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หมวด ๔ 

 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  

ส่วนที ่ ๑  

บททัว่ไป 

 มาตรา  ๒๒๒/๑  ในหมวดน้ี “กลุ่มบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหลายคนท่ีมีสิทธิอยา่ง
เดียวกันอนัเน่ืองมาจากข้อเท็จจริง และหลักกฎหมายเดียวกัน  และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
เหมือนกนั  แมว้า่จะมีลกัษณะของความเสียหาย ท่ีแตกต่างกนัก็ตาม     
 “สมาชิกกลุ่ม”  หมายความว่า  บุคคลใด ๆ  ท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคล “การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม”  
หมายความว่า  การดาํเนินคดีท่ีศาลอนุญาตให้เสนอคาํฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคาํพิพากษาแสดง
สิทธิของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม        
  “เจา้พนักงานคดีแบบกลุ่ม”  หมายความว่า  บุคคลท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
แต่งตั้ง ใหท้าํหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม      
 มาตรา  ๒๒๒/๒  เพื่อความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท  หรือเพื่อให้การดาํเนิน
กระบวนพิจารณา หรือการบงัคบัคดีเป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเท่ียงธรรม  ประธานศาลฎีกา
มีอาํนาจออกขอ้กาํหนดใด ๆ  ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ีได ้ ดงัน้ี  
  (๑) กาํหนดคุณสมบติั  ส่วนไดเ้สีย  รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ของโจทก ์ท่ีจะมีอาํนาจฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้      
 (๒) กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้
ดาํเนินคดี แบบกลุ่ม         
  (๓) กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการแจง้เร่ืองการดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ 
 (๔) กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการนดัพร้อม  การแกไ้ขคาํฟ้องและคาํให้การ  การดาํเนิน 
กระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลกัฐาน  ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม   
  (๕) กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบงัคบัคดีและเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์
  (๖) ออกขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ  ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม   
 ขอ้กาํหนดนั้นเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้       
 มาตรา  ๒๒๒/๓  ศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมท่ีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง   
เวน้แต่ศาลแขวง  มีอาํนาจในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม     
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  มาตรา  ๒๒๒/๔  กระบวนพิจารณาส่วนใดท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเฉพาะ  ให้นาํ
บทบญัญติั ในภาค  ๑  บททัว่ไป  และบทบญัญติัในคดีสามญัมาใช้บงัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบับทบญัญติั ในหมวดน้ี        
 ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มในคดีซ่ึงมีกฎหมายกาํหนดวิธีพิจารณาความ
ไวเ้ป็น การเฉพาะ  ให้ศาลในคดีนั้นมีอาํนาจสั่งให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและนําวิธีพิจารณาตาม
บทบญัญติัแห่งหมวดน้ี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม      
  มาตรา  ๒๒๒/๕  ให้มีเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มทาํหน้าท่ีช่วยเหลือศาลในการดาํเนินคดี
แบบกลุ่ม ตามท่ีศาลมอบหมาย  ดงัต่อไปน้ี       
  (๑) ไกล่เกล่ียคดีแบบกลุ่ม        
 (๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน      
  (๓) บนัทึกคาํพยาน         
 (๔) ดาํเนินการให้มีการคุม้ครองสิทธิของคู่ความและสมาชิกกลุ่มทั้งก่อนและระหวา่งการ
พิจารณา          
  (๕) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีหรือตามขอ้กาํหนดของประธานศาลฎีกา 
ในการทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือนั้น         
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งหมวดน้ี  ให้เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มเป็นเจ้า
พนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมี้อาํนาจมีหนงัสือเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาให้ขอ้มูล
หรือใหจ้ดัส่ง เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามอาํนาจหนา้ท่ี  
  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด
ไวใ้น ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎีกา        
 ในกรณีท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความใดบญัญติัให้มีเจา้พนกังานคดีทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือศาล 
ในการดาํเนินคดีไวเ้ป็นการเฉพาะ  ใหเ้จา้พนกังานคดีดงักล่าวนอกจากมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้นแลว้   
มีหนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีดว้ย       
  มาตรา  ๒๒๒/๖  ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม  ตอ้งมีคุณสมบติัอย่าง
หน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี          
   (๑) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
   (๒) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมาย  เป็นสามญัสมาชิกแห่งเนติบณัฑิตย
สภา  และไดป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
วา่ดว้ย ระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมกาํหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี   
  (๓) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนท่ีคณะกรรมการ 
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ขา้ราชการศาลยติุธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมกาํหนดซ่ึงไม่ต่าํกวา่
ปริญญาตรี  และไดป้ระกอบวชิาชีพตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหาร ราชการศาลยติุธรรมกาํหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี  ให้เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมมีอาํนาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง เป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม  
ทั้งน้ี  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยติุธรรมกาํหนด       
 มาตรา  ๒๒๒/๗  ในกรณีท่ีการฟ้องคดีแบบกลุ่มตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีเป็นคดีแพ่ง 
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา  แมว้า่จะมีการฟ้องเป็นคดีอาญาแลว้ก็ตาม  ศาลท่ีพิจารณาคดีแบบกลุ่ม อาจ
พิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ตอ้งรอใหศ้าลคดีอาญามีคาํพิพากษาก่อน  และหากศาลในคดีอาญา ไดมี้คาํ
พิพากษาแลว้           
  (๑) ในกรณีท่ีคาํพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นไดว้ินิจฉัยว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด  ศาลท่ี
พิจารณา คดีแบบกลุ่มตอ้งถือขอ้เทจ็จริงตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญา   
  (๒) ในกรณีท่ีคาํพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน  ศาลท่ีพิจารณาคดีแบบ
กลุ่ม ไม่จาํตอ้งถือขอ้เทจ็จริงตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญา  
 

ส่วนที ่ ๒ 

การขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

   มาตรา  ๒๒๒/๘  คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจาํนวนมากดงัต่อไปน้ี  โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจ
ร้องขอ ใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มได ้        
  (๑) คดีละเมิด          
 (๒) คดีผดิสัญญา         
 (๓) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ  เช่น  กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  แรงงาน  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ การแข่งขนัทางการคา้   
 มาตรา  ๒๒๒/๙  ในการร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ใหโ้จทกย์ืน่คาํร้องต่อศาลพร้อมกบั
คาํฟ้องเร่ิมคดี เพื่อขอใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มไดต้ามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ี    
 คาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มตามวรรคหน่ึง  โจทก์ตอ้งแสดงเหตุตามสมควรท่ีศาลจะ
อนุญาต ใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่ม        
 มาตรา  ๒๒๒/๑๐  คาํฟ้องของโจทกต์อ้งทาํเป็นหนงัสือและแสดงโดยแจง้ชดัซ่ึงสภาพแห่ง
ขอ้หา  คาํขอบงัคบั  รวมทั้งขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มบุคคลท่ีมี
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ลกัษณะเดียวกบัโจทกด์ว้ย  และในกรณีท่ีโจทกมี์คาํขอบงัคบัใหจ้าํเลยชาํระหน้ีเป็นเงิน  คาํขอบงัคบั
ของกลุ่มบุคคลตอ้งระบุหลกัการ และวิธีการคาํนวณเพื่อชาํระเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มเท่าท่ีจะระบุได ้ 
แต่ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงจาํนวนเงินท่ีสมาชิกกลุ่ม แต่ละรายจะไดรั้บดว้ย     
 ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ให้โจทก์ผูเ้ร่ิมคดีเสียค่าข้ึนศาลตามคาํขอบงัคบัเฉพาะในส่วน
ของโจทก ์ผูเ้ร่ิมคดีเท่านั้น         
 มาตรา  ๒๒๒/๑๑  ในกรณีท่ีโจทก์ยื่นคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  หากศาลเห็นวา่คาํ
ฟ้อง ของโจทก์ไม่มีขอ้ขดัขอ้งท่ีจะรับไวต้ามมาตรา  ๑๘  หรือมีขอ้ขดัขอ้งแต่โจทก์ได้แก้ไขให้
ถูกตอ้งแลว้  ก่อนท่ีศาลจะมีคาํสั่งรับคาํฟ้อง  ให้ศาลพิจารณาคาํร้องของโจทก์ตามมาตรา  ๒๒๒/๑๒  
แลว้มีคาํสั่งอนุญาตหรือ ไม่อนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มโดยไม่ชกัชา้    
 มาตรา  ๒๒๒/๑๒  ในการพิจารณาคาํร้องขออนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ให้ศาลจดัส่ง
สําเนา คาํฟ้องและคาํร้องเช่นว่านั้นไปให้จาํเลย  เม่ือศาลไดฟั้งคู่ความทุกฝ่ายและทาํการไต่สวน
ตามท่ีเห็นสมควรแลว้  ศาลจะอนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือเป็นท่ีพอใจแก่ศาลวา่ 
  (๑) สภาพแห่งขอ้หา  คาํขอบงัคบั  และขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาของโจทก์และ 
ของกลุ่มบุคคล  มีลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา  ๒๒๒/๑๐     
 (๒) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีเหมือนกนัของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจนเพียงพอ 
เพื่อใหรู้้ไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลใด         
  (๓) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจาํนวนมาก  ซ่ึงการดาํเนินคดีอย่างคดีสามญัจะทาํให้เกิด
ความยุง่ยาก และไม่สะดวก        
  (๔) การดาํเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกวา่การดาํเนินคดีอยา่งคดี
สามญั           
  (๕) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นวา่โจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีคุณสมบติั  ส่วนไดเ้สีย รวมตลอด
ทั้ง การไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม  ตามขอ้กาํหนดของประธานศาลฎีกา  ถา้มี  และโจทก์
รวมทั้งทนายความ ท่ีโจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถดาํเนินคดีคุม้ครองสิทธิของ
กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นธรรม        
  คาํสั่งศาลท่ีอนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่ม  ศาลอาจจาํกดัขอบเขตของกลุ่มบุคคลใหช้ดัเจน
เพียงพอ เพื่อใหรู้้วา่เป็นกลุ่มบุคคลใดก็ได ้       
  คาํสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ภายใน
กาํหนดเวลา เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่ง  และให้งดการพิจารณาไวจ้นกว่าคาํสั่งนั้นจะถึงท่ีสุด  
ทั้งน้ี  ใหศ้าลอุทธรณ์ วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว   คาํวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด   
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 ในกรณีท่ีศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ใหศ้าลสั่งรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาเม่ือได้
ส่ง หมายเรียกให้จาํเลยแลว้  ให้จาํเลยทาํคาํให้การเป็นหนงัสือยื่นต่อศาลภายในหน่ึงเดือนและให้
ถือวา่ ทนายความของโจทกเ์ป็นทนายความของกลุ่มดว้ย       
 ในกรณีท่ีศาลมีคาํสั่งไม่อนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาลดาํเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป อยา่งคดีสามญั         
 มาตรา  ๒๒๒/๑๓  ในกรณีท่ีมีการยื่นคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบัสิทธิอยา่ง
เดียวกนั หลายรายในศาลเดียวกนัหรือต่างศาลกนั  ให้ศาลรวมการพิจารณาคาํร้องขอเหล่านั้นเขา้
ด้วยกัน  และมีคาํสั่ง ให้ผูร้้องรายหน่ึงรายใดเป็นโจทก์ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ทั้ งน้ี  ตาม
หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข ในขอ้กาํหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา  ๒๒๒/๒  คาํสั่ง
ของศาลตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด  เวน้แต่ จะเป็นกรณีตามมาตรา  ๒๒๒/๑๒  วรรคสาม  
 

ส่วนที ่ ๓  

การพจิารณาคดีแบบกลุ่ม 

 มาตรา  ๒๒๒/๑๔  เม่ือคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มถึงท่ีสุดแล้ว  ให้ศาลสั่งให้
โจทก์ นาํเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจาํนวนท่ีเห็นสมควรภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ี ศาลมีคาํสั่ง  ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่ดาํเนินการตามคาํสั่งดงักล่าวและไม่แจง้ให้
ศาลทราบเหตุแห่ง การเพิกเฉยเช่นว่านั้น  ให้ศาลมีคาํสั่งยกเลิกการดาํเนินคดีแบบกลุ่มและให้
ดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป อยา่งคดีสามญั      
  หากต่อมาปรากฏว่าค่าใช้จ่ายท่ีวางไวมี้จาํนวนไม่เพียงพอ  ศาลจะสั่งให้มีการวางเงิน
ค่าใชจ่้าย ดงักล่าวเพิ่มเติมตามจาํนวนท่ีเห็นสมควรก็ได ้ ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่ดาํเนินการตาม
คาํสั่งดงักล่าว และไม่แจง้ใหศ้าลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น  ใหถื้อวา่โจทกทิ์้งฟ้อง 
  มาตรา  ๒๒๒/๑๕  ให้ศาลส่งคาํบอกกล่าวคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิก
กลุ่ม เท่าท่ีทราบ  และประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัท่ีแพร่หลายเป็นเวลาสามวนัติดต่อกัน  
รวมทั้งทางส่ือมวลชนอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร คาํบอกกล่าวและประกาศ
อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี        
  (๑) ช่ือศาลและเลขคดี        
  (๒) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่ความและทนายความฝ่ายโจทก ์    
  (๓) ขอ้ความโดยยอ่ของคาํฟ้องและลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน    
   (๔) ขอ้ความท่ีแสดงว่าศาลอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  และวนัเดือนปีท่ีศาลมีคาํสั่ง 
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   (๕) สิทธิของสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๖  และมาตรา  ๒๒๒/๑๗  
  (๖) กาํหนดวนัเพื่อให้สมาชิกกลุ่มแจง้ความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งน้ี  
ตามท่ีศาลเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบหา้วนั      
 (๗) ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม     
  (๘) ผลของคาํพิพากษาท่ีจะผกูพนัสมาชิกกลุ่ม     
  (๙) ช่ือและตาํแหน่งผูพ้ิพากษาผูอ้อกคาํบอกกล่าวและประกาศ   
  มาตรา  ๒๒๒/๑๖  สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้โดยแจ้งความ
ประสงค ์เป็นหนงัสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนดตามมาตรา  ๒๒๒/๑๕  (๖)  และให้
ถือวา่สมาชิก กลุ่มดงักล่าวไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ความประสงคน์ั้นต่อศาล 
  เม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  สมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได ้  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล  และคาํสั่งของศาลใหเ้ป็นท่ีสุด    
  บุคคลท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้  จะร้องขอกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได้
 สมาชิกกลุ่มและบุคคลท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะร้องสอดเขา้มาเป็นโจทก์ร่วมใน
การดาํเนินคดี แบบกลุ่มโดยอาศยัสิทธิตามมาตรา  ๕๗  ไม่ได ้    
  มาตรา  ๒๒๒/๑๗  สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๖   
ยอ่มมีสิทธิดงัต่อไปน้ี           
 (๑) เขา้ฟังการพิจารณาคดี        
 (๒) ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงวา่โจทก์มิไดมี้คุณสมบติั  ส่วนไดเ้สีย  รวมตลอดทั้งการไดม้า
ซ่ึงสิทธิ การเป็นสมาชิกกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๒๒๒/๑๒  (๕)   
  (๓) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในสํานวนความหรือขอคดัสําเนาเอกสาร
เหล่านั้น           
  (๔) จดัหาทนายความคนใหม่มาดาํเนินคดีแทนทนายความของกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๙  
วรรคสอง           
 (๕) ร้องขอเขา้แทนท่ีโจทกโ์ดยอาศยัสิทธิตามบทบญัญติัในส่วนน้ี    
 (๖) คดัคา้นการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก์ตามมาตรา  ๒๒๒/๒๕  การท่ีโจทก์ขอถอนฟ้อง 
ตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  การท่ีมีการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี 
ตามมาตรา  ๒๒๒/๒๙  และการท่ีคู่ความตกลงกนัเสนอขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด 
ตามมาตรา ๒๒๒/๓๐          
 (๗) ตรวจและโตแ้ยง้คาํขอรับชาํระหน้ีตามมาตรา  ๒๒๒/๔๐   
 สมาชิกกลุ่มจะแต่งตั้งทนายความเพื่อดาํเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได ้   
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  มาตรา  ๒๒๒/๑๘  ห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  
๒๒๒/๑๖  ยืน่ฟ้องจาํเลยในเร่ืองเดียวกนักบัท่ีโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้อง     
 ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไดย้ื่นฟ้องคดีไวก่้อนส้ินกาํหนด 
ระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุ่ม  ให้ศาลท่ีไดรั้บฟ้องไวน้ั้นมีคาํสั่งจาํหน่ายคดีออกจากสา
รบบความ          
 มาตรา  ๒๒๒/๑๙  ในกรณีท่ีการดาํเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่คุม้ครองหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกกลุ่ม อยา่งเพียงพอ  หรือไม่มีความจาํเป็นท่ีจะดาํเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป  เม่ือความปรากฏ
ต่อศาลเอง หรือตามคาํแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  ใหศ้าลมีอาํนาจท่ีจะสั่งยกเลิกการดาํเนินคดี
แบบกลุ่ม และดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามญั  โดยให้ถือว่ากระบวนพิจารณาท่ีได้
กระทาํไปแลว้ มีผลผกูพนัการดาํเนินคดีสามญัของโจทกแ์ละจาํเลยต่อไปดว้ย    
 หากความปรากฏต่อศาลในระหว่างการพิจารณาว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถ
ดาํเนินคดี คุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม  หรือทนายความฝ่ายโจทก์
ขอถอนตวัจาก การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ศาลอาจมีคาํสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความ
คนใหม่มาดาํเนินคดีแทน ภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด  หากโจทก์และสมาชิกกลุ่มเพิกเฉยไม่
ดาํเนินการดงักล่าว  ใหน้าํความ ในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม    
  คาํสั่งของศาลตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๒๒๒/๒๐  เม่ือศาลได้มีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและจาํเลยได้ยื่น
คาํใหก้ารแลว้  ใหศ้าลกาํหนดวนันดัพร้อมโดยสั่งใหคู้่ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อดาํเนินการดงัน้ี  
 (๑) ไกล่เกล่ียหรือนาํวธีิอนุญาโตตุลาการมาใชเ้พื่อใหค้ดีเสร็จไปทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (๒) ให้คู่ความนาํตน้ฉบบัพยานเอกสารหรือพยานวตัถุทั้งหมดท่ีประสงคจ์ะอา้งอิงและอยู่
ใน ความครอบครองของตนท่ีสามารถนาํมาศาลไดม้าแสดงต่อศาล  เพื่อให้ศาลและคู่ความอีกฝ่าย
หน่ึงตรวจดู          
  ถ้าพยานหลักฐานดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่าย อ่ืนหรือข อง
บุคคลภายนอก  คู่ความฝ่ายท่ีประสงคจ์ะอา้งอิงตอ้งขอใหศ้าลมีคาํสั่งเรียกพยานหลกัฐานนั้นมาจาก
ผูค้รอบครองโดยยื่นคาํขอ ต่อศาลพร้อมกบัการยื่นบญัชีระบุพยานเพื่อให้ไดพ้ยานหลกัฐานนั้นมา
ก่อนวนันดัพร้อม          
 ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งทาํให้คู่ความไม่สามารถนาํพยานหลกัฐานท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของตนมา  หรือยงัไม่ได้มาซ่ึงพยานหลักฐานท่ีศาลออกคําสั่งเรียกจากคู่ความฝ่ายอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก หรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด ถา้ศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลเล่ือนวนันดัพร้อมออกไปตามท่ี
เห็นสมควร           
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 หากคู่ความฝ่ายใดจงใจไม่ดาํเนินการดงักล่าวในวนันดัพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาลไดเ้ล่ือนไป   
คู่ความฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิท่ีจะนาํพยานหลกัฐานดงักล่าวมาสืบในภายหลงั  แต่ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์ แห่งความยุติธรรมจาํเป็นจะต้องสืบพยานหลกัฐานอนัสําคญัซ่ึงเก่ียวกบัประเด็นข้อ
สําคญัในคดีโดยฝ่าฝืน ต่อบทบญัญติัแห่งอนุมาตราน้ี  ให้ศาลมีอาํนาจรับฟังพยานหลกัฐานเช่นว่า
นั้นได ้           
 (๓) ให้ศาลตรวจคาํคู่ความและคาํแถลงของคู่ความแลว้นาํขอ้อา้ง  ขอ้เถียง  ท่ีปรากฏในคาํ
คู่ความ และคาํแถลงของคู่ความเทียบกนัดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงขอ้อา้ง  ขอ้เถียง  และ
พยานหลกัฐาน ท่ียื่นต่อศาล  วา่ฝ่ายใดยอมรับหรือโตแ้ยง้ขอ้อา้ง  ขอ้เถียง  นั้นอยา่งไร  ขอ้เท็จจริง
ใดท่ีคู่ความยอมรับกนั   ก็เป็นอนัยุติไปตามนั้น  ส่วนขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความฝ่ายหน่ึง
ยกข้ึนอา้งแต่คู่ความฝ่ายอ่ืน ไม่รับและเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัประเด็นขอ้พิพาทตามคาํคู่ความ ใหศ้าล
กาํหนดไวเ้ป็นประเด็นขอ้พิพาทและกาํหนดใหคู้่ความฝ่ายใดนาํพยานหลกัฐานมาสืบในประเด็นขอ้
ใดก่อนหรือหลงัก็ได ้         
 ในการสอบถามคู่ความดงักล่าว  คู่ความแต่ละฝ่ายตอ้งตอบคาํถามท่ีศาลถามเอง  หรือถาม
ตาม คาํขอของคู่ความฝ่ายอ่ืน  เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีคู่ความฝ่ายอ่ืนยกเป็นขอ้อา้ง  ขอ้เถียง  และพยาน 
หลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีคู่ความไดย้ื่นต่อศาล  ถา้คู่ความฝ่ายใดไม่ตอบคาํถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงใด  หรือ
ปฏิเสธ ขอ้เท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชดัแจง้  ให้ถือว่ายอมรับขอ้เท็จจริงนั้นแลว้  
เวน้แต่ศาลจะเห็นวา่ คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะตอบหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชดัแจง้
ไดใ้นขณะนั้นและเป็น ขอ้เท็จจริงท่ีจาํเป็นต่อการกาํหนดประเด็นขอ้พิพาท  ศาลจะมีคาํสั่งให้เล่ือน
วนันัดพร้อมเฉพาะส่วนท่ียงั ไม่เสร็จส้ินออกไป  และให้คู่ความฝ่ายนั้ นทาํคาํแถลงเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริงนั้นมายืน่ต่อศาลภายในเวลาท่ีศาล เห็นสมควรก็ได ้    
  (๔) กาํหนดระยะเวลาทั้งหมดในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม    
 (๕) กาํหนดวนั  เวลา  วธีิการ  และขั้นตอนในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มท่ีจาํเป็น  เช่น  จาํนวน  
และรายละเอียดเก่ียวกบัพยานท่ีจะนาํมาเบิกความ  บนัทึกถอ้ยคาํแทนการสืบพยานบุคคล  พยาน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  พยานเอกสาร  และพยานหลกัฐานท่ีตอ้งการให้ศาลเรียกจากคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง หรือ
บุคคลภายนอก  รวมทั้งการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์  การเดินเผชิญสืบ  และการส่งประเด็น ไปสืบยงั
ศาลอ่ืน             
 ในกรณีท่ีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนันดัพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาลไดเ้ล่ือนไป  ให้
ศาล ดาํเนินการตามมาตราน้ีโดยให้ถือว่าคู่ความท่ีไม่มาศาลไดท้ราบการดาํเนินการในวนันั้นแลว้  
และคู่ความ ท่ีไม่มาศาลไม่มีสิทธิขอเล่ือนกาํหนดนดัหรือคดัคา้นประเด็นขอ้พิพาทและหนา้ท่ีนาํสืบ
ท่ีศาลกาํหนด   เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไม่สามารถมาศาลไดใ้นวนันดัพร้อมหรือวนัอ่ืนท่ีศาลไดเ้ล่ือนไป
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เพราะเหตุจาํเป็น อนัไม่อาจกา้วล่วงเสียไดห้รือเป็นการคดัคา้นประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบัความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน         
  เม่ือศาลไดด้าํเนินการตามมาตราน้ีเสร็จส้ินแลว้  ใหศ้าลกาํหนดวนัสืบพยานซ่ึงมีระยะเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่สิบวนันบัแต่วนันดัพร้อมวนัสุดทา้ย       
 ให้ถือว่าวนันัดพร้อมวนัแรกตามมาตราน้ีเป็นวนัช้ีสองสถานตามประมวลกฎหมายน้ี 
 มาตรา  ๒๒๒/๒๑  ก่อนวนันดัพร้อมตามมาตรา  ๒๒๒/๒๐  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั  ให้
คู่ความยื่นบญัชี ระบุพยานต่อศาลพร้อมสําเนาในจาํนวนท่ีเพียงพอเพื่อให้คู่ความฝ่ายอ่ืนรับไปจาก
เจา้พนกังานศาล และถา้คู่ความฝ่ายใดมีความจาํนงจะยื่นบญัชีระบุพยานเพิ่มเติม  ใหย้ืน่ต่อศาลก่อน
กระบวนพิจารณา ท่ีตอ้งกระทาํในวนันดัพร้อมเสร็จส้ิน     
  การยื่นบญัชีระบุพยานเพิ่มเติมเม่ือล่วงพน้ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  จะกระทาํไดต่้อเม่ือ 
ไดรั้บอนุญาตจากศาลเม่ือผูร้้องขอแสดงเหตุอนัสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลกัฐานนั้น
หรือ เป็นกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม  หรือเพื่อให้โอกาสแก่คู่ความในการต่อสู้คดี
อยา่งเตม็ท่ี          
 มาตรา  ๒๒๒/๒๒  ในกรณีท่ีจาํเลยขาดนดัยื่นคาํให้การหรือขาดนดัพิจารณาศาลจะมีคาํ
พิพากษา หรือคาํสั่งช้ีขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจาํเลยขาดนัดยื่นคาํให้การหรือขาดนัด
พิจารณามิได ้ให้ศาล สืบพยานหลกัฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว  และศาลอาจเรียกพยานหลกัฐานอ่ืนมา
สืบไดเ้องตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม    
  ถา้โจทก์ไม่นาํพยานหลกัฐานมาสืบตามความในวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด  
หรือ ในกรณีท่ีคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทก์ขาดนัดพิจารณา  ให้บงัคบัตามบทบญัญัติมาตรา  
๒๒๒/๒๕ นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้นาํบทบญัญติัวา่ดว้ยการพิจารณา
โดยขาดนดั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม        
  มาตรา  ๒๒๒/๒๓  ในการพิจารณาพิพากษาคดี  เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรมใหศ้าล
มีอาํนาจ แสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้ ในการน้ี  ศาลจะรับฟังพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือ
พยานหลกัฐานอ่ืน นอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่ความก็ได ้ แต่ตอ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ
และไม่ตดัสิทธิคู่ความในอนัท่ี จะโตแ้ยง้พยานหลกัฐานดงักล่าว     
 ศาลอาจขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้  แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันท่ีจะขอให้เรียก
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายตน มาให้ความเห็นโตแ้ยง้หรือเพิ่มเติมความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว    
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 บุคคลท่ีศาลขอให้มาตามวรรคหน่ึงและวรรคสองมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะ
เดินทาง   ค่าเช่าท่ีพกั  และการชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป  ตามขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาโดย
ได้รับความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  และไม่ถือว่าเงินท่ีศาลสั่งจ่ายตาม
วรรคน้ีเป็นค่าฤชาธรรมเนียม ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มท่ีคู่ความจะตอ้งชาํระ   
 มาตรา  ๒๒๒/๒๔  ไม่วา่การพิจารณาคดีจะไดด้าํเนินไปแลว้เพียงใด  ศาลอาจมีคาํสั่งให้มี 
การแบ่งกลุ่มยอ่ยเน่ืองจากมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลในกลุ่ม  และใน
กรณีเช่นน้ี  ศาลอาจสั่งให้มีการนาํสืบถึงความเสียหายของกลุ่มยอ่ยให้ชดัเจนดว้ยก็ได ้ คาํสั่งของ
ศาลใหเ้ป็นท่ีสุด          
 มาตรา  ๒๒๒/๒๕  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ศาลกาํหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ ส่ีสิบหา้วนัเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยื่นคาํขอเขา้แทนท่ีโจทก ์ รวมทั้งกาํหนดวนัยื่นคาํคดัคา้น  คาํขอ
เขา้แทนท่ีโจทก์  วนันัดไต่สวนคาํขอเขา้แทนท่ีโจทก์  และส่งคาํบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มเท่าท่ี
ทราบ  กบัประกาศโดยใชว้ธีิการ ตามท่ีเห็นสมควร      
  (๑) เม่ือโจทกมิ์ไดมี้คุณสมบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๒๒๒/๑๒  (๕)  
  (๒) เม่ือโจทกม์รณะหรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ     
  (๓) เม่ือศาลมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยโ์จทก ์      
  (๔) เม่ือโจทกทิ์้งฟ้อง        
  (๕) เม่ือคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทกข์าดนดัพิจารณา    
  (๖) เม่ือโจทกไ์ม่นาํพยานหลกัฐานมาสืบตามมาตรา  ๒๒๒/๒๒    
  (๗) เม่ือโจทกร้์องขอต่อศาลวา่ไม่ประสงคท่ี์จะเป็นโจทกด์าํเนินคดีแทนกลุ่มอีกต่อไป 
  ในกรณีตาม  (๒)  นอกจากสมาชิกกลุ่มแล้ว  บุคคลตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๕  
แลว้แต่กรณีอาจร้องขอเขา้แทนท่ีโจทกไ์ดด้ว้ย โดยใหน้าํมาตรา  ๒๒๒/๒๖ และมาตรา ๒๒๒/๒๗ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม         
 มาตรา  ๒๒๒/๒๖ ในการพิจารณาอนุญาตใหส้มาชิกกลุ่มคนใดเขา้แทนท่ีโจทก์ตอ้งเป็นท่ี
พอใจ แก่ศาลวา่สมาชิกกลุ่มคนนั้นมีคุณสมบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๒๒๒/๑๒  (๕)  
  ถา้ศาลอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเขา้แทนท่ีโจทก์  ให้โจทก์เดิมยงัคงมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม
คนหน่ึง  และทนายความของโจทก์เดิมยงัคงเป็นทนายความของกลุ่มต่อไป  ในกรณีตามมาตรา  
๒๒๒/๒๕ (๕)  และ (๖) ใหศ้าลกาํหนดวนัสืบพยานใหม่โดยเร็ว  ถา้ศาลไม่อนุญาตใหส้มาชิกกลุ่ม
เขา้แทนท่ีโจทก์หรือไม่มีการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก์  ให้ศาลมีคาํสั่งยกเลิกการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม
และใหด้าํเนินกระบวน พิจารณาต่อไปอยา่งคดีสามญั  โดยใหถื้อวา่กระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระทาํไป
แลว้มีผลผกูพนัการดาํเนินคดีสามญั ของโจทกต่์อไปดว้ย 
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  คาํสั่งของศาลตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด      
  มาตรา  ๒๒๒/๒๗  ห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มท่ีเขา้แทนท่ีโจทก์ตามมาตรา  ๒๒๒/๒๕  ใช้
สิทธิอยา่งอ่ืน นอกจากสิทธิท่ีมีอยูแ่ก่โจทกใ์นชั้นพิจารณาเม่ือตนร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก ์ และหา้มมิ
ให้ใชสิ้ทธิเช่นวา่นั้น ในทางท่ีขดักบัสิทธิของโจทก์เดิม  เวน้แต่เป็นท่ีพอใจแก่ศาลตามคาํร้องของ
สมาชิกกลุ่มท่ีเขา้แทนท่ีโจทก ์วา่การดาํเนินกระบวนพิจารณาของโจทกท่ี์ไดท้าํไปแลว้ซ่ึงก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มนั้น เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของโจทก ์ ใน
กรณีเช่นวา่น้ี  เพื่อประโยชน์แห่ง ความยุติธรรม  ศาลอาจมีคาํสั่งอยา่งใด ๆ  ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
 มาตรา  ๒๒๒/๒๘  เม่ือศาลมีคาํสั่งอนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มแลว้โจทกจ์ะถอนคาํฟ้อง
ไม่ได ้ เวน้แต่ศาลจะอนุญาต         
 ในกรณีท่ีจาํเลยยืน่คาํใหก้ารแลว้  หา้มไม่ใหศ้าลอนุญาตใหถ้อนฟ้องโดยมิไดฟั้งจาํเลยก่อน 
 ในกรณีท่ีไดมี้การส่งคาํบอกกล่าวกบัประกาศให้สมาชิกกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๕  แลว้   
หากศาลจะมีคาํสั่งอนุญาตให้ถอนคาํฟ้อง  ให้ศาลกาํหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ส่ี
สิบหา้วนั เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มคดัคา้นโดยทาํเป็นหนงัสือยื่นต่อศาล  และสั่งใหโ้จทกน์าํเงินค่าใช้จ่าย
มาวางศาล  รวมทั้ง แจง้เร่ืองการถอนฟ้องให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไว้
ในมาตรา  ๒๒๒/๑๕  วรรคหน่ึง        
  ในกรณีท่ีโจทกเ์พิกเฉยไม่นาํเงินค่าใชจ่้ายมาวางศาลตามวรรคสามโดยไม่แจง้ใหศ้าลทราบ
เหตุ แห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น  ใหศ้าลมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหถ้อนคาํฟ้อง   
  มาตรา  ๒๒๒/๒๙  เม่ือศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและพน้ระยะเวลา ตาม
มาตรา  ๒๒๒/๑๕  (๖)  แลว้  ก่อนท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความ
กนั ในประเด็นแห่งคดี  ให้ศาลกาํหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวนัเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มคดัคา้น หรือแจง้ความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยทาํเป็นหนงัสือยื่นต่อ
ศาล  และสั่งใหโ้จทกน์าํเงิน ค่าใชจ่้ายมาวางศาล  เพื่อแจง้เร่ืองการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอม
ความกนัในประเด็นแห่งคดี ให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา  
๒๒๒/๑๕  วรรคหน่ึง  เม่ือศาลมีคาํสั่ง อนุญาตให้มีการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนั
ในประเด็นแห่งคดีแลว้  ให้ถือวา่สมาชิก กลุ่มรายท่ีแจง้ความประสงคอ์อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
และมิไดข้อถอนความประสงค์ดงักล่าวก่อนศาลมี คาํสั่งอนุญาต  ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนบัแต่วนัท่ี
ศาลมีคาํสั่งอนุญาต 
 ในกรณีท่ีโจทกเ์พิกเฉยไม่นาํเงินค่าใชจ่้ายมาวางศาลตามวรรคหน่ึงโดยไม่แจง้ให้ศาลทราบ
เหตุ แห่งการเพิกเฉยเช่นวา่นั้น  ใหศ้าลมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหมี้การตกลงกนัหรือประนีประนอมยอม
ความกนั ในประเด็นแห่งคดี        
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 มาตรา  ๒๒๒/๓๐  เม่ือศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและพน้ระยะเวลา ตาม
มาตรา  ๒๒๒/๑๕  (๖)  แลว้  ก่อนท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การเสนอขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการเป็น
ผูช้ี้ขาด ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  ให้นําความในมาตรา  
๒๒๒/๒๙  มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม       
 มาตรา  ๒๒๒/๓๑  คาํบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  มาตรา  ๒๒๒/๒๙  
และ มาตรา  ๒๒๒/๓๐  อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี      
 (๑) ช่ือศาลและเลขคดี         
 (๒) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่ความ        
 (๓) ขอ้ความโดยยอ่ของคาํฟ้องและลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน    
 (๔) ขอ้ความโดยยอ่ของการดาํเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดก้ระทาํไปแลว้และเหตุท่ีตอ้งมี คาํ
บอกกล่าวและประกาศ          
 (๕) สิทธิของสมาชิกกลุ่มและผลของคาํสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  มาตรา  
๒๒๒/๒๙  หรือมาตรา  ๒๒๒/๓๐  แลว้แต่กรณี      
  (๖) ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๒๙  หรือมาตรา  ๒๒๒/
๓๐  แลว้แต่กรณี          
  (๗) ช่ือและตาํแหน่งผูพ้ิพากษาผูอ้อกคาํบอกกล่าวและประกาศ    
 มาตรา  ๒๒๒/๓๒  ในการพิจารณามีคาํสั่งตามมาตรา  ๒๒๒/๒๘  มาตรา  ๒๒๒/๒๙  
หรือ มาตรา  ๒๒๒/๓๐  ใหศ้าลคาํนึงถึง       
  (๑) ความจาํเป็นในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป      
 (๒) ความคุม้ครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม      
 (๓) ความยุง่ยากหรือความสะดวกในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป    
 (๔) ความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป  
 (๕) จาํนวนของสมาชิกกลุ่มท่ีคดัคา้น       
 (๖) ความสามารถของจาํเลยในการชดใชค้่าเสียหายในกรณีมีการตกลงกนัหรือประนีประนอม 
ยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี         
 (๗) การตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดีของคู่ความมีความ
เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม     
 มาตรา  ๒๒๒/๓๓  ในกรณีท่ีศาลมีคาํสั่งถึงท่ีสุดอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้อายุ
ความ ในการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มสะดุดหยุดลงนับแต่วนัท่ีโจทก์ยื่นคาํร้องขออนุญาตให้
ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม         
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  ในกรณีท่ีศาลมีคาํสั่งถึงท่ีสุดไม่อนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  หากปรากฏว่าอายุความ
การฟ้องคดี ของสมาชิกกลุ่มครบกาํหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาคาํร้องขออนุญาตให้
ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม   หรือจะครบกาํหนดภายในกาํหนดเวลาหกสิบวนันับแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่งถึง
ท่ีสุด  ใหส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดี เพื่อตั้งหลกัฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อใหช้าํระหน้ีภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่งถึงท่ีสุด        
  มาตรา  ๒๒๒/๓๔  ในกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๒๒/๓๓  
หากมีกรณี ดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่อายคุวามไม่เคยสะดุดหยดุลง    
  (๑) ศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้อง       
 (๒) ศาลมีคาํสั่งยกเลิกการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม      
 (๓) ศาลมีคาํสั่งจาํหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง      
 (๔) ศาลยกคาํฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอาํนาจศาลหรือโดยไม่ตดัสิทธิสมาชิกกลุ่มท่ีจะ
ฟ้องคดีใหม่           
 (๕) สมาชิกกลุ่มออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๖  มาตรา  ๒๒๒/๒๙  
หรือ มาตรา  ๒๒๒/๓๐           
 ในกรณีตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  หากปรากฏวา่อายคุวามการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่ม 
ครบกาํหนดไปแลว้ในระหว่างการพิจารณา  หรือจะครบกาํหนดภายในกาํหนดเวลาหกสิบวนันบั
แต่วนัท่ี คาํพิพากษาหรือคาํสั่งนั้นถึงท่ีสุด  ให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้ งหลักฐานสิทธิ
เรียกร้องหรือเพื่อให้ ชาํระหน้ีภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งถึงท่ีสุดหรือนบัแต่
วนัท่ีสมาชิกกลุ่มไม่เป็น สมาชิกกลุ่ม  แลว้แต่กรณี      
  ความในวรรคสองให้ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มผูใ้ดถูกปฏิเสธคาํขอรับชาํระหน้ีโดย
อ้างเหตุว่า ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มตามคําพิพากษา  เน่ืองจากศาลได้มีค ําพิพากษาโดยกําหนด
ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม แตกต่างจากลักษณะเฉพาะของกลุ่มตามท่ีศาลได้มีคาํสั่งอนุญาตให้
ดาํเนินคดีแบบกลุ่มตามมาตรา  ๒๒๒/๑๒  วรรคสอง  โดยให้มีสิทธิฟ้องคดีนับแต่วนัท่ีคาํสั่ง
ปฏิเสธคาํขอรับชาํระหน้ีถึงท่ีสุด 
 
    ส่วนที ่ ๔ ค าพพิากษาและการบังคับคดี 

 มาตรา  ๒๒๒/๓๕  คาํพิพากษาของศาลมีผลเป็นการผกูพนัคู่ความและสมาชิกกลุ่มและใน
กรณี ท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี  ให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอาํนาจดาํเนินการ
บงัคบัคดี แทนโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม       
 สมาชิกกลุ่มมีสิทธิท่ีจะยืน่คาํขอรับชาํระหน้ี แต่ไม่มีสิทธิท่ีจะดาํเนินการบงัคบัคดีตามส่วน
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น้ี ดว้ยตนเอง           
 หากความปรากฏต่อศาลว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดําเนินการบังคับคดีเพื่อ
คุม้ครอง ประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นธรรม  ศาลอาจมีคาํสั่งให้โจทก์และ
สมาชิกกลุ่มจดัหา ทนายความคนใหม่มาดาํเนินการบงัคบัคดีต่อไปได ้   
  มาตรา  ๒๒๒/๓๖  คาํพิพากษาของศาลตอ้งกล่าวหรือแสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑) รายการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา  ๑๔๑     
  (๒) ลกัษณะโดยชดัเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยท่ีจะตอ้งถูกผูกพนัตามคาํพิพากษา 
 (๓) ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้จาํเลยชาํระหน้ีเป็นเงินตอ้งระบุจาํนวนเงินท่ีจาํเลยจะต้อง
ชาํระใหแ้ก่โจทก ์รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคาํนวณในการชาํระเงินใหส้มาชิกกลุ่ม  
  (๔) จาํนวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทกต์ามมาตรา  ๒๒๒/๓๗     
 มาตรา  ๒๒๒/๓๗  ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้จาํเลยกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ 
หรือส่งมอบทรัพยสิ์น  ให้ศาลกาํหนดจาํนวนเงินรางวลัท่ีจาํเลยจะตอ้งชาํระให้แก่ทนายความฝ่าย
โจทก์ ตามท่ีเห็นสมควร  โดยคาํนึงถึงความยากง่ายของคดีประกอบกบัระยะเวลาและการทาํงาน
ของทนายความ ฝ่ายโจทก์  รวมทั้งค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  ซ่ึงมิใช่ค่าฤชาธรรม
เนียมท่ีทนายความฝ่ายโจทก ์ไดเ้สียไป  และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  เม่ือการพิจารณาส้ินสุดลงให้
ทนายความฝ่ายโจทกย์ืน่บญัชี ค่าใชจ่้ายดงักล่าวต่อศาลโดยใหส่้งสาํเนาแก่จาํเลยดว้ย  
  ถา้คาํพิพากษากาํหนดให้จาํเลยใชเ้งิน นอกจากศาลตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง
แลว้   ใหศ้าลคาํนึงถึงจาํนวนเงินท่ีโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บประกอบดว้ย  โดยกาํหนดเป็น
จาํนวนร้อยละ ของจาํนวนเงินดงักล่าว แต่จาํนวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ดงักล่าวตอ้ง
ไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินนั้น         
 ถา้คาํพิพากษากาํหนดให้จาํเลยกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการหรือส่งมอบทรัพยสิ์นและ
ใหใ้ช ้เงินรวมอยูด่ว้ย  ใหน้าํความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
 ในการกาํหนดจาํนวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ตามมาตราน้ี  หากมีการเปล่ียน
ทนายความ ฝ่ายโจทก์  ให้ศาลกาํหนดจาํนวนเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ตามสัดส่วนของ
การทาํงานและค่าใชจ่้าย ท่ีทนายความแต่ละคนเสียไป      
 ให้ถือว่าทนายความฝ่ายโจทก์เป็นเจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาและจาํเลยเป็นลูกหน้ีตามคาํ
พิพากษา ในส่วนของเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ดว้ย  และเงินรางวลัดงักล่าวมิใช่ค่าฤชา
ธรรมเนียม          
  มาตรา  ๒๒๒/๓๘  ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี  ให้ศาลมีอาํนาจกาํหนด
หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการปฏิบติัตามคาํพิพากษาโดยจะกาํหนดไวใ้นคาํพิพากษาหรือ
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โดยคาํสั่ง ในภายหลงัก็ได ้ และในระหวา่งการบงัคบัคดีใหศ้าลมีอาํนาจออกคาํบงัคบัเพิ่มเติมเพื่อให้
เป็นไปตามคาํพิพากษาไดต้ามท่ีเห็นสมควร      
 ให้ศาลชั้นตน้มีอาํนาจพิจารณาสั่งคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัตามคาํพิพากษาคาํสั่งของศาล
ชั้นตน้ ใหเ้ป็นท่ีสุด         
 มาตรา  ๒๒๒/๓๙  ให้ศาลแจง้คาํพิพากษาให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกบัท่ี
กาํหนดไว ้ในมาตรา  ๒๒๒/๑๕  วรรคหน่ึง  และใหแ้จง้อธิบดีกรมบงัคบัคดีทราบดว้ย  
 ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาให้จาํเลยชาํระหน้ีเป็นเงินหรือชาํระหน้ีเป็นเงินรวมอยูด่ว้ย  ให้
ศาลตั้ง เจา้พนกังานบงัคบัคดีเพื่อดาํเนินการต่อไป  รวมทั้งกาํหนดวนัตามท่ีเห็นสมควรในคาํบอก
กล่าวและประกาศ ตามวรรคหน่ึง  เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีศาล มีคาํพิพากษาให้จาํเลยชาํระหน้ีอย่างอ่ืนและจาํเป็นจะตอ้งมีการดาํเนินการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อประโยชน์ แก่การบงัคบัตามคาํพิพากษา  โจทก์อาจยื่นคาํขอต่อศาลเพื่อตั้งเจา้
พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการได ้        
 เม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีไม่มีสิทธิ
ขอเฉล่ีย ทรัพยสิ์นหรือเงินในการบงัคบัคดีตามส่วนน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิัย  สมาชิกกลุ่มท่ี
ไม่ไดย้ืน่คาํขอรับ ชาํระหน้ีภายในกาํหนดระยะเวลา  อาจยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบั
คดีไดภ้ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัพน้กาํหนดระยะเวลา      
 มาตรา  ๒๒๒/๔๐  คู่ความในคดีและสมาชิกกลุ่มรายอ่ืนอาจขอตรวจและโตแ้ยง้คาํขอรับ
ชาํระหน้ี ของสมาชิกกลุ่มผูย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีได ้ แต่ตอ้งกระทาํภายในกาํหนดสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีพน้กาํหนดเวลา ยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  อาจขอขยายระยะเวลา
ออกไปอีกไดไ้ม่เกินสามสิบวนั        
 มาตรา  ๒๒๒/๔๑  ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจเรียกคู่ความในคดี  สมาชิกกลุ่ม  ผูมี้
ส่วนได้เสีย ในการบงัคบัคดี  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  มาสอบสวนในเร่ืองคาํขอรับชาํระหน้ีของ
สมาชิกกลุ่มเพื่อพิจารณา มีคาํสั่งต่อไปได ้       
 มาตรา  ๒๒๒/๔๒  คาํขอรับชาํระหน้ีของสมาชิกกลุ่มรายใด  ถา้คู่ความในคดีและสมาชิก
กลุ่มรายอ่ืน ไม่โตแ้ยง้  ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจสั่งอนุญาตให้รับชาํระหน้ีได ้ เวน้แต่มีเหตุ
อนัสมควรสั่งเป็นอยา่งอ่ืน  โดยใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ใหศ้าลทราบถึงการดาํเนินการดงักล่าว
ดว้ย            
 คาํขอรับชาํระหน้ีของสมาชิกกลุ่มรายใดถา้มีผูโ้ตแ้ยง้ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีคาํสั่งอยา่ง
หน่ึง อยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี          
 (๑) ใหย้กคาํขอรับชาํระหน้ี        
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 (๒) อนุญาตใหไ้ดรั้บชาํระหน้ีเตม็จาํนวน       
 (๓) อนุญาตใหไ้ดรั้บชาํระหน้ีบางส่วน      
 สมาชิกกลุ่มท่ียืน่คาํขอรับชาํระหน้ีและไม่มีผูโ้ตแ้ยง้ตามวรรคหน่ึง  สมาชิกกลุ่มท่ียืน่คาํขอรับ
ชาํระหน้ี และมีผูโ้ตแ้ยง้ตามวรรคสอง หรือผูโ้ตแ้ยง้ อาจยื่นคาํร้องคดัคา้นคาํสั่งของเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีต่อศาลได ้ภายในกาํหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบคาํสั่งของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  
 คาํสั่งของศาลตามวรรคสามให้อุทธรณ์และฎีกาไดภ้ายใตบ้ทบญัญติัในภาค  ๓  อุทธรณ์
และฎีกา 
 มาตรา  ๒๒๒/๔๓  เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดย้ึดหรืออายดัทรัพยสิ์นอยา่งใดของลูกหน้ี
ตาม คาํพิพากษาในคดีอ่ืนไวแ้ทนเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาแลว้  ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดีแบบ
กลุ่มมีอาํนาจ ยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้น  
เพื่อให้ศาลมีคาํสั่ง ให้เฉล่ียทรัพยแ์ก่ทนายความฝ่ายโจทก์  โจทก์  และสมาชิกกลุ่มตามมาตรา  
๓๒๖ตามจาํนวนท่ีมีสิทธิไดรั้บ         
 ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีสมาชิกกลุ่มไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีตาม มาตรา  ๒๒๒/๔๒  ยงัไม่
เป็นท่ียุติให้ศาลท่ีได้รับคาํร้องขอเฉล่ียทรัพยต์ามวรรคหน่ึงรอการมีคาํสั่งให้เฉล่ียทรัพยไ์วก่้อน  
และเม่ือไดข้อ้ยติุ ในจาํนวนเงินดงักล่าวแลว้  ใหท้นายความฝ่ายโจทกแ์จง้ใหศ้าลนั้นทราบ  
 เม่ือศาลได้มีคาํสั่งให้เฉล่ียทรัพย์แล้ว  ให้เจ้าพนักงานบงัคบัคดีในคดีนั้นส่งเงินให้เจ้า
พนกังาน บงัคบัคดีในคดีแบบกลุ่มเพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามมาตรา  ๒๒๒/๔๔  
  มาตรา  ๒๒๒/๔๔  เม่ือจาํเลยนาํเงินหรือทรัพยสิ์นมาวางต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเม่ือ
ได ้ขายทอดตลาดหรือจาํหน่ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นของจาํเลย  หรือเม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีได้
รวบรวม ทรัพยสิ์นอ่ืนใดของจาํเลยเสร็จ  และไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัคดีแลว้  ให้เจา้
พนกังานบงัคบัคดี จ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามลาํดบั  ดงัน้ี     
  (๑) ผูมี้สิทธิไดรั้บชาํระหน้ีก่อนตามมาตรา  ๓๒๒  และมาตรา  ๓๒๔   
  (๒) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทกต์ามมาตรา  ๒๒๒/๓๗    
 (๓) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์      
  (๔) โจทก ์ สมาชิกกลุ่ม  และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพยต์ามมาตรา  ๒๒๖ 
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ส่วนที ่ ๕ อุทธรณ์และฎกีา 

 มาตรา  ๒๒๒/๔๕  ให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาล  โดย
ไม่นาํขอ้จาํกดัสิทธิเร่ืองทุนทรัพยข์องการอุทธรณ์และฎีกาในขอ้เทจ็จริงมาใชบ้งัคบั   
 มาตรา  ๒๒๒/๔๖  สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาล  
ยกเวน้ ในกรณีตามมาตรา  ๒๒๒/๔๒       
  มาตรา  ๒๒๒/๔๗  ในกรณีท่ีจาํเลยยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาให้
จาํเลย นาํค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนาํเงินมาชาํระตามคาํพิพากษาหรือหาประกนัให้
ไวต่้อศาล เฉพาะในส่วนท่ีจาํเลยตอ้งรับผิดชาํระหน้ีให้แก่โจทก์  แต่ไม่ตอ้งนาํเงินมาชาํระหรือหา
ประกนัใหไ้วต่้อศาล สาํหรับเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์    
  มาตรา  ๒๒๒/๔๘  คดีท่ีศาลชั้นตน้มีคาํสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลฎีกา หากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นตอ้งห้าม
อุทธรณ์หรือหา้มฎีกาใหย้กอุทธรณ์หรือฎีกาโดยไม่จาํตอ้งวนิิจฉยัประเด็นท่ีอุทธรณ์หรือฎีกา  แต่ถา้
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจะรับพิจารณา พิพากษาคดีท่ีตอ้งหา้มอุทธรณ์หรือหา้มฎีกาดงักล่าวนั้น
ก็ได ้

ส่วนที ่ ๖ ค่าธรรมเนียม 

 มาตรา  ๒๒๒/๔๙  ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามอตัราดงัต่อไปน้ี    
 (๑) ค่ายื่นคาํขอรับชาํระหน้ีสองร้อยบาท  แต่การขอรับชาํระหน้ีท่ีไม่เกินสองหม่ืนบาทไม่
ตอ้งเสีย ค่าธรรมเนียม         
  (๒) ค่าคดัคา้นคาํสั่งของเจา้พนกังานบงัคบัคดีต่อศาลในเร่ืองการขอรับชาํระหน้ีเร่ืองละ
สองร้อยบาท          
  (๓) ค่าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เร่ืองการขอรับชาํระหน้ี  หรือการอุทธรณ์เร่ืองเงิน
รางวลั ของทนายความ เร่ืองละสองร้อยบาท       
 (๔) ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้คิดอตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมตาม
ตาราง ทา้ยประมวลกฎหมายน้ี” 
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ภาคผนวก ข. 

ข้อก าหนดของประธานศาลฎกีาว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
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ข้อก าหนดของประธานศาลฎกีา 

ว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๒๒/๒ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๒๒/๕ วรรคสาม แห่ง
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมใหญ่ ศาลฎีกาออกขอ้กาํหนดไว ้ดงัต่อไปน้ ี 

 ขอ้ ๑ ขอ้กาํหนดน้ีเรียกวา่ “ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. ๒๕๕๙”           
 ขอ้ ๒ ขอ้กาํหนดน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ให้สํานกังานศาลยุติธรรมออกประกาศกาํหนดแบบพิมพท่ี์จาํเป็นแก่การดาํเนินคดี 
แบบกลุ่ม ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีวธีิการใดในทางธุรการเพื่อใหก้ารปฏิบติัตามขอ้กาํหนดน้ีเป็นไปโดย
เรียบร้อย ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นผูก้าํหนดวธีิการนั้น   
  ขอ้ ๔ ใหป้ระธานศาลฎีการักษาการตามขอ้กาํหนดน้ี 

      หมวด ๑ บททัว่ไป   

 ขอ้ ๕ ให้ศาลมีอาํนาจท่ีจะออกคาํสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือขอ้กาํหนดน้ีหรือตามท่ีศาลไดก้าํหนดไว ้หรือระยะเวลาท่ีเก่ียว
ด้วย วิธีพิจารณาความแพ่ง อนักาํหนดไวใ้นกฎหมายอ่ืนเพื่อให้ดาํเนินหรือมิให้ดาํเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ก่อนส้ินระยะเวลานั้นได ้เม่ือมีความจาํเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม  
 ขอ้ ๖ สํานวนความ เอกสารของคู่ความ พยานหลกัฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คาํสั่ง 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีรวมไวใ้นสํานวนความ ไม่วา่จะเป็นเอกสารตน้ฉบบัหรือสําเนาคู่ฉบบั ถา้ศาล
เห็นสมควร จะมีคาํสั่งใหเ้ก็บรักษาในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ 

หมวด ๒ 

  การขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม   

 ขอ้ ๗ โจทก์ท่ีจะขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและสมาชิกกลุ่มท่ีจะขอเขา้แทนท่ีโจทก์ ตาม
มาตรา ๒๒๒/๒๕ ตอ้งเป็นผูไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต   
 ขอ้ ๘ ในกรณีท่ีคาํฟ้องหรือคาํร้องขอใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มไม่ถูกตอ้งหรือขาดสาระสําคญั 
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ในเร่ืองใด ศาลและเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มอาจให้คาํแนะนาํแก่โจทก์เพื่อจดัทาํคาํฟ้องหรือคาํร้อง
ขอนั้น ใหถู้กตอ้งหรือชดัเจนข้ึน         
 ขอ้ ๙ ในคาํร้องขอใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่ม ใหร้ะบุขอบเขตของกลุ่มบุคคลใหช้ดัเจนเท่าท่ี จะ
สามารถระบุได้ และระบุสมาชิกกลุ่มเท่าท่ีทราบ พร้อมสถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก หมายเลข
โทรศพัท ์และท่ีอยูส่าํหรับจดัส่งเอกสารทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์เท่าท่ีทราบไวด้ว้ย  
 ขอ้ ๑๐ เม่ือไดส่้งสําเนาคาํฟ้องและคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้จาํเลยแลว้ จาํเลย 
อาจทาํคาํคดัคา้นเป็นหนงัสือยืน่ต่อศาลภายในสิบหา้วนั      
 ขอ้ ๑๑ การแกไ้ขคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มท่ีโจทกเ์สนอต่อศาลไวแ้ลว้ ให้ทาํเป็นคาํ
ร้อง ยื่นต่อศาลก่อนวนันดัไต่สวนตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่อาจย่นืคาํร้อง
ไดก่้อน วนันดัไต่สวน หรือเป็นการขอแกไ้ขในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือเป็นการแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดเล็กน้อยหรือขอ้ผิดหลงเล็กน้อย ให้ส่งสําเนาคาํร้องตามวรรคหน่ึง
ให้แก่จาํเลย จาํเลยอาจคดัคา้นการแกไ้ขคาํร้องขอ ให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มเป็นหนงัสือยน่ตื ่่อศาล
ภายในสิบหา้วนั  

    การไต่สวนค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม   

  ขอ้ ๑๒ ให้ศาลกาํหนดวนันดัไต่สวนคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มโดยเร็ว แต่
ตอ้งไม่เกิน ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่งรับคาํร้องขอ      
  ขอ้ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาํร้องขออนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ศาล
อาจกาํหนด พยานหลกัฐานท่ีจะให้คู่ความนาํเขา้ไต่สวน หรือจะแสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๒๒๒/๒๓ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร        
  หากคู่ความฝ่ายใดมีความจาํนงท่ีจะอา้งอิงเอกสารฉบบัใดหรือคาํเบิกความของ
พยานคนใด หรือจะให้ศาลตรวจบุคคล วตัถุ สถานท่ี หรืออา้งอิงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลตั้ง
หรือความเห็นของ ผูมี้ความรู้เช่ียวชาญ เพื่อเป็นพยานหลกัฐานสนบัสนุนขอ้อา้งหรือขอ้เถียงของ
ตน ให้คู่ความฝ่ายนั้น ยื่นบญัชีระบุพยานต่อศาลก่อนวนันัดไต่สวนไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั พร้อมทั้ง
สําเนาบญัชีระบุพยานดงักล่าว ในจาํนวนท่ีเพียงพอ เพื่อให้คู่ความฝ่ายอ่ืนมารับไปจากเจา้พนกังาน
ศาล   เม่ือระยะเวลาท่ีกาํหนดให้ยื่นบญัชีระบุพยานตามวรรคสองไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ห้าม
มิให้ศาล รับฟังพยานหลกัฐานใดซ่ึงคู่ความฝ่ายท่ีอา้งมิไดแ้สดงความจาํนงจะอา้งอิงพยานหลกัฐาน
นั้น เวน้แต่ ศาลเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาํร้องขออนุญาตให้
ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม เป็นไปโดยเท่ียงธรรม ใหศ้าลมีอาํนาจรับฟังพยานหลกัฐานเช่นวา่นั้นได ้  
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  ขอ้ ๑๔ ในการไต่สวนคาํร้องขออนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม คู่ความอาจยื่นคาํ
แถลง แสดงขอ้เท็จจริง ยื่นเอกสารประกอบการซักถามหรือซกัคา้น ตั้งทนายความมาซกัถามหรือ
ซกัคา้นพยาน ซกัถามผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลขอมาให้ความเห็น หรือศาลอาจให้คู่ความ
นาํสืบถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวตัถุซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ 
เพื่อใหศ้าลประกอบการพิจารณา ในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมก็ได ้ 

ทนายความของกลุ่ม 

  ขอ้ ๑๕ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าทนายความท่ีโจทก์เสนอให้เป็นทนายความ
ของกลุ่มสามารถ ดาํเนินคดีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรมไดห้รือไม่ 
ศาลอาจให้ทนายความ ท่ีโจทก์เสนอแถลงให้ศาลทราบถึงประวติั ประสบการณ์ ความเขา้ใจและ
บทบาทหนา้ท่ีของทนายความ ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ตลอดจนประมาณการระยะเวลาและการ
ทาํงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี แบบกลุ่มก็ได ้   

การตกลงก่อนได้รับอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

 ขอ้ ๑๖ หากคู่ความตกลงกนัเก่ียวกบัเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์เพื่อการประนีประนอมยอม
ความได ้ก่อนท่ีศาลจะมีคาํสั่งตามคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ให้คู่ความแถลงให้ศาลทราบถึง
เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเพื่อประกอบการพิจารณามีคาํสั่งตามคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบ
กลุ่ม ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลจะมีคาํสั่งให้ส่ง คาํ
บอกกล่าวคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม พร้อมกับแจ้งเง่ือนไขและหลักเกณฑ์เพื่อการ
ประนีประนอม ยอมความขา้งตน้ใหส้มาชิกกลุ่มทราบไปในคราวเดียวกนัก็ได ้ 

การรวมการพจิารณาค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มหลายราย 

 ขอ้ ๑๗ หากมีการยื่นคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบัสิทธิอยา่งเดียวกนัหลายราย 
ศาลจะให้รวมการพิจารณาคาํร้องขอเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัไดต่้อเม่ือสิทธิดงักล่าวเกิดจากขอ้เท็จจริง 
และหลกักฎหมายเดียวกนั และลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตามคาํร้องขอเหล่านั้นอาจรวมเขา้ดว้ยกนัได ้
แมว้่าจะมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัก็ตาม เวน้แต่กรณีท่ีศาลเห็นว่าส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบุคคล ตามคาํร้องขอเหล่านั้นอาจขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั      
 ข้อ ๑๘ ในกรณีเป็นการยื่นคาํร้องขอให้ดําเนินคดีแบบกลุ่มหลายรายในศาลเดียวกัน 
คู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องในคดีใดคดีหน่ึงดงักล่าว เพื่อขอใหมี้คาํสั่งให้
รวมการพิจารณา คาํร้องขอเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั ก่อนท่ีศาลในคดีหน่ึงมีคาํสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
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ใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่ม          
 ขอ้ ๑๙ หากเป็นการยืน่คาํร้องขอใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มหลายรายต่างศาลกนั คู่ความฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงอาจยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องต่อศาลใดศาลหน่ึงท่ีมีการยื่นคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบ
กลุ่ม เพื่อขอให้มีคาํสั่งให้รวมการพิจารณาคาํร้องขอเหล่านั้นเขา้ด้วยกนั ก่อนท่ีศาลในคดีหน่ึงมี
คาํสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่ม 

 เม่ือไดรั้บคาํร้องตามวรรคหน่ึง ให้ศาลท่ีไดรั้บคาํร้องดงักล่าวแจง้ต่อศาลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พิจารณางดการไต่สวนเป็นการชัว่คราว        
 ขอ้ ๒๐ ในกรณีตามขอ้ ๑๙ หากมีการยื่นคาํร้องให้รวมการพิจารณาในศาลมากกว่าหน่ึง
ศาล และมีศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลรวมอยู่ดว้ย ให้ศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลเป็นศาลท่ี
พิจารณา และมีคาํสั่งวา่ควรใหร้วมการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัหรือไม่ หากมีศาลท่ีมูลคดี
เกิดข้ึนในเขตศาล ดงักล่าวมากกวา่หน่ึงศาล ให้ศาลท่ีไดรั้บคาํร้องให้รวมการพิจารณาไวก่้อนเป็น
ศาลท่ีพิจารณาและมีคาํสั่ง         
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากไม่มีศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลรวมอยูด่ว้ย แต่มีศาลท่ีมีเขต
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ ทวิ  รวมอยู่ด้วย ให้ศาลท่ี
อสังหาริมทรัพยน์ั้น ตั้งอยูใ่นเขตศาลเป็นศาลท่ีพิจารณาและมีคาํสั่งวา่ควรให้รวมการพิจารณาคดีท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัหรือไม่ หากมีศาลท่ีอสังหาริมทรัพยต์ั้งอยูใ่นเขตศาลดงักล่าวมากกวา่หน่ึงศาล 
ใหศ้าลท่ีไดรั้บคาํร้องใหร้วม การพิจารณาไวก่้อนเป็นศาลท่ีพิจารณาและมีคาํสั่ง   
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากศาลท่ีรับคาํร้องขอให้รวมการพิจารณามากกวา่หน่ึงศาลนั้น คง
มี แต่เพียงศาลท่ีจาํเลยมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตศาล ให้ศาลท่ีไดรั้บคาํร้องให้รวมการพิจารณาไวก่้อน
เป็นศาล ท่ีพิจารณาและมีคาํส่ง ั        
 ขอ้ ๒๑ ในการพิจารณาคาํร้องให้รวมการพิจารณาคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มเข้า
ดว้ยกนั ศาลอาจใหผู้ร้้องแถลงถึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลท่ีจะรวมเขา้ดว้ยกนัท่ีชดัเจนเพียงพอ
เพื่อให้รู้ไดว้่า เป็นกลุ่มบุคคลใด ความสะดวก ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
คุม้ครองสิทธิของ กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม หากมีการรวมการพิจารณาคาํร้องขอ
เขา้ดว้ยกนั           
 ขอ้ ๒๒ ในกรณีท่ีมีการรวมการพิจารณาคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มหลายรายต่างศาล 
ตามขอ้ ๒๐ เขา้ดว้ยกนั หากศาลท่ีพิจารณาเห็นว่าการดาํเนินกระบวนพิจารณาในอีกศาลหน่ึงท่ีมี 
การยื่นคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มท่ีเก่ียวข้องอยู่ด้วยจะทาํให้การดาํเนินคดีแบบกลุ่มเป็น
ประโยชน์ แก่คู่ความและมีประสิทธิภาพมากกวา่ ศาลจะมีคาํสั่งใหโ้อนคดีไปยงัอีกศาลหน่ึงนั้นก็ได ้
ห้ามมิให้ศาลออกคาํสั่งให้โอนคดีตามวรรคหน่ึง เวน้แต่ศาลท่ีจะรับโอนคดีไปนั้ นได้ยินยอม
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เสียก่อน ถา้ศาลท่ีจะรับโอนคดีไม่ยินยอมก็ให้ศาลท่ีจะโอนคดีนั้นส่งเร่ืองให้ประธานศาลอุทธรณ์ช้ี
ขาด คาํสั่งของ ประธานศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด       
 ขอ้ ๒๓ การรวมการพิจารณาคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มหลายรายเขา้ดว้ยกนั เม่ือได้
ฟัง คู่ความทุกฝ่ายแลว้ ให้ศาลมีคาํสั่งให้ผูร้้องขอรายหน่ึงรายใดเป็นโจทก์ในการดาํเนินคดีแบบ
กลุ่ม โดยให ้คาํนึงถึงวา่ผูร้้องรายหน่ึงรายใดและทนายความท่ีผูร้้องรายนั้นเสนอให้เป็นทนายความ
ของกลุ่มจะสามารถ ดาํเนินคดีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรมมากกวา่
กนั ในการน้ี ศาลอาจ ทาํการไต่สวนตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้     
 การพิจารณาตามวรรคหน่ึง ศาลอาจให้ทนายความท่ีผู ้ร้องแต่ละรายเสนอให้เป็น
ทนายความ ของกลุ่มแถลงใหศ้าลทราบถึงประวติั ประสบการณ์ ความเขา้ใจและบทบาทหนา้ท่ีของ
ทนายความ ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ตลอดจนประมาณการระยะเวลาและการทาํงาน และ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี แบบกลุ่มก็ได       
 ขอ้ ๒๔ เม่ือรวมการพิจารณาคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มหลายรายเขา้ดว้ยกนัแลว้ หาก
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลตามคาํร้องขอเหล่านั้นมีขอ้แตกต่างกนั ศาลอาจให้โจทก์แกไ้ขคาํร้อง 
ขอใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มให้ครอบคลุมลกัษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลตามคาํร้องขอเหล่านั้น และคาํ
ขอบงัคบัเท่าท่ีจาํเป็น  
 

ค าส่ังศาลทีอ่นุญาต ไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

 ขอ้ ๒๕ คาํสั่งศาลท่ีอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มอาจจาํกดัขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้
ชดัเจน เพียงพอเพื่อให้รู้วา่เป็นกลุ่มบุคคลใด โดยอาจระบุหรือกาํหนดลกัษณะของผูท่ี้ไม่รวมอยูใ่น
กลุ่มบุคคล ไวด้ว้ยก็ได ้         
 ข้อ ๒๖ กรณีท่ีศาลมีคาํสั่งไม่อนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่มและต้องดําเนินกระบวน
พิจารณาต่อไป อย่างคดีสามญั ให้โจทก์แกไ้ขคาํฟ้องให้คงเหลือเฉพาะส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินกระบวนพิจารณา แบบกลุ่มก่อนท่ีจะพิจารณามีคาํสั่งรับฟ้อง  

การส่งและเผยแพร่ค าบอกกล่าวและประกาศแก่สมาชิกกลุ่ม 

  ขอ้ ๒๗ การส่งคาํบอกกล่าวคาํสั่งอนุญาตใหด้าํเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่สมาชิกกลุ่ม
ท่ีปรากฏช่ือ และท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ให้ส่งสําเนาคาํบอกกล่าวทางไปรษณียต์อบรับ หรือทาง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ถ้ามี เพื่อประโยชน์ในการส่งคาํบอกกล่าวแก่สมาชิกกลุ่ม หากจาํเลยมี
ขอ้มูลช่ือและท่ีอยู่ของบุคคล ท่ีอาจเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ในความครอบครอง ศาลจะมีคาํส่งใหั ่้
จาํเลยส่งขอ้มูลดงักล่าวใหก้็ได ้        
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 ขอ้ ๒๘ การประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลาย ศาลอาจให้โจทก์จดัทาํขอ้ความ 
สาํหรับคาํบอกกล่าวและประกาศซ่ึงมีขอ้ความตามท่ีมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรคสองกาํหนด ส่งต่อศาล
ภายใน ระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร       
  ขอ้ ๒๙ ศาลอาจกาํหนดให้เผยแพร่คาํบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ โดย
ปิดประกาศไวท่ี้ศาล ทางเว็บไซต์ของศาล สํานักงานศาลยุติธรรม หรือเว็บไซต์อ่ืนใด หรือ
ส่ือมวลชน หรือวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรอีกด้วยก็ได้ เช่น การส่งขอ้ความผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัประชุมสมาชิกกลุ่ม การกระจายเสียงทางสถานีวิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์แห่งการน้ี ศาลอาจกาํหนดให้โจทก์เสนอแผนงานในการเผยแพร่คาํบอกกล่าว และ
ประกาศท่ีจะทาํใหส้มาชิกกลุ่มทราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงก็ได ้     
 ขอ้ ๓๐ ขอ้ความในคาํบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ ท่ีแสดงถึงคาํฟ้อง โดย
ย่อลกัษณะของกลุ่มบุคคล สิทธิของสมาชิกกลุ่ม ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม และผล
ของ คาํพิพากษาท่ีจะผูกพนัสมาชิกกลุ่มตอ้งมีสาระสําคญัครบถว้น และใช้ถอ้ยคาํท่ีทาํให้สมาชิก
กลุ่มเขา้ใจได ้

การออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

  ขอ้ ๓๑ สมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 
๒๒๒/๑๕ (๖) ไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล และศาลจะอนุญาตไดเ้ม่ือสมาชิกกลุ่มผูน้ั้น 
มิไดจ้งใจหรือมีเหตุอนัสมควร 

 

หมวด ๓ 

การพจิารณาคดีแบบกลุ่ม 

การขอใช้สิทธิของสมาชิกทีไ่ม่ออกจากกลุ่ม 

 ขอ้ ๓๒ สมาชิกกลุ่มท่ีประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๒๒๒/๑๗ (๒) ถึง (๗) ให้แสดง
ขอ้เทจ็จริง เบ้ืองตน้ท่ีทาํใหเ้ห็นไดว้า่ตนยงัไม่เคยใชสิ้ทธิดงักล่าวมาก่อน และมีลกัษณะเฉพาะตามท่ี
ระบุไวส้ําหรับ กลุ่มบุคคลท่ีศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือ
หลกัฐานประกอบ ถา้มี รวมไวใ้นการร้องขอหรือการดาํเนินการเพื่อใชสิ้ทธินั้นดว้ย 
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การจ าหน่ายคดีของสมาชิกกลุ่มทีฟ้่องไว้ 

 ขอ้ ๓๓ กรณีท่ีศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มและสมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจาก 
การเป็นสมาชิกกลุ่มไดย้ื่นฟ้องคดีไวก่้อนส้ินกาํหนดระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุ่ม เม่ือ
ความ ปรากฏต่อศาลหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ ใหศ้าลท่ีไดรั้บฟ้องไวน้ั้นมีคาํสั่งจาํหน่ายคดี
ออกจาก สารบบความ กรณีตามวรรคหน่ึง หากขอ้เทจ็จริงเป็นท่ีสงสัยวา่โจทกใ์นคดีท่ีไดย้ืน่ฟ้องไว้
นั้นเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือไม่ ศาลอาจไต่สวนตามท่ีเห็นสมควรก่อนมีคาํสั่งก็ได ้ 

การจัดหาทนายความคนใหม่ระหว่างการพจิารณา 

 ขอ้ ๓๔ กรณีท่ีความปรากฏต่อศาลในระหว่างการพิจารณาว่า ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่
สามารถ ดาํเนินคดีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม หรือทนายความฝ่าย
โจทก์ขอถอนตวัจากการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลอาจมีคาํสั่งให้โจทก์จดัหาทนายความคนใหม่มา
ดาํเนินคดีแทนภายใน ระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด       
 หากโจทก์ไม่จดัหาทนายความคนใหม่ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ศาลประกาศ 
ให้สมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความคนใหม่มาดาํเนินคดีแทนภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด โดยให้นาํ
ขอ้ ๒๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม        
  ประกาศตามวรรคสองตอ้งระบุถึงผลของการท่ีศาลอาจสั่งยกเลิกการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 
และดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ หากไม่มีการจัดหาทนายความคนใหม่มา
ดาํเนินคดีแทน ภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด 

การเข้าแทนทีโ่จทก์ 

 ขอ้ ๓๕ กรณีท่ีตอ้งมีการเขา้แทนท่ีโจทกต์ามมาตรา ๒๒๒/๒๕ ใหศ้าลส่งคาํบอกกล่าว ให้
สมาชิกกลุ่มเท่าท่ีทราบ กบัประกาศโดยใช้วิธีการตามท่ีเห็นสมควร ให้สมาชิกกลุ่มยื่นคาํขอเขา้
แทนท่ีโจทก ์ภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด และใหร้ะบุดว้ยวา่ หากไม่มีการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก์ 
ศาลจะมีคาํสั่งยกเลิก การดาํเนินคดีแบบกลุ่มและให้ดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอยา่งคดีสามญั 
ตลอดจนวิธีการตรวจสอบ คาํขอเขา้แทนท่ีโจทก์ กาํหนดเวลายื่นคาํคดัคา้นคาํขอเขา้แทนท่ีโจทก์ 
และวนันดัไต่สวนคาํขอเขา้แทนท่ีโจทก ์       
 เม่ือมีผูย้ื่นคาํคดัคา้นคาํขอเขา้แทนท่ีโจทก์ ให้ส่งสําเนาคาํคดัคา้นนั้นให้แก่ผูข้อเขา้แทนท่ี
โจทก ์ทนายโจทกแ์ละจาํเลย กบัประกาศโดยใชว้ธีิการตามท่ีเห็นสมควร   
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การยกเลกิการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

 ขอ้ ๓๖ หากการดาํเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่คุม้ครองหรือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มอยา่ง
เพียงพอ หรือไม่มีความจาํเป็นท่ีจะดาํเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป เม่ือความปรากฏต่อศาลหรือตามคาํ
แถลงของคู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ก่อนท่ีศาลจะพิจารณามีคาํสั่งยกเลิกการดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้
ศาลฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อน และปิดประกาศแจง้กรณีดงักล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบไวท่ี้ศาล กบั
ประกาศโดยใชว้ธีิการท่ีกาํหนด และศาลอาจไต่สวนตามท่ีเห็นสมควร    
 สมาชิกกลุ่มอาจยืน่คาํแถลงใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึง ก็ได ้ 

การไกล่เกลีย่และประนีประนอมยอมความ 

 ขอ้ ๓๗ ศาลอาจนดัพร้อมให้คู่ความมาร่วมการไกล่เกล่ีย โดยให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
หรือผูป้ระนีประนอมประจาํศาลเป็นผูไ้กล่เกล่ียใหคู้่ความไดเ้จรจาตกลงกนัก็ได ้  
  ถา้คู่ความมีความประสงคร่์วมกนัจะให้บุคคลใดเป็นผูไ้กล่เกล่ีย ให้แจง้ต่อเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่ม พร้อมสถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลนั้น ศาลอาจมอบหมายให้เจา้
พนกังานคดีแบบกลุ่ม ติดต่อไปยงับุคคลดงักล่าวเพื่อให้มาทาํหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย หากไม่สามารถ
ดาํเนินการไดห้รือบุคคลนั้น ไม่ยอมรับเป็นผูไ้กล่เกล่ียหรือการกระทาํเช่นนั้นจะทาํให้คดีเน่ินช้า
เสียหาย ให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม หรือผูป้ระนีประนอมประจาํศาลดาํเนินการไกล่เกล่ียต่อไป 
 ขอ้ ๓๘ ในกรณีท่ีคู่ความตกลงกนัได ้คู่ความอาจตกลงกนัเสนอจาํนวนเงินรางวลัท่ีจาํเลย 
จะตอ้งชาํระให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลตามมาตรา ๒๒๒/
๓๗ ก็ได้ ในเบ้ืองต้นให้ถือว่าจาํนวนเงินรางวลัดังกล่าวเป็นจาํนวนท่ีเหมาะสม เวน้แต่ปรากฏ
พฤติการณ์แสดง ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน   

การพจิารณาการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความก่อนส่งค าบอกกล่าวและประกาศ 

 ขอ้ ๓๙ ก่อนส่งคาํบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๓๑ ประกอบมาตรา ๒๒๒/
๒๙ ศาลอาจนดัไต่สวนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็น
แห่งคดี ท่ีคู่ความเสนอขออนุญาต        
 หากเห็นวา่ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขใดในการตกลงหรือประนีประนอมยอมความนั้นจะไม่
เป็นธรรม หรือเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม ศาลอาจให้คู่ความทบทวนขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไข
ดงักล่าวก็ได ้          
 ขอ้ ๔๐ ภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลาให้สมาชิกกลุ่มคดัคา้นหรือแจง้ความประสงค์ออก
จาก การเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๒๙ ศาลอาจนดัไต่สวนเพื่อพิจารณาความเป็นธรรมและ
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เป็นประโยชน์ ของการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี โดยใหแ้จง้วนั
นดัไต่สวนให้คู่ความ และสมาชิกกลุ่มท่ีคดัคา้นทราบดว้ย กบัประกาศโดยวิธีการตามท่ีเห็นสมควร 
 ความในวรรคหน่ึงให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีโจทก์จะถอนฟ้องตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ หรือจะ
เสนอ ขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาดตามมาตรา ๒๒๒/๓๐ ดว้ยโดยอนุโลม  
  ขอ้ ๔๑ ในการไต่สวนหรือพิจารณามีคาํสั่งเก่ียวกบัการขออนุญาตให้มีการตกลงกนัหรือ 
ประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๒๒๒/๒๙ ศาลอาจใหผู้ท้รงคุณวุฒิหรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความคุม้ครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม ความสามารถของ
จาํเลย ในการชดใชค้่าเสียหาย ความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ของขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัหรือ ประนีประนอมยอมความกนั ความเหมาะสมของมาตรการแกไ้ขเยียวยาหรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน หรือหลกัเกณฑ์และวธีิการคาํนวณในการชาํระเงินให้สมาชิกกลุ่ม หรือเร่ืองอ่ืนใด
ตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได ้     

การตรวจสอบพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยาน 

 ขอ้ ๔๒ ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่มีความจาํเป็นเพื่อใหไ้ดค้วามชดัแจง้ในขอ้เท็จจริงแห่งคดี ศาล
อาจมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มดาํเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบพยานหลกัฐานอนัเป็น 
ประเด็นแห่งคดี ลกัษณะโดยชดัเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยท่ีจะตอ้งผูกพนัตามคาํพิพากษา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการคาํนวณในการชําระเงินให้สมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาและการทาํงานของ
ทนายความฝ่ายโจทก ์ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์แก่การพิจารณา พิพากษาคดี        
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มอาจประสานงานไปยงั
หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอให้ตรวจพิสูจน์หรือขอขอ้มูลท่ีจาํเป็น หรือมีหนังสือเรียกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงมาใหข้อ้มูล หรือจดัส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการดาํเนินการ แลว้จดัทาํรายงานเสนอต่อศาล 
โดยอาจระบุถึงพยานหลักฐาน ท่ีศาลเห็นสมควรเรียกมาสืบเพิ่มเติมหรือผู ้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลสมควรรับฟังความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา ๒๒๒/๒๓
 ขอ้ ๔๓ พยานหลกัฐานหรือความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญตามรายงานของ เจา้
พนักงานคดีแบบกลุ่มตามขอ้ ๔๒ ให้ศาลแจง้ให้คู่ความทราบก่อนการสืบพยานนั้นตามสมควร 
เพื่อให้ คู่ความมีโอกาสโตแ้ยง้พยานหลกัฐานดงักล่าวหรือเรียกผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายตน
มาให ้ความเห็นโตแ้ยง้หรือเพิ่มเติมได       
 ขอ้ ๔๔ ศาลอาจใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางในการ
ซกัถาม พยานก็ได ้         
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 ขอ้ ๔๕ ในกรณีท่ีมีการบนัทึกคาํพยานโดยใชว้ธีิการบนัทึกลงในวสัดุ ซ่ึงสามารถถ่ายทอด
เป็นภาพ หรือเสียงหรือโดยใชว้ิธีการอ่ืนใด ซ่ึงคู่ความและพยานสามารถตรวจสอบถึงความถูกตอ้ง
ของบนัทึก การเบิกความนั้นได ้ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ศาลอาจมอบหมายใหเ้จา้
พนักงานคดี แบบกลุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้ความท่ีบนัทึก ตลอดจนการจดัทาํ
สาํเนาขอ้ความดงักล่าว เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือส่ิงบนัทึกอยา่งอ่ืน    
  ขอ้ ๔๖ ศาลอาจมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มช่วยตรวจสอบและดูแลให้คู่ความ 
ดาํเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ให้รายงานต่อศาลพร้อมด้วย
แนวทาง แกไ้ขโดยเร็ว เพื่อใหศ้าลพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

หมวด ๔ ค าพพิากษาและการบังคับคดี 

การชดใช้และการเยยีวยาแก่สมาชิกกลุ่ม 

 ขอ้ ๔๗ ในกรณีท่ีมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยตามมาตรา ๒๒๒/๒๔ ใหศ้าลกาํหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ คาํนวณในการชาํระเงิน หรือมาตรการแกไ้ขเยียวยาให้แก่สมาชิกในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มให้
ชดัเจนดว้ย           
 ขอ้ ๔๘ ในกรณีท่ีความปรากฏต่อศาลว่า การแกไ้ขเยียวยาให้สมาชิกกลุ่มเป็นเงินอาจไม่
เหมาะสม เพราะเหตุท่ีเงินซ่ึงสมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะมีสิทธิไดรั้บมีจาํนวนน้อยและมีภาระในการ
พิสูจน์เพื่อขอรับ ชาํระหน้ีจนอาจไม่คุม้ค่าท่ีสมาชิกกลุ่มจะยื่นคาํขอรับชาํระหน้ี ศาลอาจกาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ในการปฏิบติัตามคาํพิพากษาใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บการเยยีวยาตามท่ี
ศาลเห็นสมควร แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเยียวยาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินคดีแบบกลุ่มและส่วนไดเ้สีย ของสมาชิกกลุ่ม และทาํให้สมาชิกกลุ่มมี
โอกาสไดรั้บประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง   

ข้อขัดข้องในการบังคับตามค าพพิากษาหรือค าส่ัง 

 ขอ้ ๔๙ ในกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๓๘ หรือปรากฏว่ามีข้อขดัข้องในการบงัคบัตามคาํ
พิพากษา หรือคําสั่ง ศาลอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มตรวจสอบและรายงาน
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั กรณีดงักล่าว รวมทั้งแนวทางแก้ไขหรือความจาํเป็นท่ีจะต้องออกคาํบังคบั
เพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตาม คาํพิพากษา        
 ให้ศาลฟังคู่ความหรือสมาชิกกลุ่มเท่าท่ีทาํไดป้ระกอบรายงานขอ้เท็จจริงของเจา้พนกังาน
คดี แบบกลุ่มตามวรรคหน่ึง ก่อนท่ีจะออกคาํสั่งในเร่ืองนั้น 
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การจัดหาทนายความใหม่ระหว่างการบังคับคดี 

  ขอ้ ๕๐ หากความปรากฏต่อศาลว่าทนายความของกลุ่มไม่สามารถดาํเนินการบงัคบัคดี 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม ศาลอาจมีคาํสั่งให้โจทก์และ 
สมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความคนใหม่มาดาํเนินการบงัคบัคดีต่อไปได ้การส่งคาํสั่งและประกาศให้
สมาชิกกลุ่ม จดัหาทนายความคนใหม่มาดาํเนินการบงัคบัคดี ทั้งน้ี ให้นาํวิธีการตามขอ้ ๓๔ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม         
 กรณีตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลกาํหนดจาํนวนเงินรางวลัแก่ทนายความคนเดิมและคนใหม่ตาม
สัดส่วน ของการทาํงานและค่าใชจ่้ายท่ีทนายความแต่ละคนเสียไป     
 ในระหวา่งจดัหาทนายความของกลุ่มคนใหม่ตามวรรคหน่ึง ศาลอาจมีคาํสั่งใหเ้จา้พนกังาน
บงัคบัคดีระงบัการจ่ายเงินรางวลัตามมาตรา ๒๒๒/๔๔ (๒) ไวก่้อนจนกวา่จะมีคาํสั่งตั้งทนายความ
ของกลุ่มคนใหม่ก็ได ้         
 ขอ้ ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดจาํนวนเงินรางวลัตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ ศาลอาจให้ 
ทนายความของกลุ่ม รวมทั้งทนายความของกลุ่มคนเดิมกรณีมีการเปล่ียนทนายความตามขอ้ ๓๔ 
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาและการทาํงานของทนายความดว้ยก็ได ้   
    

   การโต้แย้งและการสอบสวนค าขอรับช าระหนี้   

 ขอ้ ๕๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทาํให้คู่ความและสมาชิกกลุ่มไม่อาจตรวจและโตแ้ยง้
คาํขอรับ ชาํระหน้ีของสมาชิกกลุ่มผูย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีไดภ้ายในกาํหนด และคู่ความหรือสมาชิก
กลุ่มขอขยาย กาํหนดเวลาตามมาตรา  ๒๒๒/๔๐ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีคาํสั่งใหข้ยายระยะเวลา
ดงักล่าวไดต้ามท่ี เห็นสมควร         
 ข้อ ๕๓ ในการสอบสวนเร่ืองคาํขอรับชําระหน้ี เจ้าพนักงานบังคบัคดีอาจให้คู่ความ 
สมาชิกกลุ่ม ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํหรือส่งเอกสารใดๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได ้
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หมวด ๕  

อุทธรณ์และฎกีา 

 ขอ้ ๕๔ การอุทธรณ์คาํสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มให้ทาํเป็นหนงัสือ 
ยื่นต่อศาลชั้นตน้ซ่ึงมีคาํสั่งภายในกาํหนดเวลาเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่ง พร้อมสําเนาอุทธรณ์
เพื่อส่ง ใหแ้ก่จาํเลยอุทธรณ์        
 จาํเลยอุทธรณ์อาจยื่นคาํแกอุ้ทธรณ์คาํสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มได้
ภายใน กาํหนดเวลาเจด็วนันบัแต่วนัส่งสาํเนาอุทธรณ 

 ขอ้ ๕๕ ในกรณีท่ีคู่ความหรือทนายความของกลุ่มอุทธรณ์หรือฎีกาคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง
ของศาล ใหป้ระกาศแจง้ใหส้มาชิกกลุ่มทราบ ทั้งน้ี ใหน้าํขอ้ ๒๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 ขอ้ ๕๖ ใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว หากพน้กาํหนดหน่ึงปี นบั
แต่วนัท่ีนาํคดีลงสารบบความ ก็ใหบ้นัทึกเหตุแห่งพฤติการณ์พิเศษท่ีล่าชา้ไวใ้นสาํนวน 

 

     ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       วรีะพล ตั้งสุวรรณ   
                     ประธานศาลฎีกา 
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ภาคผนวก ค. 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. ท่านอรพงษ ์ศิริกานตน์นท ์ ประธานแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 

2. ดร.ชชัชม อรรฆภิญญ ์ รองอธิบดีสาํนกังานต่างประเทศ สาํนกังานอยัการสูงสุด   

3. นายวรีะชยั มะลิวลัย ์ อยัการจงัหวดัประจาํสาํนกังานอยัการสูงสุด 

4. ศาสตราจารย ์ดร. อาํนาจ วงศบ์ณัฑิต อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. ศาสตราจารย ์ณรงค ์ใจหาญ  อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

6. รองศาสตราจารย ์ดร. อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

7. วา่ท่ีร้อยตรี สมชาย อามีน  นายกสมาคมนกักฎหมายคุม้ครองสิทธิและส่ิงแวดลอ้ม 

8. นายสุรชยั ตรงงาม   ทนายความ มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม 

9. นางสาว ส. รัตนมณี พลกลา้  ทนายความ 

10. นางสาวดาวลั จนัทรหสัดี  มูลนิธิบูรณนิเวศ 

11. ดร.ศรีสุวรรณ จรรยา   นายกสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน 

12. นายผดุงศกัด์ิ เทียนไพโรจน์  ท่ีปรึกษาสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน 

13. นายบรรลูน ร่ืนรมย ์   ท่ีปรึกษาประธานชมรมมาบชลูดและชุมชนมาบชลูดกลาง  
     มาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

14. นายจาํนงค ์จอ้ยทองมูล  ประธานชุมชนมาบชะลูดกลาง มาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

15. นางจีรภา มหาเทพ   ประธานชุมชนมาบชะลูดกลาง มาบตาพุด จงัหวดัระยอง 


