาลอาจจะพิจารณาแต่เพียงว่า
กรณีไม่มีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ของผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกก็เพียงพอแลว้  และคุณสมบติั
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ของผูแ้ทนกลุ่มประการท่ีสอง คือ ผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งสามารถคุม้ครองผลประโยชน์ของกลุ่มได ้
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม (Adequacy of Representation) เน่ืองจากโจทก์ในคดีแบบกลุ่มนั้ น 
นอกจากจะฟ้องคดีเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองแลว้ จะตอ้งท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
กลุ่มคนอ่ืน ๆ ดว้ย124 โดยในมาตรา 222/5 แห่งร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... กล่าวถึงโจทกผ์ูมี้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดี ดงัน้ี 
   มาตรา 222/5  คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากดงัต่อไปน้ี โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจ
ร้องขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
   (1) คดีละเมิด 
   (2) คดีผดิสัญญา 
   (3) คดี เรียก ร้องสิท ธิตามกฎหมายต่าง ๆ  เช่น  กฎหมายเก่ียวกับ ส่ิ งแวดล้อม  
การคุม้ครองผูบ้ริโภค แรงงาน หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้ 
   ดงันั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... นั้ น  ผูท่ี้จะใช้สิทธิในการฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคดว้ยวิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดจ้ะตอ้งเป็นผูถู้กโตแ้ยง้สิทธิตามมาตรา 55 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และอยูใ่นความหมายของ
ค าวา่สมาชิกกลุ่ม และกลุ่มบุคคล ตามมาตรา 222/1  
 

                                                   
124

 เร่ืองเสร็จท่ี 585 – 586/2553 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) (น. 10 - 11), เร่ืองเดิม. 
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บทที ่4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาในการน าแนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินคดแีบบกลุ่ม 

มาใช้เยยีวยาผู้เสียหายในคดผู้ีบริโภค ศึกษากรณผีู้มีสิทธิฟ้องคด ี
 

  ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  
มาใชใ้นกฎหมายแต่อยา่งใด  อยา่งไรก็ตาม มีหน่วยงานท่ีไดก้ารเสนอให้มีการน าวิธีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มมาใช้ในการด าเนินคดีซ่ึงถือเป็นท่ีมาของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบั
หลกัทรัพย ์พ.ศ. .... เพื่อคุม้ครองผูล้งทุนในตลาดทุน เน่ืองจากมีกรณีท่ีผูล้งทุนในตลาดทุนไดรั้บ
ความเสียหายจากการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากผูท่ี้กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น การให้ขอ้มูลเท็จหรือไม่ครบถว้นในการเสนอขายหลกัทรัพย ์
หรือการสร้างราคาทรัพยใ์ห้สูงข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดทุนของประเทศในภาพรวม 
โดยให้ผูล้งทุนท่ีได้รับความเสียหายมีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าเสียหายโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น 
ผูฟ้้องคดีดว้ยตนเอง  ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าควรบญัญติัวิธีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเป็นกฎหมายกลาง จึงไดย้กร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ได้เพิ่มเติมหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามมาตรา 222/1  
ถึงมาตรา 222/50 ในลกัษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้ ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้  
โดยคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว้ ตามท่ีส านกังานคณะกรมการกฤษฎีกาเสนอ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 25551 
 
 

                                                   
1
 ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/33989 ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2555 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
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  ในบทท่ี 4 จะไดพ้ิจารณาถึงการน าแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชเ้ยียวยา
ผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภค ศึกษากรณีผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค   
โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของกลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law System) และกลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System)  
และน ามาเปรียบเทียบกับกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ได้แก่ พระราชบญัญคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัความ
รับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551  รวมถึงร่างพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ี
ก าหนดให้คดีผูบ้ริโภคเป็นคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายประเภทหน่ึงท่ีโจทก์สามารถขอให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
 
4.1 วเิคราะห์การให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี 
    ส าหรับการให้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามแนวคิดการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)  
ตาม Rule 23 (a) ไม่ได้ระบุชัดว่าบุคคลใดเป็นผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มตามกฎหมาย  แต่การ
ก าหนดเง่ือนไขพื้นฐาน (Prerequisite) ทั้ ง 4 ข้อตาม Rule 23 (a) ท าให้ทราบว่าในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนอาจเป็นผูฟ้้องหรือผูถู้กฟ้องในฐานะคู่ความท่ีเป็น
ผูแ้ทนคดีในนามสมาชิกกลุ่มทั้ งหมด ภายใต้เง่ือนไขของการมีจ านวนสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก 
(Numerous) จนท าให้การรวมตวัของสมาชิกกลุ่มเพื่อฟ้องคดีร่วมกันท าได้ยาก (Impracticable)  
และต้องมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันในกลุ่ม (Questions of Law or Fact 
Common) ร่วมกนัในบางประเด็น  รวมถึงคู่ความผูแ้ทนกลุ่มมีขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้อยา่งเดียวกนั
กบักลุ่ม (Typical of The Claims or Defenses)  โดยคู่ความผูแ้ทนกลุ่มสามารถปกป้องผลประโยชน์
ของกลุ่มไดอ้ย่างเป็นธรรมและเพียงพอ (Fairly and Adequately Protect The Interests)  จึงเป็นการ
ให้สิทธิแก่บุคคลในการปกป้องสิทธิของตนเองและกลุ่มอย่างเต็มท่ี โดยมีทนายความของกลุ่ม 
ท าหน้าท่ีในการช่วยฟ้องคดีและประสานกบัสมาชิกกลุ่มทั้งหมด โดยจะไดรั้บค่าทนายความใน
อตัราร้อยละ 10 – 50 ของค่าเสียหายท่ีไดรั้บและยงัไดรั้บเงินรางวลัทนายความอีกไม่เกินร้อยละ 33 
ทั้ งน้ี รัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการร้องขอต่อศาลให้มีการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มแต่อยา่งใด  
    ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  
(Civil Law System) ยึดถือหลกัการว่ารัฐมีภารกิจหน้าท่ีในการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะของ
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เอกชนท่ีได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมากโดยเป็นผูฟ้้องคดีแทนผูเ้สียหาย2  โดยในประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้นมิไดอ้นุญาตเอกชนมีสิทธิขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม  แต่การด าเนินคดีแบบกลุ่ม
แทนเอกชนผูเ้สียหายจ านวนมากจะด าเนินการโดยองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Association’s 
Suit) ท่ีกฎหมายพิเศษให้อ านาจและก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัของการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มแก่องค์กรเหล่านั้นตามวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งองค์กรท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ี ยงัมี 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ  (Administration’s Suit) คือ  อัยการฝ ร่ังเศส  
(The Ministere Public) ท่ีท  าหน้าท่ีด าเนินคดีทางแพ่งในฐานะคู่ความหรือดว้ยการร้องสอดเขา้เป็น
คู่ความแทนบุคคลอ่ืนหรือมีผูย้ื่นค าขอให้อยัการฝร่ังเศสเขา้เป็นคู่ความในคดีท่ีกฎหมายก าหนด 
ได้แก่ การฟ้องคดีเก่ียวกับการเป็นผูอ้นุบาลของบุคคลผูไ้ร้ความสามารถ หรือการรับรองหรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิการเป็นผูอ้นุบาล  กระบวนพิจารณาท่ีก าหนดให้ห้ามด าเนินคดีเป็นการชัว่คราว
และการรวมคดีส าหรับคดีท่ีไม่อาจช าระหน้ีได้ (Indebtedness) ของบุคคลล้มละลาย และในคดีท่ี
เก่ียวกบัสถานะของบุคคล  ตลอดจนการด าเนินการช าระบญัชี และการด าเนินคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบั
ความรับผิดของกรรมการบริษทั  โดยอยัการฝร่ังเศสยงัอาจโตแ้ยง้ค าสั่งหรือนโยบายสาธารณะ 
(Order Public) ท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าขดัแยง้กบัประโยชน์สาธารณะได ้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 2 
พฤษภาคม 2556 ไดมี้การเสนอร่างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีเน้ือหาของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เฉพาะคดีผูบ้ริโภคต่อคณะรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสแลว้  และเม่ือมีการประกาศใช้
กฎหมายแล้วในโอกาสต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าโดยหลกัการแลว้กฎหมายดงักล่าวมี
รูปแบบท่ีแตกต่างจากของประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งไร   
   ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ขณะท่ีการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศบราซิล
ก าหนดให้ผู ้ท่ี มี สิท ธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม เป็นไปตามมาตรา 82 แห่ง Consumer Code ได้แ ก่  
 
                                                   

2 ตวัอย่างของกฎหมายในประเทศไทยท่ีปรากฏลกัษณะดงักล่าว เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

มาตรา 39 วรรคแรก บญัญติัว่า  “ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเขา้ด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค หรือ
เม่ือไดรั้บค าร้องขอจากผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคเป็น
ส่วนรวม คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอยัการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอยัการหรือขา้ราชการในส านัก
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคเพือ่ให้มีหนา้ท่ี
ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการได้แจง้ไปยงักระทรวง
ยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแลว้ ให้เจ้าหน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ ”   
วรรคสอง บญัญติัวา่  “ในการด าเนินคดีในศาล ให้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพยสิ์น หรือค่าเสียหายใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคท่ีร้องขอไดด้ว้ย และในการน้ีใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง”   

DPU



121 
 

1) ส านักงานอัยการ  2) สาธารณรัฐบราซิล รัฐ เทศบาล และเขตการปกครองแห่งสหพันธรัฐ   
3) หน่วยงานของรัฐ  และ 4) สมาคมเอกชน  ส่วนบุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม
เช่นเดียวกับประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวน้แต่กรณี 
การละเมิดสิทธิทางการเมืองเท่านั้น  กฎหมายของประเทศบราซิลจึงมิไดก้ าหนดเร่ืองเง่ือนไขแห่ง
คดีไวเ้ช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเห็นว่าหน่วยงานดงักล่าวสามารถเป็นผูแ้ทนและรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรมมากกวา่การให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาท่ีจะเป็น
ผูแ้ทนกลุ่ม   
   ดงันั้น การน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของประเทศท่ีใช้ระบบ
กฎหมายท่ีแตกต่างกันพบว่าการให้สิทธิแก่เอกชนในการฟ้องคดีแบบกลุ่มมีความแตกต่างกัน  
โดยกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณีให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่เอกชนผูเ้สียหายแทน
สมาชิกกลุ่มทั้งหมดโดยมีทนายความของกลุ่มร่วมกบัโจทก์ผูแ้ทนกลุ่มเป็นผูด้  าเนินคดีแบบกลุ่ม
ทั้งหมด ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมิได้ให้สิทธิแก่เอกชนในการฟ้องคดี
แบบกลุ่ม แต่ให้สิทธิในการฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามท่ีมีกฎหมาย
รับรองเป็นผูด้  าเนินคดีแบบกลุ่มโดยท่ีหน่วยงานเหล่านั้นมิไดเ้ป็นผูเ้สียหายและมิไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม  
 
4.2 วเิคราะห์ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
   ในการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการให้อ านาจร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคท่ีเป็นเอกชนผูเ้สียหายและผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
ผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 เป็นการน าแนวคิดการด าเนินคดี
แบบกลุ่มของประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายลายลักษณ์อกัษรมาหาข้อสรุป 
ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผูบ้ริโภคของประเทศไทย  อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษา
เก่ียวกับการน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้จะต้องศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีก าหนดใหค้ดีผูบ้ริโภค
เป็นคดีท่ีสามารถใชแ้นวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ 4.3 ต่อไป 
   การให้ความคุ้มครองผู ้บริโภคเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากสินคา้และบริการไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  และเป็นเร่ือง
ท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงได้บญัญติัรับรองเก่ียวกบั 
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การคุม้ครองผูบ้ริโภคไว ้ไดแ้ก่ มาตรา 433 ก าหนดใหรั้ฐสามารถใชสิ้ทธิในการจ ากดัเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรมได ้ถา้เป็นไปเพื่อให้การ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  มาตรา 614 ก าหนดให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคท่ีจะได้รับความคุม้ครองในการได้รับ
ขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้ รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ ง 
มีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษ์สิทธิของผูบ้ริโภค  มาตรา 845 ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงหน่ึงในนโยบายเหล่านั้น คือ การก ากบัให้การประกอบ
กิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค  มาตรา 3036 มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคคือ  

                                                   
3
 มาตรา 43  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 

   การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การจดัระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การผงัเมือง  
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพของประชาชน หรือเพือ่ป้องกนัการผกูขาดหรือขจดัความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขนั 

4 มาตรา 61  สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคย่อมได้รับความคุม้ครองในการได้รับขอ้มูลท่ีเป็นจริง และมีสิทธิ

ร้องเรียนเพือ่ใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพือ่พทิกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภค 

   ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ริโภค  
ท าหน้าท่ีให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท า
อนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ีใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย 

5
 มาตรา 84  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 

    ... 
   (5)  ก ากบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  6
 มาตรา 303  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะรัฐมนตรีท่ีเขา้บริหารราชการแผ่นดินภายหลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ด าเนินการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

   (1) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 40 
มาตรา 44 บทบัญญติัในส่วนท่ี 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ส่วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพ 
ในการศึกษา ส่วนท่ี 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ ส่วนท่ี 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ 
การร้องเรียน รวมทั้งกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 56 ส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์าร
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระตามมาตรา 61 วรรคสอง กฎหมายวา่ดว้ยสภาพฒันาการเมืองตามมาตรา 78 (7) กฎหมาย
เพื่อจดัตั้งองค์กรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสภาเกษตรกรตามาตรา 84 (8) 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา 87 (4) และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 256 ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 
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ในวาระแรกให้คณะรัฐมนตรีท่ีเขา้บริหารราชการแผน่ดินภายหลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไปเป็นคร้ังแรก
ตามรัฐธรรมนูญน้ีด าเนินการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือการจดัตั้ง
องค์การเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐภายในหน่ึงปี ตามมาตรา 61 
วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา   
จะเห็นไดว้า่บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เหล่านั้น มีความมุ่งหมายท่ีจะให้ภาครัฐเป็นผูดู้แลและให้การคุม้ครองผูบ้ริโภค  
เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญเพราะเก่ียวข้องกับประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะจึงไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน  โดยจะไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหาการด าเนินคดี
ผูบ้ริโภคตามล าดบั 
 4.2.1 ปัญหาในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
   ในอดีต การด าเนินคดีผูบ้ริโภคตอ้งมกัอาศยัวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ซ่ึงเป็นวิธีพิจารณา
แบบวิสามญัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภายใตห้ลกัการสะดวก รวดเร็ว ประหยดั 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 3  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคจะสามารถใช ้
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ แต่ก็มีเง่ือนไขส าคญั กล่าวคือ จ านวนทุนทรัพยห์รือราคาท่ีพิพาทตอ้ง 
ไม่เกินท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 190 หากเกินก็ตอ้งใช้วิธีพิจารณาสามญัเช่นคดีแพ่งทัว่ไป แต่ไม่ว่า
วงเงินจะเกินกวา่ท่ีบญัญติัไวใ้นคดีมโนสาเร่หรือไม่ก็ตาม ผูศึ้กษาเห็นวา่การด าเนินคดีผูบ้ริโภคโดย
อาศยัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชยง์ ก็ยงัคง
เป็นปัญหาอุปสรรคกบัฝ่ายผูบ้ริโภคหลายประการ เช่น 
   1. ภาระในการพิสูจน์  (Burden of Proof) ตามมาตรา 84/17 แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  ฝ่ายผูบ้ริโภคจะตอ้งน าสืบให้ศาลเห็นวา่ไดรั้บความเสียหายจากสินคา้และ
บริการอย่างไร ตามหลัก “ผูใ้ดกล่าวอ้าง ผูน้ั้นน าสืบ” ซ่ึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของสินค้าหรือ
บริการย่อมกระท าได้โดยยากเน่ืองจากอยู่ในความครอบครองดูแลของฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตจ าเป็นต้องอาศยัความรู้และ
ความเห็นของผูใ้ช้เทคโนโลยีเหล่านั้นซ่ึงลว้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูป้ระกอบธุรกิจในฐานะ
นายจา้งและมีแนวโนม้ท่ีจะใหก้ารในชั้นศาลเป็นประโยชน์ต่อผูว้า่จา้ง 

                                                   
7
 มาตรา 84/1 คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เทจ็จริงเพือ่สนบัสนุนค าคู่ความของตนใหคู้่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพสูิจน์

ขอ้เทจ็จริงนั้น แต่ถา้มีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายหรือมีขอ้สันนิษฐานท่ีควรจะเป็นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของ
เหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นตอ้งพสูิจน์เพยีงวา่ตนไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งการท่ีตนจะไดรั้บประโยชน์
จากขอ้สันนิษฐานนั้นครบถว้นแลว้ 
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   2. หลักการมีค าพิพากษาไม่ เกินค าขอตามมาตรา 1428 แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  ในกรณี ท่ีผู ้บ ริโภคไม่ มีความรู้ด้านกฎหมายหรือทนายความขาด
ประสบการณ์ การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายอาจไม่ครบถว้นถูกตอ้ง กล่าวคือ เรียกค่าเสียหายจาก 
ผูป้ระกอบธุรกิจน้อยกว่าความเป็นจริงท่ีควรจะได้รับ แม้ศาลจะเห็นว่ามีจ านวนค่าเสียหาย 
ไม่ถูกตอ้งหรือมีค่าเสียหายอยา่งอ่ืนท่ีสามารถเรียกได ้ก็มิอาจมีค าพิพากษาเกินค าขอ 
   3. หลักค าพิพากษาผูกพันเฉพาะคู่ความตามมาตรา 1459 แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  โดยค าพิพากษาของศาลจะผูกพนัเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น แม้ว่าจะมี
ผูบ้ริโภครายอ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงเดียวกนัหรือจากผูป้ระกอบธุรกิจรายเดียวกนั 
ผูบ้ริโภคเหล่านั้นก็อาจขอให้มีการรวมคดีตามมาตรา 2 และมาตรา 28 ร้องสอดตามมาตรา 57 หรือ
เขา้เป็นคู่ความร่วมตามมาตรา 59  ในกรณีท่ีขอใช้สิทธิดงักล่าวไม่ทนั ก็จะตอ้งฟ้องเป็นคดีใหม่ 
ซ่ึงศาลแต่ละศาลอาจมีค าพิพากษาท่ีแตกต่างกนัออกไปตามการน าสืบของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลย 
รวมถึงความสามารถและประสบการณ์ในการวา่ความของทนายความของคู่ความแต่ละฝ่าย 
   4. ระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา 448 10 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ท่ีก าหนดใหต้อ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องภายในหน่ึงปีนบัแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูพ้ึงตอ้งชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากสินคา้หรือบริการอาจตอ้งการใชร้ะยะเวลา
ในการแสดงอาการ ระยะเวลาหน่ึงปีจึงอาจเร็วเกินไปส าหรับการใชสิ้นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งความเสียหายบางประการมิได้เกิดข้ึนโดยชัดเจนทนัที แต่ใช้ระยะเวลาในการแสดงความ
เสียหายเป็นระยะเวลานาน 
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 มาตรา 142 ค  าพพิากษาหรือค าสั่งของศาลท่ีช้ีขาดคดีตอ้งตดัสินตามขอ้หาในค าฟ้องทุกขอ้ แต่หา้มมิใหพ้พิากษา

หรือท าค าสั่งใหส่ิ้งใด ๆ เกินไปกวา่หรือนอกจากท่ีปรากฏในค าฟ้อง เวน้แต่ ... 
9
 มาตรา 145 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีว่าด้วยการอุทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่  

ค าพพิากษาหรือค าสั่งใด ๆ ใหถื้อวา่ผกูพนัคู่ความในกระบวนพจิารณาของศาลท่ีพพิากษาหรือมีค าสั่ง นบัตั้งแต่วนัท่ีไดพ้พิากษา
หรือมีค าสั่ง จนถึงวนัท่ีค าพพิากษาหรือค าสั่งนั้นไดถ้กูเปล่ียนแปลง แกไ้ข กลบั หรืองดเสีย ถา้หากมี 

    ถึงแม้ศาลจะไดก้ล่าวไวโ้ดยทั่วไปว่าให้ใชค้  าพิพากษาบังคบัแก่บุคคลภายนอกซ่ึงมิได้เป็นคู่ความในกระบวน
พจิารณาของศาลดว้ยกดี็ ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นยอ่มไม่ผกูพนับุคคลภายนอก เวน้แต่ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 142 (1), 245 และ 
274 และในขอ้ต่อไปน้ี ... 

10
 มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านวา่ขาดอายคุวามเม่ือพน้หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 

ผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพงึตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท าละเมิด  
   ... 
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   5 นิติกรรมท่ีตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือตามมาตรา 45611 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ก าหนดว่าในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยถ์า้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ
ฝ่ายท่ีตอ้งรับผิด จะฟ้องร้องกนัไม่ได ้ซ่ึงในบางกรณีผูบ้ริโภคอาจเขา้ท าสัญญาโดยท่ีคู่สัญญาไม่ได้
ลงลายมือช่ือไวแ้ละผดิสัญญาภายหลงั ท าใหผู้บ้ริโภคอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
 4.2.2 ปัญหาในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
   พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มีบทบญัญติัท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบั
วธีิพิจารณาคดีมโนสาเร่ท่ีช่วยลดปัญหาในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพ่งและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมกับผูบ้ริโภค 
มากข้ึนหลายประการ เช่น 
   1. ในเร่ืองการน าสืบพยานหลกัฐาน มาตรา 29 บญัญัติว่า  “ประเด็นขอ้พิพาทข้อใด
จ าเป็นตอ้งพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการผลิต ประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินคา้ 
การให้บริการ หรือการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงศาลเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวอยูใ่นความรู้เห็นโดยเฉพาะ
ของคู่ความฝ่ายท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความ 
ฝ่ายท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจนั้น” เป็นการยกเวน้หลักตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ และช่วยลดภาระในการน าสืบใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเป็นโจทกฟ้์องคดี 
   2. มาตรา 39 บัญญัติว่า  “ในคดีท่ีผู ้บริโภคหรือผู ้มีอ  านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 
เป็นโจทก์ ถา้ความปรากฏแก่ศาลวา่จ านวนค่าเสียหายท่ีโจทก์เรียกร้องไม่ถูกตอ้งหรือวิธีการบงัคบั
ตามค าขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายตามฟ้อง ศาลมีอ านาจยกข้ึนวินิจฉัย
ให้ถูกตอ้งหรือก าหนดวิธีการบงัคบัให้เหมาะสมไดแ้มจ้ะเกินกวา่ท่ีปรากฏในค าขอบงัคบัของโจทก์
ก็ตาม แต่ขอ้ท่ีศาลยกข้ึนวินิจฉยันั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความยกข้ึนมาวา่กล่าวกนัแลว้
โดยชอบ” เป็นการยกเวน้หลัก “การมีค าพิพากษาไม่เกินค าขอ” ตามมาตรา 142 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบ
มากยิง่ข้ึน 
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 มาตรา 456 การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ถา้มิไดท้ าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นโมฆะ  

วธีิน้ีใหใ้ชถึ้งซ้ือขายเรือมีระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป ทั้งซ้ือขายแพและสัตวพ์าหนะดว้ย 

      สัญญาจะขายหรือจะซ้ือ หรือค ามั่นในการซ้ือขายทรัพย์สินตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึง ถ้ามิได้มีหลักฐาน 
เป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผิดเป็นส าคญั หรือได้วางประจ าไว ้หรือได้ช าระหน้ีบางส่วนแลว้  
จะฟ้องร้องบงัคบัคดีหาไดไ้ม่ 

  ... 
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   3. มาตรา 30 บัญญัติว่า  “ถ้าภายหลังท่ีได้มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีผูบ้ริโภคแล้ว 
ปรากฏวา่มีการฟ้องผูป้ระกอบธุรกิจรายเดียวกนัเป็นคดีผูบ้ริโภคอีกโดยขอ้เทจ็จริงท่ีพิพาทเป็นอยา่ง
เดียวกบัคดีก่อนและศาลในคดีก่อนไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้ ศาลในคดีหลงัอาจมีค าสั่งให้ถือวา่ขอ้เท็จจริง
ในประเด็นนั้นเป็นอนัยุติเช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน เวน้แต่ศาลเห็นว่า
ข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้นยงัไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยช้ีขาดคดี หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความท่ี
เสียเปรียบต่อสู้คดี  ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองหรืออนุญาตให้ คู่ความน า
พยานหลกัฐานมาสืบเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรก็ได”้ ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีแตกต่างจากมาตรา 145 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ค าพิพากษาในคดีก่อนยงัคงผูกพนัเฉพาะ
คู่ความในคดีก่อน  แต่ขอ้เท็จจริงท่ีพิพาทกนัในคดีก่อนและมีการวินิจฉยัไวแ้ลว้มีผลผกูพนัคู่ความ
ในคดีหลงัท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงเดียวกนั โดยศาลเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจในการออกค าสั่ง
ดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีผูบ้ริโภคเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เน่ืองจาก
ไม่ตอ้งสืบพยานหลกัฐานใหม่  แต่ในทางปฏิบติัคู่ความในคดีหลงัฝ่ายท่ีเสียเปรียบยอ่มตอ้งใชสิ้ทธิ
ในการขอน าพยานหลกัฐานเขา้มาสืบใหม่อีกคร้ังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองทุกคดีไป 
   4. มาตรา 13 บญัญติัว่า  “ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยั โดยผลของสารท่ีสะสมอยู่ในร่างกายของผูบ้ริโภคหรือเป็นกรณีท่ีจะตอ้งใช้เวลาในการ
แสดงอาการ ผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องภายในสามปีนบัแต่
วนัท่ีรู้ถึงความเสียหายและรู้ตวัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีรู้ถึงความ
เสียหาย” ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีแตกต่างจากมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
   5. มาตรา 10 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า  “บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีบงัคบัให้นิติกรรมใด 
ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดจึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีไดน้ั้น มิใหน้ ามาใช้
บงัคบัแก่ผูบ้ริโภคในการฟ้องบงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจช าระหน้ี” ซ่ึงเป็นการยกเวน้ มาตรา 456 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ และในมาตรา 11 ยงับญัญติัวา่ “ประกาศ โฆษณา ค ารับรอง 
หรือการกระท าดว้ยประการใดๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดใ้นขณะท าสัญญา
วา่ผูป้ระกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้ หรือจดัหาให้ซ่ึงส่ิงของบริการ หรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด หรือ
จะด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงให้แก่ผูบ้ริโภคเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีผูบ้ริโภคเขา้ท าสัญญา หรือ
ขอ้ตกลงใดๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะให้สิทธิประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคเพิ่มเติมข้ึนจากท่ีไดท้  าสัญญาไว ้
ให้ถือว่าขอ้ความ การกระท าหรือขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาระหว่างผูบ้ริโภคกบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถน าสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับข้อตกลง
ดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าการท าสัญญาเช่นว่านั้ นกฎหมายจะก าหนดว่าต้องท าเป็นหนังสือหรือมี
หลกัฐานเป็นหนงัสือและไม่ปรากฏขอ้ตกลงนั้นในหนงัสือท่ีไดท้  าข้ึนก็ตาม” ซ่ึงช่วยไม่ใหผู้บ้ริโภค
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ถูกเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีอาจใช้การโฆษณาชวนเช่ือท่ีเกินจริงเพื่อให้ผูบ้ริโภคเข้าท า
สัญญา ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีแตกต่างจากการฟ้องตามสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์
   6. มาตรา 42 บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าท่ีถูกฟ้องร้องเกิดจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
กระท าโดยเจตนาเอาเปรียบผูบ้ริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผูบ้ริโภคได้รับความเสียหาย 
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงไม่น าพาต่อความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ผูบ้ริโภคหรือกระท าการอนัเป็น
การฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผูมี้อาชีพหรือธุรกิจอนัย่อมเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน   
เม่ือศาลมีค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูบ้ริโภค ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจ านวนค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนดได้ตามท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ผลประโยชน์ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ สถานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดบ้รรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหาย” วรรคสอง 
บญัญติัว่า “การก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหน่ึง ให้ศาลมีอ านาจก าหนดไดไ้ม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนด แต่ถา้ค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนดมีจ านวนเงินไม่
เกินห้าหม่ืนบาท ใหศ้าลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไดไ้ม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายท่ี
แทจ้ริงท่ีศาลก าหนด”  เป็นกรณีศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) 
หรือมาตรา 4312 ท่ีให้อ านาจศาลในการออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัการสินคา้ท่ีไดจ้  าหน่ายไป
แล้วหรือท่ีเหลืออยู่ในท้องตลาดซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของ
ผูบ้ริโภคโดยส่วนรวมได ้ซ่ึงไม่ปรากฏลกัษณะดงักล่าวในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เป็นตน้ 

                                                   

  
12 มาตรา 43 ในคดีผูบ้ริโภค เม่ือศาลวนิิจฉยัช้ีขาดคดีหรือจ าหน่ายคดีเสียจากสารบบความ หากขอ้เท็จจริงปรากฏแก่

ศาลว่ายงัมีสินคา้ท่ีไดจ้  าหน่ายไปแลว้หรือท่ีเหลืออยู่ในทอ้งตลาดอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยัของ
ผูบ้ริโภคโดยส่วนรวม และไม่อาจใชว้ธีิป้องกนัอยา่งอื่นได ้ใหศ้าลมีอ านาจออกค าสั่งดงัต่อไปน้ี 
    (1) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัการประกาศและรับสินคา้ดงักล่าวซ่ึงอาจเป็นอนัตรายคืนจากผูบ้ริโภคเพื่อท าการแกไ้ข
หรือเปล่ียนให้ใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนดโดยค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจเอง แต่ถา้เป็นกรณีท่ีไม่อาจแกไ้ขหรือด าเนินการ
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้ก็ให้ใชร้าคาตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงลกัษณะและสภาพของสินคา้ขณะรับคืน รวมทั้งความ
สุจริตของผูป้ระกอบธุรกิจประกอบดว้ย 
    (2) ห้ามผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ท่ีเหลืออยู่และให้เรียกเก็บสินคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคกลบัคืน
จนกว่าจะไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสินคา้ดงักล่าวให้มีความปลอดภยั แต่ถา้เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ศาล
จะมีค าสั่งหา้มผูป้ระกอบธุรกิจผลิต หรือน าเขา้สินคา้นั้นกไ็ดแ้ละหากเป็นท่ีสงสัยวา่ผูป้ระกอบธุรกิจจะเกบ็สินคา้ท่ีเหลือไวเ้พื่อ
จ าหน่ายต่อไป ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท าลายสินคา้ท่ีเหลือนั้นดว้ย 
    (3) ... 
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   แมว้า่ในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
จะก าหนดวิธีพิจารณาไวเ้ป็นการเฉพาะแล้วก็ตาม แต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
พ.ศ. 2551 ยงัให้อนุโลมใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย โดยมาตรา 7 บญัญัติว่า 
“กระบวนพิจารณาคดีผูบ้ริโภคให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีและขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาตามมาตรา 613 ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัและขอ้ก าหนดดงักล่าวให้น าบทบญัญติั
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม”  ซ่ึงก่อนหนา้ท่ีพระราชบญัญติั
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะมีผลใชบ้งัคบั หากในคดีผูบ้ริโภคคดีหน่ึงมีผูบ้ริโภคหลายราย
ท่ีได้รับความเสียหายจากขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเดียวกนัจากผูป้ระกอบธุรกิจแล้ว ผูบ้ริโภค 
แต่ละรายยอ่มสามารถฟ้องคดีต่อศาลไดต้ามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ท่ีไดบ้ญัญติัถึงการใชสิ้ทธิในการขอรวมคดีและการเขา้เป็นคู่ความในคดีดว้ยวธีิต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น   
    1. การขอรวมคดีท่ีมีเขตอ านาจศาลต่างกนัตามมาตรา 8 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีคดีมีประเด็น
อยา่งเดียวกนัหรือเก่ียวเน่ืองกนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ต่างศาลกนั  
   2. การขอรวมคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลหลายศาลตามมาตรา 28 ซ่ึงเป็นกรณีมีคดี 
หลายเร่ืองคา้งพิจารณาในศาลชั้นตน้ศาลเดียวกนัหรือต่างศาลกนั กล่าวคือ ศาลเดียวอาจจะมีคดี
หลายเร่ืองหรือหลายศาลมีคดีอยูแ่ต่ละศาล  
   3. การร้องสอดตามมาตรา 57 ท่ีเป็นการแก้ข้อขดัข้องให้กับบุคคลซ่ึงควรจะเข้ามา 
ในคดี แต่ไม่มีโอกาสเข้ามาในคดีไม่ว่าจะเป็นร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายท่ีสามหรือเขา้มาเป็น
คู่ความร่วม  หรือกรณีบุคคลท่ีควรจะเขา้มาในคดีแต่ไม่ยอมเขา้มาในคดี คู่ความในคดีนั้นอาจใช้
มาตรา 57 ขอใหศ้าลหมายเรียกเขา้มาในคดีได ้
   4. การเขา้เป็นคู่ความร่วมตามมาตรา 59 เป็นกรณีท่ีมีบุคคลหลายคนร่วมเป็นคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เช่น เป็นโจทกร่์วม หรือจ าเลยร่วม โดยตอ้งปรากฏวา่บุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์
ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี กล่าวคือ ตอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัในมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องในคดีนั้น 
เช่น การเป็นเจา้หน้ีร่วมหรือลูกหน้ีร่วม  หรือมีความรับผิดชอบหรือผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองกัน  
เช่น ลูกหน้ีกบัผูค้  ้าประกนั ตวัการกบัตวัแทน เป็นตน้ 

                                                   
13 มาตรา 6 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ  านาจออกขอ้ก าหนดเพื่อให้การด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดีผูบ้ริโภคเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม แต่ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให้สิทธิ 
ในการต่อสู้คดีของคู่ความลดนอ้ยลง 

   ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและ
ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะมีช่องทางส าหรับ 
การด าเนินคดีในลกัษณะดงักล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คู่ความและศาลแลว้ก็ตาม  แต่ในความ
เป็นจริงก็อาจเกิดปัญหาการน าสืบพยานหลกัฐานในคดีท่ีมีขอ้เท็จจริงอย่างเดียวกนัด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานของคู่ความแต่ละฝ่าย รวมถึง
ความสามารถและประสบการณ์ของทนายความในการน าสืบและหักล้างพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ตามระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้เท็จจริงในชั้นศาลของ
ประเทศไทย ซ่ึงอาจท าให้ผลแห่งค าพิพากษาของคดีท่ี มีมูลคดีหรือข้อเท็จจริง เดียวกันมี 
ความแตกต่างกันได้ อันจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคดีท่ีมีผูเ้สียหายหลายรายท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย
เดียวกัน เช่น คดีผูบ้ริโภค  เน่ืองจากการผลิตสินคา้และบริการในปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจได้ใช้
ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  แต่เม่ือเกิดกรณีท่ีสินคา้และบริการเหล่านั้นมีความบกพร่อง
อนัเกิดจากการผลิตและท าให้ผูบ้ริโภคหลายรายไดรั้บความเสียหายจากสินคา้และบริการเหล่านั้น
จนฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ซ่ึงหากใช้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง ยอ่มเกิดความไม่สะดวกและไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคได ้เช่น ระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิเรียกร้อง  ภาระในการพิสูจน์ (Burden of Proof)  และน าสืบพยานหลกัฐานเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการเหล่านั้นไม่เป็นการสนับสนุนให้ผูเ้สียหายฟ้องคดีผูบ้ริโภค เน่ืองจากข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการอยู่ในความควบคุมของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นคู่กรณี  จึงเป็นท่ีมาของ
การประกาศใช้พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีมีบทบญัญติัแตกต่างไปจาก
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ แต่มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดให้กรณี
ท่ีไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ดังนั้ น ในการด าเนินคดีผูบ้ริโภคท่ีมีผู ้บริโภค 
หลายรายได้รับความเสียหายจากข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน เช่น สินค้าท่ีไม่ปลอดภยั  
การโฆษณาเกินความจริงจากผูป้ระกอบธุรกิจ จึงยงัคงต้องใช้วิธีการด าเนินคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น การขอรวมคดี การร้องสอด การขอเขา้เป็นคู่ความร่วม ในการ
ด าเนินคดีผูบ้ริโภค 
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 4.2.3 การน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชเ้ยียวยาผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภค ศึกษากรณี 
ผูมี้สิทธิฟ้องคดี 
   การด าเนินคดีผูบ้ริโภคท่ีมีผูบ้ริโภคหลายรายได้รับความเสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือ  
ขอ้กฎหมายเดียวกนั หรือไดรั้บความเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจรายเดียวกนั สามารถใชม้าตรา 30 
แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดใ้นกรณีท่ีฟ้องเป็นอีกคดีหน่ึง หรือหาก
ผูบ้ริโภครายใดประสงคจ์ะใชว้ิธีการตามมาตรา 8 มาตรา 28 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ย่อมท าได้ตามท่ีได้กล่าวมาแลว้ในขอ้ 4.2.2  แต่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาลแต่ละศาลอาจมีดุลพินิจต่อขอ้เท็จจริงเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนัได ้ นอกจากน้ี ยงัมี
เร่ืองของพยานหลกัฐานของผูเ้สียหายแต่ละรายมีจ านวนไม่เท่ากนัหรืออาจขดัแยง้กนัเอง รวมถึง
ความสามารถและประสบการณ์ของทนายความของผูเ้สียหายแต่ละรายท่ีมีไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจส่งผล
ให้ค  าพิพากษาของศาลในแต่ละคดีมีความแตกต่างกนัทั้งท่ีมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั  
นอกจากน้ี การท่ีผู ้บริโภคแต่ละรายต่างฟ้องแยกเป็นแต่ละคดีโดยไม่ประสงค์จะใช้วิธีการ 
ขอรวมคดี การร้องสอด การขอเขา้เป็นคู่ความร่วม ย่อมส่งผลให้มีคดีข้ึนสู่ศาลเป็นจ านวนมาก  
และยงัไม่อาจอ านวยความยุติธรรมให้กบัผูบ้ริโภคหลายรายท่ีไดรั้บความเสียหายจากขอ้เท็จจริง
หรือขอ้กฎหมายเดียวกนัไดอ้ยา่งเพียงพอ  ดงันั้น การน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
มาใช้เยียวยาผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภค โดยศึกษากรณี ผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ โจทก์ซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนกลุ่ม (Class) จะเป็นผูร้วบรวมพยานหลกัฐานในการต่อสู้คดี โดยผูเ้สียหายอ่ืนท่ีเป็นสมาชิก
กลุ่มตอ้งให้ความร่วมมือในการด าเนินคดีแบบกลุ่มดว้ยแมว้่าสมาชิกกลุ่มเหล่านั้นจะมิไดมี้ฐานะ
เป็นคู่ความ เช่น การสนับสนุนด้านพยานหลกัฐานต่าง ๆ เน่ืองจากผลแห่งค าพิพากษาจะผูกพนั
สมาชิกกลุ่มทุกคน  ส าหรับโจทก์ในคดีผูบ้ริโภคท่ีเป็นเอกชนผูเ้สียหายนั้นมีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภค
ได้ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 อยู่แล้ว  ส่วนการร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น 
หากพิจารณาตาม Rule 23 แห่ง FRCP ของประเทศสหรัฐอเมริกายอ่มท่ีจะกระท าไดห้ากเขา้เง่ือนไข
ท่ีก าหนด  อย่างไรก็ตาม มีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาคือผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคอีก 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิ  
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ี เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ .ศ. 2551  
และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ว่าสมควรท่ีจะมีสิทธิเป็นผูร้้องขอให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดห้รือไม่  
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   ส าหรับผูมี้สิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
บุคคลทัว่ไป คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง  
และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง  เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัผูมี้สิทธิฟ้องคดีในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
และกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ตามหัวขอ้ 4.1 มาปรับใชก้บักฎหมาย
วา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศไทยแลว้ พิจารณาได ้ดงัน้ี 
   1. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะตอ้งเป็นผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีถูกโต้แยง้สิทธิหรือหน้าท่ีโดยใช้สิทธิผ่านมาตรา 55 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ท่ีอนุโลมน ามาใช้บังคับตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  ในกรณีของผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลสามารถใชสิ้ทธิของตนเองได้
ตามปกติเช่นในคดีแพ่งทั่วไป  ซ่ึงการฟ้องคดีผู ้บริโภคโดยผู ้บริโภค ท่ีได้รับความเสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเป็นการให้สิทธิขั้นพื้นฐานของผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิ
เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง  เม่ือพิจารณาถึงบุคคลผูมี้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มตาม Rule 23 (a)  
แห่ง Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP แลว้พบวา่มีลกัษณะเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ผูท่ี้ถูก
โตแ้ยง้สิทธิสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิของตนและขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ 
แต่ทั้งน้ีในการฟ้องคดีสมควรจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเบ้ืองตน้ (Prerequisite) แห่งการฟ้องคดี 
ท่ี FRCP ก าหนด ไดแ้ก่ การมีจ านวนสมาชิกกลุ่มมาก (Numerous) และการรวมตวัของสมาชิกกลุ่ม
เพื่อการฟ้องคดีร่วมกนัท าไดย้าก (Impracticable)  มีปัญหาขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนั
กบักลุ่ม (Questions of Law or Fact Common)  มีข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของคู่ความผูแ้ทนกลุ่ม
เป็นขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้อยา่งเดียวกนักบักลุ่ม (Typical of The Claims or Defenses) และคู่ความ
ผูแ้ทนกลุ่มสามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ (Fairly and 
Adequately Protect The Interests)  แต่ในการฟ้องคดีตาม Rule 23 (a) ยงัไม่ปรากฏชดัวา่นิติบุคคลท่ี
ไดรั้บความเสียหายหลายรายภายใตข้อ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัสามารถร้องขอต่อศาลให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ไดห้รือไม่ แต่น่าจะร้องขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้  
    อย่างไรก็ตาม  ในการฟ้องคดีผู ้บ ริโภคของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองผูบ้ริโภคใหสิ้ทธิแก่บุคคลทัว่ไปในการฟ้องคดีผูบ้ริโภคได ้ประกอบกบับทบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ฝ่ายผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์จากบทบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าวมากกวา่ฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจ  ดงันั้น ในการร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่ ฝ่ายท่ีสมควรมีสิทธิร้องขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มได้
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คือฝ่ายผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายเท่านั้ น เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
มุ่งประสงค์จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีขาดความรู้เก่ียวกบัคุณภาพสินคา้และ
บริการ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต อ านาจการต่อรองและทุนทรัพยท่ี์นอ้ยกวา่ฝ่ายผูป้ระกอบ
ธุรกิจซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  แต่จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส าหรับการขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มอย่างชัดเจนเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการค้าความในศาล   
หรือถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  หรือการรับจา้งผูป้ระกอบธุรกิจรายหน่ึงฟ้องคดี 
ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนเพื่อท่ีจะลดคู่แข่งทางธุรกิจ อนัจะส่งผลต่อการอ านวยความยุติธรรมและ 
ขดัต่อเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
   2. คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 บญัญติัให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทน
ผูบ้ริโภคได้แมว้า่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะมิไดมี้สถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงตามมาตรา 55 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งย่อมไม่มีสิทธิฟ้องคดีได้ แต่เน่ืองจากมาตรา 10 (7)  
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ให้อ านาจในการด าเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ 
ในคดีผู ้บ ริโภคไว้ไม่ว่าจะเป็นกรณี ท่ีคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควรหรือมีผู ้ร้องขอ  
หากคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคเป็น
ส่วนรวมตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคก็สามารถเข้าด าเนินคดีผูบ้ริโภคแทนผูบ้ริโภคได้ทั้ งในกรณีท่ีไม่ได้รับการร้องขอจาก
ผูบ้ริโภครวมถึงกรณีท่ีมีผูบ้ริโภคร้องขออีกดว้ย  ทั้งน้ี คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะเป็นโจทก์
ฟ้องคดีเองโดยแต่งตั้งขา้ราชการในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือแต่งตั้งพนกังาน
อยัการโดยความเห็นชอบของอยัการสูงสุดก็ไดเ้พื่อเป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคท่ีถูก
ละเมิดสิทธิท่ีคณะกรรมการผูบ้ริโภคจะตอ้งคดีแทนจะตอ้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นความหมายของคดี
ผู ้บริโภคตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคยงัมีอ านาจฟ้องผูป้ระกอบการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย   
    เม่ือพิจารณาตาม Rule 23 แห่ง FRCP แล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไม่อาจเป็นผูร้้องขอให้มีการฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้
เน่ืองจากมิได้เป็นบุคคลท่ีจะใช้สิทธิตามกฎหมายได้เช่นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ตาม 
มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการฟ้องคดี
ผูบ้ริโภคได้  เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสาธารณรัฐ
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ฝร่ังเศสท่ียงัไม่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเอกชนพบวา่ มีองคก์รท่ีท าหนา้ท่ี
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนผูเ้สียหาย ได้แก่ องค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Association’s 
Suit) และหน่วยงานของรัฐ (Administration’s Suit)  ในการด าเนินการฟ้องคดีผู ้บ ริโภคของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภคจึงอาจเทียบเคียงได้กับองค์กรประเภทหน่วยงานของรัฐ 
(Administration’s Suit) ของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส แมว้่าคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะ
มิได้มีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายก็ตาม  ส่วนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีแนวคิด 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มในลกัษณะเดียวกบัของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายท่ี
ให้เอกชนมีสิทธิด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส แต่มีองคก์รเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Verbandsklage) ท่ีท  าหน้าท่ีด าเนินคดีทางแพ่งแทนผูเ้สียหายได้  รวมถึง
ประเทศบราซิลท่ีไม่ยินยอมให้เอกชนมีสิทธิขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม แต่เอกชนยงัคงมีสิทธิในการ
ฟ้องคดีกบัผูก้ระท าละเมิดไดเ้ป็นการเฉพาะตวั  ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบการด าเนินคดีแบบกลุ่มของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิล กับการ
ด าเนินคดีผูบ้ริโภคของประเทศไทยโดยคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคแลว้ ผูศึ้กษาเห็นวา่มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
โดยให้สิทธิแก่คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของกลุ่มประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษรท่ีใหสิ้ทธิแก่หน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่
เอกชนผูเ้สียหายเป็นผูมี้สิทธิร้องขอต่อศาลใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดเ้พื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
   3. สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติั
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดใหส้มาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภคได ้โดยในมาตรา 40 
และมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดก้  าหนดใหส้มาคมดงักล่าวตอ้งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือต่อตา้นการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ และมีอ านาจ
ในการด าเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคได้ทั้ งทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจน 
มีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมไดห้ากมีหนงัสือมอบหมายให้เรียกค่าเสียหาย
แทนจากสมาชิกนั้น ส าหรับกฎกระทรวงฉบบัปัจจุบนัว่าด้วยเร่ืองการยื่นค าขอและการรับรอง
สมาคมเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีการแกไ้ขในปี พ.ศ. 255514 ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การรับรอง

                                                   
14 กฎกระทรวง การยื่นค าขอและการรับรองสมาคมเก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2555  ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129/ตอนท่ี 80 ก/หนา้ 44/21 สิงหาคม 2555  โดยสมาคมดงักล่าวตอ้งจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยเ์พือ่ใหมี้สภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 
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ของสมาคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไวแ้ลว้ โดยแนวคิด 
การให้สมาคมซ่ึงเป็นหน่วยงานเอกชนมีอ านาจด าเนินคดีแทนผูบ้ริโภคไดน้ั้นมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มของกลุ่มประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Association’s Suit) ของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
และองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Verbandsklage) ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สมาคมเอกชน (Association) ของประเทศบราซิล โดยหน่วยงานท่ีมีกฎหมายรับรองเหล่าน้ีจะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดเสียก่อนจึงจะเป็นผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายหรือ
ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ โดยอาจมีการก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อให้การด าเนินการฟ้องคดีแบบกลุ่ม
เป็นไปด้วยความยุติธรรมและสุจริต  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภครับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 สมควรท่ีจะเป็นผูมี้สิทธิในการร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มและเป็นผูแ้ทนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคทั้ ง 3 ฉบบั ซ่ึงปัจจุบนัสมาคมจะฟ้องแทนผูเ้สียหายเฉพาะท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมเท่านั้น ซ่ึงอาจก าหนดแนวทางตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวเ้ช่นเดียวกบักรณีของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิล 
   4. มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง  ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไม่ปรากฏขอ้ความให้มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ใหก้ารรับรองมีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคไวแ้ต่ประการใด รวมถึงไม่ปรากฏในมาตรา 40 และมาตรา 41 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ดว้ย  แต่มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ให้การรับรองนั้นปรากฏอยูใ่นมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดให้มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้การ
รับรองมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผูเ้สียหายท่ีได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้า 
ท่ีไม่ปลอดภยัได้นอกเหนือไปจากคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคและสมาคมท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง  จึงต้องถือว่ามูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองอยู่ใน
ความหมายของผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ดว้ย 
เพราะเป็นองค์กรท่ีมีอ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายอ่ืน  อย่างไรก็ตาม แม้มูลนิธิท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองจะมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผูเ้สียหายไดต้าม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. 2551 ก็ตาม  แต่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
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บญัญัติให้สิทธิเฉพาะสมาคมเท่านั้ นท่ีอาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง 
โดยมิได้บญัญติัถึงมูลนิธิแต่อย่างใด  ในปัจจุบนัจึงไม่มีมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรองท่ีจะฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคไดต้ามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551  ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า สมควรท่ีจะมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มูลนิธิ 
ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองเป็นผูมี้อ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผู้บริโภคได้
เช่นเดียวกับสมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง  และจึงก าหนดให้มีสิทธิร้องขอ 
ต่อศาลให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดเ้ช่นเดียวกบัสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง
ตามขอ้ 3 ในฐานะท่ีเป็นองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิล 
   จากการศึกษาถึงการน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาใช้เยียวยา
ผูเ้สียหายในคดีผู ้บริโภค โดยศึกษากรณีผู ้มีสิทธิฟ้องคดีทั้ ง 4 ประเภท ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น  ผูศึ้กษาพบว่า ในการให้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มแก่เอกชนท่ีได้รับความ
เสียหาย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีมีกฎหมายรับรองนั้นมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กับกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลักษณ์
อกัษร (Civil Law) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้ 4.1  แต่การให้สิทธิดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะตายตวัวา่
หากเป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลักษณ์อกัษรแล้วเอกชนจะไม่มีสิทธิขอให้มีการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มไดเ้ลย เพราะในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสก็ไดมี้การเสนอแกไ้ขกฎหมายท่ีน าหลกัการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ โดยให้เอกชนผูเ้สียหายมีสิทธิร้องขอให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดแ้ต่จ ากดัไวเ้ฉพาะเร่ืองของการคุม้ครองผูบ้ริโภคเท่านั้น     
   ดงันั้น หากประเทศไทยมีการน าแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นกฎหมายวา่ดว้ย
การคุ้มครองผู ้บริโภค โดยการให้สิทธิในการขอด าเนินคดีแบบกลุ่มทั้ งแก่เอกชนผูเ้สียหาย 
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิ 
ท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้การรับรอง ย่อมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน 
ทางปฏิบติั  เน่ืองจากผูมี้สิทธิฟ้องคดีทั้ง 4 ประเภท เป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคอยู่แล้ว โดยจะต้องบัญญัติเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นพระราชบญัญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และก าหนดใหผู้มี้สิทธิฟ้องคดีดงักล่าวมีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้
โดยเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคสามประเภทหลงัมิไดมี้ฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม และดว้ยสภาพ
ของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคก็มิได้มีสภาพบุคคลท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา 55  
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แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง การด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีจะตอ้งปรากฏวา่คดีผูบ้ริโภค
ดังก ล่ าวมีผู ้ได้ รับความ เสี ยหายหลายคนตาม เง่ือนไข ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้ง 3 ฉบบั  นอกจากน้ี ยงัอาจกลบัไปพิจารณาเหตุผลตามแนวทางของมาตรา 
19 ในชั้ นท่ีมีการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. .... ท่ี เสนอโดยส านักงาน 
ศาลยุติธรรม ท่ีสรุปความได้ว่า ผูบ้ริโภคหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นโจทก์อาจ 
ยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมค าฟ้องเพื่อขอด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนสมาชิกกลุ่มท่ีมิได้เป็นโจทก์ก็ได ้ 
ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยเหลือผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความสะดวกและความเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน  
   แม้ว่าในปัจจุบนัแนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่มยงัไม่ได้มีการบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
ฉบบัใดของประเทศไทยก็ตาม แต่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดย้กร่างพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  
โดยเพิ่มหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/1 ถึงมาตรา 222/50 ในลกัษณะ 2 วิธีพิจารณา
วิส ามัญ ในศาลชั้ นต้น  ภาค  2 วิ ธีพิ จารณ าในศาลชั้ นต้น  โดยมาตรา 222/5 (3) แ ห่ งร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก าหนดให้คดีผูบ้ริโภคเป็นคดีหน่ึงท่ีสามารถด าเนินคดี 
แบบกลุ่มไดต้าม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 
ธันวาคม 2555 แล้ว  โดยจะได้กล่าวถึงในข้อ 4.3 ต่อไปว่า การก าหนดแนวคิดการด าเนินคดี 
แบบกลุ่มไวใ้นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ นั้ น จะมีผลต่อผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภค 
ทั้ง 4 ประเภท ในการร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค  
พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 
และพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 หรือไม่ เพียงใด 
 
4.3 วิเคราะห์ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
   ตามมาตรา 222/1 แห่งร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัท่ี...) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ให้นิยาม “กลุ่มบุคคล” หมายถึง “กลุ่มบุคคล
ท่ีมีสิทธิอยา่งเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเดียวกนั และมีลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มเหมือนกัน แม้ว่าจะมีลักษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกันก็ตาม” และ “สมาชิกกลุ่ม” 
หมายความว่า “บุคคลใด ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคล” ดงันั้น บุคคลท่ีจะฟ้องคดีแบบกลุ่มได้จะตอ้งเป็น
บุคคลและต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลเสียก่อน โดยไม่จ  ากัดว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคล ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานของการฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
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    ส าหรับประเภทของคดีท่ีสามารถใช้การด าเนินคดีแบบกลุ่มปรากฏตามมาตรา 222/5 
ของร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว บญัญติัวา่ 
   “มาตรา 222/5  คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากดงัต่อไปน้ี โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจ
ร้องขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
   (1) คดีละเมิด 
   (2) คดีผดิสัญญา 
   (3) คดีเรียกร้องสิท ธิตามกฎหมายต่าง ๆ  เช่น  กฎหมายเก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม  
การคุม้ครองผูบ้ริโภค แรงงาน หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้” 
   เม่ือพิจารณามาตรา 222/5 จะเห็นว่า เง่ือนไขของการฟ้องคดีตามมาตรา 222/5  
เป็นเง่ือนไขเดียวกบั Rule 23 (a) แห่ง FRCP กล่าวคือ โจทก์ท่ีจะฟ้องคดีแบบกลุ่มได้จะตอ้งเป็น
สมาชิกกลุ่มเท่านั้นจึงจะมีสิทธิร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ ซ่ึงหมายถึงโจทกจ์ะตอ้งเป็น
ผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิหรือหน้าท่ี ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเสียก่อน 
และจะตอ้งมีสภาพบุคคลไม่วา่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเท่านั้น ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล
จะต้องเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สมาคมและมูลนิธิท่ีจดทะเบียนแล้ว  
ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั และบริษทัจ ากดั หรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายอ่ืน เช่น กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรมและมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น  ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่การท่ีมาตรา 222/5 ก าหนดเง่ือนไขให้โจทก์
ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มยอ่มเกิดปัญหาในทางปฏิบติัส าหรับโจทกท่ี์มิไดเ้ป็นประเภทนิติบุคคลและมิใช่
สมาชิกกลุ่มตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
ส าหรับสมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองแลว้ แมจ้ะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
แต่ยงัคงมีขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิร้องขอใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มตามมาตรา 222/5 เน่ืองจากมิได้
มีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลตามมาตรา 222/1 ท่ีจะตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงว่าโจทก์ท่ี
เป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสิทธิอนัเน่ืองมาจากข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างเดียวกัน  
ในทางปฏิบติัผูมี้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมิใช่บุคคล
ธรรมดาและเป็นนิติบุคคล จึงขาดคุณสมบติัในการเป็นโจทก์ท่ีจะร้องขอต่อศาลให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มไดต้ามร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว   
   แม้ว่าจะมีข้อยกเวน้เก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการเป็นสมาชิกของกลุ่มของโจทก ์ 
โดยการออกขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 222/2 (1) ท่ีก าหนดให้ประธานศาลฎีกา 
มีอ านาจออกขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
ในเร่ืองของการก าหนดคุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม
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ของโจทก์ท่ีจะมีอ านาจฟ้องคดีแบบกลุ่มได้ ทั้ งน้ีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาจะต้องไม่ขดั 
หรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าในทางปฏิบติัน่าจะ
ย ังคงเป็นปัญหาในการฟ้องคดีแบบกลุ่มของคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บ ริโภค สมาคมท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง  ท่ียงั 
ไม่อาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคได ้ เพราะยงัตอ้งค านึงถึงหลกัการพื้นฐานตามมาตรา 55 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอีกดว้ย กล่าวคือจะตอ้งเป็นบุคคลผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิหรือ
หน้าท่ีโดยตรงและต้องเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/5 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วเท่านั้ นซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัของสิทธิในการฟ้องคดีของผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคดงักล่าว 
   นอกจากน้ี ผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
ยงัตอ้งพิสูจน์ตามมาตรา 222/9 ท่ีไดก้  าหนดเง่ือนไขของการพิจารณาอนุญาตของศาลในการอนุญาต
ใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไว ้โดยบญัญติัวา่  
   “มาตรา 222/9  ในการพิจารณาค าร้องขออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาล
จดัส่งส าเนาค าฟ้องและค าร้องเช่นวา่นั้นไปใหจ้ าเลย เม่ือศาลไดฟั้งคู่ความทุกฝ่ายและท าการไต่สวน
ตามท่ีเห็นสมควรแลว้ ศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ศาลวา่  
   (1) สภาพแห่งข้อหา ค าขอบังคบั และข้ออ้างท่ีอาศยัเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก ์
และของกลุ่มบุคคล มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 222/7   
   (2) โจทกไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีเหมือนกนัของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจนเพียงพอเพื่อให้
รู้ไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลใด   
   (3) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงการด าเนินคดีอย่างคดีสามญัจะท าให้เกิด
ความยุง่ยากและไม่สะดวก   
   (4) การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินคดี 
อยา่งคดีสามญั   
   (5) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นวา่โจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีคุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย รวมตลอด
ทั้งการได้มาซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา และโจทก์รวมทั้ง
ทนายความท่ีโจทกเ์สนอใหเ้ป็นทนายความของกลุ่มสามารถด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคล
ไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม   
      ...” 
จากบทบญัญติัมาตรา 222/9 (5) ดงักล่าวถือไดว้า่เป็นอีกขอ้จ ากดัหน่ึงส าหรับโจทก์ท่ีเป็นนิติบุคคล 
แต่มิไดมี้ฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 อนัได้แก่ 
สมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ท่ีไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
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แพ่งและพาณิชย์ โดยไม่อาจร้องขอต่อศาลให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ แต่ทั้ งน้ีไม่รวม
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมิไดมี้ฐานะเป็นนิติบุคคลอยูแ่ลว้   
   ในการเร่ิมตน้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม โจทก์ในฐานะผูใ้ช้สิทธิฟ้องคดีและร้องขอให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นผูท่ี้มีความส าคญัยิง่ เน่ืองจากศาลจะพิจารณาวา่โจทกเ์ป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
เพียงพอและเหมาะสมท่ีจะเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ หากศาลเห็นวา่โจทก์
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ศาลจะอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ตามนัยมาตรา 222/9 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการให้ความคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคนั้น มีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นทั้งกฎหมายสารบญัญติัและวิธีสบญัญติั และยงัเป็นกฎหมายพิเศษส าหรับใชใ้น
กระบวนพิจารณาคดีผูบ้ริโภคเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว กล่าวคือ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ให้อ านาจในการฟ้องและด าเนินคดีผูบ้ริโภคแทนผูบ้ริโภคแก่
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ถึงแม้ว่าคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคจะไม่มีฐานะเป็นบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละไม่อาจเป็นผูฟ้้องคดีไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพ่งก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้อ านาจแก่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อด าเนินคดีแทน
ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นการยกเวน้หลักทัว่ไปของการฟ้องคดีตามมาตรา 55 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ท่ีให้อ านาจเฉพาะผูท่ี้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายไม่วา่จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีถูกโต้แยง้สิทธิหรือหน้าท่ี ท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีได้เท่านั้ น  ในส่วนของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปนั้นเป็นผูมี้สิทธิในการฟ้องคดีผูบ้ริโภคไดต้ามมาตรา 55 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 อยู่แล้ว  
โดยพิจารณาจากมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผู ้บ ริโภคท่ีได้รับ 
ความเสียหายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูป้ระกอบธุรกิจได ้ หรือมาตรา 10 
วรรคสอง บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายบงัคบัใหส้ัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่งผูบ้ริโภคกบั
ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งท าตามแบบอย่างใดอย่างหน่ึง ถึงแมส้ัญญาดงักล่าวยงัมิได้ท าให้ถูกตอ้ง 
ตามแบบนั้น แต่หากผูบ้ริโภคได้วางมดัจ าหรือช าระหน้ีบางส่วนแล้ว ให้ผูบ้ริโภคมีอ านาจฟ้อง
บงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดหรือช าระหน้ีเป็นการ
ตอบแทนได้  หรือมาตรา 18 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั การยื่นค าฟ้องตลอดจนการด าเนินกระบวน
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พิจารณาใด ๆ ในคดีผูบ้ริโภคซ่ึงด าเนินการโดยผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคให้
ได้รับยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นท่ีสุด  
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีถูกโต้แยง้สิทธิหรือหน้าท่ีย่อมมีสิทธิในการฟ้อง 
คดีผู ้บริโภคได้ โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 ให้น า
บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชโ้ดยอนุโลม 
   การก าหนดเง่ือนไขตามมาตรา 222/5 แห่งร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี...) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีก าหนดให้เฉพาะ
โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้นท่ีสามารถร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ในคดีเรียกร้องสิทธิประเภทคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคตามมาตรา 222/5 (3)  จึงเป็นการไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยเห็นว่า ในปัจจุบนัมีการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตสินคา้และบริการมากข้ึน แต่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้
หรือบริการ รวมถึงเทคนิคดา้นการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจ และขาดอ านาจต่อรองในการเขา้ท า
สัญญาเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้และบริการ จนเป็นเหตุให้ผูบ้ริโภคถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ  และเม่ือเกิด 
ขอ้พิพาทข้ึนกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายตอ้งใชเ้วลานานและสร้างความยุง่ยากให้แก่ผูบ้ริโภค 
ท่ีตอ้งเป็นผูพ้ิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงไม่อยูใ่นความรู้เห็นของตน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ด าเนินคดี ผูบ้ริโภคจึงตกอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบ จึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิพิจารณาคดีท่ีเอ้ือต่อการใชสิ้ทธิ
เรียกร้องของผู ้บ ริโภค เพื่ อให้ผู ้บ ริโภคท่ีได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วย 
ความรวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค และเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึน   
   เม่ือพิจารณาถึงผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 222/5 ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค กบัผูมี้สิทธิฟ้องคดี
แทนผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภครับรองตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้ง 3 ฉบบั ผูศึ้กษาเห็นวา่ การก าหนดให้
โจทก์ตอ้งมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อให้มีสิทธิร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มตามมาตรา 222/5 ตามร่าง
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว มีผลเป็นการจ ากดัสิทธิโจทก์ท่ีมิไดมี้เป็นบุคคลทัว่ไปหรือ
มิได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค  ส าหรับสมาคมและมูลนิธิท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้การรับรองนั้น แมจ้ะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ก็มิไดมี้ฐานะเป็น
สมาชิกกลุ่ม จึงไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต้ามมาตรา 222/5  
ดงันั้น โอกาสท่ีผูมี้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้ง 3 ประเภท 
จะร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มยอ่มไม่น่าจะเกิดข้ึนไดต้ามร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม
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ดังกล่าว  และถึงแม้ว่าจะได้มีการแก้ไขนิยามของสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/1 ให้รวมไปถึง
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมีกฎหมายให้อ านาจตาม
กฎหมายเฉพาะด้วยก็ตาม ก็น่าจะยงัมีปัญหาในการใช้กฎหมายระหว่างประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะพระราชบญัญติัวธีิพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ภาระในการพิสูจน์ การก าหนดค่าเสียหาย 
เชิงลงโทษ เป็นตน้ 
   ผูศึ้กษาเห็นวา่ เม่ือร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ประกาศใช้แลว้ มาตรา 222/1 และมาตรา 222/9 
อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวการด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผูบ้ริโภคในส่วนของคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง เน่ืองจากโจทก์ท่ีใชสิ้ทธิร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งมีฐานะ
เป็นบุคคลและเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น  แต่เม่ือยอ้นกลบัมาพิจารณามาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีให้น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บงัคบัได้โดยอนุโลมในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญัติในพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
พ.ศ. 2551 และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ดังนั้ น การอนุโลมใช้บทบัญญัติว่าด้วยเร่ือง 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มตามร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมฯ ภายหลงัจากท่ีได้ประกาศใช้แล้ว  
มาใช้ในคดีผูบ้ริโภคโดยผา่นมาตรา 7 จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีให้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรอง เป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคดว้ยวิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม แมว้่าจะมิไดมี้ฐานะเป็น
สมาชิกกลุ่มก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ ไม่อาจประกาศใช้ได ้ 
ผู ้ศึกษาเห็นว่าสมควรท่ีจะน าบทบัญญัติ เก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ต่อไป  
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บทที ่5 
บทสรุปและเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
   การให้ความคุ้มครองผู ้บริโภคในประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ี รัฐให้ความส าคัญมาก  
โดยมีการบัญญัติเร่ืองการให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช  2550 มาตรา 43 มาตรา 61 มาตรา 84 (5) ดัง ท่ี ได้ก ล่าวมาแล้วในบทก่อน ๆ   
โดยประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นการ
เฉพาะเร่ือง เช่น พระราชบญัญติัหางน ้ านม พ.ศ. 2470 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัมีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางท่ีให้
ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคโดยตรง  ต่อมาเม่ือสังคมมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึน สินคา้และบริการต่าง ๆ ได้ถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงท่ีมีความซับซ้อน 
มากยิ่งข้ึน  อย่างไรก็ตาม เม่ือผูบ้ริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการนั้ น การใช้
พระราชบญัญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจยอ่มเป็นไปดว้ยความยุง่ยากและล าบาก  ในปี พ.ศ. 2551 
จึงได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญัอีก 2 ฉบบั เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ 
ให้ผูบ้ริโภคให้มีช่องทางในการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มข้ึน ได้แก่ พระราชบัญญัติความรับผิด 
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551   
   แม้ในคดีผูบ้ริโภคจะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนด
กระบวนการในการด าเนินคดีในชั้นศาลไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัยงัคงตอ้งใช้
ควบคู่กับพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู ้บ ริโภค พ .ศ. 2522 และพระราชบัญญัติความรับผิด 
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มิได้มีบญัญัติไวแ้ละมิได้มีขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
จะตอ้งน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 7  แต่เม่ือพิจารณา
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะเห็นไดว้า่มีบทบญัญติัท่ีแตกต่างจากประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์มุ่งประสงค์จะคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคซ่ึงมีอ านาจในการต่อรองน้อยเม่ือได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการมิให้ถูก 
เอาเปรียบจากผูป้ระกอบการ  บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงยงัไม่อาจอ านวยความสะดวกและความยุติธรรมให้กับผูบ้ริโภค 
ไดอ้ย่างเพียงพอ  เช่นในพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 13 ก าหนดให้
ผูบ้ริโภคใช้สิทธิเรียกร้องต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือนามยั ไดภ้ายใน
สามปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงความเสียหายและรู้ตวัผูป้ระกอบธุรกิจ แต่ไม่เกินสิบปี  มาตรา 10 ก าหนดให้
นิติกรรมท่ีตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดจึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได ้มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผูบ้ริโภคในการฟ้องบังคับให้ผูป้ระกอบธุรกิจช าระหน้ี  มาตรา 29 ก าหนด
เก่ียวกบัการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการผลิต ประกอบ การออกแบบ ส่วนผสมของสินคา้ การ
ให้บริการ การด าเนินการใด ๆ ให้เป็นของผูป้ระกอบธุรกิจ  มาตรา 39 ก าหนดให้ในกรณีท่ีความ
ปรากฏแก่ศาลวา่จ านวนค่าเสียหายท่ีโจทก์เรียกร้องไม่ถูกตอ้งหรือวิธีการบงัคบัตามค าขอของโจทก์
ไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายตามฟ้อง ศาลมีอ านาจยกข้ึนวินิจฉัยให้ถูกตอ้งหรือ
ก าหนดวิธีการบงัคบัให้เหมาะสมแมจ้ะเกินกวา่ท่ีปรากฏในค าขอบงัคบัของโจทก์ก็ตาม แต่จะตอ้ง
เก่ียวกับขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความยกข้ึนว่ากล่าวกนัแล้วโดยชอบ  มาตรา 42 ก าหนดเร่ืองการเรียกให้
ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) จากผูป้ระกอบธุรกิจ  มาตรา 46 ก าหนดให้
อ านาจศาลในการออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัการสินคา้ท่ีไดจ้  าหน่ายไปแลว้หรือท่ีเหลืออยูใ่น
ทอ้งตลาดซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยัของผูบ้ริโภคโดยส่วนรวม เป็นตน้ 
   อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายกับผู ้บริโภคหลายรายภายใต้ข้อเท็จจริง
เดียวกนั ผูบ้ริโภคแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิในการฟ้องคดีเองได ้หรืออาจเป็นกรณีท่ีผูมี้อ  านาจฟ้อง
คดีแทนผูบ้ริโภคเป็นผูฟ้้องคดีให้  หากผูบ้ริโภคหลายรายประสงค์จะรวมคดีกันอาจใช้วิธีการ 
ขอรวมคดีตามมาตรา 8 มาตรา 28  หรือการร้องสอดตามมาตรา 57  หรือการเป็นคู่ความร่วม 
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งได ้ แต่ช่องทางดงักล่าวก็มีขอ้ยุง่ยากและ
ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติส าหรับผูบ้ริโภคได้  และการท่ีผู ้บริโภคแต่ละรายแยกฟ้องทั้ งท่ีได้รับ 
ความเสียหายจากขอ้เท็จจริงเดียวกนัแต่ฟ้องต่างศาลกนั ศาลอาจมีค าพิพากษาท่ีแตกต่างกนัออกไป
ซ่ึงอาจส่งผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับผูบ้ริโภคได้ แม้ว่าศาลในคดีหลังจะสามารถใช้
ขอ้เท็จจริงในคดีก่อนไดเ้พื่อประกอบการพิจารณาไดต้ามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวธีิพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก็ตาม  ดงันั้น การน าแนวทางการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาใช้
เพื่อเยียวยาผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคก็จะเป็นอีกวิธีหน่ึงจะช่วยอ านวยให้
เกิดความยุติธรรมกบัผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสินคา้หรือบริการภายใตข้อ้เท็จจริงหรือ 
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ขอ้กฎหมายเดียวกนั โดยจะมีค าพิพากษาเพียงคร้ังเดียวแต่ผูกพนัสมาชิกกลุ่มทุกคน นอกจากน้ี  
ยงัเป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องปรามการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีละเมิด
สิทธิของผูบ้ริโภคได้อีกทางหน่ึง ตลอดจนช่วยลดจ านวนคดีท่ีข้ึนสู่ศาลและลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของผูเ้สียหาย  แต่ทั้งน้ีในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมีองคป์ระกอบส าคญัหลายอยา่งท่ีจะท า
ให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มประสบความส าเร็จได ้เช่น โจทก์ผูแ้ทนกลุ่มผูเ้สียหาย ทนายความกลุ่ม 
ความร่วมมือของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย และบทบาทของศาล เป็นตน้  
   ในการเร่ิมต้นด าเนินคดีแบบกลุ่มได้นั้ น ผู ้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายคนหน่ึง 
หรือหลายคนมีสิทธิเป็นโจทก์โดยตอ้งขออนุญาตต่อศาลเพื่ออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
ซ่ึงตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น ผูบ้ริโภคท่ีถูกโตแ้ยง้สิทธิหรือ
หนา้ท่ียอ่มสามารถใชสิ้ทธิทางศาลได ้ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่มีความสอดคลอ้งกบั Rule 23 แห่ง Federal 
Rule of Civil Procedure ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ขณะท่ีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ประกอบมาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคซ่ึงมิได้มีฐานะเป็นบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรองเป็น 
ผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคได้  ส่วนมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองนั้นเป็น 
ผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อ 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 แต่ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิ ธีพิ จารณาคดีผู ้บ ริโภค พ.ศ. 2551 มิได้บัญญัติให้มูลนิ ธิ 
ท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองมีสิทธิฟ้องคดี  ในขณะน้ีจึงไม่มีมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรองสามารถใชสิ้ทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคได ้  
   เม่ือพิจารณาถึงอ านาจในการฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผู ้บริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรอง แล้วพบว่า มิใช่บุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินคา้หรือบริการโดยตรงแต่
ประการใด  แต่ในการน าแนวทางการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาใช้ในกฎหมายว่าดว้ย
ก าร คุ้ ม ค รอ งผู ้บ ริ โภ ค จ า เป็ น ต้ อ งค า นึ ง ถึ งผู ้ ท่ี มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ฟ้ อ งค ดี แ ท น ผู้บ ริ โภ ค 
ทั้ ง 3 ประเภทน้ีด้วย  ซ่ึงตาม Rule 23 (a) แห่ง Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้กล่าวถึงการให้อ านาจหน่วยงานอ่ืนในการฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายไว ้ 
แต่ผูท่ี้จะฟ้องและขอด าเนินคดีแบบกลุ่มไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเท่านั้น  
ขณะท่ีประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิลไม่มี
กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเอกชนแต่อยา่งใด เน่ืองจากเห็นวา่คดีท่ีส่งผลกระทบ
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กบัประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวมนั้นเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเขา้ไปดูแลแก้ไขและ
จัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(Association’s Suit) ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ (Administration’s Suit)  ส าหรับ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการด าเนินคดีโยองค์กรเพื่ อประโยชนสาธารณะ 
(Verbandsklage) ภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  เช่นเดียวกับประเทศบราซิลท่ียินยอมให้
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นผูฟ้้องคดีแบบกลุ่มไดไ้ม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายรับรองเช่นเดียวกัน  ดังนั้ น เม่ือพิจารณาตามแนวทางของกลุ่ม
ประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ทั้งสามประเทศท่ีศึกษาแลว้เห็นวา่ หากมีการน า
แนวทางการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคแล้ว จึงเป็นการ
สมควรให้คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง  
และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภครับรองเป็นผู ้ท่ีมีสิทธิฟ้องคดีผูบ้ริโภคด้วยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนอกเหนือไปจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูเ้สียหายโดยตรง ซ่ึงการให้สิทธิฟ้องคดี 
แบบกลุ่มแก่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีดงักล่าวความสอดคลอ้งกบัการหน่วยงานเหล่านั้นมีกฎหมายให้อ านาจ
ฟ้องคดีผู ้บริโภคอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 
   อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ ท่ี  ..) พ .ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ข้ึน  โดยให้ สิทธิแก่ 
ผูฟ้้องคดีแบบกลุ่มไวใ้นมาตรา 222/5 ซ่ึงก าหนดให้คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากนั้น โจทก์ผูเ้ป็น
สมาชิกกลุ่มอาจร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดใ้นคดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดีเรียกร้อง
สิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองผู ้บริโภค แรงงาน 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้  แต่เม่ือพิจารณาจากมาตรา 222/5 แลว้พบวา่ 
การก าหนดคุณสมบติัส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มให้กบัโจทก์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีโจทก์ตอ้งเป็น
สมาชิกกลุ่มนั้นเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
สมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรองในฐานะผูมี้อ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และทั้ งสาม
ประเภทก็ไม่ได้มีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการด าเนินคดีแบบกลุ่มตาม 
ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว จึงไม่อาจเป็นผูร้้องขอให้ศาลอนุญาตให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มได้  ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวอาจขดักบัเจตนารมณ์ในการคุม้ครอง
ผู ้บริโภคตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับผู ้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายในการฟ้องคดี 
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ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกบับทบญัญติัตามมาตรา 43 
มาตรา 61 มาตรา และมาตรา 84 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ท่ีมุ่งประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภค   
   ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่ การน าแนวความคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชเ้ยียวยา
ผูเ้สียหายในคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคซ่ึงได้รับความ
เสียหายจากขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัไดรั้บความเป็นธรรมและความสะดวกในด าเนินคดี
มากยิ่งข้ึนในคราวเดียวกัน และยงัช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดค าพิพากษาท่ีขัดหรือแย้งกันเอง  
โดยในปัจจุบนัมีร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงหากประกาศใช้
แลว้ แมม้าตรา 222/5 (3) จะก าหนดให้คดีผูบ้ริโภคใชว้ิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้็ตาม แต่มาตรา 
222/1 และมาตรา 222/9 อาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวการด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผูบ้ริโภค
ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง  
และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง เน่ืองจากโจทก์ท่ีใช้สิทธิร้องขอให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งมีฐานะเป็นบุคคลและเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น และมิไดเ้ป็นผูเ้สียหาย
โดยตรง  อย่างไรก็ตาม มาตรา 7 แห่งพระบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 บญัญติัให้ 
ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติั ให้น าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งมาใชไ้ดโ้ดยอนุโลม จึงอาจ
เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง จะใช้สิทธิฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคดว้ย
วิธีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้โดยท่ีมิได้มีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม แต่ถ้าร่างพระราชบญัญติัแก้ไข
เพิ่มเติมฯ ไม่อาจประกาศใชไ้ด ้ผูศึ้กษาเห็นวา่สมควรท่ีจะน าบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มมาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ต่อไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
   เพื่อให้การคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550  และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู ้บ ริโภคทั้ ง 3 ฉบับ  ท่ีประกอบด้วย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จึง
สมควรใหมี้การด าเนินการ ดงัน้ี 
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   1. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีเร่ือง 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ 
และตอ้งบญัญติัให้สิทธิและอ านาจแก่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ในฐานะผูมี้อ านาจ
ฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคให้มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มรวมถึงเป็นโจทก์
ผูแ้ทนกลุ่มผูเ้สียหายได ้ซ่ึงจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมในชั้นศาลให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความ
เสียหายหลายรายจากขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนัได้ในคราวเดียวกนั และยงัช่วยให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยท่ีผูเ้สียหายมิจ าตอ้งเป็นคู่ความในคดีเพื่อให้ผลแห่งค า
พิพากษาเช่นคดีแพง่ทัว่ไป 
   2. ควรแก้ไขพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 และพระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภครับรอง 
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 มีอ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคไดเ้พื่อให้เกิดการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั
เช่นเดียวกบัสมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงส าหรับ 
การให้ความคุ้มครองแก่ผู ้บ ริโภค และถ้ามีการบัญญัติ เร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มไว้ใน
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 แลว้ มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
รับรองยอ่มจะมีสิทธิในการฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผูบ้ริโภคไดเ้ช่นเดียวกบัสมาคมท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรองดว้ย 
   3. ควรก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและเป็นธรรมส าหรับการรับรองสมาคม
หรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจะขอใชสิ้ทธิในการด าเนินคดีผูบ้ริโภค เช่น 
เง่ือนไขดา้นระยะเวลาในการจดัตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ อายขุองการให้การรับรองสมาคมหรือมูลนิธิ 
จ  านวนสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิ การจ่ายเงินบ ารุงสมาคมหรือมูลนิธิของสมาชิก ความเป็น
อิสระในการด าเนินงานของสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นตน้ และตอ้งก าหนดบทลงโทษสมาคมหรือ
มูลนิธิในกรณีท่ีกระท าผิดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และกฎหมายดว้ย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการพิสูจน์
ไดว้า่สมาคมหรือมูลนิธิรับเงินจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลม้การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผูบ้ริโภคท่ี
สมาคมหรือมูลนิธิเป็นโจทก์อยู่ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผูป้ระกอบธุรกิจหน่ึงเพื่อ
ด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจอีกแห่งหน่ึงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการก าจดัคู่แข่งทางการคา้ เป็นตน้ 
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   4. หากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ไดป้ระกาศใชใ้นภายหนา้ แมว้า่จะมีการน าบทบญัญติั
เก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชไ้ดโ้ดยอนุโลมตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก็ตาม แต่เพื่อป้องกนัมิให้เกิดขอ้ขดัขอ้งหรือปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบั
การตีความฐานะการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/1 และมาตรา 222/9 ของคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิด
ความชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิในการฟ้องคดีแบบกลุ่มใหก้บัผูมี้สิทธิฟ้องคดีทั้ง 3 ประเภท ควบคู่ไปดว้ย 
   ขอ้เสนอแนะดังกล่าวถือเป็นข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นในแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติ 
วธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีการน า
แนวทางการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นคดีผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ โดยสามารถเร่ิมมีการด าเนินการแบบกลุ่มไดจ้ากตวัผูบ้ริโภคเอง 
หรือจากคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภครับรอง  
และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
กฎกระทรวง การย่ืนค าขอและการรับรองสมาคมเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555  ประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129/ตอนท่ี 80 ก/หนา้ 44/21 สิงหาคม 2555 
คนึงนิจ บุญบานเย็น. (2549). ปัญหาการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค  
  พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  
  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ค าช้ีแจงของฝ่ายเลขานุการ เร่ือง การพฒันาการของกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของ 
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  ม.ป.ท.: ส านกังานศาลยติุธรรม.  
ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ (2543). กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
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  พลสยามพร้ินต้ิง.  
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  มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี  ..) พ .ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม)  
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ปราณี สาโร. (2547). การด าเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจ ากัด และประโยชน์ 
  ท่ีพึงได้รับ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2553). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  
  กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  
ปรัชญา บณัฑิตอาภรณ์. (2552). ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
  คดีผู้ บริโภค พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และการด าเนินคดี 
  แบบกลุ่ม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
รชฎ บุญสินสุข. (2545) การด าเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์  
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
ราชบณัฑิตยสถาน. (2543). ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  
  กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) คร้ังท่ี 4/2550 วนัพุธท่ี 15 สิงหาคม  
  พ.ศ. 2550 ณ หอ้งประชุมสมภพ โหตระกิตย ์ชั้น 4 (หนา้ 6-9). 
รายงานการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ 
  (น. 17) (อดัส าเนา), ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ มปท. 
ร่างพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. .... (ฉบบัส านกังานศาลยติุธรรมเป็นผูเ้สนอ) 
วรรณชัย บุญบ ารุง และคณะ. (2548) หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1. 
 กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  
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วชิยั อริยะนนัทกะ และคณะ. (2549). รายงานการวิจัย Class Action.   ก รุ ง เท พ ฯ : ส า นั ก ง า น 
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วนิยั หนูโท. (2551). ค าอธิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ทฤษฎี : ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 
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  นิติบรรณาการ. 
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สรวศิ ลิมปรังษี. (2552) สิทธิผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยติุธรรม. 
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 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503/5360 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2550  
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เร่ือง Rule 23, Federal Rules of Civil Procedure 
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Rule 23, Federal Rules of Civil Procedure 
(a) Prerequisites to a Class Action. 
One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if 
(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, 
(2) there are questions of law or fact common to the class, 
(3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the 
class, and 
(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class. 
(b) Class Actions Maintainable. 
An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, 
and in addition: 
(1) the prosecution of separate actions by or against individual members of the class would create 
a risk of 
      (A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual members of the class 
which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class, or 
      (B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical 
matter be dispositive of the interests of the other members not parties to the adjudications or 
substantially impair or impede their ability to protect their interests; or 
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable to the 
class, thereby making appropriate final injunctive relief or corresponding declaratory relief with 
respect to the class as a whole; or 
(3) the court finds that the questions of law or fact common to the members of the class 
predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action is 
superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy. The 
matters pertinent to the findings include: 
      (A) the interest of members of the class in individually controlling the prosecution or defense 
of separate actions; 
      (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by 
or against members of the class; 
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      (C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the 
particular forum; 
      (D) the difficulties likely to be encountered in the management of a class action. 
(c) Determination by Order Whether Class Action to be Maintained; Notice; Judgment; 
Actions Conducted Partially as Class Actions. 
(1) (A) When a person sues or is sued as a representative of a class, the court must -- at an early 
practicable time -- determine by order whether to certify the action as a class action.. 
      (B) An order certifying a class action must define the class and the class claims, issues, or 
defenses, and must appoint class counsel under Rule 23(g).(C) An order under Rule 23(c)(1) may 
be altered or amended before final judgment. 
(2) (A) For any class certified under Rule 23(b)(1) or (2), the court may direct appropriate notice 
to the class. 
      (B) For any class certified under Rule 23(b)(3), the court must direct to class members the 
best notice practicable under the circumstances, including individual notice to all members who 
can be identified through reasonable effort. The notice must concisely and clearly state in plain, 
easily understood language: 
      • the nature of the action, 
      • the definition of the class certified, 
      • the class claims, issues, or defenses,  
      • that a class member may enter an appearance through counsel if the member so desires,  
      • that the court will exclude from the class any member who requests exclusion, stating when 
and how members may elect to be excluded, and  
      • the binding effect of a class judgment on class members under Rule 23(c)(3). 
(3) The judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)(1) or (b)(2), 
whether or not favorable to the class, shall include and describe those whom the court finds to be 
members of the class. The judgment in an action maintained as a class action under subdivision 
(b)(3), whether or not favorable to the class, shall include and specify or describe those to whom 
the notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested exclusion, and 
whom the court finds to be members of the class. 
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(4) When appropriate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect to 
particular issues, or (B) a class may be divided into subclasses and each subclass treated as a 
class, and the provisions of this rule shall then be construed and applied accordingly. 
(d) Orders in Conduct of Actions. 
In the conduct of actions to which this rule applies, the court may make appropriate orders:  
(1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or 
complication in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the protection of the 
members of the class or otherwise for the fair conduct of the action, that notice be given in such 
manner as the court may direct to some or all of the members of any step in the action, or of the 
proposed extent of the judgment, or of the opportunity of members to signify whether they 
consider the representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or 
otherwise to come into the action; (3) imposing conditions on the representative parties or on 
intervenors; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate therefrom allegations as to 
representation of absent persons, and that the action proceed accordingly; (5) dealing with similar 
procedural matters. The orders may be combined with an order under Rule 16, and may be altered 
or amended as may be desirable from time to time. 
(e) Settlement, Voluntary Dismissal, or Compromise. 
(1) (A) The court must approve any settlement, voluntary dismissal, or compromise of the claims, 
issues, or defenses of a certified class. 
      (B) The court must direct notice in a reasonable manner to all class members who would be 
bound by a proposed settlement, voluntary dismissal, or compromise.  
      (C) The court may approve a settlement, voluntary dismissal, or compromise that would bind 
class members only after a hearing and on finding that the settlement, voluntary dismissal, or 
compromise is fair, reasonable, and adequate. 
(2) The parties seeking approval of a settlement, voluntary dismissal, or compromise under Rule 
23(e)(1) must file a statement identifying any agreement made in connection with the proposed 
settlement, voluntary dismissal, or compromise. 
(3) In an action previously certified as a class action under Rule 23(b)(3), the court may refuse to 
approve a settlement unless it affords a new opportunity to request exclusion to individual class 
members who had an earlier opportunity to request exclusion but did not do so.  
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(4) (A) Any class member may object to a proposed settlement, voluntary dismissal, or 
compromise that requires court approval under Rule 23(e)(1)(A). 
      (B) An objection made under Rule 23(e)(4)(A) may be withdrawn only with the court's 
approval. 
(f) Appeals. 
A court of appeals may in its discretion permit an appeal from an order of a district court granting 
or denying class action certification under this rule if application is made to it within ten days 
after entry of the order. An appeal does not stay proceedings in the district court unless the district 
judge or the court of appeals so orders. 
(g) Class Counsel. 
(1) Appointing Class Counsel. 
      (A) Unless a statute provides otherwise, a court that certifies a class must appoint class 
counsel.  
      (B) An attorney appointed to serve as class counsel must fairly and adequately represent the 
interests of the class.  
      (C) In appointing class counsel, the court  
        (i) must consider:  
           • the work counsel has done in identifying or investigating potential claims in the action,  
           • counsel's experience in handling class actions, other complex litigation, and claims of the 
type asserted in the action,  
           • counsel's knowledge of the applicable law, and  
           • the resources counsel will commit to representing the class; 
        (ii) may consider any other matter pertinent to counsel's ability to fairly and adequately 
represent the interests of the class;  
        (iii) may direct potential class counsel to provide information on any subject pertinent to the 
appointment and to propose terms for attorney fees and nontaxable costs; and  
        (iv) may make further orders in connection with the appointment. 
(2) Appointment Procedure. 
      (A) The court may designate interim counsel to act on behalf of the putative class before 
determining whether to certify the action as a class action.  
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      (B) When there is one applicant for appointment as class counsel, the court may appoint that 
applicant only if the applicant is adequate under Rule 23(g)(1)(B) and (C). If more than one 
adequate applicant seeks appointment as class counsel, the court must appoint the applicant best 
able to represent the interests of the class.  
      (C) The order appointing class counsel may include provisions about the award of attorney 
fees or nontaxable costs under Rule 23(h). 
(h) Attorney Fees Award. 
In an action certified as a class action, the court may award reasonable attorney fees and 
nontaxable costs authorized by law or by agreement of the parties as follows: 
(1) Motion for Award of Attorney Fees. A claim for an award of attorney fees and nontaxable 
costs must be made by motion underRule 54(d)(2) , subject to the provisions of this subdivision, 
at a time set by the court. Notice of the motion must be served on all parties and, for motions by 
class counsel, directed to class members in a reasonable manner.  
(2) Objections to Motion. A class member, or a party from whom payment is sought, may object 
to the motion.  
(3) Hearing and Findings. The court may hold a hearing and must find the facts and state its 
conclusions of law on the motion under Rule 52(a).  
(4) Reference to Special Master or Magistrate Judge. The court may refer issues related to the 
amount of the award to a special master or to a magistrate judge as provided in Rule 54(d)(2)(D). 
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ภาคผนวก ข. 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดแีบบกลุ่ม) 
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ร่างฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ 
เร่ืองเสร็จท่ี 585-586/2553 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี..) 

พ.ศ. … 
--------------------------- 

หลกัการ 
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่เพื่อก าหนดกระบวนพิจารณาเก่ียวกบั

การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 

เหตุผล 
โดยท่ีการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนการด าเนินคดีท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

อ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถคุม้ครองผูเ้สยหายจ านวนมาก
ได้ในการด าเนินคดีเพียงคร้ังเดียว และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู ้เสียหายท่ีไม่มี
ความสามารถฟ้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายดว้ยตนเองได้ หรือผูเ้สียหายท่ีไดรั้บความเสียหาย
จ านวนเพียงเล็กนอ้ย เช่น คดีท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหาย การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงเป็นมาตรการ
ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้แก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในสังคมไดเ้ป็นอยา่ดี ประกอบกบัการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเป็นวิธีการท่ีประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และยงัช่วยหลีกเล่ียงความ
ซ ้ าซอ้นในการฟ้องคดีและป้องกนัความขดัแยง้กนัของค าพิพากษา ตลอดจนเป็นมาตรการในการลด
ปริมาณคดีท่ีจะสู่ศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เพื่อก าหนดกระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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ร่าง 
พระราชบญัญติั 

แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจ้ารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี..) 
พ.ศ. ... 

 
...................................... 
...................................... 
...................................... 

 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิิพิจารณาความแพง่ 
 
  พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท า
ไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 
 ...............................................................................................................................................
......................................................... 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติ “พระราชบญญตแัก้ไขเพมิเตมิประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ.....” 

มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดสองร้อยส่ีสิบวนันบัแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 222/1 
ถึงมาตรา 222/50 ในลกัษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้ ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
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“หมวด 4 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

 
ส่วนท่ี 1 
บททัว่ไป 

 
มาตรา 222/1 ในหมวดน้ี 
“กลุ่มบุคคล” หมายความว่า กลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธิอย่างเดียวกันอันเน่ืองมาจาก

ขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนั และมีลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกนั แมว้า่จะมีลกัษณะ
ของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัก็ตาม  

“สมาชิกกลุ่ม” หมายความวา่ บุคคลใด ๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคล 
“การด าเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การด าเนินคดีท่ีศาลอนุญาตให้เสนอ             

ค  าฟ้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม 
มาตรา 222/2 เพื่อความเหมาะสมส าหรับคดีบางประเภท  หรือเพื่อให้การด าเนิน

กระบวนพิจารณาหรือการบงัคบัคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ประธานศาลฎีกามี
อ านาจออกขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ีได ้ดงัน้ี 

(1) ก าหนดคุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิก
กลุ่มของโจทกท่ี์จะมีอ านาจฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้

(2) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต
ใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(3) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการแจง้เร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
(4) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการนดัพร้อม การด าเนินกระบวนพิจารณาและการ

รับฟังพยานหลกัฐาน ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
(5) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบงัคบัคดีและเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์
(6) ออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ขอ้ก าหนดนั้น เม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศใน          

ราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา 222/3 ศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี

แพง่เวน้แต่ศาลแขวง มีอ านาจในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  มาตรา 222/4 กระบวนพิจารณาส่วนใดท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเฉพาะให้
น าบททัว่ไปแห่งประมวลกฎหมายน้ีและบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช้บังคบัโดยอนุโลมเท่าท่ี         
ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ี 
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  ในกรณี ท่ี มีการร้องขอให้ มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลยุติธรรมอ่ืน ท่ี
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลนั้นก าหนดให้เป็นศาลชั้นตน้ ให้ศาลนั้นมีอ านาจสั่งให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มและให้ใชก้ระบวนพิจารณาตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ี ส าหรับกระบวนพิจารณาส่วนใด
ท่ีมิได้บญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเฉพาะ ให้น าบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลนั้นมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ี 
 

ส่วนท่ี 2 
การขออนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

 
 

มาตรา 222/5 คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากดงัต่อไปน้ี โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจ
ร้องขอ ใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้

(1) คดีละเมิด 
(2) คดีผดิสัญญา 
(3) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ  เช่น  กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค แรงงาน หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้ 
มาตรา 222/6 โจทก์อาจยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมกบัค าฟ้องเร่ิมคิดเพื่อขอให้มีการ

ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต้ามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ี 
ค าร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามวรรคหน่ีง โจทก์ต้องแสดงเหตุตาม

สมควรท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
มาตรา 222/7 ค าฟ้องของโจทก์ตอ้งท าเป็นหนงัสือและแสดงโดยแจง้ชดัซ่ึงสภาพ

แห่งขอ้หา ค าขอบงัคบั รวมทั้งขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาของโจทก์และของกลุ่มบุคคลท่ีมี
ลกัษณะเดียวกบัโจทก์ดว้ย และในกรณีท่ีโจทก์มีค  าขอบงัคบัให้จ  าเลยช าระหน้ีเป็นเงิน          ค  าขอ
บงัคบัของกลุ่มบุคคลตอ้งระบุหลกัการและวิธีการค านวณเพื่อช าระเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มเท่าท่ีจะ
ระบุไดแ้ต่ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะไดรั้บดว้ย 

ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้โจทก์ผูเ้ร่ิมคดีเสียค่าข้ึนศาลตามค าขอบงัคบัเฉพาะ
ในส่วนของโจทกผ์ูเ้ร่ิมคดีเท่านั้น 

มาตรา 222/8 ในกรณีท่ีโจทก์ยื่นค าร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากศาล   เห็น
วา่ค าฟ้องของโจทกไ์ม่มีขอ้ขดัขอ้งท่ีจะรับไวต้ามมาตรา 18 หรือมีขอ้ขดัขอ้งแต่โจทกไ์ดแ้กไ้ข 
ให้ถูกตอ้งแลว้ ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งรับค าฟ้อง ให้ศาลพิจารณาค าร้องของโจทก์ตามมาตรา 222/9 
แลว้มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยไม่ชกัชา้ 
  มาตรา 222/9 ในการพิจารณาค าร้องขออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มใหศ้าล
จดัส่งส าเนาค าฟ้องและค าร้องเช่นว่านั้นไปให้จ  าเลย เม่ือศาลไดฟั้งคู่ความทุกฝ่ายและท าการไต่สวน
ตามท่ีเห็นสมควรแลว้ ศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือเป็นท่ีพอใจแก่ศาลวา่ 
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(1) สภาพแห่งขอ้หา ค าขอบงัคบั และขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาของโจทก์
และของกลุ่มบุคคล มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 222/7 

(2) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีเหมือนกนัของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน
เพียงพอเพื่อใหรู้้ไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลใด 

(3) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงการด าเนินคดีอยา่งคดีสามญัจะท าให้
เกิดความยุง่ยากและไม่สะดวก 

(4) การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินคดี
อยา่งคดีสามญั 

(5) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นวา่โจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีคุณสมบติั ส่วนไดเ้สียรวม
ตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา ถา้มี และโจทก์
รวมทั้งทนายความ ท่ีโจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิของ
กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 

ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยงัศาล
ฎีกาภายในก าหนดเวลาเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง และให้งดการพิจารณาไวจ้นกว่าค าสั่งนั้น           
จะถึงท่ีสุด ทั้งน้ี ใหศ้าลฎีกาวนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาลสั่งรับค าฟ้องไว้
พิจารณาเม่ือไดส่้งหมายเรียกใหจ้  าเลยแลว้ ให้จ  าเลยท าค าใหก้ารเป็นหนงัสือยื่นต่อศาลภายในหน่ึงเดือน 
และใหถื้อวา่ทนายความของโจทกเ์ป็นทนายความของกลุ่มดว้ย 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ให้ศาลด าเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไปอยา่งคดีสามญั 

มาตรา 222/10 ในกรณีท่ีมีการยื่นค าร้องขอให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบั
สิทธิอย่างเดียวกันหลายรายในศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ให้ศาลรวมการพิจารณาค าร้องขอ
เหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั และมีค าสั่งให้ผูร้้องรายหน่ึงรายใดเป็นโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 222/2 ค าสั่งของ
ศาลตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด เวน้แต่จะเป็นกรณีตามมาตรา 222/9 วรรคสอง 

 
ส่วนท่ี 3 

การพิจารณาคดี2เบบกลุ่ม 
 

 
  มาตรา 222/11 เม่ือค าสั่งอนุญญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มถึงท่ีสุดแล้ว              
ใหศ้าลสั่งใหโ้จทกน์ าเงินค่าใชจ่้ายในการด าเนินคตีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจ านวนท่ีเห็นสมควร
ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง ในกรณีโจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามค าสั่งดงักล่าวและ            
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ไม่แจง้ให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มและ
ใหด้ าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอยา่งคดีสามญูั  
  หากต่อมาปรากฏว่าค่าใช้จ่ายท่ีวางไวมี้จ านวนไม่เพียงพอ ศาลจะสั่งให้มีการ
วางเงินค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีเห็นสมควรก็ได ้ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินการ
ตามค าสั่งดงักล่าวและไม่แจง้ใหศ้าลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น ใหถื้อวา่โจทกทิ์้งฟ้อง 
  มาตรา 222/12 ใหศ้าลส่งค าบอกกล่าวค าสั่งอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มให้
สมาชิกกลุ่มเท่าท่ีทราบ และประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนั 
รวมทั้งทางส่ือมวลชนอ่ืนหรือวธีิการอ่ืนใดเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร 
  ค าบอกกล่าวและประกาศอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือศาลและเลขคดี 
(2) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่ความและทนายความฝ่ายโจทก ์
(3) ขอ้ความโดยยอ่ของค าฟ้องและลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน 
(4) ขอ้ความท่ีแสดงว่าศาลอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม และวนัเดือนปี        

ท่ีศาลมีค าสั่ง 
(5) สิทธิของสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/13 และมาตรา 222/14 
(6) ก าหนดวนัเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มแจง้ความประสงคอ์อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ทั้งน้ี ตามท่ีศาลเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบหา้วนั 
(7) ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(8) ผลของค าพิพากษาท่ีจะผกูพนัสมาชิกกลุ่ม 
(9) ช่ือและต าแหน่งผูพ้ิพากษาผูอ้อกค าบอกกล่าวและประกาศ 
มาตรา 222/13 สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไดโ้ดยแจง้ความ

ประสงค์เป็นหนงัสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดตามมาตรา 222/12 (6) และให้ถือว่า
สมาชิกกลุ่มดงักล่าวไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ความประสงคน์ั้นต่อศาล 

เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง สมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิก
กลุ่มไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล และค าสั่งของศาลใหเ้ป็นท่ีสุด 
  บุคคลท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ จะร้องขอกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได ้
  สมาชิกกลุ่มและบุคคลท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะร้องสอดเขา้มาเป็นโจทก์
ร่วมในการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยอาศยัสิทธิตามมาตรา 57 ไม่ได ้

มาตรา 222/14 สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/13 
ยอ่มมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1) เขา้ฟังการพิจารณาคดี 
(2) ขอใหศ้าลสั่งแสดงวา่โจทกมิ์ไดมี้คุณสมบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 222/9 (5) 
(3) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในส านวนความหรือขอคดัส าเนาเอกสาร

เหล่านั้น 
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(4) จดัหาทนายความคนใหม่มาด าเนินคดีแทนทนายความของกลุ่มตามมาตรา 
222/16 วรรคสอง 

(5) ร้องขอเขา้แทนท่ีโจทกโ์ดยอาศยัสิทธิตามบทบญัญติัในส่วนท่ี 3 แห่งหมวดน้ี 
(6) คดัคา้นการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทกต์ามมาตรา 222/25 การท่ีโจทก์ขอถอนฟ้อง

ตามมาตรา 222/28 การท่ีมีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีตาม
มาตรา 222/29 และการท่ีคู่ความตกลงกนัเสนอขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด ตามมาตรา 
222/30 

(7) ตรวจและโตแ้ยง้ค าขอรับช าระหน้ีตามมาตรา 222/40 
สมาชิกกลุ่มอาจแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได ้
มาตรา 222/15 ห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตาม

มาตรา 222/13 ยืน่ฟ้องจ าเลยในเร่ืองเดียวกนักบัท่ีโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้อง 
ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไดย้ืน่ฟ้องคดีไวก่้อนส้ิน

ก าหนดระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุ่ม ให้ศาลท่ีได้รับฟ้องไวน้ั้นมีค าสั่งจ  าหน่ายคดีออก
จากสารบบความ 

มาตรา 222/16 ในกรณีท่ีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่คุม้ครองหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกกลุ่มอยา่งเพียงพอ หรือไม่มีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป เม่ือความปรากฏ
ต่อศาลเองหรือตามค าแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ให้ศาลมีอ านาจท่ีจะสั่งยกเลิกการด าเนินคดี
แบบกลุ่มและด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามญั โดยให้ถือว่ากระบวนพิจารณาท่ีได้
กระท าไปแลว้มีผลผกูพนัการด าเนินคดีสามญัของโจทกแ์ละจ าเลยต่อไปดว้ย 

หากความปรากฏต่อศาลในระหว่างการพิจารณาว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถ
ด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม หรือทนายความฝ่ายโจทก ์
ขอถอนตวัจากการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความ
คนใหม่มาด าเนินคดีแทนภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด หากโจทก์และสมาชิกกลุ่มเพิกเฉยไม่
ด าเนินการดงักล่าว ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
   ค าสั่งของศาลตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด 
   มาตรา 222/17 เม่ือศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มและจ าเลยได้
ยืน่ค าใหก้ารแลว้ ใหศ้าลก าหนดวนันดัพร้อมโดยสั่งใหคู้่ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อด าเนินการดงัน้ี 

(1) ไกล่เกล่ียหรือน าวธีิอนุญาโตตุลาการมาใชเ้พื่อใหค้ดีเสร็จไปทั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) ให้ คู่ความน าต้นฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุทั้ งหมดท่ีประสงค ์                

จะอา้งอิงและอยู่ความครอบครองของตนท่ีสามารถน ามาศาลไดม้าแสดงต่อศาล เพื่อให้ศาลและ
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงตรวจดู              

ถ้าพยานหลักฐานดังกล่าวอยู่ความครอบครองของคู่ความฝ่ายอ่ืนหรือของ
บุคคลภายนอก คู่ความฝ่ายท่ีประสงค ์ จะอา้งอิงตอ้งขอใหศ้าลมีค าสั่งเรียกพยานหลกัฐานนั้นมาจาก
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ผูค้รอบครอง โดยยื่นค าขอ ต่อศาลพร้อมกบัการยื่นบญัชีระบุพยานเพื่อให้ไดพ้ยานหลกัฐานนั้นมา
ก่อนวนันดัพร้อม 

ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งท าให้คู่ความไม่สามารถน าพยานหลกัฐานท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของตนมา หรือยงัไม่ไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานท่ีศาลออกค าสั่งเรียกจากคู่ความฝ่ายอ่ืน
หรือบุคคลภายนอกหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ถา้ศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลเล่ือนวนันดัพร้อมออกไป
ตามท่ีเห็นสมควร 

หากคู่ความฝ่ายใดจงใจไม่ด าเนินการดงักล่าวในวนันดัพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาลได้
เล่ือนไป คู่ความฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิท่ีจะน าพยานหลกัฐานดงักล่าวมาจบัในภายหลงั แต่ถา้ศาลเห็นวา่
เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรมจ าเป็นจะตอ้งสืบพยานหลกัฐานอนัส าคญัซ่ึงเก่ียวกบัประเด็นขอ้ส าคญั
ในคดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัแห่งอนุมาตราน้ี ใหศ้าลมีอ านาจรับฟังพยานหลกัฐานเช่นวา่นั้นได ้

(3)  ให้ศาลตรวจค าคู่ความแลว้น าขอ้อา้ง ขอ้เถียง ท่ีปรากฏในค าคู่ความเทียบกนัดู
และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงขอ้อา้ง ขอ้เถียง และพยานหลกัฐานท่ียื่นต่อศาล ว่าฝ่ายใดยอมรับ  
หรือโตแ้ยง้ขอ้อา้ง ขอ้เถียง นั้นอย่างไร ขอ้เท็จจริงใดท่ีคู่ความยอมรับกนั ก็เป็นอนัยุติไปตามนั้น 
ส่วนขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความฝ่ายหน่ึงยกข้ึนอา้งแต่คู่ความฝ่ายอ่ืนไม่รับและเก่ียวเน่ือง
โดยตรงกบัประเด็นขอ้พิพาทตามค าคู่ความให้ศาลก าหนดไวเ้ป็นประเด็นขอ้พิพาท และก าหนดให้
คู่ความฝ่ายใดน าพยานหลกัฐานมาลบในประเด็นขอ้ใดก่อนหรือหลงัก็ได ้

ในการสอบถามคู่ความดงักล่าว คู่ความแต่ละฝ่ายตอ้งตอบค าถามท่ีศาลถามเอง 
หรือถามตามค าขอของคู่ความฝ่ายอ่ืน เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความฝ่ายอ่ืนยกเป็นขอ้อา้ง ขอ้เถียง 
และพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีคู่ความไดย้ื่นต่อศาล ถา้คู่ความฝ่ายใดไม่ตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงใด 
หรือปฏิเสธขอ้เท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชดัแจง้ ใหถื้อวา่ยอมรับขอ้เท็จจริงนั้นแลว้ 
เวน้แต่ศาลจะเห็นวา่คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะตอบหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชดัแจง้ได ้
ในขณะนั้นและเป็นขอ้เท็จจริงท่ีจ  าเป็นต่อการก าหนดประเด็นขอ้พิพาท ศาลจะมีค าสั่งให้เล่ือน             
วนันดัพร้อมเฉพาะส่วนท่ียงัไม่เสร็จส้ินออกไป และให้คู่ความฝ่ายนั้นท าค าแถลงเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงนั้น
มายืน่ต่อศาลภายในเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก็ได ้
   (4)  ก าหนดระยะเวลาทั้งหมดในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   (5)  ก าหนดวนั เวลา วธีิการ และขั้นตอนในการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีจ าเป็น เช่น 
จ านวน และรายละเอียดเก่ียวกบัพยานท่ีจะน ามาเบิกความ บนัทึกถอ้ยค าแทนการสืบพยานบุคคล
พยานผูเ้ช่ียวชาญ พยานเอกสาร และพยานหลกัฐานท่ีตอ้งการให้ศาลเรียกจากคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์็ การเดินเผชิญสืบ และการส่งประเด็นไปสืบ
ยงัศาลอ่ืน 

ในกรณีท่ีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไมจมาศาลในวนันัดพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาลได้
เล่ือนไปให้ศาลด าเนินการตามมาตราน้ีโดยใหถื้อวา่คู่ความท่ีไม่มาศาลไดท้ราบการด าเนินการในวนั
นั้นแล้ว และคู่ความท่ีไม่มาศาลไม่มีสิทธิขอเล่ือนก าหนดนัดหรือคดัคา้นประเด็นขอ้พิพาทและ
หน้าท่ีน าลบท่ีศาลก าหนด เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไม่สามารถมาศาลไดใ้นวนันดัพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาล
ไดเ้ล่ือนไป เพราะเหตุจ าเป็นอนัไม่อาจกา้วล่วงเสียไดห้รือเป็นการคดัคา้นประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบั
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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เม่ือศาลไดด้ าเนินการตามมาตราน้ีเสร็จส้ินแลว้ ให้ศาลก าหนดวนัสบพยานซ่ึงมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบวนันบัแต่วนันดัพร้อมวนัสุดทา้ย 

ใหถื้อวา่วนันดัพร้อมวนัแรกตามมาตราน้ีเป็นวนัช้ีสองสถานตามประมวลกฎหมายน้ี 
มาตรา 222/18 ก่อนวนันดัพร้อมตามมาตรา 222/17 ไม่นอ้ยกวา่สิบห้าวนัให้คู่ความยื่น

บญัชีระบุพยานต่อศาลพร้อมส าเนาในจ านวนท่ีเพียงพอเพื่อให้คูความฝ่ายอ่ืนรับไปจากเจา้พนกังานศาล 
และถา้คู่ความฝ่ายใดมีความจ านงจะยื่นบญัชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหย้ืน่ต่อศาลก่อน 
กระบวนพิจารณาท่ีตอ้งกระท าในวนันดัพร้อมเสร็จส้ิน 
  การยื่นบญัชีระบุพยานเพิ่มเติมเม่ือล่วงพน้ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง จะกระท าไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากศาลเม่ือผูร้้องขอแสดงเหตุอนัสมควรวา่ไม่สามารถทราบถึงพยานหลกัฐานนั้นหรือเป็น
กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม หรือเพื่อใหโ้อกาสแก่คู่ความในการต่อสู้คดีอยา่งเตม็ท่ี 

มาตรา 222/19 ในกรณีท่ีจ าเลยขาดนดัยืน่ค าใหก้ารหรือขาดนดัพิจารณา ศาลจะ 
มีค  าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจ าเลยขาดนดัยื่นค าให้การหรือขาดนัด
พิจารณามิได ้ใหศ้าลสืบพยานหลกัฐานโจทกไ์ปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลกัฐานอ่ืนมาสืบ 
ไดเ้องตามท่ีเห็นวา่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
  ถา้โจทก์ไม่น าพยานหลกัฐานมาสืบตามความในวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีศาล
ก าหนดหรือในกรณีท่ีคู่ความทั้ งสองฝ่ายหรือโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้บังคับตามบทบัญญัติ            
มาตรา 222/25 
  นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการพิจารณา
โดยขาดนดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 222/20 ในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้
ศาลมีอ านาจแสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้ในการน้ี ศาลจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานหลกัฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่ความก็ได ้แต่ตอ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและ
ไม่ตดัสิทธิคู่ความในอนัท่ีจะโตแ้ยง้พยานหลกัฐานดงักล่าว 

ศาลอาจขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได ้แต่ตอ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตดัสิทธิคู่ความในอนัท่ีจะขอให้เรียก
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโตแ้ยง้หรือเพิ่มเติมความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว 

บุคคลท่ีศาลขอให้มาตามวรรคหน่ึงและวรรคสองมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ                
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั และการชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป  ตามขอ้บงัคบัของประธาน           
ศาลฎีกาโดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และไม่ถือวา่เงินท่ีศาลสั่งจ่าย
ตามวรรคน้ีเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีคู่ความจะตอ้งช าระมาตรา 222/21 
เม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายมีค าขอและศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้คู่ความ
เสนอบนัทีกถอ้ยค ายืนยนัขอ้เท็จจริงหรือความเห็นของผูท่ี้ตนประสงค์จะอา้งเป็นพยานแทนการ
ซกัถามต่อหนา้ศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้
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คู่ความท่ีประสงค์จะขอเสนอบนัทึกถอ้ยค าแทนการซักถามพยานตามวรรคหน่ึง
ตอ้งยืน่ค  าร้องแสดงความจ านงพร้อมเหตุผลต่อศาลก่อนหรือในวนันดัพร้อม หรือในวนัอ่ืนใดท่ีศาล 
เห็นสมควรอนุญาต ให้ศาลพิจารณาก าหนดระยะเวลาท่ีคู่ความจะตอ้งยื่นบนัทึกถ้อยค าดงักล่าว                 
ต่อศาลและส่งส าเนาบันทึกถ้อยค านั้ นให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั               
ก่อนวนัสืบพยานบุคคลนั้น เม่ือมีการยืน่บนัทึกถอ้ยค าต่อศาลแลว้ คู่ความท่ียืน่ไม่อาจขอถอนบนัทึก 
ถอ้ยค านั้นและใหถื้อวา่บนัทึกถอ้ยค าดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานในคดีแลว้ 
  ผูใ้ห้ถ้อยค าต้องมาศาลเพื่อเบิกความตอบค าถามค้านและค าถามติงของคู่ความ         
หากผูใ้หถ้อ้ยค าไม่มาศาล ใหศ้าลปฏิเสธท่ีจะรับฟังบนัทึกถอ้ยค าของผูน้ั้นเป็นพยานหลกัฐานในคดี 
แต่ถา้ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จะรับฟังบนัทีกถอ้ยค าท่ีผูใ้ห้ถอ้ยค ามิไดม้าศาล
นั้นประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนก็ได ้

ในกรณีท่ีคู่ความตกลงกนัให้พยานไม่ตอ้งมาศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงไม่ติดใจ
ถามคา้นพยาน ใหศ้าลรับฟังบนัทึกถอ้ยค าดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานในคดี 

มาตรา 222/22 เม่ือคู่ความมีค าขอร่วมกนัและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตให้ เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยนัข้อเท็จจริงหรือความเห็นของ                
ผูใ้หถ้อ้ยค า ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศต่อศาลแทนการน าพยานบุคคลมาเบิกความต่อหนา้ศาลได ้

มาตรา 222/23 บนัทีกถอ้ยค าตามมาตรา 222/21 และมาตรา 222/22 ให้มีรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือศาลและเลขคดี 
(2) วนั เดือน ปี และสถานท่ีท่ีท าบนัทึกถอ้ยค า 
(3) ช่ือของคู่ความ 
(4) ช่ือ อาย ุท่ีอยู ่อาชีพ และความเก่ียวพนักบัคู่ความของผูใ้หถ้อ้ยค า 
(5) รายละเอียดแห่งขอ้เทจ็จริง และหรือความเห็นของผูใ้หถ้อ้ยค า 
(6) ลายมือช่ือของผูใ้หถ้อ้ยค า 
ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบันทีกถ้อยค าท่ีได้ยื่นไวแ้ล้วต่อศาล เวน้แต่เป็น

รายการใน (1) ถึง (3) หรือเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเล็กนอ้ย 
มาตรา 222/24 ไม่วา่การพิจารณาคดีจะไดด้ าเนินไปแลว้เพียงใด ศาลอาจมีค าสั่งให้

มีการแบ่งกลุ่มยอ่ยเน่ืองจากมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลในกลุ่ม และใน
กรณีเช่นน้ี ศาลอาจสั่งใหมี้การน าสืบถึงความเสียหายของกลุ่มยอ่ยใหช้ดัเจนดว้ยก็ได ้ค าสั่งของศาล
ใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา 222/25 ในกรณีดงัต่อไป ให้ศาลก าหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ส่ีสิบห้าวนัเพื่อให้สมาชิกกลุ่มยื่นค าขอเขา้แทนท่ีโจทก์ รวมทั้งก าหนดวนัยื่นค าคดัคา้นค า
ขอเขา้แทนท่ีโจทก์ วนันดัไต่สวนค าขอเขา้แทนท่ีโจทก์ และส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มเท่าท่ี
ทราบกบัประกาศโดยใชว้ธีิการตามท่ีเห็นสมควร 

(1) เม่ือโจทกมิ์ไดมี้คุณสมบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 222/9 (5) 
(2) เม่ือโจทกม์รณะหรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ 
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(3) เม่ือศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยโ์จทก ์
(4) เม่ือโจทกทิ์้งฟ้อง 
(5) เม่ือคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทกข์าดนดัพิจารณา 
(6) เม่ือโจทกไ์ม่น าพยานหลกัฐานมาสืบตามมาตรา 222/19 
(7) เม่ือโจทก์ร้องขอต่อศาลว่าไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นโจทก์ด าเนินคดีแทนกลุ่ม            

อีกต่อไป  
ในกรณีตาม (2) นอกจากสมาชิกกลุ่มแล้ว บุคคลตามมาตรา 42 หรือมาตรา 45 

แลว้แต่กรณี อาจร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก์ไดด้ว้ย โดยให้น ามาตรา 222/26 และมาตรา 222/27 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
  มาตรา 222/26 ในการพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มคนใดเขา้แทนท่ีโจทก์ตอ้ง
เป็นท่ีพอใจแก่ศาลว่าสมาชิกกลุ่มคนนั้ นมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  222/9  (5)            
ถา้ศาลอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเขา้แทนท่ีโจทก์ ให้โจทก์เดิมยงัคงมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มคนหน่ึง 
และทนายความของโจทกเ์ดิมยงัคงเป็นทนายความของกลุ่มต่อไป ในกรณีตาม 
มาตรา 222/25 (5) และ (6) ให้ศาลก าหนดวนัฑบพยานใหมโ์ดยเร็ว ถา้ศาลไม่อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเขา้
แทนท่ีโจทก์ หรือไม่มีการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก์ ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มและให้
ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามญั โดยให้ถือว่ากระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระท าไปแลว้มีผล
ผกูพนัการด าเนินคดีสามญัของโจทกต่์อไปดว้ย 
  ค าสั่งของศาลตามมาตราน้ีให้เป็นท่ีสุด 
  มาตรา 222/27 หา้มมิใหส้มาชิกกลุ่มท่ีเขา้แทนท่ีโจทกต์ามมาตรา 222/25 
ใชสิ้ทธิอยา่งอ่ืนนอกจากสิทธิท่ีมีอยูแ่ก่โจทกใ์นชั้นพิจารณาเม่ือตนร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก ์และหา้ม 
มิให้ใชสิ้ทธิเช่นว่านั้นในทางท่ีขดักบัสิทธิของโจทก์เดิม เวน้แต่เป็นท่ีพอใจแก่ศาลตามค าร้องของ
สมาชิกกลุ่มท่ีเขา้แทนท่ีโจทก์วา่การด าเนินกระบวนพิจารณาของโจทก์ท่ีไดท้  าไปแลว้ซ่ึงก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มนั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก ์          
ในกรณีเช่นวา่น้ี เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม ศาลอาจมีค าสั่งอยา่งใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
มาตรา 222/28 เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญูาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้โจทก์จะถอนค าฟ้องไม่ได ้
เวน้แต่ศาลจะอนุญาต 
  ในกรณีท่ีจ าเลยยื่นค าให้การแลว้ ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยมิไดฟั้ง
จ าเลยก่อน 
  ในกรณีท่ีไดมี้การส่งค าบอกกล่าวกบัประกาศใหส้มาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/12 
แลว้ หากศาลจะมีค าสั่งอนุญาตใหถ้อนค าฟ้อง ใหศ้าลก าหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
ส่ีสิบหา้วนัเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มคดัคา้นโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อศาล และสั่งใหโ้จทกน์ าเงินค่าใชจ่้าย 
มาวางศาล รวมทั้งแจง้เร่ืองการถอนฟ้องใหส้มาชิกกลุ่มทราบตามวธีิการเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรา 222/12 วรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่น าเงินค่าใชจ่้ายมาวางศาลตามวรรคสามโดยไม่แจง้ให้
ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น ใหศ้าลมีค าสั่งไม่อนุญาตใหถ้อนค าฟ้อง 
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  มาตรา 222/29 เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มและพ้น
ระยะเวลาตามมาตรา 222/12 (6) แลว้ ก่อนท่ีศาลจะอนุญาตให้มีการตกลงกนัหรือประนีประนอม
ยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี  ให้ศาลก าหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบห้าวนั
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มคดัคา้นหรือแจง้ความประสงคอ์อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยท าเป็นหนงัสือ
ยืน่ต่อศาลและสั่งใหโ้จทก์น าเงินค่าใชจ่้ายมาวางศาล เพื่อแจง้เร่ืองการตกลงกนัหรือประนีประนอม
ยอมความกนัในประเด็นแห่งคดีให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 
222/12 วรรคหน่ึง เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัใน
ประเด็นแห่งคดีแลว้ ให้ถือวา่สมาชิกกลุ่มรายท่ีแจง้ความประสงคอ์อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มและ
มิไดข้อถอนความประสงค์ดงักล่าวก่อนศาลมีค าสั่งอนุญาต ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนบัแต่วนัท่ีศาลมี
ค าสั่งอนุญาต 
  ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่น าเงินค่าใชจ่้ายมาวางศาลตามวรรคหน่ึงโดยไม่แจง้ให้
ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการตกลงกนัหรือประนีประนอม
ยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี 
  มาตรา 222/30 เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มและพ้น
ระยะเวลาตามมาตรา  222 /12  (6) แล้ว  ก่อน ท่ีศาลจะอนุญาตให้ มีการเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการเป็นผูใ้ชข้าดตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการให้น า
ความในมาตรา 222/29 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  มาตรา 222/31 ค าบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา 222/28 มาตรา 222/29 และ
มาตรา 222/30 อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือศาลและเลขคดี 
(2) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่ความ 
(3) ขอ้ความโดยยอ่ของค าฟ้องและลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน 
(4) ขอ้ความโดยยอ่ของการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระท าไปแลว้และเหตุท่ี 

ตอ้งมีค าบอกกล่าวและประกาศ 
  (5)  สิทธิของสมาชิกกลุ่มและผลของค าสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรา 222/28 
มาตรา 222/29 หรือมาตรา 222/30 แลว้แต่กรณี 
  (6)  ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/29 หรือมาตรา 222/30 
แลว้แต่กรณี 
  (7)  ช่ือและต าแหน่งผูพ้ิพากษาผูอ้อกค าบอกกล่าวและประกาศ 
  มาตรา 222/32 ในการพิจารณามีค าสั่งตามมาตรา 222/28 มาตรา 222/29 หรือมาตรา 
222/30 ใหศ้าลค านึงถึง 

(1) ความจ าเป็นในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
(2) ความคุม้ครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม 
(3) ความยุง่ยากหรือความสะดวกในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
(4) ความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
(5) จ านวนของสมาชิกกลุ่มท่ีคดัคา้น 
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(6) ความสามารถของจ าเลยในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีมีการตกลงกนัหรือ
ประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี 
  (7) การตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดีของคู่ความ 
มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม 
  มาตรา 222/33 ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มให้
อายุความในการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มสะดุดหยดุลงนบัแต่วนัท่ีโจทก์ยื่นค าร้องขออนุญบาตให้มี
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งถีงท่ีสุดไม่อนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากปรากฏวา่ 
อายุความการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มครบก าหนดไปแลว้ในระหวา่งการพิจารณาค าร้องขออนุญาต
ให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม หรือจะครบก าหนดภายในก าหนดเวลาหกสิบวนันับแต่วนัท่ีศาลมี
ค าสั่งถีงท่ีสุด ให้สมาป็กกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้ งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหน้ี
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งถีงท่ีสุด 
  มาตรา 222/34 ในกรณีท่ีอายคุวามสะดุดหยดุลงเพราเหตุตามมาตรา 222/33 
หากมีกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่อายคุวามไม่เคยสะดุดหยดุลง 

(1) ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้อง 
(2) ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
(3) ศาลมีค าสั่งจ  าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง 
(4) ศาลยกค าฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอ านาจศาลหรือโดยไม่ตดัสิทธิสมาชิกกลุ่ม 

ท่ีจะฟ้องคดีใหม่ 
(5) สมาชิกกลุ่มออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 222/13 มาตรา 222/29 

หรือมาตรา 222/30 
  ในกรณีตาม (2) (3) (4) และ (5) หากปรากฏว่าอายุความการฟ้องคดีของสมาชิก
กลุ่มครบก าหนดไปแลว้ในระหวา่งการพิจารณา หรือจะครบก าหนดภายในก าหนดเวลาหกสิบวนั
นับแต่วนัท่ีค  าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถึงท่ีสุด ให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้งหลกัฐานสิทธิ
เรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหน้ีภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีค  าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุด หรือนบัแต่
วนัท่ีสมาชิกกลุ่มไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม แลว้แต่กรณี 
 

ส่วนท่ี 4 
ค าพิพากษาและการบงัคบัคดี 

 
  มาตรา 222/35 ค าพิพากษาของศาลมีผลเป็นการผกูพนัคู่ความและสมาชิกกลุ่มและ
ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอ านาจด าเนินการ
บงัคบัคดีแทนโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม 
  สมาชิกกลุ่มมีสิทธิท่ีจะยืน่ค  าขอรับช าระหน้ี แต่ไม่มีสิทธิท่ีจะด าเนินการบงัคบัคดี
ตามส่วนน้ีดว้ยตนเอง 
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  หากความปรากฏต่อศาลว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดี
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม ศาลอาจมีค าสั่งใหโ้จทกแ์ละ 
สมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความคนใหม่มาด าเนินการบงัคบัคดีต่อไปได ้
  มาตรา 222/36 ค าพิพากษาของศาลตอ้งกล่าวหรือแสดงรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) รายการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 141 
(2) ลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยท่ีจะต้องถูกผูกพันตาม                

ค  าพิพากษา 
(3) ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้จ  าเลยช าระหน้ีเป็นเงิน ตอ้งระบุจ านวนเงินท่ีจ าเลย

จะตอ้งช าระใหแ้ก่โจทก ์รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการค านวณในการช าระเงินใหส้มาชิกกลุ่ม 
(4) จ านวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทกต์ามมาตรา 222/37 
มาตรา 222/37 ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยกระท าการหรืองดเวน้กระท า

การหรือส่งมอบทรัพยสิ์น ให้ศาลก าหนดจ านวนเงินรางวลัท่ีจ  าเลยจะตอ้งช าระให้แก่ทนายความ
ฝ่ายโจทก์ตาม ท่ี เห็นสมควร  โดยค านึ งถึ งความยาก ง่ายของคดีประกอบกับระยะเวลา            
และการท างานของทนายความฝ่ายโจทก์ รวมทั้งค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงมิใช่      
ค่าฤชาธรรมเนียมท่ีทนายความฝ่ายโจทก์ไดเ้สียไป และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี เม่ือการพิจารณา
ส้ินสุดลงใหท้นายความฝ่ายโจทกย์ืน่บญัชีค่าใชจ่้ายดงักล่าวต่อศาลโดยใหส่้งส าเนาแก่จ าเลยดว้ย 

ถา้ค าพิพากษาก าหนดให้จ  าเลยใช้เงิน นอกจากศาลตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑ์ตาม
วรรคหน่ึงแล้ว ให้ศาลค านึงถึงจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับประกอบด้วย             
โดยก าหนดเป็นจ านวนร้อยละของจ านวนเงินดงักล่าว แต่จ านวนเงินรางวลัของทนายความฝ่าย
โจทกด์งักล่าวตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของจ านวนเงินนั้น 

ถ้าค าพิพากษาก าหนดให้จ  าเลยกระท าการหรืองดเวน้กระท าการหรือส่งมอบ
ทรัพยสิ์นและใหใ้ชเ้งินรวมอยูด่ว้ย ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ตามมาตราน้ี หากมีการ
เปล่ียนทนายความฝ่ายโจทก ์ใหศ้าลก าหนดจ านวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ตามสัดส่วน
ของการท างานและค่าใชจ่้ายท่ีทนายความแต่ละคนเสียไป 

ให้ถือว่าทนายความฝ่ายโจทก์เป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาและจ าเลยเป็นลูกหน้ี            
ตามค าพิพากษาในส่วนของเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ด้วย และเงินรางวลัดงักล่าวมิใช่         
ค่าฤชาธรรมเนียมมาตรา 222/38 ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติตามค าพิพากษา  โดยจะก าหนดไวใ้นค า
พิพากษาหรือโดยค าสั่งในภายหลงัก็ได ้และในระหวา่งการบงัคบัคดีให้ศาลมีอ านาจออกค าบงัคบั
เพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ให้ศาลชั้นตน้มีอ านาจพิจารณาสั่งค  าร้องขอทุเลาการบงัคบัตามค าพิพากษา ค าสั่ง
ของศาลชั้นตน้ใหเ้ป็นท่ีสุด 
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  มาตรา 222 /39 ให้ศาลแจ้งค าพิพากษาให้สมาชิกก ลุ่มทราบตามวิ ธีการ
เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 222/12 วรรคหน่ึง และใหแ้จง้อธิบดีกรมบงัคบัคดีทราบดว้ย 
  ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยช าระหน้ีเป็นเงินหรือช าระหน้ีเป็นเงินรวมอยูด่ว้ย
ให้ศาลตั้งเจา้พนักงานบงัคบัคดีเพื่อด าเนินการต่อไป รวมทั้งก าหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรในค าบอก
กล่าวและประกาศตามวรรคหน่ึง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยช าระหน้ีอย่างอ่ืนและจ าเป็นจะตอ้งมีการด าเนินการอย่าง
หน่ึงอยา่งใด เพื่อประโยชน์แก่การบงัคบัตามค าพิพากษา โจทก์อาจยื่นค าขอต่อศาลเพื่อตั้งเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีด าเนินการได ้
  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ี
ไม่มีสิทธิขอเฉล่ียทรัพยสิ์นหรือเงินในการบังคบัคดีตามส่วนน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีภายในก าหนดระยะเวลา อาจยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อ             
เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัพน้ก าหนดระยะเวลา 
  มาตรา 222/40 คู่ความในคดีและสมาชิกกลุ่มรายอ่ืนอาจขอตรวจเเละโต้เเยง้        
ค  าขอรับช าระหน้ีของสมาชิกกลุ่มผูย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีได ้แต่ตอ้งกระท าภายในก าหนดสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิัย อาจขอขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกไดไ้ม่เกินสามสิบวนั 
  มาตรา 222/41 ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีอ านาจเรียกคู่ความในคดี สมาชิกกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มาสอบสวนในเร่ืองค าขอรับช าระหน้ีของ          
สมาชิกกลุ่มเพื่อพิจารณามีค าสั่งต่อไปได ้
  มาตรา 222/42 ค าขอรับช าระหน้ีของสมาชิกกลุ่มรายใด ถ้าคู่ความในคดีและ
สมาชิกกลุ่มรายอ่ืนไม่โตแ้ยง้ ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้รับช าระหน้ีได ้เวน้แต่
มีเหตุอนัสมควรสั่งเป็นอย่างอ่ืน โดยให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีแจง้ให้ศาลทราบถึงการด าเนินการ
ดงักล่าวดว้ย 
  ค าขอรับช าระหน้ีของสมาชิกกลุ่มรายใด ถ้ามีผูโ้ตแ้ยง้ ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดี           
มีค  าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหย้กค าขอรับช าระหน้ี 
(2) อนุญาตใหไ้ดรั้บช าระหน้ีเตม็จ านวน 
(3) อนุญาตใหไ้ดรั้บช าระหน้ีบางส่วน 

   สมาชิกกลุ่มท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีและไม่มีผูโ้ตแ้ยง้ตามวรรคหน่ึง สมาชิกกลุ่มท่ี
ยื่นค าขอรับช าระหน้ีและมีผูโ้ตแ้ยง้ตามวรรคสอง หรือผูโ้ตแ้ยง้ อาจยื่นค าร้องคดัคา้นค าสั่งของ 
เจา้พนักงานบงัคบัคดีต่อศาลได้ภายในก าหนดสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีทราบค าสั่งของเจา้พนักงาน
บงัคบัคดี 
  ค าสั่งของศาลตามวรรคสามใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ศาลมีค าสั่ง 

DPU



177 

  มาตรา 222/43 เม่ือเจา้พนักงานบงัคบัคดีได้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นอย่างใดของ
ลูกหน้ีตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนไวแ้ทนเจา้หน้ีตามค าพิพากษาแลว้ ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดี
แบบกลุ่มมีอ านาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้น 
เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้เฉล่ียทรัพยแ์ก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก์ และสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 290 
ตามจ านวนท่ีมีสิทธิไดรั้บ 
  ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีสมาชิกกลุ่มไดัยื่นค าขอรับช าระหน้ีตามมาตรา 222/42  
ยงัไม่เป็นท่ียุติ ให้ศาลท่ีได้รับค าร้องขอเฉล่ียทรัพยต์ามวรรคหน่ึงรอการมีค าสั่งให้เฉล่ียทรัพย ์                   
ไวก่้อน และเม่ือไดข้อ้ยุติในจ านวนเงินดงักล่าวแลว้ ให้ทนายความฝ่ายโจทก์แจง้ให้ศาลนั้นทราบ
เม่ือศาลไดมี้ค าสั่งให้เฉล่ียทรัพยแ์ลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีในคดีนั้นส่งเงินให้เจา้พนกังานบงัคบั
ไดใ้นคดีแบบกลุ่มเพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามมาตรา 222/44 
  มาตรา 222/44 เม่ือจ าเลยน าเงินหรือทรัพยสิ์นมาวางต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือ
เม่ือไดข้ายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นของจ าเลย หรือเม่ือเจา้พนักงานบงัคบัคดีได้
รวบรวมทรัพย์สินอ่ืนใดของจ าเลยเสร็จ  และได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้วให ้              
เจา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามล าดบั ดงัน้ี 

(1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนตามมาตรา 287 และมาตรา 289 
(2) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทกต์ามมาตรา 222/37 
(3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์
(4) โจทก ์สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพยต์ามมาตรา 290 

 
ส่วนท่ี 5 
อุทธรณ์ 

 
 
  มาตรา 222/45 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวา่ดว้ยการอุทธรณ์ในประมวลกฎหมายน้ีค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลท่ีในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามหมวดน้ี ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกา
ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดอ่้านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
  มาตรา 222/46 สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสังของศาลยกเวน้
ในกรณีตามมาตรา 222/42 
  มาตรา 222/47 ราคาทรัพยสิ์นหรือจ านวนทุนทรัพยท่ี์พิพาทกนัในชั้นอุทธรณ์ให้
ถือราคาทรัพยสิ์นหรือจ านวนทุนทรัพยท่ี์พิพาทกนัในชั้นอุทธรณ์เฉพาะระหวา่งโจทกก์บัจ าเลย 
  ในกรณี ท่ีจ าเลยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ งไม่ รับอุทธรณ์ตามมาตรา 234 นั้ น              
ให้จ  าเลยน าค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนาเงินมาช าระตามค าพิพากษาหรือหาประกนั
ให้ไวต่้อศาลเฉพาะในส่วนท่ีจ าเลยตอ้งรับผิดช าระหน้ีให้แก่โจทก์ แต่ไม่ตอ้งน าเงินมาช าระหรือหา
ประกนัใหไ้วต่้อศาลส าหรับเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์
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  มาตรา 222/48 ในกรณีท่ีคู่ความเห็นว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์  คู่ความอาจยื่นค าขอ 
โดยท าเป็นค าร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาไปพร้อมกบัอุทธรณ์ก็ได้ เม่ือศาลชั้นต้นตรวจ
อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ีต้องห้ามก็ให้ส่งอุทธรณ์และค าขอดังกล่าวไปยงัศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณา แต่ถ้าศาลชั้ นต้นเห็นว่าอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องห้ามก็ให้มีค  าสั่ งรับอุทธรณ์นั้ นไว้
ด าเนินการต่อไป 
  ในกรณีท่ีศาลชั้นตน้สั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุอุทธรณ์ตอ้งห้าม คู่ความอาจยื่นค าขอ
โดยท าเป็นค าร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายในก าหนดสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีศาลซั้นต้น           
มีค  าสั่งก็ได ้ถา้คู่ความยืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้ จะยืน่ค  าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณไม่ได ้
  การยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง               
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา 222/2 
  คดีท่ีศาลชั้นตน้มีค าสั่งรับอุทธรณ์ส่งมาให้ศาลฎีกา หากศาลฎีกาพิจารณาเห็นว่า
อุทธรณ์นั้ นต้องห้ามอุทธรณ์ ให้ยกอุทธรณ์  แต่ถ้าศาลฎีกาพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์            
แห่งความยุติธรรมจ าเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาด จะรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีต้องห้ามอุทธรณ์
ดงักล่าวนั้นก็ได ้
  คดีท่ีไม่ตอ้งห้ามอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าขอ้ท่ีอุทธรณ์นั้นไม่สมควรไดรั้บการ
วินิจฉัยจากศาลฎีกาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 222/2  
จะยกอุทธรณ์ดงักล่าวเสียก็ได ้
  มาตรา 222/49 ให้ประธานศาลฎีกาจดัตั้งแผนกคดีแบบกลุ่มข้ึนในศาลฎีกาเพื่อ
พจิารณาคดีท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงอุทธรณ์ข้ึนมาและใหมี้ค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว 
 

ส่วนท่ี 6 
ค่าธรรมเนียม 

 
 
  มาตรา 222/50 ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) ค่ายืน่ค  าขอรับช าระหน้ีสองร้อยบาท แต่การขอรับช าระหน้ีท่ีไม่เกินสองหม่ืนบาท
ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

(2) ค่าคดัคา้นค าสั่งของเจา้พนักงานบงัคบัคดีต่อศาลในเร่ืองการขอรับช าระหน้ี
เร่ืองละสองร้อยบาท 

(3) ค่าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เร่ืองการขอรับช าระหน้ี หรือการอุทธรณ์
เร่ืองเงินรางวลัของทนายความ เร่ืองละสองร้อยบาท 

(4) ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) ใหคิ้ดอตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียม 
ตามตารางทา้ยประมวลกฎหมายน้ี” 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล นายสิทธานต ์รัตนวงศ ์
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2541 ศิลปศาสตรบณัฑิต (มานุษยวทิยา) เกียรตินิยมอนัดบั 2  
 มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 พ.ศ. 2544 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
  พ.ศ. 2548 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2553 เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 62  
  ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน นิติกรช านาญการ  กรมบญัชีกลาง 
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