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บทคัดยอ 

 กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยประกอบดวยพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา 

ท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  โดยผูมีสิทธิ

ฟองคดีผูบริโภคตามกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ ไดแก ผูบริโภค คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรอง โดยอาศัยกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคท้ัง 3 ฉบับดังกลาว และประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพงฟองคดีผูบริโภค อยางไรก็ตาม ในคดีผูบริโภคท่ีผูเสียหายหลายรายไดรับ

ความเสียหายจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกัน ผูเสียหายแตละรายยังคงตองอาศัยวิธีการ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฟองแยกเปนรายคดีหรืออาจใชวิธีการขอรวมพิจารณา 

การรองสอด และการเขาเปนคูความรวม แตก็ยังสงผลใหมีคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล

เปนจํานวนมาก อีกท้ังยังอาจสงผลใหคําพิพากษาของศาลอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น การนํา

แนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาใชเยียวยาผูเสียหายในคดีผูบริโภคจึงเปนอีก

แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเหลือผูเสียหายซึ่งไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกัน

จํานวนมากไดในคราวเดียวกันและลดโอกาสของการเกิดคําพิพากษาท่ีแตกตางกันของศาล 

 จากการศึกษาพบวา การกําหนดใหเฉพาะผูเสียหายในคดีผูบริโภคมีสิทธิฟองคดี 

แบบกลุมไดนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งใชกฎหมายจารีตประเพณี  และการกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม 

ท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง  

มีสิทธิฟองคดีแบบกลุมมีความสอดคลองกับแนวคิดของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิลซึ่งใชกฎหมายลายลักษณอักษร  ดังนั้น หากใหผูมีสิทธิ

ฟองคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบ ริโภคของประเทศไทย  ไดแก  ผูบ ริโภค 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ี

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง (ไพโรจน วายุภาพ, 2547:81) ซึ่งมีสิทธิฟองคดี

                                                  
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ผูบริโภคไดตามกฎหมายอยูแลวมีสิทธิฟองคดีแบบกลุมในคดีผูบริโภคไดดวย ก็จะมีสวนชวยให

การดําเนินคดีผูบริโภคท่ีมีผูเสียหายหลายรายและไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงหรือขอ

กฎหมายเดียวกันเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมมากย่ิงข้ึน โดยศาลสามารถ

พิพากษาไดในคราวเดียวกัน และยังชวยลดจํานวนคดีผูบริโภคที่จะข้ึนสูศาลอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังชวยลดโอกาสท่ีศาลจะมีคําพิพากษาในคดีลักษณะเดียวกันท่ีแตกตางกันอันเกิดจาก

การท่ีผูเสียหายแตละรายแยกฟองคดีตางหากจากกัน โดยสมควรบัญญัติเร่ืองการดําเนินคดีแบบ

กลุมไวในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เนื่องจากคดีผูบริโภคมีความ

แตกตางจากคดีแพงท่ัวไป โดยเปนการใหอํานาจแกผูมีสิทธิฟองคดีซึ่งมิใชผูเสียหายโดยตรงมี

สิทธิฟองคดีแบบกลุมแทนผูบริโภคได  

 

บทนํา 
 ในอดีต ผูประกอบธุรกิจยังใชเทคโนโลยีท่ีไมสูงมากในการผลิตสินคาและบริการ ผูซื้อ

สินคาและบริการจึงตรวจสอบคุณภาพสินคาไดไมยากวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองและ

สามารถใชงานไดตามท่ีไดมีการโฆษณาไวหรือไม เรียกวาหลักการ “ผูซื้อตองระวัง (Caveat 

Emptor)” โดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดวา หากผูซื้อไดใชความระมัดระวังในการตรวจความชํารุด

บกพรองในสินคาก็จะพบวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองหรือไม หรือสินคานั้นใชงานไดตาม

คุณสมบัติท่ีมีอยูหรือไม  ตอมาสังคมมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึน ทําใหสินคาและ

บริการมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนตามไปดวย เม่ือตัวสินคาและบริการมีความซับซอนของเทคโนโลยีในการ

ผลิตมากข้ึน จึงเกิดหลัก “ผูขายตองระวัง (Caveat Venditor)” โดยผูขายมีหนาท่ีตองตรวจสอบ

คุณภาพสินคาท่ีนํามาจําหนายในตลาดวามีคุณภาพ คุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสมกับประโยชนท่ีผู

ซื้อหรือผูบริโภคจะไดนําสินคานั้นไปใชหรือไม  โดยหลักดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมายฝร่ังเศส  

ซึ่งผูขายมีหนาท่ีในการใหประกันโดยปริยายวาทรัพยท่ีขายสามารถใชงานไดจริง เรียกหลักนี้วา 

การใหประกันโดยชัดแจงหรือปริยาย (Express or Implied Warranty) (วิษณุ เครืองาม, 2542 : 

223) 

 ในกรณีท่ีผูบริโภคหลายรายไดรับความเสียหายจากสินคาหรือบริการเดียวกันและ

ตองการฟองเพ่ือเรียกคาเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนั้นสามารถใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 

คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการดําเนินคดี

ผูบริโภคได นอกจากนี้ ยังอาจใชการขอรวมคดีตามมาตรา 8 หรือมาตรา 28  การรองสอดตาม

มาตรา 57 หรือการขอเขาเปนคูความรวมตามมาตรา 59 อีกดวย  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีท่ีมีผูเสียหายเปนจํานวนมากของประเทศสหรัฐอเมริกาตาม  

Rule 23 ของ Federal Rules of Civil Procedure พบวามีแนวคิดการดําเนินคดีเพ่ืออํานวย 

ความยุติธรรมอีกลักษณะหนึ่ง คือ การดําเนินคดีแบบกลุม หรือ Class Action ท่ีกําหนดข้ึนเปน

แนวทางในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีมีผูเสียหายจํานวนมากอันเนื่องมาจากการกระทําอยาง
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เดียวกัน โดยมีหลักการพ้ืนฐานในการใหผูเสียหายคนหนึ่งมีอํานาจดําเนินคดีแพงเพ่ือรักษาสิทธิ

ของตนและทําหนาท่ีดําเนินคดีเพ่ือผูเสียหายทุกคนซึ่งไดรับความเสียหายจากสถานการณเดียวกัน 

(Similar Situation) โดยที่ไมตองไดรับมอบอํานาจจากผูเสียหายอ่ืนใหดําเนินคดีแทน และผล

ของคําพิพากษาจากการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นจะมีผลผูกพันไปถึงสมาชิกกลุม (Class Member) 

ซึ่งเปนผูเสียหายจากสถานการณเดียวกันโดยท่ีผูเสียหายเหลานั้นไมตองเขามาเปนคูความดวย 

แตอยางใด  นอกจากนี้ ในการดําเนินคดีแบบกลุมของตางประเทศพบวารูปแบบและหลักเกณฑ

การดําเนินคดีแบบกลุมมีความแตกตางกันระหวางประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law System) กับประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) 

แตมีลักษณะและสาระสําคัญท่ีเปนลักษณะเฉพาะ คือ เปนการดําเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนซึ่งตอง

ไดรับการคุมครองสิทธิภายใตขอเท็จจริงอยางเดียวกันและสิทธิหรือขอเรียกรองนั้นตองอาศัย

ขอกําหนดอยางเดียวกัน โดยท่ีเปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลเดียวกัน 

ขอเท็จจริงเกิดจากการกระทําเดียวกันมีประเด็นขอกฎหมายอยางเดียวกัน (วรรณชัย บุญบํารุง 

และเรวดี ขวัญทองย้ิม, มปป. : 2-3) 

 ผูซึ่งมีสิทธิฟองคดีผูบริโภคนอกเหนือไปจากตัวผูบริโภคซึ่งไดรับความเสียหายแลว 

มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติใหคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคมีอํานาจเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคหรือกรณีท่ีไดรับคํารองขอจาก

ผูบริโภคซึ่งถูกละเมิดสิทธิไดโดยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยังใหอํานาจแกสมาคมท่ี

มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาท่ี

คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิก

ของสมาคมได  อีกท้ังมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

สินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับผูมีสิทธิฟองคดีไวในแนวทางเดียวกัน คือ 

ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการ

รับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูบริโภค 

โดยใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดย

อนุโลม  นอกจากนี้ มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 วางหลัก

ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองและดําเนินคดีผูบริโภคแทนผูบริโภคได แมวา

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลแตโดยสภาพของกฎหมายเปนการ

กอตั้งองคกรข้ึนมาดําเนินคดีแทนผูบริโภคโดยเฉพาะ (วินัย หนูโท, 2551:115) โดยใหนํา

บทบัญญัติเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีสมาคมเปนผูฟองคดีและมีการเรียกคาเสียหาย ใหเรียกคาเสียหายแทนไดเฉพาะแต

ผูบริโภคซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมนั้นในขณะย่ืนฟองเทานั้น และการถอนฟองหรือการ
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ประนีประนอมยอมความตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูบริโภคซึ่งเก่ียวของมาแสดง 

ตอศาล และในกรณีขอถอนฟอง ศาลจะมีคําส่ังไดตอเม่ือเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสีย 

ตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม   

 จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงเห็นสมควรศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกับการดําเนินคดี

แบบกลุมมาใชเยียวยาผูเสียหายในคดีผูบริโภค ศึกษากรณีผูมีสิทธิฟองคดี ไดแก ผูบริโภค 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ี

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคท่ีประกอบดวย 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 

ท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 

2551 เพ่ือเปนชองทางที่จะทําใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรม ประหยัดคาใชจาย ตลอดจนเปน

การลดจํานวนคดีผูบริโภคที่เกิดจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกันท่ีจะเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรม ลดโอกาสที่จะเกิดผลแหงคําพิพากษาท่ีขัดหรือแยงกัน อันจะเปนการชวยอํานวยความ

ยุติธรรมใหกับผูบริโภคไดอีกทางหนึ่ง 

 

แนวคิดและหลักการดําเนินคดีแบบกลุม และการใหความคุมครองผูบริโภค 

 การดําเนินคดีแบบกลุมเปนกระบวนพิจารณาท่ีกําหนดใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน

ดําเนินคดีเพ่ือประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในคราวเดียวกัน ภายใตเง่ือนไขบุคคลเหลานั้น

ตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกัน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายซึ่งไดรับการ

ดําเนินคดีแทน และผลของคําพิพากษาในคดีดังกลาวจะผูกพันถึงกลุมบุคคลผูเสียหายดังกลาวดวย 

แนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกกลุมบุคคลซึ่งอยูภายใตสถานการณเดียวกัน 

(Similar Situation) ใหเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลในคร้ังเดียวกัน เพ่ือเยียวยาความเสียหาย

ในทางแพงแกผูเสียหายใหไดรับผลทางกฎหมายอยางเดียวกัน โดยบุคคลซึ่งดําเนินคดีเพ่ือตนเอง

และเพ่ือกลุมบุคคลจะเปนคูความในคดีโดยมีฐานะเปนคูความซึ่งเปนผูแทน (Representative 

Party) สวนกลุมผูเสียหายซึ่งไดรับการดําเนินคดีแทนจะไมไดเขามาในการพิจารณาคดี และไมได

มีฐานะเปนคูความในคดี แตจะมีฐานะเปนสมาชิกกลุม (Class Member)  การดําเนินคดีแบบ

กลุมเปนวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีถูกนํามาใชในกรณีท่ีมีจํานวนผูเสียหายในมูลเหตุแหงการ

ฟองคดีเปนจํานวนมาก และการท่ีจะเขามาเปนคูความรวมในคดีพรอมกันนั้นเปนส่ิงท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติไดโดยสะดวก ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งคําพิพากษาท่ีมีผลผูกพันสมาชิกกลุมรวมกัน (ปราณี 

สาโร, 2547 : 34) ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเร่ืองการดําเนินคดีแบบกลุมแตอยางใด 

 ในการจะพิจารณาวาคดีใดเปนคดีผูบริโภคหรือไมนั้นจะตองพิจารณานิยามคําวา 

“คดีผูบริโภค” ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 กลาวคือ 

ตองเปน  (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 หรือ

ตามกฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมายอัน

430



เนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  (2) คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย  (3) คดีแพงท่ีเก่ียวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2)  

และ (4) คดีแพงท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ของประเทศไทยและตางประเทศ 

 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุม หากมีผูบริโภคหลายราย

ซึ่งไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกัน ก็อาจใชการฟองคดีตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงมาใชบังคับ เชน การขอรวมคดีตามมาตรา 8 และมาตรา 28 การรองสอดตามมาตรา 57 

หรือการขอเขาเปนคูความรวมตามมาตรา 59 เปนตน แตปจจุบันไดมีการเสนอแกไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเพ่ิมหมวด 4 การดําเนินคดีแบบกลุม มาตรา 222/1 ถึง

มาตรา 222/50 ในลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลช้ันตน ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน 

ตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

(การดําเนินคดีแบบกลุม) (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553 : 10) 

 การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศท่ีมี

การพัฒนากฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุมเปนอยางมาก การดําเนินคดีแบบกลุมเปนการ

ดําเนินคดีแพงท่ีบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไดดําเนินคดีแพงเพ่ือตนเองและเพ่ือกลุมบุคคลซึ่งอยูใน

สถานการณเดียวกัน โดยที่สมาชิกกลุมไมไดเขามาในคดีในฐานะคูความและไมถือวามีสวนรวมใน

การดําเนินคดี แตอาจเขารวมฟงการพิจารณาได  แตคําพิพากษาในคดีนั้นจะผูกพันคูความและ

สมาชิกกลุมทุกคน  เหตุผลสําคัญของการดําเนินคดีแบบกลุมข้ึนอยูกับเหตุผลท่ีจํานวนสมาชิกซึ่ง

เก่ียวของและปจจัยอ่ืนประกอบกันทําใหเปนไปไมไดท่ีจะดําเนินคดีแยกกันเปนรายบุคคล  ในคดี

แบบกลุม โจทกจะมีฐานะเปนผูแทนกลุม (Class Representative) และมีทนายความของกลุม 

(Class Counsel) ทําหนาท่ีในการดําเนินคดีแทนสมาชิกกลุมคนอ่ืน ๆ (Unnamed or Absent 

Class Members) บนสมมติฐานท่ีวาโจทกและทนายความกลุมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ี

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ถูกตองท้ังหมด  สมาชิกในกลุมจะถูกผูกพันตามคําพิพากษาในคดีท่ีมีการ

ดําเนินคดีแบบกลุม ไมวาจะมีผลเปนคุณหรือเปนโทษตอสมาชิกกลุมก็ตาม  แตสมาชิกก็อาจจะ

ขอออกจากการเปนสมาชิกกลุมกอนท่ีจะมีคําพิพากษาคดีและฟองคดี  อยางไรก็ตาม กอนท่ีศาล

จะอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม ศาลจะตองพิจารณาหลักเกณฑท่ีเปนองคประกอบของการ

ดําเนินคดีแบบกลุมกอนวา คดีนั้นอยูในเกณฑท่ีศาลจะอนุญาตใหมีการดําเนนิคดีแบบกลุมหรือไม  

หลักเกณฑท่ีจะนํามาพิจารณานั้นก็เพ่ือวัตถุประสงคสําคัญสองประการ คือ ประการแรก เพ่ือให

แนใจไดวาผูแทนของสมาชิกกลุมและทนายความสามารถท่ีจะทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนแทน

สมาชิกอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประการท่ีสอง เพ่ือใหแนใจไดวาการดําเนินคดีแบบกลุม

ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลและอยูภายใตการจัดการท่ีดีมากกวาการดําเนินคดีโดยวิธีการ 
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แบบอ่ืน (วิชัย อริยะนันทกะ, 2549 :6-7) โดยปรากฏตาม Rule 23 แหง Federal Rule of 

Civil Procedure ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตาม Rule 23 (a) กําหนดเงื่อนไขพ้ืนฐาน 

(Prerequisite) ของการดําเนินคดีแบบกลุมไว ไดแก 1) จํานวนสมาชิกกลุมมีจํานวนมาก 

(Numerous) ซึ่งการรวมตัวของสมาชิกกลุมเพ่ือการฟองคดีรวมกันทําไดยาก (Impracticable)  

2) มีปญหาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงอยางเดียวกันในกลุม (Questions of Law or Fact 

Common)  3) ขอเรียกรองหรือขอตอสูของคูความผูแทนกลุมเปนขอเรียกรองหรือขอตอสูอยาง

เดียวกันกับกลุม (Typical of The Claims or Defenses)  และ 4) คูความผูแทนกลุมสามารถ

ปกปองผลประโยชนของกลุมไดอยางเปนธรรมและเพียงพอ (Fairly and Adequately Protect  

the Interests) โดยศาลจะเปนผูพิจารณาอนุญาตวาจะใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมหรือไม  ซึ่งใน

การดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศสหรัฐอเมริกา โจทกผูแทนกลุมจึงตองมีฐานะเปนผูเสียหาย

และเปนสมาชิกกลุมดวย 

 ขณะท่ีการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศท่ีใชกฎหมายลายลักษณอักษร เชน ประเทศ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิล กฎหมายไมอนุญาต

ใหบุคคลฟองคดีแบบกลุมได แตมีการดําเนินคดีแทนในลักษณะดังกลาวโดยเปนหนาท่ีของ

หนวยงานของรัฐ หรือองคการอื่นท่ีมีกฎหมายรับรองและไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐท่ีมี

อํานาจ เชน ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการดําเนินคดีแบบกลุมโดยองคกรเพ่ือประโยชน

สาธารณะ (Association’s Suit) ซึ่งเปนองคการที่มีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจและกําหนดเง่ือนไข

ไวสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุม เชน จํานวนของสมาชิก ความเปนอิสระ การจายเงินคาบํารุง 

และประสบการณและความเกาแกขององคการเหลานั้น และการดําเนินคดีแบบกลุมโดยหนวยงาน

ของรัฐ (Administration’s Suit) โดยอัยการฝร่ังเศส (น้ําแท มีบุญสลาง, 2547 : 76) ซึ่งเปนไป

ในแนวทางเดียวกับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีมีการดําเนินคดโีดยองคกรเพ่ือประโยชน

สาธารณะ (Verbandsklage) และเชนเดียวกันกับประเทศบราซิลท่ีกําหนดใหท้ังหนวยงานของรัฐ

และองคการเอกชนท่ีมีกฎหมายรองรับเปนผูดําเนินคดี(รชฎ บุญสินสุข, 2545 : 86) 

 

ปญหาและวิเคราะหปญหาการนําแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม 

มาใชเยียวยาผูเสียหายในคดีผูบริโภค ศึกษากรณีผูมีสิทธิฟองคดี 
 การดําเนินคดีผูบริโภคในปจจุบัน ผูฟองคดีตองอาศัยกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูบริโภคซึ่งไดแก พระราชบัญญติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดตอ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการดําเนินคดี หากมี

ผูเสียหายหลายรายที่ไดรับความเสียหายหลายรายจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางเดียวกัน 

ผูเสียหายเหลานั้นอาจดําเนินการฟองแยกเปนแตละคดี หรือใชวิธีการอื่นตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง เชน การขอรวมคดีตามมาตรา 8 และมาตรา 28 การรองสอดตามมาตรา 
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57 หรือการขอเขา เปนคูความรวมตามมาตรา  59  โดยการดํา เนินคดีผูบ ริโภคตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มีลัษณะท่ีคลายกับการดําเนินคดีมโนสาเร 

ซึ่งบัญญัติอยูในภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลช้ันตน 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุม

มาใชเยียวยาผูเสียหายในคดีผูบริโภคนั้นนาจะไดรับการพิจารณาเพ่ือชวยใหคดีผูบริโภคเกิดความ

เปนธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ซึ่งชวยลดจํานวนคดีข้ึนสูศาล และลดโอกาสของการเกิด

คําพิพากษาท่ีขัดหรือแยงกัน 

   จากการศึกษาเก่ียวกับการนําแนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาใช

เยียวยาผูเสียหายในคดีผูบริโภค โดยศึกษากรณีผูมีสิทธิฟองคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ผูบริโภคท้ัง 4 ประเภทไดแก ผูบริโภค คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง ผูศึกษาพบวา  

การใหสิทธิฟองคดีแบบกลุมแกเอกชนซึ่งไดรับความเสียหาย หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีมี

กฎหมายรับรองนั้นมีความแตกตางกันระหวางกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) กับกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law)กลาวคือ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาใหสิทธิฟองคดีแบบกลุมแกเอกชนซ่ึงเปนผูเสียหายและเปนสมาชิกกลุม 

ขณะท่ีประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิล ไมได

ใหสิทธิฟองคดีแบบกลุมแกเอกชน แตใหหนวยงานของรัฐหรือองคการท่ีมีกฎหมายรับรองมีสิทธิ

ฟองคดีแบบกลุมแทนเอกชน ดังนั้น หากประเทศไทยนําแนวคิดการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชใน

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค โดยการใหสิทธิในการขอดําเนินคดีแบบกลุมท้ังแกเอกชน

ผูเสียหาย คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และ

มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรอง ยอมมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ  เนื่องจากผูมีสิทธิฟองคดีท้ัง 4 ประเภท เปนผูมีสิทธิฟองคดีตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภคอยูแลว โดยจะตองบัญญัติเร่ืองดําเนินคดีแบบกลุมไวในพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 โดยใหครอบคลุมกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

ท้ัง 3 ฉบับ และกําหนดใหผูมีสิทธิฟองคดีดังกลาวมีสิทธิฟองคดีแบบกลุมได โดยจะตองปรากฏ

วาคดีผูบริโภคดังกลาวมีผูไดรับความเสียหายหลายคนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภคท้ัง 3 ฉบับดังกลาว  แมวาผูซึ่งมีสิทธิฟองคดีผูบริโภคสามประเภทหลังจะ

มิใชผูเสียหายโดยตรงและมิไดมีฐานะเปนสมาชิกกลุมก็ตาม ซึ่งจะสอดคลองกับการดําเนินคดี 

แบบกลุมของประเทศที่ใชกฎหมายลายลักษณอักษรและกฎหมายจารีตประเพณี โดยบัญญัติเร่ือง

การดําเนินคดีแบบกลุมไวในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

    อยางไรก็ตาม หากรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุม) ประกาศใชแลว มาตรา 222/1 และ

มาตรา 222/9 อาจเปนปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวการดําเนินคดีแบบกลุมในคดีผูบริโภคในสวน
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ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิ

ท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง เนื่องจากโจทกซึ่งใชสิทธิรองขอใหมีการดําเนินคดีแบบ

กลุมจะตองมีฐานะเปนบุคคลและเปนสมาชิกกลุมเทานั้น  แตเม่ือพิจารณามาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับไดโดยอนุโลมในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา ดังนั้น การอนุโลมใช

บทบญญัติเร่ืองการดําเนินคดีแบบกลุมของรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมฯ มาใชในคดีผูบริโภค

โดยผานมาตรา 7 จึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ี

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง  

มีสิทธิฟองคดีแบบกลุมแทนผูบริโภคไดแมวาจะมิไดมีฐานะเปนสมาชิกกลุมและมิใชผูเสียหาย

โดยตรงก็ตาม  

 

บทสรุปและเสนอแนะ 
   นอกเหนือไปจากผูบริโภคซึ่งเปนผูเสียหายจะมีสิทธิฟองคดีดวยตนเองแลว ยังมีผูซึ่ง

มีสิทธิฟองคดีแทนผูบริโภคอีก ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง ซึ่งมิใชผูท่ีไดรับ

ความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการโดยตรงแตประการใด  แตในการนําแนวทางการ

ดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาใชในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคจําเปนตอง

คํานึงถึงผูซึ่งมีสิทธิท่ีจะฟองคดีแทนผูบริโภคท้ัง 3 ประเภทหลังนี้ดวย  ซึ่งตาม Rule 23 (a) แหง 

Federal Rule of Civil Procedure หรือ FRCP ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดกลาวถึงการให

อํานาจหนวยงานอ่ืนในการฟองคดีแทนผูเสียหายไว แตผูซึ่งจะฟองและขอดําเนินคดีแบบกลุมได

จะตองเปนสมาชิกกลุมผูซึ่งไดรับความเสียหายเทานั้น  ขณะท่ีประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศบราซิลไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม 

โดยเอกชนแตอยางใด เนื่องจากเห็นวาคดีท่ีสงผลกระทบกับประโยชนสาธารณะหรือสวนรวมนั้น

เปนอํานาจหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเขาไปดูแลแกไขและจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับแนวคิด

การดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศบราซิล ดังนั้น  

เม่ือพิจารณาตามแนวทางของกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law)แลว 

เห็นวา หากมีการนําแนวทางการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค

แลว จึงเปนการสมควรใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเปนผูซึ่งมีสิทธิฟองคดี

ผูบริโภคดวยการดําเนินคดีแบบกลุมนอกเหนือไปจากการใหสิทธิฟองคดีแบบกลุมแกผูบริโภค 

ซึ่งเปนผูเสียหายโดยตรงอยางเชนของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการใหสิทธิฟองคดีแบบกลุมแก 

ผูมีสิทธิฟองคดีดังกลาวสอดคลองกับการหนวยงานเหลานั้นมีกฎหมายใหอํานาจฟองคดีผูบริโภค
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อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะนําแนวคิดเร่ืองการดําเนินคดีแบบกลุมมาบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

   อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีการยกรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุม) ข้ึน โดยใหสิทธิ

แกผูฟองคดีแบบกลุมไวในมาตรา 222/5 ซึ่งกําหนดใหคดีท่ีมีสมาชิกกลุมจํานวนมากนั้น โจทกผู

เปนสมาชิกกลุมอาจรองขอใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมไดในคดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดี

เรียกรองสิทธิตามกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม การคุมครองผูบริโภค 

แรงงาน หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การแขงขันทางการคา  แตเม่ือพิจารณาจากมาตรา 

222/1 และมาตรา 222/9 แลวพบวา การกําหนดคุณสมบัติสําหรับการดําเนินคดีแบบกลุม

ใหกับโจทกภายใตเง่ือนไขท่ีโจทกตองเปนสมาชิกกลุมนั้นเปนขอจํากัดในการดําเนินคดีแบบกลุม

สําหรับคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมและมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรองในฐานะผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค เนื่องจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมิไดมี

ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และผูฟองคดีท้ังสามประเภทก็มิไดเปนผูเสียหายโดยตรงและ

มิไดมีฐานะเปนสมาชิกกลุมซึ่งเปนเง่ือนไขของการดําเนินคดีแบบกลุมตามรางพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมดังกลาว จึงไมอาจเปนผูรองขอใหศาลอนุญาตใหมีการดําเนินคดีแบบกลุมได   

  ดังนั้น การนําแนวความคิดเก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชเยียวยาผูเสียหายใน

คดีผูบ ริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบ ริโภค จึงอาจทําไดโดยบัญญัติไว ใน

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภค

ซึ่งไดรับความเสียหายจากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกันไดรับความเปนธรรมและความ

สะดวกในดําเนินคดีมากย่ิงข้ึนไปในคราวเดียวกัน แตหากรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุม) ท่ีอยู

ระหวางการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติมีผลใชบังคับแลว คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

สมาคมท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

รับรอง ซึ่งมิไดมีฐานะเปนผูเสียหายโดยตรงและมิใชสมาชิกกลุมอาจฟองคดีแบบกลุมไมได

เนื่องจากมีขอจํากัดตามมาตรา 222/1 และมาตรา 222/9 แตมาตรา 7 แหงพระบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 บัญญัติใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชได

โดยอนุโลม จึงอาจเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคมท่ีคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภครับรอง และมูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง จะใชสิทธิฟองคดี

แทนผูบริโภคดวยวิธีการดําเนินคดีแบบกลุมไดแมวาจะมิไดมีฐานะเปนสมาชิกกลุม ซึ่งสมควร

แกไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคเพ่ือใหสอดคลองกับกับบทบทบัญญัติเร่ืองการ

ดําเนินคดีแบบกลุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงท่ีจะประกาศใชในภายหนาดวย 
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แตหากรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมฯ ไมอาจประกาศใชได ผูศึกษาเห็นวาสมควรท่ีจะนํา

บทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุมมาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551 ตอไป   
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