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บทคดัย่อ 

การดาํเนินคดีในศาลตามปกติที่มีการต่อสู้คดีและมีการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล

เพ่ือพิสูจน์ข้อเทจ็จริงตามที่กล่าวอ้างจนกระทั่งศาลมีคาํพิพากษาช้ีขาดในประเดน็ข้อพิพาทแห่ง

คดีอาจใช้ระยะเวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูง หากคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ยอมรับผลของคาํ

พิพากษากอ็าจใช้สทิธอิทุธรณฎ์กีาในประเดน็ต่าง ๆ ทั้งข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย นอกจากน้ียังมี

ขั้นตอนในช้ันบังคับคดีเพ่ือจะบังคับคู่ความฝ่ายที่ไม่ยอมปฏบิัติตามคาํพิพากษา ซ่ึงกระบวนการ

ต่าง ๆ เหล่าน้ีใช้เวลานานและยุ่งยากซับซ้อน แต่หากคู่ความสมัครใจเจรจากนัและสามารถบรรลุ

ข้อตกลงอย่างหน่ึงอย่างใดจนกระทั่งทาํสัญญาประนีประนอมยอมความและมีการนาํเสนอขึ้นสู่

ศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํพิพากษาตามยอมย่อมทาํให้คดียุติเรว็ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่ายใน

การดาํเนินคดี ทั้งยังมีผลเป็นการรักษาช่ือเสียงเน่ืองจากไม่มีฝ่ายใดที่ได้ช่ือว่าเป็นฝ่ายที่แพ้คดี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาํหรับผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สาํคัญ สาํหรับการดาํเนินคดี

ผู้บริโภคแบบกลุ่มกเ็ช่นเดียวกัน หากต้องมีการสืบพยานจนศาลมีคาํพิพากษาอาจใช้ระยะเวลา

ยาวนานกว่าปกติเน่ืองจากข้อเทจ็จริงที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวพันกับผู้บริโภคจํานวนมาก ทั้ง

ผู้บริโภคที่เป็นโจทก์ในคดีน้ันเอง สมาชิกกลุ่มซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกแต่ต้องผูกพันกับผลของคาํ

พิพากษา และจาํเลยซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกจิ ทั้งกรณีไม่แน่ว่าหากศาลมีคาํพิพากษาตัดสนิแล้วจะ

เป็นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มหรือไม่เพียงใด แต่หากคู่ความสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ 

สมาชิกกลุ่มย่อมจะได้รับการเยียวยาความเสียหายเรว็ขึ้ น และในกรณีที่ความเสียหายที่สมาชิก

กลุ่มแต่ละรายได้รับมีจํานวนเพียงเล็กน้อยและมีสมาชิกกลุ่มที่ไม่ปรากฏช่ือเป็นจํานวนมาก  

การชาํระเงินสดซ่ึงมีมูลค่าเพียงเลก็น้อยให้แก่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายย่อมไม่คุ้มกบัค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการ ดังน้ัน การประนีประนอมยอมความโดยการชดใช้ด้วยประโยชน์อย่างอื่นแทนเงินหรือ

การชดใช้ด้วยบัตรลดราคา (Coupon Settlement ) จึงอาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีความ

จาํเป็นและเป็นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาความเสยีหายเรว็ขึ้น แต่การประนีประนอม

ยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มย่อมมีผลผูกพันสมาชิกกลุ่มทุกคน แม้จะไม่ได้เข้ามาเป็น
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คู่ความในคดีด้วย ดังน้ัน จึงมีความจาํเป็นที่จะต้องให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาสัญญา

ประนีประนอมยอมความว่ามีความเป็นธรรมและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ 

 

1.  บทนาํ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญ เพราะเป็น

กระบวนวิธีพิจารณาคดีรูปแบบใหม่ซ่ึงมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น โดยกฎหมายให้สิทธิ

โจทกซ่ึ์งเป็นผู้แทนกลุ่มมีอาํนาจดาํเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มไม่ว่าสมาชิกกลุ่มจะยินยอมหรือไม่ ซ่ึง

เป็นการดําเนินคดีแทนผู้อื่นโดยผลของกฎหมายและคาํพิพากษาตามยอมผูกพันคู่ความและ

สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้แสดงเจตนาออกจากกลุ่ม  โจทกมี์อาํนาจกาํหนดทศิทางในการดาํเนินคดีและ

อาจทาํสญัญาประนีประนอมยอมความอนัมีลักษณะสมยอมกบัจาํเลยทาํให้สมาชิกกลุ่มได้รับความ

เสยีหาย ทั้งน้ีแม้กฎหมายจะให้สทิธิสมาชิกกลุ่มคัดค้านและแสดงเจตนาออกจากกลุ่ม แต่สมาชิก

กลุ่มไม่มีสทิธิช้ีนาํ กาํหนดทศิทางหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดเง่ือนไขของสญัญาประนีประนอม

ยอมความ อกีทั้ง การตรวจสอบเป็นไปได้ได้ยากเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มอาจไม่มีกาํลังความสามารถ

เพียงพอ และการนาํคดีมาฟ้องด้วยตนเองอาจเสยีเวลาและไม่คุ้มกบัค่าใช้จ่าย ดังน้ัน จึงจาํเป็นที่

ศาลจะต้องเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามีความเป็นธรรม

และเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม เพ่ืออาํนวยความยุติธรรมในทางศาล 

 

2.  บทบาทของศาลในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง  

คดีผูบ้ริโภคและคดีผูบ้ริโภคแบบกลุ่ม 

การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเป็นสิทธิของคู่ความ ซ่ึงกระทาํได้อย่างเสรี

และทาํได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากศาลมีคําพิพากษา โดยเป็นไปตามหลักความ

ประสงค์ของคู่ความ (Principle of Disposition) และคาํพิพากษาตามยอมผูกพันเฉพาะคู่ความ 

ไม่มีผลถงึบุคคลภายนอก และคู่ความมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน หากข้อตกลงใน

สญัญาประนีประนอมยอมความไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี ศาลต้อง

พิพากษาไปตามน้ันตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลไม่อาจใช้

ดุลพินิจไม่อนุญาต อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของคู่ความได้เพราะจะเป็นการก้าวก่ายและ

ลาํเอยีงต่อความยุติธรรมทางศาล 

การประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคกาํหนดเพียงว่าต้องได้รับความยินยอม

เป็นหนังสือจากผู้บริโภคมาแสดงต่อศาลตามมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และเม่ือพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กเ็พียงกาํหนดเกี่ยวกบั

การถอนฟ้องให้ศาลพิจารณาอนุญาตได้กต่็อเม่ือเหน็ว่าไม่เป็นผลเสยีต่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
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ส่วนรวม แต่ในเร่ืองการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกลับไม่มีการกาํหนดให้ศาลมีบทบาท

อย่างใด ๆ เพ่ิมเติม จึงต้องนาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังน้ัน การพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความเสนอต่อศาลในคดีผู้บริโภคเพ่ือให้

ศาลมีคาํพิพากษาตามยอมน้ัน  แม้ศาลจะเหน็ว่าฝ่ายหน่ึงเสยีเปรียบอกีฝ่าย ศาลกไ็ม่อาจก้าวล่วง

ไปเปล่ียนแปลงข้อสญัญาใด ๆ อนัเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของคู่ความได้ ศาลคงจาํกดับทบาท

ในการพิจารณาเพียงว่ามีข้อสัญญาใดที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

หรือไม่ หากไม่มีข้อขดัข้อง ศาลกต้็องมีคาํพิพากษาไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความน้ัน   

ส่วนการประนีประนอมยอมความในคดีแบบกลุ่ม ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความให้ชัดเจน เพียงแต่กําหนดกว้าง ๆ ไว้ในร่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

(การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม) มาตรา 222/32 ให้ศาลคาํนึงถงึ  

(1) ความจาํเป็นในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(2) ความคุ้มครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม 

(3) ความยุ่งยากหรือความสะดวกในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(4) ความเป็นธรรมและความมีประสทิธภิาพในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(5) จาํนวนสมาชิกกลุ่มที่คัดค้าน 

(6) ความสามารถของจาํเลยในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีการตกลงกันหรือ

ประนีประนอมยอมความกนัในประเดน็แห่งคดี 

(7) การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเดน็แห่งคดีของคู่ความมี

ความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม 

จึงอาจมีปัญหาว่ากรณีที่ศาลพิพากษาตามยอมในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม หากโจทกก์บั

จาํเลยตกลงจ่ายค่าทนายความเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาํหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอม

ความ ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ตกลงดังกล่าวได้หรือไม่ จะเป็นการก้าวล่วงเจตนาของ

คู่ความหรือไม่ และข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่ 

เน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ

ดาํเนินคดีแบบกลุ่มไม่ได้กาํหนดหลักเกณฑ ์รายละเอยีด ขอบเขตบทบาทของศาลในการพิจารณา

สญัญาประนีประนอมยอมความให้ชัดเจน จึงมีแนวโน้มว่าศาลจะจาํกัดบทบาทของตนเองไว้โดย

ไม่ใช้อาํนาจแก้ไขสญัญาประนีประนอมยอมความ 

แม้ตัวบทรวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการดาํเนินคดีแบบกลุ่มจะให้อาํนาจ

แก่ศาลในการควบคุมการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนัเป็นการแสดงบทบาทในเชิงรุกเพ่ือให้ความ

เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีโอกาสที่จะคุ้มครองประโยชน์ของตนเอง 

เน่ืองจากการจัดการคดีขึ้ นอยู่กับโจทก์ซ่ึงเป็นผู้แทนกลุ่ม แต่บทบาทของศาลในการพิจารณา
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สญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มเพ่ือให้ความคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่อยู่ใน

ฐานะที่ด้อยกว่าอาจจะเกดิขึ้นไม่ได้ เน่ืองจากอทิธพิลของระบบกฎหมายจารีตประเพณ ี(Common 

Law) เพราะรูปแบบกระบวนพิจารณาคดีของศาล การสืบพยานของประเทศไทยอยู่ภายใต้

แนวความคิดของระบบกล่าวหาส่งผลให้กระบวนพิจารณาขึ้นอยู่กับคู่ความในคดีเป็นสาํคัญศาล

มักไม่มีบทบาทในการควบคุมกระบวนพิจารณาและไม่มีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงเน่ืองจาก

ศาลถูกปลูกฝงัความคิดว่า การดูแลรักษาผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของคู่ความในคดีเท่าน้ันศาลจะมี

บทบาทเป็นเพียงกรรมการคอยตัดสนิ หากศาลเข้าไปก้าวล่วงผลประโยชน์ของคู่ความอาจถูกมอง

ว่าศาลไม่เป็นกลางและอาจถูกร้องเรียนได้ อกีทั้ง มีข้อกาํหนดในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ตุลาการในเร่ืองจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที่ในทางอรรถคดีว่า “ผู้พิพากษาจะต้องวางตน

เป็นกลาง” แม้ว่าประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบัติและการดาํรงตนที่ข้าราชการตุลาการพึงยึดถือปฏิบัติแล้ว แต่กมี็สภาพ

บังคับทางวินัยเกี่ยวกับความผิดตามประมวลจริยธรรมด้วย  ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ศาลไม่กล้าแสดง

บทบาทในเชิงรุกโดยการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มเพราะ

อาจถูกร้องเรียนว่ากระทาํผดิทางวินัยโดยไม่วางตนเป็นกลาง  

แม้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย

การดาํเนินคดีแบบกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ศาลมีบทบาทในกระบวนพิจารณาและมีส่วนร่วมในการ

ค้นหาความจริงเพ่ือใช้ประกอบดุลพินิจในการอนุญาตให้ประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภค

แบบกลุ่ม แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวมิได้กาํหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและขอบเขตอาํนาจของ

ศาลในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแบบกลุ่มไว้อย่างเพียงพอซ่ึงอาจส่งผล

ต่อการปฏบิัติหน้าที่ในการอาํนวยความยุติธรรมของศาล 

ปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อบทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอม

ความดังกล่าวอยู่ที่ตัวบทกฎหมายที่มิได้กาํหนดขอบเขตอาํนาจศาลที่ชัดเจนและยังมีปัญหาอีก

ประการที่มีความสาํคัญไม่แพ้กันคือแนวความคิดหรือค่านิยมของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ่ง โดยเฉพาะแนวความคิดหรือค่านิยมในการกาํหนดบทบาทของศาลเอง การ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเร่ิมจากการปลูกฝงัความเช่ือ แนวความคิดและค่านิยมของศาลรุ่นใหม่ 

ให้พิจารณาถงึผลดีและผลเสยีของการใช้บทบาทศาลในลักษณะของระบบกล่าวหาโดยตระหนักถึง

ภาระหน้าที่ในการอาํนวยความยุติธรรมเพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมให้ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงมากที่สุด โดยศาลจะต้องใช้อาํนาจที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งว่าด้วยการดาํเนินคดีแบบกลุ่มในส่วนของบทบาทในเชิงรุกของศาล

ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเพ่ือนาํมาปรับใช้ในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดี

ผู้บริโภคแบบกลุ่มเพ่ือคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่มิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีให้ได้มากที่สุดและ

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยหัวใจหลักของการดาํเนินคดี

ผู้บริโภคแบบกลุ่มน้ันไม่ได้เป็นเพียงแค่การอาํนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความในคดีเท่าน้ัน แต่
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ศาลจะต้องควบคุมกระบวนพิจารณาเพ่ือคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่โดยสภาพแล้วไม่อาจที่จะคุ้มครอง

ประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งต้องมีการจัดอบรมและกําหนดยุทธศาสตร์ในการ

เปล่ียนแปลงทศันคติค่านิยมของผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนยุติธรรมในทาง

แพ่งไม่ว่าจะเป็นคู่ความ ทนายความ ศาล พยานบุคคล เจ้าหน้าที่ศาลและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

ให้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบเดิมที่ให้คู่ความ

เป็นผู้กาํหนดทิศทางการดําเนินคดีตามอาํเภอใจ มาเป็นกระบวนพิจารณาสมัยใหม่อันเป็น

นวัตกรรมของกระบวนวิธพิีจารณาความแพ่งที่มีรปูแบบและแนวความคิดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

เพ่ือขจัดการเอารัดเอาเปรียบกนัระหว่างคู่ความให้หมดสิ้นไปและเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมอย่าง

แท้จริง 

 

3.  บทบาทของศาลในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผูบ้ริโภค

แบบกลุ่มในประเทศสหรฐัอเมริกา 

จากการศึกษาพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นธรรมในการ

ดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Fairness  Act of 2005 หรือ CAFA) โดยเพ่ิมมาตรการ

ควบคุมกรณีที่ มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและวางหลักเกณฑ์การทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความโดยวิธีชดใช้ด้วยประโยชน์อย่างอื่นแทนเงินหรือการชดใช้ด้วยบัตรลด

ราคาแทนเงินสด (Coupon Settlement) โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์ให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการ

พิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความมากขึ้นซ่ึงกาํหนดให้ศาลอนุญาตให้ประนีประนอมยอม

ความได้ต่อเม่ือศาลรับฟังพยานหลักฐานจนพอใจว่าการประนีประนอมยอมความมีความเป็น

ธรรม มีเหตุผล เพ่ือรักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ และกาํหนดให้มีการประเมิน

มูลค่าของข้อเสนอประนีประนอมประนีประนอมยอมความโดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ (Special 

Master)  โดยให้ศาลกาํหนดวันนัดพิจารณาเพ่ือไต่สวนสญัญาประนีประนอมยอมความ อกีทั้งยัง

มีการกาํหนดให้ศาลทาํคาํวินิจฉัยเป็นหนังสอืว่าข้อเสนอในสญัญาประนีประนอมยอมความมีความ

เป็นธรรม มีเหตุผล เหมาะสมกับสมาชิกกลุ่ม จึงจะอนุญาตได้ และกาํหนดให้ศาลต้องทาํคํา

วินิจฉัยว่าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินมีมูลค่าสงูกว่าประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือไม่ โดยกาํหนดให้

ศาลมีดุลพินิจในการกาํหนดเง่ือนไขในสญัญาประนีประนอมยอมความให้นาํเงินจากบัตรลดราคา 

(Coupon) ที่ไม่มีการไถ่ถอนบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือกองทุนเพ่ือผู้บริโภค ดังน้ัน กรณีที่

สมาชิกกลุ่มไม่นําบัตรลดราคาไปไถ่ถอน จําเลยซ่ึงเป็นผู้ประกอบการกจ็ะไม่ได้รับประโยชน์

กลับคืนมาแต่อย่างใด เน่ืองจากบัตรลดราคาที่ไม่ได้ถูกนาํมาไถ่ถอนจะถูกส่งเข้าองค์กรการกุศล

หรือกองทุนเพ่ือผู้บริโภคต่อไป 

ทั้งน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดทาํคู่มือตุลาการในการดําเนินคดีแบบกลุ่มที่

เกี่ยวกับการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ (Guideline) โดยวางแนวทางปฏิบัติว่า  
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ศาลไม่ควรรีบอนุญาตให้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลต้องกาํหนดวันพิจารณาเพ่ือไต่

สวนสัญญาประนีประนอมยอมความให้แน่ชัดก่อน ศาลควรแยกขั้นตอนการไต่สวนสัญญา

ประนีประนอมยอมความออกต่างหาก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาได้โดย

ปราศจากข้อสงสยั บางศาลกาํหนดว่า ผู้พิพากษาที่จะมาทาํการไต่สวนสญัญาประนีประนอมยอม

ความจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่ม และกาํหนดให้ศาลต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์

ในการนาํคดีแบบกลุ่มมาฟ้อง  เง่ือนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความ แผนการบอกกล่าว

สมาชิกกลุ่ม ขั้นตอนการประนีประนอมยอมความระหว่างโจทกแ์ละจาํเลยให้รอบคอบ และสญัญา

ประนีประนอมยอมความต้องมีเอกสารที่ระบุรายละเอียดเง่ือนไขของข้อตกลงที่ชัดเจน และศาล

ต้องแน่ใจว่าสญัญาประนีประนอมยอมความจะเยียวยาสมาชิกกลุ่มได้ทุกประเภท ศาลควรจะตั้ง

ผู้เช่ียวชาญ (Special Master) เพ่ือที่จะได้ประเมินมูลค่าของสัญญาประนีประนอมยอมความได้

ถูกต้อง ถ้าศาลจะอนุญาตให้ประนีประนอมยอมความ  จะต้องกาํหนดให้คู่ความแถลงข้อมูล

ทั้งหมดเกี่ยวกบัสญัญาประนีประนอมยอมความให้ศาลทราบ  ทั้งน้ี ศาลต้องประเมินข้อตกลงใน

สญัญาประนีประนอมยอมความโดยมุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่แท้จริงในกรณีที่มีการชดใช้ด้วยประโยชน์

อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน  

 

4.  ตวัอย่างคดีทีเ่กิดข้ึนในประเทศสหรฐัอเมริกา 

คดีป้องกันการผูกขาดทางการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ (Domestic Air 

Transportation Antitrust Litigation) แม้จะมีสมาชิกกลุ่มโต้แย้งว่าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน

หรือบัตรลดราคาค่าโดยสารที่จาํเลยจะชดใช้ให้สมาชิกกลุ่มมีมูลค่าน้อยมากและมีข้อจาํกัดหรือ

เง่ือนไขในการใช้งานมาก แต่ศาลกอ็นุญาตให้ประนีประนอมยอมความ เพราะศาลมีดุลพินิจใน

การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของการประนีประนอมยอมความเน่ืองจากการชาํระเงินสดซ่ึงมีมูลค่า

เพียงเลก็น้อยให้แก่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนอาจไม่คุ้มกบัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ 

คดีบริษัทไดเรค็บาย จาํกัด (Re Direct buy , INC Ruling Re plaintiff’ motion for 

final approve of class settlement) บริษัท ไดเรค็บาย จาํกัด ให้บริการขายสินค้าลดราคาพิเศษ

ให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 ดอลลาร์หรือ 66,000 บาท 

(อตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบัน 1 ดอลลาร์เท่ากบั 33 บาท) และค่าธรรมเนียมรายปี 200ดอลลาร์

หรือ 6,600 บาท โดยบริษัท ไดเร็คบาย จํากัด มีสมาชิกประมาณ 400,00 คนทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา ต่อมาโจทกซ่ึ์งเป็นสมาชิกไดเรค็บายย่ืนฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อศาล แต่ก่อนหน้าที่จะ

ย่ืนฟ้องคดีได้มีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มเพ่ือที่จะเจรจาประนีประนอมยอมความกบัจาํเลย 

ศาลพิจารณาคดีน้ีและกล่าวว่า ขั้นตอนเร่ืองความเป็นธรรมในส่วนของกระบวน

พิจารณาคดีเป็นขั้นตอนที่มีความสาํคัญมาก ศาลต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเง่ือนไข 

และรายละเอยีดของสญัญาประนีประนอมยอมความเป็นพิเศษมากกว่าปกติเพราะมีการเร่ิมเจรจา
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ประนีประนอมยอมความกันมาตั้ งแต่ก่อนฟ้องคดีแบบกลุ่ม แม้ว่าคดีน้ีจะมีผู้พิพากษาเป็น

ผู้รับผิดชอบเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ีย แต่ศาลกเ็หน็ว่ายังไม่ได้มีการเร่ิมพิจารณาใด ๆ 

ในศาล เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนการดาํเนินคดีในเบื้ องต้น ยังไม่ใช่กระบวนการค้นหาความจริงใน

ศาลอย่างเป็นทางการ จึงเรว็เกนิไปที่จะรับฟังว่าการประนีประนอมยอมความมีความเป็นธรรมแก่

สมาชิกกลุ่มทุกคน เม่ือข้อเทจ็จริงจึงยังไม่ปรากฎแน่ชัด แต่โจทก์กับจําเลยกลับเร่งรีบเจรจา

ประนีประนอมยอมความกนัเหมือนจะให้คดีจบลงด้วยความรวดเรว็ ศาลจึงเหน็ว่าไม่เป็นธรรม 

ท่านผู้พิพากษาซ่ึงเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียได้ทาํบันทกึแสดงความเหน็ใน

คดีน้ีว่า แม้ศาลจะเห็นว่าทนายความโจทก์จะทุ่มเทกาํลังความสามารถอย่างเตม็ที่ แต่ศาลกยั็ง

กังวลในข้อเทจ็จริงเร่ืองจาํนวนเงินค่าเสียหายที่จาํเลยต้องชดใช้ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละราย ถึงแม้

โจทก์จะสัมภาษณ์และตรวจเอกสารแต่กไ็ม่ได้กระทาํภายใต้คําสาบานในการดําเนินกระบวน

พิจารณาในศาล จึงไม่อาจฟังได้ว่าอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและมีความเสี่ยงที่สมาชิกกลุ่ม

ที่ไม่ปรากฏตัวจะได้รับค่าเสยีหายเป็นจาํนวนเงินที่ตํ่าเกนิไป อกีทั้ง โจทกแ์ละจาํเลยยังมีความเหน็

ขัดแย้งกันในประเดน็เร่ืองการกาํหนดว่าใครบ้างที่จะมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มที่จะมีสิทธิได้รับผล

ของการประนีประนอมยอมความ และมีสมาชิกกลุ่มบางส่วนคัดค้านว่าการที่จาํเลยตกลงชดใช้ด้วย

ประโยชน์อย่างอื่นโดยชดใช้เป็นบัตรลดราคาเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 200 ดอลลาร์หรือ 

6,600 บาท น้ีไม่ได้ให้ประโยชน์กับสมาชิกกลุ่มเลยเพราะมีบางส่วนที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิก

ไดเรค็บายต่อไป  และจากการไต่สวนศาลพบว่า ร้อยละ 75 ของสมาชิกไดเรค็บาย ต่ออายุสมาชิก 

ส่วนอีกร้อยละ 25 ไม่ต่ออายุสมาชิก คนที่ไม่ได้ต่อสมาชิกกจ็ะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการ

ประนีประนอมยอมความเลยแต่กลับเป็นจาํเลยที่ได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวเท่าน้ันเพราะจาํเลยได้

เงินเพ่ิมขึ้นจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกและมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น ประโยชน์อย่างอื่นซ่ึงเป็นเงิน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 200 ดอลลาร์หรือ 6,600 บาท ที่จาํเลยตกลงจะชดใช้ให้สมาชิกจึง

ไม่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงที่จาํเลยจะต้องจ่าย ดังน้ัน ศาลจึงพิจารณาว่าสญัญาประนีประนอมยอม

ความไม่มีความเป็นธรรมในการเยียวยาความเสยีหายให้แก่สมาชิกกลุ่มทุกคนอย่างเพียงพอและ

เป็นธรรม ศาลจึงไม่อนุญาตให้ประนีประนอม 

หากคดีน้ีเกดิขึ้นในประเทศไทย และปรับใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม) กับเหตุการณ์

ดังกล่าว ศาลไทยกจ็ะพิจารณาเพียงว่าการประนีประนอมยอมความกันในประเดน็แห่งคดีของ

คู่ความมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับสมาชิกกลุ่มหรือไม่ ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการดาํเนินคดีแบบกลุ่มมาตรา 222/32  

แต่ศาลไทยจะไม่สามารถนาํข้อเทจ็จริงที่คู่ความมีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มเพ่ือเจรจากนัมาตั้งแต่

ก่อนฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะร่างกฎหมาย

ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าศาลนําเร่ืองใดมาพิจารณาได้บ้าง และศาลจะต้องพิจารณาสัญญา

ประนีประนอมยอมความอย่างไร และเพียงใด จึงมีแนวโน้มว่า ศาลจะจาํกดัตนบทบาทของตนเอง
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ไว้โดยไม่ใช้อาํนาจสั่งให้คู่ความไปแก้ไขสญัญาประนีประนอมยอมความ หากศาลนาํเร่ืองดังกล่าว

มาพิจารณาแล้วมีคาํสั่งไม่อนุญาตให้ประนีประนอมยอมความ กอ็าจจะเป็นการใช้อาํนาจเกนิจากที่

กฎหมายบัญญัติไว้ อาจทาํให้ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นกลาง จะเห็นว่ารัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็น

ธรรมในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Fairness  Act of 2005 หรือ CAFA) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้อาํนาจศาลเข้าไปมีบทบาทในการใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางในการ

พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลสามารถนาํข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นก่อนฟ้องคดี ตั้งแต่

เร่ิมต้นที่มีการเจรจากนัมาใช้พิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความได้ 

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ   

1. ควรปรับปรงุแก้ไขบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน 

ควรมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประนีประนอมยอมความและการประนีประนอมยอมความโดยวิธชีดใช้ด้วยสิ่งอื่นที่มิใช่เงินเพ่ือที่

ศาลจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ กระบวนการ รายละเอียดและ

ขอบเขตบทบาทของศาลในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม

ให้ชัดเจนเพ่ือให้ศาลมีแนวทางในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภค

แบบกลุ่มโดยมีมาตรฐานเดียวกนัโดยการออกเป็นข้อกาํหนดของประธานศาลฎีกา  และควรแก้ไข

ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) โดยการเพ่ิมเติมเคร่ืองมือในการช่วยเหลือศาลในการ

ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีโดยให้ศาลมีอาํนาจสั่งเจ้าพนักงานศาลซ่ึงมีกฎหมาย

บัญญัติเป็นพิเศษดังเช่นเจ้าพนักงานคดีหรือผู้เช่ียวชาญพิเศษ (Special Master) ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชีหรือการบริหารธุรกิจ โดย

บุคคลดังกล่าวต้องอยู่ในความรับผิดชอบของศาลมาเป็นผู้ช่วยศาลโดยได้รับค่าใช้จ่ายจากคดี

ดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยศาลในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการปฏบิัติตามสญัญาประนีประนอม

ยอมความ เพ่ือให้ศาลใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเปรียบเทยีบผลประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่ม

ได้จากการประนีประนอมยอมความ เพ่ือให้ศาลมีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการพิจารณาอนุญาตให้มีการ

ประนีประนอมยอมความในการดาํเนินคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มและเพ่ือช่วยศาลตรวจสอบประเมิน

มูลค่าของข้อตกลงประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มได้อย่างถูกต้องแม่นยาํและ

เพ่ือให้แน่ใจว่าศาลจะสามารถใช้อาํนาจได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ควรกาํหนดรายละเอียด

ของการดาํเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย และควรมีการนาํรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นธรรมใน

การดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Fairness Act of 2005 หรือ CAFA) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงกฎหมายกาํหนดขั้นตอนให้มีการพิจารณาเร่ืองการประนีประนอมยอมความโดย

การชดใช้ด้วยบัตรลดราคาเป็นขั้นตอนต่างหากอีกขั้นตอนหน่ึงย่อมจะทาํให้ศาลต้องพิจารณา
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อย่างรอบคอบ โดยการกําหนดให้ศาลเข้าไปมีบทบาทในเชิงรุกในการพิจารณาข้อตกลง

ประนีประนอมยอมความโดยการชดใช้ด้วยบัตรลดราคาว่ามีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและ

เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่ม และกาํหนดให้ศาลต้องทาํคาํวินิจฉัยเป็นหนังสือในเร่ืองดังกล่าวให้

ชัดเจนด้วย โดยเป็นการคุ้มครองสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้สามารถตรวจสอบการพิจารณาของศาลได้ 

2. ควรจัดทาํคู่มือปฏบิัติราชการของตุลาการส่วนวิธพิีจารณาคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม 

เน่ืองจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม) 

แล้ว ในขณะน้ีจึงอยู่ในกาํหนดเวลาแปรญัตติ หากในอนาคตร่างกฎหมายว่าด้วยการดาํเนินคดี

แบบกลุ่มมีผลใช้บังคับเพ่ือให้บริโภคจาํนวนมากที่ได้รับความเสียหายภายใต้ข้อเทจ็จริงและข้อ

กฎหมายอย่างเดียวกันได้รับการดําเนินคดีเพียงคร้ังเดียว อันจะเป็นการช่วยประหยัดเวลา 

ค่าใช้จ่าย และช่วยลดความซํา้ซ้อนในการดาํเนินคดีในช้ันศาล ป้องกนัผลขัดแย้งของคาํพิพากษา

และลดปริมาณคดีที่จะขึ้ นสู่การพิจารณาของศาลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของศาลเป็นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเชิง 

บูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีของศาล สาํนักงานศาลยุติธรรมจึงควร

แต่งตั้งคณะทาํงานจัดทาํคู่มือปฏบิัติราชการของตุลาการส่วนวิธพิีจารณาคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มให้

สอดคล้องกบัร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... (การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม) โดยควรรวบรวมสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาไว้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญในการดาํเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มที่มิได้เข้ามา

เป็นคู่ความในคดีได้อย่างเป็นธรรมสมดังเจตนารมณข์องกฎหมาย 

3. ควรจัดอบรมผู้พิพากษา 

สาํนักงานศาลยุติธรรมควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้และกาํหนดยุทธศาสตร์ในการ

กาํหนดให้ศาลใช้บทบาทในเชิงรุกในการพิจารณาสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภค

แบบกลุ่มเพ่ืออาํนวยความยุติธรรมในทางศาลอย่างแท้จริง ทั้งน้ี ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปโดยการโฆษณาหรือประชาสมัพันธ์เพ่ือให้เข้าใจว่าบทบาทในเชิงรุก

ของศาลหมายความว่าอย่างไรและศาลมีบทบาทเชิงรุกได้แค่ไหนเพียงใด โดยต้องให้ประชาชน

ทราบว่า บทบาทในเชิงรุกของศาลไม่ใช่การกาํหนดให้ศาลมีหน้าที่แสวงหาข้อเทจ็จริงทั้งหมดใน

คดีเสียเอง โดยคู่ความและทนายความไม่มีภาระการพิสูจน์ใด ๆ หลักการเร่ืองภาระการพิสูจน์

ยังคงเป็นไปตามกฎหมายซ่ึงเป็นคนละกรณีกบับทบาทศาล มิเช่นน้ันจะเกดิความเข้าใจผิดดังเช่น

ในคดีผู้บริโภคเน่ืองจากผู้บริโภคที่ฟ้องคดีด้วยตัวเองโดยไม่มีทนายความมักเข้าใจว่าศาลจะให้

ความคุ้มครอง\และปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง เม่ือผลแห่งคดีไม่เป็นไปตามที่ตนคิดกเ็กิด

การร้องเรียนว่าศาลปฏบิัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง 
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การดาํเนินคดีแบบกลุ่มย่อมมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเป็นจาํนวนมากไม่ว่าจะเป็น

คู่ความ สมาชิกกลุ่มซ่ึงได้รับความเสยีหายภายใต้ข้อกฎหมายและข้อเทจ็จริงอย่างเดียวกนัซ่ึงอาจ

มีจาํนวนมากและอาจมีคาํร้องคาํขอที่เกี่ยวข้องเป็นจาํนวนมากเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี ศาลที่ทาํหน้าที่

ในการพิจารณาพิพากษาจึงต้องมีความเช่ียวชาญในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเป็นพิเศษ คุณสมบัติ

ของศาลที่ทาํการพิจารณาพิพากษาคดีแบบกลุ่มจึงมีความสาํคัญเพราะจะทาํให้การพิจารณา

พิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีแบบกลุ่มเป็นไปด้วยความรวดเรว็ สะดวกและเป็นธรรม 

เน่ืองจากการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มอาจมิใช่การสิ้นสดุปัญหา

อย่างเช่นในคดีแพ่งสามัญ แต่อาจกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาเน่ืองจากมีสมาชิกกลุ่มซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากคาํพิพากษาตามยอมในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มเป็นจาํนวนมากจึงอาจมีคาํร้องคาํขอ

และคาํคัดค้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาํนวนมาก ดังน้ัน การให้ศาลใดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี

แบบกลุ่มจึงมีความสาํคัญมาก เน่ืองจากในอนาคตเมื่อร่างกฎหมายว่าด้วยการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม

มีผลใช้บังคับ ศาลจะได้เข้ามามีบทบาทในเชิงรุกในการพิจารณาพิพากษาคดีและพิจารณาสญัญา

ประนีประนอมยอมความเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้ามาต่อสู้คดี

ด้วยตนเองได้อย่างมีประสทิธภิาพตรงตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
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