
การดําเนินคดีแบบกลุ่ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

หมวด ๔ 

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑



ที่มา

• วิธีพิจารณาในศาลคอมมอนลอว์ 

• อังกฤษศตววษที่ ๑๓ (Group Litigation) 

• West v. Randall (29 F. Cas. 718 (R.I. 1820))



กฎหมายในสหรัฐอเมริกา

FRCP Rule 23 

The Class Action Fairness Act 2005



วัตถุประสงค์

เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่แตกต่างกันของคําพิพากษาในคดีที่
มีมูลเหตุอย่างเดียวกัน 

เพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการฟ้องคดีที่ความเสียหายมี
จํานวนไม่มาก ซึ่งไม่คุ้มคา่กับการฟ้องคดี



เงื่อนไขของการดําเนินคดีแบบกลุม่

Rule 23(a)  กําหนดไว้ 4 ประการ 

 23(a)(1) numerosity จํานวนสมาชิกมากจนไม่สะดวกที่จะ
ดําเนินคดีแพ่งสามัญ 

 23(a)(2) commonality ปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายร่วม
กัน 

 23(a)(3) typicality ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เปน็อย่างเดียวกัน 

 23(a)(4) adequacy ความสามารถอย่างเพียงพอของผู้แทน
กลุ่มหรือทนายความของกลุ่ม



ประเภทคดี

Rule 23(b) กําหนดไว้ 4 ประเภท 

1. 23(b)(1)(A) 

2. 23(b)(1)(B) 

3. 23(b)(2) 

4. 23(b)(3)



ประเภทของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
❖ คดีที่จําเลยเสี่ยงต่อการรับผลทางคดีที่แตกต่างกัน 

❖ สมาชิกกลุม่อาจไดร้ับการเยียวยาความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม (limited 
fund) 

❖ คดีที่ต้องการ injunctive relief หรือ declaratory relief ของศาลเพื่อประโยชน์
แก่สมาชิกกลุ่ม 

❖ คดีทั่วไปที่โจทกเ์ป็นผู้แทนเรียกร้องคา่เสียหายแก่สมาชิกกลุ่มหรือฟ้องจําเลย
กับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ชําระค่าเสียหายแก่โจทก์ ซึ่งต้องพิจารณา 

๑. ปัญหาข้อกฎหมายหรือขอ้เท็จจริงร่วมกันในคดีเหนือกวา่ของส่วนบุคคล 

๒. การดําเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวิธีที่เหนือกว่าวิธีอื่นเพื่อความเปน็ธรรมและ
ประสิทธิภาพของกระบวนพิจารณา



ลักษณะคดีที่อาจมีการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

❖ สิทธิผู้บริโภค (Consumer Rights) 

❖ หลักทรัพย์และการแข่งขันทางการค้า (Securities and 
Antitrust) 

❖ สิ่งแวดลอ้ม (Environmental) 

❖ ละเมิดที่มีผู้เสียหายจํานวนมาก (Mass Torts) 

❖ สิทธิพลเมือง (Civil Rights)



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

❖ ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน้ หมวด ๔ การ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

❖  มาตรา ๒๒๒/๑ ถึง มาตรา ๒๒๒/๔๙



เงื่อนไขตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ ใช้ในทุกประเภทของคดีแพ่ง ได้แก่ สัญญา  ละเมิด  และคดีพิเศษ
อื่น เช่น  คดีผู้บริโภค  คดีสิ่งแวดล้อม  คดีทรัพย์สินทางปัญญา  
คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 

❖ เป็นการดําเนินคดีวิสามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

❖ มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มโดยฝ่ายโจทก์เท่านั้น 

❖ ศาลแขวงไมม่ีอํานาจพิจารณาคดีแบบกลุ่ม



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ มักเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (ผู้เสียหายมีจํานวนมาก) 

❖ สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

❖ ศาลต้องมีบทบาทในการคุ้มครองดูและประโยชน์แกคู่่ความที่
เป็นกลุ่มยิ่งกว่าคดีแพ่งทั่วไป 

❖ การดําเนินกระบวนพิจารณาทุกขั้นตอนตอ้งได้รับความเห็น
ชอบจากศาล



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ คําพิพากษาผูกพันสมาชิกกลุ่มทุกคนที่ไม่ได้ขอออกจากการ
เป็นสมาชิกกลุม่ 

❖ บทบาทของทนายความฝ่ายคู่ความที่เป็นกลุ่มมีความสําคัญ 

❖ ค่าทนายความมีวิธีการคิดแบบใหม่ (เงินรางวัลทนาย) 

❖ วิธีการบังคับคดีที่แตกต่างไปจากคดีแพ่งสามัญ



ข้อแตกตา่งระหว่างไทยและอเมริกัน

อเมริกัน 

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มฝ่าย
โจทก์และฝ่ายจําเลย 

❖ กําหนดประเภทของคดีแบบกลุ่ม  

❖ คดีบางประเภทสมาชิกกลุ่มออก
จากกลุ่มไม่ไดแ้ละไม่ต้องส่งคํา
บอกกล่าว 

ไทย 

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มฝ่าย
โจทก์เท่านั้น 

❖ ไม่กําหนดประเภทคดีแบบกลุ่ม  

❖ สมาชิกกลุ่มสามารถออกจาก
กลุ่มไดแ้ละต้องส่งคําบอกกล่าว
เสมอ



กลุ่มบุคคล

• บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปและไม่จํากัดจํานวนสูงสุด 

• สิทธิที่จะเรียกร้องฝ่ายจําเลยเหมือนกันทุกคน 

• โดยอาศัยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างเดียวกัน 

• อยู่ในสถานะเดียวกันทุกคน เช่น ผู้บริโภค ผู้ซื้อ ลูกจ้าง 

• ความเสียหายอาจไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันทุกคน



การแบ่งกลุ่มย่อย

• มาตรา ๒๒๒/๒๔ 

• เป็นอํานาจศาลชั้นต้น 

• ใช้ในกรณีที่ความเสียหายบุคคลในกลุม่แตกต่างกัน 

• คําสั่งศาลชั้นต้นเป็นที่สุด



สมาชิกกลุ่ม

• บุคคลแต่ละคนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่โจทก์ได้
กําหนดขอบเขตของกลุ่มตามที่โจทก์กําหนดขอบเขตใน
คําร้องขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุ่ม (มาตรา 
๒๒๒/๑๒(๒)) หรือศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดี
แบบกลุ่ม (มาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสอง)



โจทก์ในคดีแบบกลุ่ม

• ต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม (มาตรา ๒๒๒/๘ และ 
๒๒๒/๑๒(๕)) 

• ได้สิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มมาโดยชอบ (ข้อกําหนดฯ 
ข้อ ๗)



โจทก์ได้แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน

ของกลุ่มบุคคลที่ช
ัดเจนเพียงพอเพื่อ

ให้รู้ได้วา่

เป็นกลุ่มบุคคลใด (222/12(2))

คําฟ้องต
้องแสดง

โดยแจ้งช
ัดถึงขอ้อ

้างที่

อาศัยเป็น
หลักแห่ง

ข้อหาขอ
งกลุ่มบุค

คลที่มี

ลักษณะเดียวกับ
โจทก์ (222/10)

โจทก์ได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์เป็น
สมาชิกกลุ่ม (222/12(5))



คําขอและคําฟ้อง
ในคําร้องขอ โจทก์ต้องแสดงเหตุผลตามสมควรที่ศาลจะอนุญาต
ให้ดําเนินคดีแบบกลุม่ (ม. ๒๒๒/๙ วรรคสองและขอ้กําหนดฯ ข้อ 
๙) 

คําฟ้องตอ้งครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด (ม. ๒๒๒/๑๐ วรรค
หนึ่งและข้อกําหนดฯ ข้อ ๘) 

โจทก์ต้องยื่นคําร้องขอพร้อมคําฟอ้งตอ่ศาล (ม. ๒๒๒/๙ วรรค
หนึ่ง) 

โจทก์เสียคา่ขึ้นศาลเฉพาะส่วนของโจทก์ (ม. ๒๒๒/๑๐ วรรคสอง)



การพิจารณาของศาล

จัดสง่สําเนาคําฟอ้งและคําร้องให้จําเลย 

ฟังคู่ความทุกฝ่าย 

ต้องไต่สวนให้เป็นที่พอใจตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 
222/12  

ดําเนินการตาม ป.ว.พ. และข้อกําหนดของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม



ขั้นตอนการพิจารณาของศาล



โจทก์สมาชิกกลุ่ม ศาลคดีแพ่ง
๑.คําฟ้อง

๒.คําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุม่
พิจารณาข้อ ๒ ก่อน

ไต่สวน ม.๒๒๒/๑๒

อนุญาต ไม่อนุญาต

พิจารณารับ ๑

ดําเนินคดี 
แบบสามัญ

ดําเนินคดี 
แบบกลุ่ม

พิจารณารับ ๑



ศาลอนุญาต ประกาศ
ออกจากสมาชิก 

กลุ่ม

หนังสือพิมพ์

สื่อวิทยุโทรทัศน์
ไปรษณีย์ตอบรับ

วิธีการอื่น

ยกเลิกการดําเนิน 
คดีแบบกลุ่ม

จําเลยยื่น 
คําให้การ

โจทก์วางเงิน 
ค่าใช้จ่าย

วันนัดพร้อม

สืบพยาน

ไกล่เกลี่ย อนุญาโตฯ

ตรวจพยานหลักฐาน

ยื่นบัญชี 
ระบุพยาน

ประนีประนอม 
ยอมความ

พิพากษาบังคับคดี



สิทธิของสมาชิกกลุ่ม

• ได้รับคําบอกกล่าวคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
(มาตรา ๒๒๒/๑๕) 

• ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม (มาตรา ๒๒๒/๑๖) 

• ตามมาตรา ๒๒๒/๑๗



ข้อจํากัดของสมาชิกกลุ่ม

• ฟ้องจําเลยในคดีแบบกลุ่มเป็นอีกคดีหนึ่ง (มาตรา 
๒๒๒/๑๘ วรรคหนึ่ง) 

• หากฟ้องไว้ก่อนพน้กําหนดระยะเวลาของการออกจาก
สมาชิกกลุ่ม ศาลต้องจําหน่ายคดี (มาตรา ๒๒๒/๑๘ 
วรรคสอง)



คําบอกกล่าว 
(มาตรา ๒๒๒/๑๕)

• มีรายการตามที่กฎหมายกําหนด 

• วิธีการแจง้สมาชิกกลุม่ 

• ส่งคําบอกกลา่วคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุม่
เท่าที่ทราบ 

• ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายเปน็เวลาสามวันติดต่อ
กัน 

• สื่อมวลชนอื่น 

• หรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร



การยกเลิกดําเนินคดีแบบกลุ่ม
• โจทก์ไม่วางเงินคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (มาตรา ๒๒๒/๑๔ วรรคหนึ่ง) 

• กรณีตามมาตรา ๒๒๒/๑๙ 

• การดําเนินคดีแบบกลุม่ไม่คุม้ครองหรือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่ม
อย่างเพียงพอ 

• ไม่มีความจําเป็นที่จะดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

• โจทก์และสมาชิกไมจ่ัดหาทนายความกลุ่มคนใหม ่

• ศาลไม่อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเข้าแทนที่โจทก์หรือไม่มีการร้องขอเข้า
แทนที่โจทก์ (มาตรา ๒๒๒/๒๖)



การเข้าแทนที่โจทก์ 
(มาตรา ๒๒๒/๒๕)

(๑) เมื่อโจทก์มิได้มีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 

(๒) เมื่อโจทกม์รณะหรือตกเปน็ผูไ้รค้วามสามารถ 

(๓) เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก ์

(๔) เมื่อโจทกท์ิ้งฟ้อง 

(๕) เมื่อคูค่วามทั้งสองฝ่ายหรือโจทก์ขาดนัดพิจารณา 

(๖) เมื่อโจทก์ไมน่ําพยานหลักฐานมาสืบตามมาตรา ๒๒๒/๒๒ 

(๗) เมื่อโจทก์รอ้งขอต่อศาลว่าไมป่ระสงค์ที่จะเปน็โจทกด์ําเนินคดีแทนกลุ่มอีกต่อไป



การอุทธรณ์ฎีกา
คําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่มตาม
มาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสาม 

คําสั่งหรือคําพิพากษาในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา 
๒๒๒/๔๕ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๒๒๒/๔๒ 

สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๒๒๒/๔๒



ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม



กฎหมายที่ให้อํานาจ

ป.ว.พ. มาตรา 222/2 วรรคหนึ่ง 

ป.ว.พ. มาตรา 222/5 วรรคสาม



เนื้อหาในข้อกําหนด

การแบ่งหมวดเป็นไปตาม ป.ว.พ. ว่าด้วยการดําเนินคดี
แบบกลุ่ม 

มีหัวข้อย่อยในแต่ละหมวดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา



บททั่วไป

หมวด ๑



อํานาจศาล (ข้อ ๕)

• ขยายหรือย่นระยะเวลา 

• ใน ป.ว.พ. หรือขอ้กําหนด หรือที่ศาลกําหนด หรือใน
กฎหมายอื่น 

• เพื่อดําเนินการหรือมิให้ดําเนินการก่อนสิ้นระยะเวลานั้น 

• เมื่อจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม



การเก็บรักษาเอกสาร (ข้อ ๖)

สํานวนความ เอกสาร พยานหลักฐาน รายงานกระบวน
พิจารณา คําสั่ง หรือเอกสารใด ในสํานวน 

ทั้งต้นฉบับและสําเนา 

เมื่อศาลเห็นสมควร 

สั่งให้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้



การขออนุญาตให้ดําเนินคดี
แบบกลุม่

หมวด ๒



โจทก์ผู้แทนกลุ่ม (ข้อ ๗)

โจทก์และสมาชิกที่ขอเข้าแทนที่โจทก์ต้องได้สิทธิการเป็น
สมาชิกโดยสุจริต



คําร้องขออนุญาต (ข้อ ๙)

ต้องระบุ 

ขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจน 

สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบ 

สถานที่ติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล)



คําร้องขออนุญาต (ข้อ ๘)

หากคําฟอ้งหรือคําร้องฯ ไม่ถูกต้องหรือขาดสาระ
สําคัญ 

ศาลหรือเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มอาจให้คําแนะนํา 

เพื่อให้โจทก์ทําให้ถูกต้องชัดเจน 

(ทางปฏิบัติ ศาลน่าจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีแบบ
กลุ่มตรวจคําฟ้องและคําร้องฯ ก่อน)



คําร้องขอนุญาต (ข้อ ๑๑)

หากโจทก์ต้องการแก้ไขคําร้องฯ  

ให้ทําคําร้องขอแก้ไข 

ก่อนวันนัดไต่สวนตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ 

เว้นแต่ มีเหตุสมควร หรือเกี่ยวกับความสงบเรียบรอ้ยของ
ประชาชน หรือเปน็ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย



สิทธิของจําเลย (ข้อ ๑๐)

คัดค้านการขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

เป็นหนังสือ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับสําเนาคําฟ้องและคํารอ้งฯ



สิทธิของจําเลย (ข้อ ๑๐)

คัดค้านการขอแก้ไขคําร้องขออนุญาตดําเนินคดีแบบ
กลุ่ม 

เป็นหนังสือ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับสําเนาคําร้องขอแก้ไขฯ



วันไต่สวน (ข้อ ๑๒)

ศาลต้องกําหนดโดยเร็ว 

ต้องไมเ่กิน ๔๕ วันนับแต่วันสั่งรับคําร้องฯ (ไม่ได้นับแต่
วันยื่นคําร้องฯ)



กระบวนการไต่สวน (ข้อ ๑๓)

ศาลกําหนดพยานหลักฐานทีคู่่ความต้องไตส่วนหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๒๒/๒๓ 

คู่ความตอ้งยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมสําเนาก่อนวัน
ไต่สวนไม่นอ้ยกวา่ ๗ วัน 

ห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานของคู่ความที่ไมไ่ด้ยื่น
บัญชีระบุพยาน เว้นแตม่ีเหตุสมควรหรือเพื่อความเที่ยง
ธรรม



กระบวนการไต่สวน (ข้อ ๑๔)
คู่ความมีสิทธิ 

ยื่นคําแถลงแสดงข้อเท็จจริง 

ยื่นเอกสารประกอบการซักถามหรือการซักค้าน 

ตั้งทนายความมาซักถามหรือซักค้านพยาน  ซักถาม
พยานผู้ทรงคุณวุฒิหรือพยานผู้เชี่ยวชาญของศาล 

ศาลให้คู่ความนําสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นตามมาตรา ๒๒๒/๑๒



ทนายความของกลุ่ม (ข้อ ๑๕)
การพิจารณาความสามารถของทนายความของกลุ่ม 

ศาลอาจใหท้นายความแถลงเกี่ยวกับ 

ประวัติ  

ประสบการณ์  

ความเข้าใจและบทบาทหนา้ที่  

กําหนดระยะเวลา การทํางาน  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี



การตกลงยอมความ (ข้อ ๑๖)
คู่ความตกลงยอมความกันไดก้่อนศาลมีคําสั่ง 

คู่ความต้องแถลงให้ศาลทราบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของศาล 

หากศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม  

ให้ศาลส่งคําบอกกล่าวคําสั่งอนุญาต พร้อมแจ้ง
เงื่อนไขการยอมความให้สมาชิกกลุ่มทราบในคราว
เดียวกัน



การรวมพิจารณาคําร้องฯ

หลักการ (ข้อ ๑๗) 

วิธีการขอ  

ศาลเดียวกัน (ข้อ ๑๘) 

ต่างศาลกัน (ข้อ ๑๙) 

ศาลที่มีอํานาจพิจารณาการรวมพิจารณา (ข้อ ๒๐)



หลักการ (ข้อ ๑๗)
มีการยื่นคําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุม่หลายคดี 

ศาลจะสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งหลายดังกล่าวได้ ตอ่เมื่อ 

สิทธิทั้งหลายในคดีเหลา่นั้นเกิดจากข้อเท็จจริงเดียวกันและ
หลักกฎหมายเดียวกัน 

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มในคดีเหล่านั้นอาจรวมกันได้ แม้
ลักษณะความเสียหายแตกต่างกันก็ตาม 

เวันแต่สว่นได้เสียของกลุ่มบุคคลในคดีเหลา่นั้นขัดแย้งกัน



วิธีการขอในศาลเดียวกัน (ข้อ ๑๘)

คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยื่นคําร้องก็ได้ 

ยื่นในคดีใดก็ได้ 

ต้องยื่นก่อนศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตฯ ใน
คดีหนึ่งคดีใด



ศาลเดียวกัน

คําขอดําเนินคดี คําขอดําเนินคดี คําขอดําเนินคดี

ขอรวมพิจารณา ขอรวมพิจารณา



วิธีการขอในศาลต่างกัน (ข้อ ๑๙)

คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยื่นคําร้องก็ได้ 

ยื่นในศาลใดก็ได้ 

ต้องยื่นก่อนศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตฯ ใน
คดีหนึ่งคดีใด 

ศาลที่ได้รับคําขอ ตอ้งแจ้งศาลอื่นเพื่อให้งดการไตส่วน
ชั่วคราว



ศาลที่มีอํานาจพิจารณา (ข้อ ๒๐)
มีการขออนุญาตดําเนินคดีแบบกลุ่มในศาลหลายแห่ง 

คู่ความยื่นคํารอ้งขอใหร้วมการพิจารณาต่อศาลหลายแห่ง 

ให้ศาลที่มีอํานาจพิจารณารวมการไตส่วนตามลําดับดังนี้ 

ศาลที่มูลคดีเกิด 

ศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู ่

ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา 

หากคู่ความยื่นคํารอ้งขอฯ ตอ่ศาลที่มีเขตอํานาจในลักษณะเดียวกัน
หลายแห่ง ให้ศาลที่รับคําร้องขอฯ ไวก้่อนพิจารณา



ศาลมูลคดี

คําขอดําเนินคดี คําขอดําเนินคดี คําขอดําเนินคดี

ขอรวมพิจารณา ขอรวมพิจารณา

ศาลอสังหาฯ ศาลภูมิลําเนา



การโอนการพิจารณาไปศาลอื่น  
(ข้อ ๒๒)

มีการยื่นคําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุ่มหลายศาล ตาม
ข้อ ๒๐ 

หากศาลที่พิจารณาการขอรวมเห็นว่า ศาลอีกแห่งหนึ่ง
เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า 

หากศาลอีกแห่งหนึ่งยินยอม ก็มีคําสั่งโอนคดีไปศาลนั้น
ได้ 

หากไม่ยินยอมต้องส่งให้ประธานศาลอุทธรณ์ชี้ขาด



การพิจารณา (ข้อ ๒๑)
ผู้ขอรวมการพิจารณาแถลงถึง 

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจน 

ความสะดวก 

ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลอย่างเพียงพอและ
เป็นธรรม



การสั่งรวมการพิจารณา 
(ข้อ ๒๓)

ต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนมีคําสั่งรวมการพิจารณา
ตามข้อ ๒๑ 

ต้องมีคําสั่งให้ผู้ร้องคดีใดคดีหนึ่งเป็นโจทก์ โดย
พิจารณาถึง 

• ความสามารถของผู้ร้องและทนายความของโจทก ์ 
ผู้ร้องคนนั้น 



การพิจารณา (ข้อ ๒๓ วรรคสอง)

ศาลอาจให้ทนายความของผู้รอ้งแตล่ะรายแถลงเกี่ยวกับ 

ประวัติ  

ประสบการณ์  

ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่  

กําหนดระยะเวลา การทํางาน  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี



การแก้ไขคําร้องขอดําเนินคดีแบบ
กลุ่มหลังรวมการพิจารณา (ข้อ ๒๔)

คําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุ่มแสดงลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มบุคคลแตกต่างกัน 

ให้โจทก์แก้ไขคําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุ่มให้ครอบคลุม
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 

ให้โจทก์แก้ไขคําขอบังคับเท่าที่จําเป็น



คําสั่งอนุญาต (ข้อ ๒๕)

จํากัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจน ให้รู้ว่าเป็น
สมาชิกของกลุ่ม 

ระบุหรือกําหนดลักษณะของผู้ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มบุคคล 
ให้รู้ว่าไม่เปน็สมาชิกของกลุ่ม



คําสั่งไม่อนุญาต (ข้อ ๒๖)

ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ 

ก่อนศาลสั่งรับฟ้อง ให้โจทก์แก้ไขคําฟ้องให้เหลือเฉพาะ
ที่ไม่ใช่การดําเนินคดีแบบกลุ่ม



การส่งคําบอกกล่าว (ข้อ ๒๗)

ส่งสําเนาคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

แก่สมาชิกกลุ่ม 

ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

ให้จําเลยส่งขอ้มูลดังกล่าวให้ หากจําเลยมีข้อมูลชื่อและ
ที่อยูข่องบุคคลที่อาจเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ในความครอบ
ครอง 



ข้อความในประกาศ (ข้อ ๒๘)

คําบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรค
สอง 

ศาลให้โจทก์จัดทําข้อความมาส่งศาล 

ภายในเวลาที่กําหนด



การเผยแพร่ (ข้อ ๒๙)

ปิดประกาศไว้ที่ศาล  

ทางเว็บไซต์ของศาลหรือสํานักงานศาลยุติธรรมหรือ
เว็บไซตอ์ื่นใด  

สื่อมวลชน หรือ 

วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เช่น SMS การ
ประชุม วิทยุชุมชน



แผนการเผยแพร่  
(ข้อ ๒๙ วรรคสอง)

ให้โจทก์เสนอแผนงานในการเผยแพร่คําบอกกล่าว และ
ประกาศที่จะทําให้สมาชิกกลุ่มทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
ก็ได้ 

ให้ทราบกําหนดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความทั่วถึง และ
ความสามารถในการรักษาประโยชน์ของสมาชิก



ลักษณะของข้อความ 
(ข้อ ๓๐)

ย่อลักษณะของกลุ่มบุคคล สิทธิของสมาชิกกลุ่ม ผล
ของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลของคํา
พิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม 

ต้องมีสาระสําคัญครบถ้วน 

ใช้ถ้อยคําที่ทําให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจได้



การออกจากสมาชิกกลุ่ม 
(ข้อ ๓๑)

ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) ไม่ได ้

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และศาลจะอนุญาตได้
เมื่อสมาชิกกลุ่มผู้นั้นมิได้จงใจหรือมีเหตุอันสมควร



การพิจารณาคดีแบบกลุม่

หมวด ๓



สิทธิของสมาชิกกลุ่ม 
(ข้อ ๓๒)

ใช้สิทธิตามมาตรา ๒๒๒/๑๗ (๒) ถึง (๗) 

แสดงข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ายังไม่เคยใช้สิทธิดังมากอ่น 

มีลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดี
แบบกลุ่ม 

แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ



คดีที่ฟ้องไว้ก่อนมีคําสั่งอนุญาต 
(ข้อ ๓๓)

คดีที่ฟ้องไวก้่อนศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบ
กลุ่ม 

โดยสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเปน็สมาชิกกลุ่ม 

ก่อนสิ้นระยะเวลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

เมื่อศาลเห็นเองหรือคูค่วามร้องขอ 

ศาลที่รับฟ้องตอ้งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ



ข้อพิจารณา

โจทก์ที่ฟ้องคดีก่อนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ ศาลต้อง
ไต่สวนตามข้อ ๓๓ วรรคสอง 

โจทก์ที่ฟ้องคดีก่อนไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ก่อนศาลสั่งจําหนา่ยคดี 



การเปลี่ยนทนายความของกลุ่ม 
(ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่งและสอง)

ทนายความไม่มีความสามารถอย่างเพียงพอหรือ
ทนายความขอถอนตัว 

ให้โจทก์จัดหาทนายความคนใหม่มาดําเนินคดีแทน
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

หากโจทก์ไมจ่ัดหา ใหศ้าลประกาศให้สมาชิกกลุ่มจัดหา
ทนายความคนใหม่มาดําเนินคดีแทนภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนด โดยใช้วิธีตามข้อ ๒๙



ลักษณะของประกาศ 
(ข้อ ๓๓ วรรคสาม)

ต้องระบุถึง 

1. ผลของการที่ศาลอาจสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบ
กลุ่ม และ 

2. หากไม่จัดหาทนายความคนใหม่ได้ภายในกําหนด  ให้
ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ



ข้อพิจารณา

ทนายความคนเดิมจะมีสิทธิได้รับค่าทนายความหรือ
เงินรางวัลทนายหรือไม่ 

การคํานวณค่าทนายความหรือเงินรางวัลทนาย



การเข้าแทนที่โจทก์ 
(ข้อ ๓๕)

กรณีตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ ใหศ้าลสง่คําบอกกล่าวให้สมาชิกกลุม่เทา่ที่ทราบ
กับประกาศโดยใชว้ิธีการตามที่เห็นสมควร ดังนี้ 

ให้สมาชิกกลุ่มยื่นคําขอเข้าแทนที่โจทก ์ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

หากไม่มีการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบ
กลุ่มและให้ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ 

วิธีการตรวจสอบคําขอเข้าแทนที่โจทก์  

กําหนดเวลายื่นคําคัดค้านคําขอเข้าแทนที่โจทก์ และ 

วันนัดไต่สวนคําขอเข้าแทนที่โจทก์



หากมีคําคัดค้าน 
(ข้อ ๓๕ วรรคสอง)

ให้ส่งสําเนาคําคัดค้านนั้นให้แก่ผู้ขอเข้าแทนที่โจทก์ 
ทนายโจทก์และจําเลย 

ประกาศโดยใช้วิธีการตามที่เห็นสมควร



การยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
(ข้อ ๓๖)

การดําเนินคดีแบบกลุ่มไมคุ่้มครองสมาชิกกลุม่อย่าง
เพียงพอ (กรณีตามข้อ ๓๔ หรือ ๓๕) 

การดําเนินคดีแบบกลุ่มไมเ่ปน็ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุม่
อย่างเพียงพอ (สว่นได้เสียของโจทกแ์ละสมาชิกกลุม่ขัด
แย้งกัน) หรือ 

ไม่มีความจําเป็นที่จะดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป (สมาชิก
ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจํานวนมาก)



วิธีการยกเลิก

ปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบไว้ที่
ศาล 

ประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวโดยใช้วิธีการที่กําหนด 

ให้ศาลไต่สวนโดยฟังคู่ความทุกฝ่ายกอ่น



ผู้ไกล่เกลี่ย (ข้อ ๓๗)

เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม 

ผู้ประนีประนอมประจําศาล 

บุคคลที่คู่ความประสงค์ร่วมกัน โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
คดีแบบกลุ่ม พร้อมสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้น



วิธีการไกล่เกลี่ย

ศาลนัดพร้อม 

ให้คู่ความมาร่วมการไกล่เกลี่ย



การยอมความ (ข้อ ๓๘)

เมื่อคู่ความตกลงกันได ้

คู่ความอาจตกลงกันเสนอจํานวนเงินรางวัลทนายที่  
จําเลยต้องชําระตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ (เบื้องต้นให้ถือ
ว่าจํานวนเงินรางวัลดังกล่าวเป็นจํานวนที่เหมาะสม เว้น
แต่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นเป็นอยา่งอื่น)



การพิจารณาข้อตกลง 
(ข้อ ๓๙)

คู่ความเสนอขอ้ตกลงยอมความ 

ก่อนประกาศหรือสง่คําบอกกล่าวตามมาตรา ๒๒๒/๓๑ 
ประกอบ ๒๒๒/๒๙ 

ศาลอาจนัดไต่สวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความ 

หากไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นประโยชน์กับสมาชิกกลุม่ ศาล
อาจให้คู่ความทบทวนข้อกําหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้



การไต่สวนกรณียอมความ 
(ข้อ ๔๐)

หลังครบกําหนดระยะเวลาให้สมาชิกกลุ่มคัดคา้นหรือ
แจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ศาลอาจนัดไต่สวนการตกลงหรือประนีประนอมยอม
ความ  

ให้แจ้งกับประกาศวันนัดไต่สวนให้คู่ความและสมาชิก
กลุ่มที่คัดค้านทราบด้วย



เรื่องอื่นที่ไต่สวนตามข้อ ๔๐

กรณีที่โจทก์จะถอนฟ้องตามมาตรา 
๒๒๒/๒๘ 

คูค่วามจะเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโต 
ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตามมาตรา ๒๒๒/๓๐



ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ข้อ ๔๑)

เกี่ยวกับความคุม้ครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม  

ความสามารถของจําเลยในการชดใช้คา่เสียหาย  

ความเป็นธรรมและเปน็ประโยชน์ของข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน  

ความเหมาะสมของมาตรการแก้ไขเยียวยาหรือการชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน  

หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในการชําระเงินใหส้มาชิกกลุ่ม หรือ 

เรื่องอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้



อํานาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานคดีแบบกลุ่ม



การตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดี 
(ข้อ ๔๒)

มีความจําเป็นเพื่อใหไ้ดค้วามชัดแจง้ในข้อเท็จจริง 

อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี ้

1. พยานหลักฐานอันเปน็ประเด็นแหง่คดี 

2. ลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุม่ย่อยที่จะต้องผูกพันตามคํา
พิพากษา 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในการชําระเงินให้สมาชิกกลุม่  

4. ระยะเวลาและการทํางานของทนายความฝา่ยโจทก์  

5. คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม่ หรือ 

6. ข้อเท็จจริงอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพิพากษาคดี



การแสวงหาข้อมูล 
(ข้อ ๔๒ วรรคสอง)

ประสานงานไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจพิสูจน์ 

ขอข้อมูลที่จําเป็นจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

มีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหข้้อมูลหรือจัดส่งเอกสาร
มาเพ่ือประกอบการดําเนินการ  

จัดทํารายงานเสนอต่อศาล โดยอาจระบุถึงพยานหลักฐาน ที่ศาล
เห็นสมควรเรียกมาสืบเพิ่มเติมหรือผ้ทูรงคุณวุฒิหรือผ้เูชี่ยวชาญ
ที่ศาลสมควรรับฟังความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษา
คดีตามมาตรา ๒๒๒/๒๓



รายงานของเจ้าพนักงานคดีฯ 
(ข้อ ๔๓)

ศาลแจ้งพยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญตามรายงานของเจ้าพนักงานคดีแบบ
กลุ่มให้ค่คูวามทราบ 

ก่อนการสืบพยานนั้นตามสมควร 

คู่ความอาจโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าวหรือเรียก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้
แย้งหรือเพิ่มเติมได้



ตรวจสอบคําพยาน (ข้อ ๔๕)

คําพยานที่บันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดเป็น
ภาพหรือเสียง หรือโดยใช้วิธีการอื่นใด ตามมาตรา 
๑๒๑ วรรคสอง 

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณข์องข้อความในบันทึก
คําพยานดังกล่าว 

จัดทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือสิ่งบันทึกอย่างอื่น



ตรวจสอบกระบวนพิจารณา 
(ข้อ ๔๖)

ตรวจสอบและดูแลให้คู่ความดําเนินคดีไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย  

หากพบว่ามีขอ้บกพร่อง ให้รายงานต่อศาลพร้อมด้วย
แนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร



การไต่สวนของศาล (ข้อ ๔๔)

ใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงานของเจ้าพนักงาน
คดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางในการซักถาม
พยานก็ได้



คําพิพากษาและการบังคับคดี

หมวด ๔



กรณีมีกลุ่มย่อย (ข้อ ๔๗)

หากมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยตามมาตรา ๒๒๒/๒๔ 

ศาลต้องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณเงิน หรือ
มาตรการแก้ไขเยียวยาแก่กลุ่มย่อยให้ชัดเจน



การปฏิบัติตามคําพิพากษา 
(ข้อ ๔๘)

การเยียวยาสมาชิกกลุ่มเป็นการชําระเงิน 

เงินที่สมาชิกกลุม่มีสิทธิได้รับมีจํานวนนอ้ยไมคุ่้มกับ
ภาระการพิสูจน์ 

ศาลเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แะเงื่อนไขใน
การปฏิบัติตามคําพิพากษา



ข้อขัดข้องการในการบังคับ 
(ข้อ ๔๙)

กรณีตามมาตรา ๒๒๒/๓๘ หรือมีข้อขัดข้องในการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

ศาลอาจมอบเหมายเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มตรวจ
สอบและรายงานข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข 

ศาลฟังสมาชิกกลุ่มประกอบรายงาน 

ศาลออกคําบังคับเพิ่มเติม



ทนายความชั้นบังคับคดี 
(ข้อ ๕๐)

ปรากฏต่อศาลในชั้นบังคับคดี  

ทนายความของกลุ่มไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์
สมาชิกกลุ่ม 

ศาลสั่งให้โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนทนายความ 

ต้องประกาศการเปลี่ยนทนายความให้สมาชิกกลุ่ม
ทราบตามวิธีการในข้อ ๓๔



การระงับจ่ายเงินรางวัลทนาย  
(ข้อ ๕๐ วรรคสาม)

ระหว่างจัดหาทนายความคนใหม่ในชั้นบังคับคดี 

ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการจา่ยเงิน
รางวัลไว้ก่อน 

จนกว่าจะมีคําสั่งตั้งทนายความคนใหม่ (และกําหนดเงิน
รางวัลทนายใหม่ตามข้อ ๕๐ วรรคสอง)



เงินรางวัลทนาย (ข้อ ๕๑)

การกําหนดจํานวนเงินรางวัลทนายความของกลุ่ม 

ให้ทนายความของกลุ่มทั้งคนเดิมและคนใหม่ ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนทนายความ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาและการทํางานได้



การขอรับชําระหนี้ (ข้อ ๕๒)

คู่ความและสมาชิกกลุ่มต้องตรวจและโตแ้ย้งคําขอรับ
ชําระหนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่พ้นกําหนดเวลายื่นคําขอ
รับชําระหนี้ 

หากทําไม่ทันเพราะเหตุสุดวิสัย 

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ขยายระยะเวลาได้
ตามที่เห็นสมควร



ข้อพิจารณา

การยื่นคําขอขยายระเวลาการขอรับชําระหนีต้อ้งยื่น
ก่อนพ้นกําหนดระยะเวลาหรือไม่ 

ยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลาต่อศาลหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดี



การสอบสวนคําขอรับชําระหนี้ 
(ข้อ ๕๓)

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่ง 

คู่ความ  

สมาชิกกลุ่ม   

ผู้มีส่วนได้เสีย  

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จัดทําหรือสง่เอกสารใด ๆ เสนอตอ่เจ้าพนักงานบังคับคดี



อุทธรณ์และฎีกา

หมวด ๕



การอุทธรณ์คําสั่งดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
(ข้อ ๕๔)

ทําเป็นหนังสือพร้อมสําเนาให้จําเลยอุทธรณ์ 

ยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอ่นุญาต 

ภายในกําหนดเวลา ๗ วันนับแต่วันที่มีคําสั่ง (ไมใ่ช่ นับ
แต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง)



คําแก้อุทธรณ์ 
(ข้อ ๕๔ วรรคสอง)

ทําเป็นหนังสือพร้อมสําเนาให้โจทก์ 

ภายในกําหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันส่งสําเนาอุทธรณ์ 
(ไม่ใช่ นับแต่วันที่ได้รับสําเนาอุทธรณ์)



การแจ้งสมาชิกในชั้นอุทธรณ์และฎีกา 
(ข้อ ๕๕)

หากมีการอุทธรณ์หรือฎีกาคําสั่งหรือคําพิพากษา 

ต้องประกาศตามวิธีในข้อ ๒๙ แจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบ



กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
(ข้อ ๕๖)

ศาลชั้นอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่
วันที่นําคดีลงสารบบความ 

หากพ้นกําหนด ๑ ปี นับแต่วันที่นําคดีลงสารบบความ  
ให้บันทึกเหตุแห่งพฤติการณ์พิเศษที่ล่าช้าไว้ในสํานวน


