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วรรณรัตน์ ลิมป์ วรอมร
รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

บทคัดย่อ
การดําเนินคดีในศาลตามปกติท่มี ีการต่อสู้คดีและมีการเสนอพยานหลักฐานต่ อศาล
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่กล่ าวอ้ างจนกระทั่งศาลมีคาํ พิพากษาชี้ขาดในประเด็นข้ อพิพาทแห่ ง
คดีอาจใช้ ระยะเวลานานและเสียค่ าใช้ จ่ายสูง หากคู่ความฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ ยอมรั บผลของคํา
พิพากษาก็อาจใช้ สทิ ธิอทุ ธรณ์ฎกี าในประเด็นต่าง ๆ ทั้งข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย นอกจากนี้ยังมี
ขั้นตอนในชั้นบังคับคดีเพื่อจะบังคับคู่ความฝ่ ายที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําพิพากษา ซึ่งกระบวนการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ เวลานานและยุ่งยากซับซ้ อน แต่หากคู่ความสมัครใจเจรจากันและสามารถบรรลุ
ข้ อตกลงอย่ างหนึ่งอย่ างใดจนกระทั่งทําสัญญาประนีประนอมยอมความและมีการนําเสนอขึ้นสู่
ศาลเพื่อให้ ศาลมีคาํ พิพากษาตามยอมย่อมทําให้ คดียุติเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินคดี ทั้งยังมีผลเป็ นการรักษาชื่อเสียงเนื่องจากไม่มีฝ่ายใดที่ได้ ช่ ือว่ าเป็ นฝ่ ายที่แพ้ คดี
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสําหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่สาํ คัญ สําหรับการดําเนินคดี
ผู้บริโภคแบบกลุ่มก็เช่ นเดียวกัน หากต้ องมีการสืบพยานจนศาลมีคาํ พิพากษาอาจใช้ ระยะเวลา
ยาวนานกว่ าปกติเนื่ องจากข้ อเท็จจริ งที่สลับ ซับ ซ้ อนและเกี่ยวพั นกับผู้ บริ โภคจํานวนมาก ทั้ง
ผู้บริโภคที่เป็ นโจทก์ในคดีน้ันเอง สมาชิกกลุ่มซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกแต่ต้องผูกพันกับผลของคํา
พิพากษา และจําเลยซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งกรณีไม่แน่ว่าหากศาลมีคาํ พิพากษาตัดสินแล้ วจะ
เป็ นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มหรือไม่เพียงใด แต่หากคู่ความสามารถประนีประนอมยอมความกันได้
สมาชิกกลุ่มย่ อมจะได้ รับการเยียวยาความเสียหายเร็วขึ้น และในกรณีท่ีความเสียหายที่สมาชิก
กลุ่ ม แต่ ล ะรายได้ รับ มีจํานวนเพี ยงเล็กน้ อ ยและมีส มาชิ ก กลุ่ มที่ไ ม่ ป รากฏชื่ อเป็ นจํา นวนมาก
การชําระเงินสดซึ่งมีมูลค่าเพียงเล็กน้ อยให้ แก่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายย่อมไม่ค้ ุมกับค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการ ดังนั้น การประนีประนอมยอมความโดยการชดใช้ ด้วยประโยชน์อย่างอื่นแทนเงินหรือ
การชดใช้ ด้ วยบัตรลดราคา (Coupon Settlement ) จึงอาจเป็ นวิธีการที่เหมาะสมและมีค วาม
จําเป็ นและเป็ นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มที่ได้ รับการเยียวยาความเสียหายเร็วขึ้น แต่การประนีประนอม
ยอมความในคดี ผ้ ู บริ โภคแบบกลุ่มย่ อมมีผ ลผู กพั นสมาชิ กกลุ่มทุกคน แม้ จะไม่ ได้ เข้ ามาเป็ น
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คู่ความในคดีด้วย ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องให้ ศาลเข้ ามามีบทบาทในการพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความว่ามีความเป็ นธรรมและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ

1. บทนํา
ร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (การดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม) มี ลัก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งจากคดีแ พ่ ง สามัญ เพราะเป็ น
กระบวนวิธีพิจารณาคดีรูปแบบใหม่ซ่ึงมีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้ อนเพิ่มมากขึ้น โดยกฎหมายให้ สิทธิ
โจทก์ซ่ึงเป็ นผู้แทนกลุ่มมีอาํ นาจดําเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มไม่ว่าสมาชิกกลุ่มจะยินยอมหรือไม่ ซึ่ง
เป็ นการดําเนิ นคดีแทนผู้ อ่ ืนโดยผลของกฎหมายและคําพิ พากษาตามยอมผู กพั นคู่ ความและ
สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ แสดงเจตนาออกจากกลุ่ม โจทก์มีอาํ นาจกําหนดทิศทางในการดําเนินคดีและ
อาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความอันมีลักษณะสมยอมกับจําเลยทําให้ สมาชิกกลุ่มได้ รับความ
เสียหาย ทั้งนี้แม้ กฎหมายจะให้ สทิ ธิสมาชิกกลุ่มคัดค้ านและแสดงเจตนาออกจากกลุ่ม แต่สมาชิก
กลุ่มไม่มีสทิ ธิช้ ีนาํ กําหนดทิศทางหรือมีส่วนร่ วมในการกําหนดเงื่อนไขของสัญญาประนีประนอม
ยอมความ อีกทั้ง การตรวจสอบเป็ นไปได้ ได้ ยากเนื่องจากสมาชิกกลุ่มอาจไม่มีกาํ ลังความสามารถ
เพียงพอ และการนําคดีมาฟ้ องด้ วยตนเองอาจเสียเวลาและไม่ค้ ุมกับค่าใช้ จ่าย ดังนั้น จึงจําเป็ นที่
ศาลจะต้ องเข้ ามามีบทบาทในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามีความเป็ นธรรม
และเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกกลุ่ม เพื่ออํานวยความยุติธรรมในทางศาล

2. บทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดี แ พ่ ง
คดีผูบ้ ริโภคและคดีผูบ้ ริโภคแบบกลุ่ม
การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ งเป็ นสิทธิของคู่ความ ซึ่งกระทําได้ อย่ างเสรี
และทํา ได้ ต ลอดเวลาไม่ ว่า จะก่ อนหรื อหลั งจากศาลมี คํา พิ พ ากษา โดยเป็ นไปตามหลั กความ
ประสงค์ของคู่ความ (Principle of Disposition) และคําพิพากษาตามยอมผูกพันเฉพาะคู่ความ
ไม่มีผลถึงบุคคลภายนอก และคู่ความมีหน้ าที่ต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน หากข้ อตกลงใน
สัญญาประนีประนอมยอมความไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดี ศาลต้ อง
พิพากษาไปตามนั้นตามมาตรา 138 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง ศาลไม่อาจใช้
ดุ ลพิ นิจไม่ อนุ ญาต อันเป็ นการขัดต่ อเจตนารมณ์ของคู่ความได้ เพราะจะเป็ นการก้ าวก่ายและ
ลําเอียงต่อความยุติธรรมทางศาล
การประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคกําหนดเพียงว่าต้ องได้ รับความยินยอม
เป็ นหนั ง สือ จากผู้ บ ริ โ ภคมาแสดงต่ อ ศาลตามมาตรา 19 วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
พิจารณาคดีผ้ ูบริโภค พ.ศ. 2551 และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติท่เี กี่ยวข้ อง ก็เพียงกําหนดเกี่ยวกับ
การถอนฟ้ องให้ ศาลพิจารณาอนุญาตได้ กต็ ่อเมื่อเห็นว่าไม่เป็ นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
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ส่วนรวม แต่ในเรื่องการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกลับไม่มีการกําหนดให้ ศาลมีบทบาท
อย่ างใด ๆ เพิ่มเติม จึงต้ องนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งมาใช้ บังคับโดยอนุ โลม
ดังนั้น การพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความเสนอต่อศาลในคดีผ้ ูบริโภคเพื่อให้
ศาลมีคาํ พิพากษาตามยอมนั้น แม้ ศาลจะเห็นว่าฝ่ ายหนึ่งเสียเปรียบอีกฝ่ าย ศาลก็ไม่อาจก้ าวล่วง
ไปเปลี่ยนแปลงข้ อสัญญาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อเจตนารมณ์ของคู่ความได้ ศาลคงจํากัดบทบาท
ในการพิ จารณาเพี ยงว่ ามีข้อสัญญาใดที่ขัดต่ อกฎหมาย ความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดี
หรือไม่ หากไม่มีข้อขัดข้ อง ศาลก็ต้องมีคาํ พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
ส่ ว นการประนี ป ระนอมยอมความในคดี แ บบกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ ก ํา หนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความให้ ชั ด เจน เพี ย งแต่ ก ํา หนดกว้ าง ๆ ไว้ ในร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง (ฉบับ ที่. .) พ.ศ. ....
(การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) มาตรา 222/32 ให้ ศาลคํานึงถึง
(1) ความจําเป็ นในการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
(2) ความคุ้มครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม
(3) ความยุ่งยากหรือความสะดวกในการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
(4) ความเป็ นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
(5) จํานวนสมาชิกกลุ่มที่คัดค้ าน
(6) ความสามารถของจําเลยในการชดใช้ ค่าเสียหายในกรณีท่ีมีการตกลงกันหรื อ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี
(7) การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่ งคดีของคู่ความมี
ความเป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกกลุ่ม
จึงอาจมีปัญหาว่ากรณีท่ศี าลพิพากษาตามยอมในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่ม หากโจทก์กบั
จําเลยตกลงจ่ ายค่าทนายความเกินกว่ าอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ ในสัญญาประนีประนอมยอม
ความ ศาลจะใช้ ดุลพิ นิจไม่ อนุ ญาตให้ ตกลงดังกล่ าวได้ หรื อไม่ จะเป็ นการก้ าวล่ วงเจตนาของ
คู่ ค วามหรื อ ไม่ และข้ อตกลงดั ง กล่ า วจะมีผ ลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ของสมาชิ ก กลุ่ ม หรื อไม่
เนื่องจากร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งว่ าด้ วยการ
ดําเนินคดีแบบกลุ่มไม่ได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด ขอบเขตบทบาทของศาลในการพิจารณา
สัญญาประนีประนอมยอมความให้ ชัดเจน จึงมีแนวโน้ มว่าศาลจะจํากัดบทบาทของตนเองไว้ โดย
ไม่ใช้ อาํ นาจแก้ ไขสัญญาประนีประนอมยอมความ
แม้ ตัวบทรวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้ วยการดําเนินคดีแบบกลุ่มจะให้ อาํ นาจ
แก่ศาลในการควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาอันเป็ นการแสดงบทบาทในเชิงรุกเพื่อให้ ความ
เป็ นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ ายโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีโอกาสที่จะคุ้มครองประโยชน์ของตนเอง
เนื่องจากการจัดการคดีข้ ึนอยู่ กับโจทก์ซ่ึงเป็ นผู้ แทนกลุ่ม แต่ บทบาทของศาลในการพิ จารณา
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สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มเพื่อให้ ความคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่อยู่ใน
ฐานะที่ด้อยกว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เนื่องจากอิทธิพลของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common
Law) เพราะรูป แบบกระบวนพิ จ ารณาคดี ข องศาล การสืบ พยานของประเทศไทยอยู่ ภ ายใต้
แนวความคิดของระบบกล่ าวหาส่งผลให้ กระบวนพิจารณาขึ้นอยู่กับคู่ความในคดีเป็ นสําคัญศาล
มักไม่มีบทบาทในการควบคุมกระบวนพิจารณาและไม่มีส่วนร่วมในการค้ นหาความจริงเนื่องจาก
ศาลถูกปลูกฝังความคิดว่า การดูแลรักษาผลประโยชน์เป็ นหน้ าที่ของคู่ความในคดีเท่านั้นศาลจะมี
บทบาทเป็ นเพียงกรรมการคอยตัดสิน หากศาลเข้ าไปก้ าวล่วงผลประโยชน์ของคู่ความอาจถูกมอง
ว่าศาลไม่เป็ นกลางและอาจถูกร้ องเรียนได้ อีกทั้ง มีข้อกําหนดในประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ตุลาการในเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ในทางอรรถคดีว่า “ผู้พิพากษาจะต้ องวางตน
เป็ นกลาง” แม้ ว่าประมวลจริยธรรมของข้ าราชการตุลาการจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติและการดํารงตนที่ข้าราชการตุลาการพึงยึดถือปฏิบัติแล้ ว แต่ กม็ ีสภาพ
บังคับทางวินัยเกี่ยวกับความผิดตามประมวลจริยธรรมด้ วย ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ ศาลไม่กล้ าแสดง
บทบาทในเชิงรุกโดยการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มเพราะ
อาจถูกร้ องเรียนว่ากระทําผิดทางวินัยโดยไม่วางตนเป็ นกลาง
แม้ ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งว่าด้ วย
การดําเนินคดีแบบกลุ่มจะเปิ ดโอกาสให้ ศาลมีบทบาทในกระบวนพิจารณาและมีส่วนร่ วมในการ
ค้ นหาความจริงเพื่อใช้ ประกอบดุลพินิจในการอนุญาตให้ ประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภค
แบบกลุ่ม แต่ ร่างกฎหมายดังกล่ าวมิได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและขอบเขตอํานาจของ
ศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแบบกลุ่มไว้ อย่างเพียงพอซึ่งอาจส่งผล
ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการอํานวยความยุติธรรมของศาล
ปั ญหาอันเป็ นอุปสรรคต่อบทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกล่ าวอยู่ท่ตี ัวบทกฎหมายที่มิได้ กาํ หนดขอบเขตอํานาจศาลที่ชัดเจนและยังมีปัญหาอีก
ประการที่มีความสําคัญไม่ แพ้ กันคือแนวความคิดหรือค่ านิยมของผู้เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
ยุ ติธรรมทางแพ่ ง โดยเฉพาะแนวความคิดหรื อค่ านิยมในการกําหนดบทบาทของศาลเอง การ
แก้ ไขปัญหาดังกล่าวจะต้ องเริ่มจากการปลูกฝังความเชื่อ แนวความคิดและค่านิยมของศาลรุ่นใหม่
ให้ พิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการใช้ บทบาทศาลในลักษณะของระบบกล่าวหาโดยตระหนักถึง
ภาระหน้ าที่ในการอํานวยความยุ ติธรรมเพื่อให้ ประชาชนได้ รับความเป็ นธรรมให้ ใกล้ เคียงกับ
ความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยศาลจะต้ องใช้ อาํ นาจที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่ มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งว่าด้ วยการดําเนินคดีแบบกลุ่มในส่วนของบทบาทในเชิงรุกของศาล
ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อนํามาปรับใช้ ในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดี
ผู้บริ โภคแบบกลุ่มเพื่ อคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่มิได้ เข้ ามาเป็ นคู่ ความในคดีให้ ได้ มากที่สุดและ
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่ความและผู้ท่ีเกี่ยวข้ องทุกคน โดยหัวใจหลักของการดําเนินคดี
ผู้บริโภคแบบกลุ่มนั้นไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การอํานวยความยุติธรรมให้ แก่คู่ความในคดีเท่านั้น แต่
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ศาลจะต้ องควบคุมกระบวนพิจารณาเพื่อคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่โดยสภาพแล้ วไม่อาจที่จะคุ้มครอง
ประโยชน์ ข องตนได้ อ ย่ า งเต็ม ที่ รวมทั้ง ต้ อ งมี ก ารจั ด อบรมและกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมของผู้บังคับใช้ กฎหมายและผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับกระบวนยุติธรรมในทาง
แพ่งไม่ว่าจะเป็ นคู่ความ ทนายความ ศาล พยานบุคคล เจ้ าหน้ าที่ศาลและบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
ให้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการดําเนินกระบวนพิจารณาแบบเดิมที่ให้ คู่ความ
เป็ นผู้ ก าํ หนดทิศ ทางการดํา เนิ น คดี ต ามอํา เภอใจ มาเป็ นกระบวนพิ จ ารณาสมั ย ใหม่ อัน เป็ น
นวัตกรรมของกระบวนวิธพี ิจารณาความแพ่งที่มีรปู แบบและแนวความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างคู่ความให้ หมดสิ้นไปและเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมอย่าง
แท้ จริง

3. บทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผูบ้ ริโภค
แบบกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญัติว่าด้ วยความเป็ นธรรมในการ
ดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม (Class Action Fairness Act of 2005 หรื อ CAFA) โดยเพิ่ ม มาตรการ
ควบคุ ม กรณี ท่ี มี ก ารทํา สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความและวางหลั ก เกณฑ์ ก ารทํา สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความโดยวิธีชดใช้ ด้วยประโยชน์อย่างอื่นแทนเงินหรือการชดใช้ ด้วยบัตรลด
ราคาแทนเงิ น สด (Coupon Settlement) โดยเพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ศาลเข้ า มามี บ ทบาทในการ
พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความมากขึ้นซึ่งกําหนดให้ ศาลอนุญาตให้ ประนีประนอมยอม
ความได้ ต่อเมื่อศาลรับฟั งพยานหลักฐานจนพอใจว่ าการประนีประนอมยอมความมีความเป็ น
ธรรม มีเหตุผล เพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ และกําหนดให้ มีการประเมิน
มู ล ค่ า ของข้ อ เสนอประนี ป ระนอมประนี ป ระนอมยอมความโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (Special
Master) โดยให้ ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาเพื่อไต่สวนสัญญาประนีประนอมยอมความ อีกทั้งยัง
มีการกําหนดให้ ศาลทําคําวินิจฉัยเป็ นหนังสือว่าข้ อเสนอในสัญญาประนีประนอมยอมความมีความ
เป็ นธรรม มีเหตุผล เหมาะสมกับสมาชิกกลุ่ม จึงจะอนุ ญาตได้ และกําหนดให้ ศาลต้ องทําคํา
วินิจฉัยว่าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินมีมูลค่าสูงกว่าประโยชน์ท่เี ป็ นตัวเงินหรือไม่ โดยกําหนดให้
ศาลมีดุลพินิจในการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความให้ นาํ เงินจากบัตรลดราคา
(Coupon) ที่ไม่ มีการไถ่ ถอนบริจาคให้ องค์กรการกุศลหรือกองทุนเพื่อผู้บริโภค ดังนั้น กรณีท่ี
สมาชิ กกลุ่ มไม่ นํา บัตรลดราคาไปไถ่ ถอน จํา เลยซึ่งเป็ นผู้ ประกอบการก็จะไม่ ไ ด้ รับประโยชน์
กลับคืนมาแต่อย่างใด เนื่องจากบัตรลดราคาที่ไม่ได้ ถูกนํามาไถ่ถอนจะถูกส่งเข้ าองค์กรการกุศล
หรือกองทุนเพื่อผู้บริโภคต่อไป
ทั้งนี้ ประเทศสหรั ฐอเมริ กามีการจัดทํา คู่ มือตุ ลาการในการดํา เนิ นคดีแบบกลุ่ มที่
เกี่ยวกับการพิ จารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ (Guideline) โดยวางแนวทางปฏิบัติว่า

756

ศาลไม่ควรรีบอนุญาตให้ ทาํ สัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลต้ องกําหนดวันพิจารณาเพื่อไต่
สวนสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความให้ แ น่ ชั ด ก่ อ น ศาลควรแยกขั้ น ตอนการไต่ ส วนสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความออกต่ างหาก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จะพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาได้ โดย
ปราศจากข้ อสงสัย บางศาลกําหนดว่า ผู้พิพากษาที่จะมาทําการไต่สวนสัญญาประนีประนอมยอม
ความจะต้ องได้ รับความไว้ วางใจจากสมาชิกกลุ่ม และกําหนดให้ ศาลต้ องตรวจสอบวัตถุประสงค์
ในการนําคดีแบบกลุ่มมาฟ้ อง เงื่อนไขในสัญญาประนีประนอมยอมความ แผนการบอกกล่ าว
สมาชิกกลุ่ม ขั้นตอนการประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจําเลยให้ รอบคอบ และสัญญา
ประนีประนอมยอมความต้ องมีเอกสารที่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขของข้ อตกลงที่ชัดเจน และศาล
ต้ องแน่ ใจว่าสัญญาประนีประนอมยอมความจะเยียวยาสมาชิกกลุ่มได้ ทุกประเภท ศาลควรจะตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ (Special Master) เพื่อที่จะได้ ประเมินมูลค่าของสัญญาประนีประนอมยอมความได้
ถูกต้ อง ถ้ าศาลจะอนุ ญาตให้ ประนีประนอมยอมความ จะต้ องกําหนดให้ คู่ ความแถลงข้ อมู ล
ทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความให้ ศาลทราบ ทั้งนี้ ศาลต้ องประเมินข้ อตกลงใน
สัญญาประนีประนอมยอมความโดยมุ่งเน้ นไปที่มูลค่าที่แท้ จริงในกรณีท่มี ีการชดใช้ ด้วยประโยชน์
อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน

4. ตัวอย่างคดีทีเ่ กิดขึ้ นในประเทศสหรัฐอเมริกา
คดี ป้ องกัน การผู ก ขาดทางการขนส่ ง ทางอากาศภายในประเทศ (Domestic Air
Transportation Antitrust Litigation) แม้ จะมีสมาชิกกลุ่มโต้ แย้ งว่าประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ เงิน
หรือบัตรลดราคาค่าโดยสารที่จาํ เลยจะชดใช้ ให้ สมาชิกกลุ่มมีมูลค่าน้ อยมากและมีข้อจํากัดหรือ
เงื่อนไขในการใช้ งานมาก แต่ ศาลก็อนุ ญาตให้ ประนีประนอมยอมความ เพราะศาลมีดุลพินิจใน
การประเมินมูลค่าที่แท้ จริงของการประนีประนอมยอมความเนื่องจากการชําระเงินสดซึ่งมีมูลค่า
เพียงเล็กน้ อยให้ แก่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนอาจไม่ค้ ุมกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
คดีบริษัทไดเร็คบาย จํากัด (Re Direct buy , INC Ruling Re plaintiff’ motion for
final approve of class settlement) บริษัท ไดเร็คบาย จํากัด ให้ บริการขายสินค้ าลดราคาพิเศษ
ให้ แ ก่ สมาชิ ก โดยสมาชิ กต้ องจ่ า ยค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้ า 2,000 ดอลลาร์ หรื อ 66,000 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน 1 ดอลลาร์เท่ากับ 33 บาท) และค่าธรรมเนียมรายปี 200ดอลลาร์
หรื อ 6,600 บาท โดยบริ ษั ท ไดเร็ค บาย จํา กัด มี ส มาชิ ก ประมาณ 400,00 คนทั่ว ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาโจทก์ซ่ึงเป็ นสมาชิกไดเร็คบายยื่นฟ้ องคดีแบบกลุ่มต่อศาล แต่ก่อนหน้ าที่จะ
ยื่นฟ้ องคดีได้ มีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มเพื่อที่จะเจรจาประนีประนอมยอมความกับจําเลย
ศาลพิ จ ารณาคดี น้ ี และกล่ า วว่ า ขั้ น ตอนเรื่ อ งความเป็ นธรรมในส่ ว นของกระบวน
พิจารณาคดีเป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก ศาลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการพิจารณาเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาประนีประนอมยอมความเป็ นพิเศษมากกว่าปกติเพราะมีการเริ่มเจรจา
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ประนี ป ระนอมยอมความกัน มาตั้ ง แต่ ก่ อ นฟ้ องคดี แ บบกลุ่ ม แม้ ว่ า คดี น้ ี จะมี ผ้ ู พิ พ ากษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบเป็ นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ศาลก็เห็นว่ายังไม่ได้ มีการเริ่มพิจารณาใด ๆ
ในศาล เพียงแต่ อยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดีในเบื้องต้ น ยังไม่ใช่ กระบวนการค้ นหาความจริงใน
ศาลอย่างเป็ นทางการ จึงเร็วเกินไปที่จะรับฟังว่าการประนีประนอมยอมความมีความเป็ นธรรมแก่
สมาชิ กกลุ่ มทุกคน เมื่อข้ อเท็จจริ งจึ งยังไม่ ปรากฎแน่ ชัด แต่ โจทก์กับจํา เลยกลับ เร่ งรี บเจรจา
ประนีประนอมยอมความกันเหมือนจะให้ คดีจบลงด้ วยความรวดเร็ว ศาลจึงเห็นว่าไม่เป็ นธรรม
ท่านผู้พิพากษาซึ่งเป็ นคนกลางในการเจรจาไกล่ เกลี่ยได้ ทาํ บันทึกแสดงความเห็นใน
คดีน้ ีว่า แม้ ศาลจะเห็นว่ าทนายความโจทก์จะทุ่มเทกําลังความสามารถอย่ างเต็มที่ แต่ ศาลก็ยัง
กังวลในข้ อเท็จจริงเรื่องจํานวนเงินค่าเสียหายที่จาํ เลยต้ องชดใช้ ให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละราย ถึงแม้
โจทก์จะสัมภาษณ์และตรวจเอกสารแต่ กไ็ ม่ ได้ กระทําภายใต้ คําสาบานในการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาล จึงไม่อาจฟังได้ ว่าอยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและมีความเสี่ยงที่สมาชิกกลุ่ม
ที่ไม่ปรากฏตัวจะได้ รับค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงินที่ต่าํ เกินไป อีกทั้ง โจทก์และจําเลยยังมีความเห็น
ขัดแย้ งกันในประเด็นเรื่องการกําหนดว่าใครบ้ างที่จะมีฐานะเป็ นสมาชิกกลุ่มที่จะมีสิทธิได้ รับผล
ของการประนีประนอมยอมความ และมีสมาชิกกลุ่มบางส่วนคัดค้ านว่าการที่จาํ เลยตกลงชดใช้ ด้วย
ประโยชน์อย่างอื่นโดยชดใช้ เป็ นบัตรลดราคาเป็ นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 200 ดอลลาร์หรือ
6,600 บาท นี้ ไม่ ได้ ให้ ประโยชน์กับสมาชิ กกลุ่มเลยเพราะมีบางส่วนที่ไม่ ต้องการเป็ นสมาชิก
ไดเร็คบายต่อไป และจากการไต่สวนศาลพบว่า ร้ อยละ 75 ของสมาชิกไดเร็คบาย ต่ออายุสมาชิก
ส่วนอีกร้ อยละ 25 ไม่ ต่ออายุสมาชิก คนที่ไม่ได้ ต่อสมาชิกก็จะไม่ได้ รับประโยชน์ใด ๆ จากการ
ประนีประนอมยอมความเลยแต่กลับเป็ นจําเลยที่ได้ รับประโยชน์ฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะจําเลยได้
เงินเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเป็ นเงิน
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 200 ดอลลาร์หรือ 6,600 บาท ที่จาํ เลยตกลงจะชดใช้ ให้ สมาชิกจึง
ไม่ได้ แสดงมูลค่าที่แท้ จริงที่จาํ เลยจะต้ องจ่าย ดังนั้น ศาลจึงพิจารณาว่าสัญญาประนีประนอมยอม
ความไม่มีความเป็ นธรรมในการเยียวยาความเสียหายให้ แก่สมาชิกกลุ่มทุกคนอย่างเพียงพอและ
เป็ นธรรม ศาลจึงไม่อนุญาตให้ ประนีประนอม
หากคดีน้ ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และปรับใช้ ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) กับเหตุการณ์
ดังกล่ าว ศาลไทยก็จะพิจารณาเพียงว่ าการประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่ งคดีของ
คู่ความมีความเป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์กับสมาชิกกลุ่มหรือไม่ ตามร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งว่าด้ วยการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาตรา 222/32
แต่ศาลไทยจะไม่สามารถนําข้ อเท็จจริงที่คู่ความมีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มเพื่อเจรจากันมาตั้งแต่
ก่อนฟ้ องคดีแบบกลุ่มมาใช้ ในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะร่ างกฎหมาย
ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า ศาลนํา เรื่ อ งใดมาพิ จ ารณาได้ บ้ า ง และศาลจะต้ อ งพิ จ ารณาสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความอย่างไร และเพียงใด จึงมีแนวโน้ มว่า ศาลจะจํากัดตนบทบาทของตนเอง
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ไว้ โดยไม่ใช้ อาํ นาจสั่งให้ คู่ความไปแก้ ไขสัญญาประนีประนอมยอมความ หากศาลนําเรื่องดังกล่าว
มาพิจารณาแล้ วมีคาํ สั่งไม่อนุญาตให้ ประนีประนอมยอมความ ก็อาจจะเป็ นการใช้ อาํ นาจเกินจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ อาจทําให้ ถูกร้ องเรียนว่ าไม่ เป็ นกลาง จะเห็นว่ ารัฐบัญญัติว่าด้ วยความเป็ น
ธรรมในการดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม (Class Action Fairness Act of 2005 หรื อ CAFA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ อาํ นาจศาลเข้ าไปมีบทบาทในการใช้ ดุลพินิจได้ อย่ างกว้ างขวางในการ
พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลสามารถนําข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนฟ้ องคดี ตั้งแต่
เริ่มต้ นที่มีการเจรจากันมาใช้ พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความได้

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงแก้ ไขบทกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ มีความชัดเจน
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประนีประนอมยอมความและการประนีประนอมยอมความโดยวิธชี ดใช้ ด้วยสิ่งอื่นที่มิใช่เงินเพื่อที่
ศาลจะได้ ป ฏิบั ติไ ด้ อย่ า งถู ก ต้ อง โดยการเพิ่ มเติ ม หลั ก เกณฑ์ กระบวนการ รายละเอีย ดและ
ขอบเขตบทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่ม
ให้ ชัดเจนเพื่อให้ ศาลมีแนวทางในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภค
แบบกลุ่มโดยมีมาตรฐานเดียวกันโดยการออกเป็ นข้ อกําหนดของประธานศาลฎีกา และควรแก้ ไข
ปรับปรุงร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (การดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม ) โดยการเพิ่ ม เติม เครื่ อ งมือ ในการช่ ว ยเหลื อ ศาลในการ
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีโดยให้ ศาลมีอาํ นาจสั่งเจ้ าพนักงานศาลซึ่งมีกฎหมาย
บั ญ ญั ติ เ ป็ นพิ เ ศษดั ง เช่ น เจ้ าพนั ก งานคดี ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (Special Master) ซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้ านเศรษฐศาสตร์ บัญชีหรือการบริหารธุรกิจ โดย
บุคคลดังกล่ าวต้ องอยู่ ในความรับผิดชอบของศาลมาเป็ นผู้ช่วยศาลโดยได้ รับค่ าใช้ จ่ายจากคดี
ดังกล่าวมาเป็ นผู้ช่วยศาลในการพิจารณาความเป็ นไปได้ ของการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ เพื่อให้ ศาลใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่สี มาชิกกลุ่ม
ได้ จากการประนีประนอมยอมความ เพื่อให้ ศาลมีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ มีการ
ประนีประนอมยอมความในการดําเนินคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มและเพื่อช่วยศาลตรวจสอบประเมิน
มูลค่าของข้ อตกลงประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มได้ อย่างถูกต้ องแม่นยําและ
เพื่อให้ แน่ ใจว่าศาลจะสามารถใช้ อาํ นาจได้ อย่างถูกต้ องและเที่ยงธรรม ควรกําหนดรายละเอียด
ของการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องไว้ ด้วย และควรมีการนํารัฐบัญญัติว่าด้ วยความเป็ นธรรมใน
การดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม (Class Action Fairness Act of 2005 หรื อ CAFA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งกฎหมายกําหนดขั้นตอนให้ มีการพิจารณาเรื่องการประนีประนอมยอมความโดย
การชดใช้ ด้วยบัตรลดราคาเป็ นขั้นตอนต่ างหากอีกขั้นตอนหนึ่งย่ อมจะทําให้ ศาลต้ องพิจารณา
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อย่ า งรอบคอบ โดยการกํา หนดให้ ศาลเข้ า ไปมี บ ทบาทในเชิ ง รุ ก ในการพิ จ ารณาข้ อ ตกลง
ประนีประนอมยอมความโดยการชดใช้ ด้วยบัตรลดราคาว่ามีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและ
เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่ม และกําหนดให้ ศาลต้ องทําคําวินิจฉั ยเป็ นหนังสือในเรื่ องดังกล่ าวให้
ชัดเจนด้ วย โดยเป็ นการคุ้มครองสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ สามารถตรวจสอบการพิจารณาของศาลได้
2. ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการส่วนวิธพี ิจารณาคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่ม
เนื่องจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ งชาติมีมติรับหลักการร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)
แล้ ว ในขณะนี้จึงอยู่ในกําหนดเวลาแปรญัตติ หากในอนาคตร่ างกฎหมายว่าด้ วยการดําเนินคดี
แบบกลุ่มมีผลใช้ บังคับเพื่อให้ บริโภคจํานวนมากที่ได้ รับความเสียหายภายใต้ ข้อเท็จจริงและข้ อ
กฎหมายอย่ า งเดี ย วกัน ได้ รั บ การดํา เนิ น คดี เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว อัน จะเป็ นการช่ ว ยประหยั ด เวลา
ค่าใช้ จ่าย และช่วยลดความซํา้ ซ้ อนในการดําเนินคดีในชั้นศาล ป้ องกันผลขัดแย้ งของคําพิพากษา
และลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอย่ างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติ
หน้ าที่ของศาลเป็ นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน อันจะส่ งผลให้ เกิดการพั ฒนาในเชิ ง
บูรณาการในการปฏิบัติหน้ าที่ในการพิพากษาอรรถคดีของศาล สํานักงานศาลยุติธรรมจึงควร
แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการส่วนวิธพี ิจารณาคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มให้
สอดคล้ องกับร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) โดยควรรวบรวมสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาไว้
อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญในการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มที่มิได้ เข้ ามา
เป็ นคู่ความในคดีได้ อย่างเป็ นธรรมสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. ควรจัดอบรมผู้พิพากษา
สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการจัดอบรม ให้ ความรู้และกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
กําหนดให้ ศาลใช้ บทบาทในเชิงรุกในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภค
แบบกลุ่ ม เพื่ ออํา นวยความยุ ติ ธ รรมในทางศาลอย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้งนี้ ควรมีก ารให้ ค วามรู้แ ก่ ผ้ ู ท่ี
เกี่ยวข้ องและประชาชนทั่วไปโดยการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อให้ เข้ าใจว่าบทบาทในเชิงรุก
ของศาลหมายความว่าอย่างไรและศาลมีบทบาทเชิงรุกได้ แค่ไหนเพียงใด โดยต้ องให้ ประชาชน
ทราบว่า บทบาทในเชิงรุกของศาลไม่ใช่ การกําหนดให้ ศาลมีหน้ าที่แสวงหาข้ อเท็จจริงทั้งหมดใน
คดีเสียเอง โดยคู่ความและทนายความไม่ มีภาระการพิสูจน์ใด ๆ หลักการเรื่องภาระการพิสูจน์
ยังคงเป็ นไปตามกฎหมายซึ่งเป็ นคนละกรณีกบั บทบาทศาล มิเช่นนั้นจะเกิดความเข้ าใจผิดดังเช่น
ในคดีผ้ ูบริโภคเนื่องจากผู้บริโภคที่ฟ้องคดีด้วยตัวเองโดยไม่ มีทนายความมักเข้ าใจว่าศาลจะให้
ความคุ้มครอง\และปกป้ องผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อผลแห่ งคดีไม่เป็ นไปตามที่ตนคิดก็เกิด
การร้ องเรียนว่าศาลปฏิบัติหน้ าที่ไม่ถูกต้ อง
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การดําเนินคดีแบบกลุ่มย่อมมีผ้ ูท่เี ข้ ามาเกี่ยวข้ องในคดีเป็ นจํานวนมากไม่ ว่าจะเป็ น
คู่ความ สมาชิกกลุ่มซึ่งได้ รับความเสียหายภายใต้ ข้อกฎหมายและข้ อเท็จจริงอย่างเดียวกันซึ่งอาจ
มีจาํ นวนมากและอาจมีคาํ ร้ องคําขอที่เกี่ยวข้ องเป็ นจํานวนมากเช่นกัน ด้ วยเหตุน้ ี ศาลที่ทาํ หน้ าที่
ในการพิจารณาพิพากษาจึงต้ องมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเป็ นพิเศษ คุณสมบัติ
ของศาลที่ทาํ การพิ จารณาพิ พ ากษาคดีแ บบกลุ่ มจึงมีค วามสําคั ญเพราะจะทําให้ การพิ จารณา
พิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีแบบกลุ่มเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว สะดวกและเป็ นธรรม
เนื่องจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มอาจมิใช่การสิ้นสุดปัญหา
อย่างเช่นในคดีแพ่ งสามัญ แต่อาจกลายเป็ นจุดเริ่มต้ นของปัญหาเนื่องจากมีสมาชิกกลุ่มซึ่งได้ รับ
ผลกระทบจากคําพิพากษาตามยอมในคดีผ้ ูบริโภคแบบกลุ่มเป็ นจํานวนมากจึงอาจมีคาํ ร้ องคําขอ
และคําคัดค้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจํานวนมาก ดังนั้น การให้ ศาลใดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี
แบบกลุ่มจึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากในอนาคตเมื่อร่างกฎหมายว่าด้ วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
มีผลใช้ บังคับ ศาลจะได้ เข้ ามามีบทบาทในเชิงรุกในการพิจารณาพิพากษาคดีและพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มที่ไม่ มีโอกาสเข้ ามาต่ อสู้คดี
ด้ วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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