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การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ

๑. การแก้หรือเพิมเติมฟ้ อง บรรยายไปเมือคราวทีแล้ว
๒. การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “เมือมีเหตุอนั
ควร จําเลยอาจยืนคําร้องขอแก้หรือเพิมเติมคําให้การของ
เขาก่อนศาลพิพากษา ถ้าศาลเห็นสมควรอนุ ญาต ก็ให้สง่
สําเนาแก่โจทก์”

1

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
ึ าให้ตอ้ งแก้ไขหรือเพิมเติม
กรณี ของโจทก์ หากมีพฤติการณ์ซงทํ

ฟ้ อง การยืนคําร้องดังกล่าวย่อมกระทําได้ต่อเมือมีความจําเป็ นหรือมี
เหตุอนั ควร
จําเลยก็เช่นกัน หากจะแก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การ จําเลยก็ตอ้ ง
แสดงเหตุผลอันสมควรอย่างชัดเจนในการขอแก้ไขหรือเพิมเติม
คําให้การนันด้วย มิฉะนัน ศาลย่อมไม่อนุ ญาตให้แก้ไขหรือเพิมเติม
คําให้การได้ (ฎีกาที ๖๗๗/๒๔๘๕ และที ๕๕๕/๒๕๐๑)

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
ฎีกาที ๑๕๐๙/๒๕๕๑ หากจําเลยประสงค์จะขอแก้หรือเพิมเติมคําให้การ

จําเลยจะต้องยืนคําร้องแสดงเหตุอนั ควรว่าจําเลยมีความจําเป็ นต้องแก้หรือ
เพิมเติมคําให้การเพราะเหตุใด มิใช่เป็ นไปตามอําเภอใจของจําเลย ซึงศาลมี
อํานาจทีจะอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตก็ได้ โดยพิจารณาถึงเหตุผลทีจําเลยอ้างอิง
ในคําร้องว่าเป็ นเหตุผลอันสมควรอนุญาตหรือไม่
ฎีกาที ๕๒๕๔/๒๕๔๐ เมือจําเลยขอแก้คาํ ให้การจําเลยก็ตอ้ งแสดงเหตุอนั
ควรมาในคําร้องให้ครบถ้วนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง แต่ตามคํา
ร้องขอแก้คาํ ให้การของจําเลย จําเลยมิได้อา้ งเหตุขอแก้มาในคําร้อง ศาล
ชันต้นจึงชอบทีจะยกคําร้อง

2

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
(๒.๑) การขอแก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การ กฎหมายมิได้จาํ กัดว่าต้องกระทําได้
เพียงครังเดียว
ฎีกาที ๒๓๓/๒๕๒๔ ในคดีอาญากฎหมายหาได้จาํ กัดว่าจําเลยมีสทิ ธิขอแก้
คําให้การได้เพียงครังเดียวไม่ ตราบใดทีศาลยังมิได้พพิ ากษาแม้จะนัดฟังคํา
พิพากษาไว้แล้ว ก็ไม่เป็ นการตัดสิทธิจาํ เลยทีจะยืนคําร้องขอแก้คาํ ให้การ
เมือมีเหตุอนั ควร ในคดีความผิดอันยอมความได้ ศาลเห็นว่าโจทก์ซงเป็
ึ น
ผูเ้ สียหายมิได้รอ้ งทุกข์ตามกฎหมาย ย่อมมีเหตุอนั ควรทีจะอนุญาตให้จาํ เลย
แก้คาํ ให้การโดยการถอนคําให้การเดิมและให้การใหม่ได้

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
กรณี มีเหตุอนั ควร
ฎีกาที ๓๒๗๗/๒๕๔๗ การขอถอนคําให้การเดิมทีให้การรับสารภาพ
กับขอให้การใหม่เป็ นปฏิเสธ เป็ นการแก้ไขคําให้การตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง กําหนดให้สทิ ธิจาํ เลยทีจะยืนคําร้องขอแก้หรือ
เพิมเติมคําให้การได้ก่อนศาลพิพากษาเมือมีเหตุอนั สมควร ถึงแม้ว่า
การจะอนุ ญาตหรือไม่นนเป็
ั นดุลพินิจของศาลก็ตาม แต่สาํ หรับกรณี
นี จําเลยได้คดั ค้านข้อเท็จจริงตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของ
พนักงานคุมประพฤติซึงสรุปผลข้อเท็จจริงทีเป็ นผลร้ายต่อจําเลย ถือ
ว่าคดีมีเหตุอนั สมควรทีจําเลยจะขอแก้ไขเพิมเติมคําให้การได้

3

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
ฎีกาที ๑๒๙๑/๒๕๒๑ ศาลชันต้นสืบพยานโจทก์ประกอบคํารับสารภาพของ

จําเลยเสร็จแล ้วและจําเลยแถลงไม่ตดิ ใจสืบพยาน ระหว่างนัดรอฟังคําพิพากษา
จําเลยยืนคําร้องขอถอนคําให้การเดิมทีรับสารภาพ ขอให้การปฏิเสธฟ้ องโจทก์
โดยอ้างเหตุว่าจําเลยถูกเจ้าหน้าทีรัฐบาลหลายฝ่ ายขู่เข็ญหลอกลวงให้รบั
สารภาพ ให้คาํ มันว่าแม้จะรับสารภาพก็ไม่ตอ้ งถูกจําคุกเพราะจะออกกฎหมาย
ไม่เอาโทษภายหลัง จําเลยหลงเชือจึงให้การรับสารภาพ ต่อเมือจําเลยได้รบั คํา
ชีแจงจากทนายความว่าไม่เป็ นความจริงจึงขอต่อสูค้ ดีนนั เมือปรากฏว่าขณะ
จําเลยให้การรับสารภาพนัน จําเลยไม่มีทนายและเหตุผลทีจําเลยอ้างกล่าวก็
อาจเป็ นไปได้ ทังในคดีอาญาจําเลยมีสทิ ธิต่อสูค้ ดีได้เต็มทีอยู่แล้ว รูปคดีสมควร
ให้จาํ เลยแก้คาํ ให้การได้ตามคําร้อง

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
กรณี ไม่มีเหตุอนั ควร
ส่วนใหญ่มกั เป็ นพฤติการณ์สอ่ ไปในทางประวิงคดีให้ล่าช้า (ฎีกาที ๔๕๗๕/
๒๕๕๑)
ฎีกาที ๓๓๕/๒๕๕๙ เดิมจําเลยให้การปฏิเสธ แสดงว่าเข้าใจข้อกล่าวหาตามทีโจทก์
ฟ้ องแล ้วและจะต่อสูค้ ดีอย่างไร แต่เมือสืบพยานโจทก์ได้ ๒ ปาก จําเลยขอถอน
คําให้การเดิมเป็ นรับสารภาพตามฟ้ องและตกลงจะชําระเงินให้โจทก์ โดยจําเลยชําระ
เงินให้โจทก์ ๒ งวด แล ้วไม่ชาํ ระอีกเลย จากนันจําเลยขอถอนคําให้การรับสารภาพ
เป็ นให้การปฏิเสธ ซึงเป็ นเวลาหลังจากหลังจากทีรับสารภาพมาแล้วประมาณ ๔
เดือน โดยอ้างเหตุวา่ จําเลยเข้าใจผิดว่ามีหน้าทีต้องชําระค่าสินไหมทดแทน แต่โจทก์
ไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั จําเลยจึงไม่มหี น้าทีชําระเงินตามทีตกลงกันไว้ เห็นได้ว่า
เป็ นการให้การปฏิเสธเพือให้มีการสืบพยานกันต่อไปอีก อันเป็ นการประวิงคดี ไม่มี
เหตุสมควรอนุ ญาตให้จาํ เลยแก้ไขคําให้การ

4

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
(๒.๒) การขอแก้ไขคําให้การต้องยืนคําร้องขอแก้ต่อศาล และแม้จะยืนคําร้อง
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว ศาลก็ยงั มีดุลพินิจพิจารณาอีกชันหนึ งว่ามี
เหตุอนั ควรทีจะอนุ ญาตให้แก้ไขหรือไม่
ในคดีอาญานัน จําเลยจะให้การหรือไม่ให้การก็ย่อมเป็ นสิทธิของจําเลย แต่
การขอแก้ไขคําให้การจําเลยนันจะสามารถกระทําได้ต่อเมือมีเหตุอนั สมควร
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง เท่านัน มิใช่เป็ นไปตามอําเภอใจของ
จําเลย อีกทังยังเป็ นดุลพินิจของศาลว่าเห็นสมควรจะอนุ ญาตให้แก้ไขหรือไม่
ก็ได้ (ฎีกาที ๖๒๑๔-๖๒๑๖/๒๕๔๔)

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
ฎีกาที ๙๓๓๔/๒๕๕๒ จําเลยให้การรับสารภาพว่ากระทําความผิดจริงตามฟ้ อง โจทก์
โจทก์ร่วมและจําเลยต่างแถลงไม่ตดิ ใจสืบพยาน ศาลชันต้นจึงนัดฟังคําพิพากษา เมือ
ถึงวันฟังคําพิพากษา จําเลยขอถอนคําให้การเดิมทีรับสารภาพตามฟ้ องและขอให้
การใหม่เป็ นปฏิเสธคําฟ้ องโจทก์ แม้คําให้การของจําเลยดังกล่าวระบุวา่ จําเลยขอถอน
คําให้การเดิมทีรับสารภาพตามฟ้ องและขอให้การใหม่เป็ นปฏิเสธคําฟ้ องของโจทก์ ก็
ถือเป็ นการแก้ไขคําให้การตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสองแล ้ว เมือจําเลยขอ
แก้ไขคําให้การโดยมิได้ยนคํ
ื าร้องขอแก้คาํ ให้การและมิได้แสดงให้ปรากฏว่ามี
เหตุผลสมควรแก้คาํ ให้การอย่างไร อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ าม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓
วรรคสอง จึงไม่มีเหตุทจะอนุ
ี ญาตให้จาํ เลยแก้ไขคําให้การ

5

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
(๒.๓) จําเลยต้องยืนคําร้องขอแก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การก่อนมีคาํ พิพากษา
ศาลชันต้น
ื องคดีจนถึงระยะเวลาก่อนมีคาํ พิพากษาศาลชันต้นนัน จําเลย
นับตังแต่ยนฟ้
สามารถยืนคําร้องขอแก้ไขคําให้การได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง
จําเลยจะมาขอแก้ไขคําให้การในชันอุทธรณ์/ฎีกาไม่ได้
ฎีกาที ๒๓๐๙/๒๕๔๘ การขอแก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๑๖๓ วรรคสอง จะต้องกระทําเสียก่อนศาลชันต้นพิพากษา การทีจําเลยขอ
แก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การในชันฎีกา ย่อมเป็ นการต้องห้ามตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
๒.๔) การทีจําเลยให้การปฏิเสธในศาลชันต้น แต่ขอเปลียนคําให้การเป็ นรับสารภาพในศาลสูง
แม้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทต้ี องกระทําก่อนมีคาํ พิพากษาศาลชันต้น แต่ถอื ได้ว่าจําเลยยอมรับ
ข้อเท็จจริงและไม่โต้แย้งคําพิพากษาศาลชันต้น (ฎีกาที ๕๙๔/๒๕๔๙ และที ๓๑๘/๒๕๕๙)
ฎีกาที ๘๙๓/๒๕๖๓ ฎีกาของจําเลยฉบับลงวันที ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จําเลยอ้างว่ามิได้กระทํา
ความผิด ขอให้ยกฟ้ อง ต่อมาจําเลยยืนฎีกาฉบับลงวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยศาลชันต้นรับ
เป็ นคําแถลงการณ์เนืองจากยืนเกินกําหนดระยะเวลายืนฎีกา แต่ตามเนื อหาเป็ นการขอให้การรับ
สารภาพในชันฎีกา ซึงแม้จาํ เลยไม่อาจกระทําได้เพราะการแก้ไขคําให้การจะต้องกระทําก่อนทีศาล
ชันต้นมีคาํ พิพากษาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง แต่การทีจําเลยยืนคําแถลงการณ์โดย
ขอให้การรับสารภาพในชันฎีกา ถือได้ว่าจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้งข้อทีศาลอุทธรณ์
ภาค ๔ พิพากษาว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้ อง จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จําเลยอีกต่อไปว่าจําเลยกระทําความผิดหรือไม่

(

6

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
(๒.๕) เมือศาลเห็นสมควรอนุ ญาตให้แก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การ ให้
ส่งสําเนาคําร้องขอแก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การนันแก่โจทก์
ี
นสมควรอนุญาตให้แก้ไขหรือเพิมเติมคําให้การแล้ว
กรณีทศาลเห็
ศาลต้องส่งสําเนาคําร้องนันให้แก่โจทก์ดว้ ย เพือทีโจทก์จะได้ทราบว่า
จําเลยให้การต่อสูค้ าํ ฟ้ องของโจทก์อย่างไรบ้าง โจทก์จะได้จดั เตรียม
พยานหลักฐานเพือพิสูจน์ความผิดของจําเลยกับหักล้างข้ออ้างของ
จําเลยได้อย่างถูกต้องนันเอง

การแก้หรือเพิมเติมคําให้การ (ต่อ)
(๒.๖) กรณี ทจํี าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้ องแล้ว ต่อมาศาลอนุ ญาตให้โจทก์แก้ไข
เพิมเติมฐานความผิด จําเลยย่อมมีสทิ ธิขอเพิมเติมคําให้การได้เช่นกัน
ฎีกาที ๓๙๒๐/๒๕๔๙ โจทก์ยนคํ
ื าร้องขอแก้ไขเพิมเติมฟ้ องโดยขอแก้บทลงโทษจาก
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑, ๔๐, ๔๒, ๖๕, ๖๖, ๗๐ ทวิ เป็ น
มาตรา ๒๑, ๔๐, ๔๒, ๖๕, ๖๖ ทวิ, ๗๐, ๗๑ ซึงเป็ นการแก้หรือเพิมเติมฐานความผิด
ก่อนทีศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึง, ๑๖๔ เมือจําเลย
ไม่คา้ นและศาลชันต้นอนุ ญาตให้แก้ไขเพิมเติมฟ้ อง จําเลยย่อมมีสทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอแก้
หรือเพิมเติมคําให้การได้ แต่เมือจําเลยไม่ยนคํ
ื าร้องดังกล่าว แสดงว่าจําเลยรับ
สารภาพโดยมิได้หลงต่อสูใ้ นฐานความผิดทีโจทก์ขอแก้ไขเพิมเติมฟ้ องนัน ศาลย่อม
ลงโทษจําเลยตามคําฟ้ องทีขอแก้ไขเพิมเติมได้
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ บัญญัติว่า “ถ้าโจทก์ไม่มาตามกําหนดนัด ให้ศาลยกฟ้ อง
เสีย แต่ถา้ ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ จะสังเลือนคดีไปก็ได้
คดีทศาลได้
ี
ยกฟ้ องดังกล่าวแล้ว ถ้าโจทก์มาร้องภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันศาลยกฟ้ องนัน โดยแสดงให้ศาลเห็นได้วา่ มีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ ก็ให้
ศาลยกคดีนนขึ
ั นไต่สวนมูลฟ้ องใหม่
ในคดีทศาลยกฟ้
ี
องดังกล่าวแล้ว จะฟ้ องจําเลยในเรืองเดียวกันนันอีก
ไม่ได้ แต่ถา้ ศาลยกฟ้ องเช่นนี ในคดีซงราษฎรเท่
ึ
านันเป็ นโจทก์ ไม่ตดั อํานาจ
พนักงานอัยการฟ้ องคดีนนอี
ั ก เว้นแต่จะเป็ นคดีความผิดต่อส่วนตัว”

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
มาตรา ๑๖๖ นี เป็ นเรืองโจทก์ขาดนัดไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง (ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖)
วันนัดพิจารณา (ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา ๑๘๑ ทีบัญญัตวิ า่ “ให้นํา
บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบังคับแก่การพิจารณาโดยอนุโลม”)
วันนัดตรวจพยานหลักฐาน (ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา ๑๗๓/๒ วรรค
หนึง ทีบัญญัตวิ า่ “...ในกรณีทโจทก์
ี ไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานให้นาํ
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม”) เท่านัน
ซึงเป็ นเรืองที ป.วิ.อ. บัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว จะนํ าเรืองโจทก์หรือจําเลยขาดนัด
ยืนคําให้การหรือขาดนัดพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาอนุ โลมใช้กบั คดีอาญาไม่ได้ (ฎีกาที
๑๕๗๔/๒๕๒๕)
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)


ฎีกาที ๒๒๗/๒๕๒๗ การทีโจทก์ไม่มาศาลหลังจากสืบพยาน
โจทก์บา้ งแล้วนัน ศาลชันต้นยกฟ้ องโจทก์ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖ ได้ เพราะโจทก์ยงั มีหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิต่อศาล
คือนํ าพยานเข้าสืบอีก หากไม่ติดใจสืบก็ตอ้ งแถลงให้ศาล
ทราบ และเรืองการไม่มาศาลตามกําหนดนัดนี ป.วิ.อ. ได้
บัญญัติไว้ชดั แจ้งแล้ว จึงจะนํา ป.วิ.พ. เรืองการพิจารณา
โดยขาดนัดมาอนุ โลมใช้บงั คับหาได้ไม่

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
การฟ้ องคดีอาญาด้วยวาจา ไม่อาจมีการยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มา

ศาลตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ เนืองจากกฎหมายกําหนดให้โจทก์ตอ้ ง
มาศาลเพือกล่าวฟ้ องจําเลยต่อศาลด้วยวาจา ถ้าโจทก์ไม่มาย่อมแสดง
ว่ายังไม่มกี ารฟ้ อง จึงนําเอา ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ มาใช้บงั คับในกรณีนี
ไม่ได้ ศาลจึงไม่อาจพิจารณาพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดได้และจะ
พิพากษายกฟ้ องก็ไม่ได้เช่นกันเพราะยังไม่มีฟ้อง แต่ตอ้ งสังจําหน่ าย
ออกจากสารบบความ (ฎีกาที ๔๗๐๒/๒๕๔๘)
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
กระบวนพิจารณาคดีอาญากรณี โจทก์ขาดนัด มีสาระสําคัญอยู่
๓ ประการ คือ
๑. หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์
๒. หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึนไต่สวน
มูลฟ้ อง หรือพิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐานใหม่
๓. หลักเกณฑ์การตัดอํานาจของโจทก์ทีจะฟ้ องจําเลยในเรือง
เดียวกันนันอีก

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
๑.หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์
มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง บัญญัตวิ ่า “ถ้าโจทก์ไม่มาตามกําหนดนัด ให้ศาลยกฟ้ องเสีย
แต่ถา้ ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ จะสังเลือนคดีไปก็ได้”
(๑.๑) ศาลจะยกฟ้ องโจทก์ตามมาตรา ๑๖๖ ได้ ต้องประกอบไปด้วยการทีโจทก์ทราบ
กําหนดนัดของศาลโดยชอบแล้ว แต่โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด
หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ งไป ย่อมไม่ถอื ว่าโจทก์ไม่มาตามกําหนด อัน
ส่งผลให้ศาลไม่มีอาํ นาจในการยกฟ้ องโจทก์ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง ได้เลย หาก
ศาลไปสังยกฟ้ องโจทก์ตามมาตราดังกล่าว ย่อมเป็ นการไม่ชอบ กรณี เช่นนี โจทก์ไม่
จําต้องร้องขอให้ยกคดีขึนไต่สวนมูลฟ้ อง หรือพิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐานใหม่
ตามหลักเกณฑ์ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง แต่อย่างใด
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
 ฎีกาที ๒๑๗๘/๒๕๓๖ โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด

เพราะโจทก์ไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์อนั เนื องจาก
การส่งหมายไม่ชอบ ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ทีศาลจะยก
ฟ้ องได้ กรณี ไม่อยู่ในบังคับทีโจทก์จะต้องขอให้ศาลยก
คดีขนพิ
ึ จารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีศาลยก
ฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา ๑๘๑

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๒) กรณี ศาลกําหนดวันนัดสืบพยานโดยไม่มีตวั จําเลยมาศาล ถือเป็ น
กระบวนพิจารณาไม่ชอบ แม้โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดดังกล่าว ศาลจะยก
ฟ้ องไม่ได้

ฎีกาที ๓๐๓๑/๒๕๒๖

ในคดีอาญาเมือศาลไต่สวนมูลฟ้ องและมีคาํ สังประทับฟ้ องแล้ว
ศาลชอบทีจะต้องออกหมายเรียกหรือหมายจับจําเลยมาแล้วแต่ควรอย่างใด เพือให้ได้
ตัวจําเลยมาอยู่ในอํานาจศาลเสียก่อนแล้วจึงทําการพิจารณาต่อไป การทีศาลสังกําหนด
วันนัดสืบพยานโจทก์โดยยังไม่ได้ตวั จําเลยมาศาล จึงเป็ นกระบวนพิจารณาข้าม
ขันตอนของกฎหมาย เมือจําเลยไม่มาศาลตามนัด ในวันนันก็ไม่มีตวั จําเลยอยู่ใน
อํานาจศาล วันเวลาทีนัดไว้จงึ ถือไม่ได้ว่าเป็ นวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ เมือโจทก์ไม่มา
ศาลตามวันเวลาดังกล่าวจะถือเป็ นเหตุยกฟ้ องโดยอาศัย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบ
มาตรา ๑๘๑ หาได้ไม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๓) ต้องเป็ นกรณี ทโจทก์
ี ไม่มาศาลตามกําหนดนัด
“กําหนดนัด” ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ นี หมายถึง วันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง วันนัดพิจารณา
และวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
ถ้าเป็ นนัดอืนๆ นอกเหนื อจากวันดังกล่าว ศาลย่อมไม่อาจยกฟ้ องโจทก์โดยอาศัย ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖ ได้เลย เช่น
นัดพร้อมเพือฟังกําหนดวันพิจารณา (ฎีกาที ๓๒๗/๒๔๘๓)
นัดพร้อมเพือฟังกําหนดวันจะไต่สวนผูร้ อ้ งกรณี ขอรับของกลางคืน (ฎีกาที ๙๓/๒๔๘๓)
นัดฟังประเด็นกลับ (ฎีกาที ๘๙๐/๒๕๑๖)
นัดฟังผลคดีของคดีอนื (ฎีกาที ๑๕๗๐/๒๕๑๕)
นัดพร้อมเพือสอบคําให้การจําเลยและกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ (ฎีกาที ๗๔๙๓/
๒๕๖๐)

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)


ฎีกาที ๔๔๕๒/๒๕๖๒ ข้อเท็จจริงได้ความว่า หลังจากประทับฟ้ องแล้ว ศาลชันต้นมีคาํ สังให้
หมายเรียกจําเลยมาให้การในวันนัดพร้อม โดยมิได้กาํ หนดชัดแจ้งว่า นอกจากการสอบคําให้การ
จําเลยแล้ว จะดําเนินกระบวนพิจารณาอืนใดอีก จึงเป็ นเพียงการนัดพร้อมเพือสอบคําให้การ
จําเลย ดังนัน เมือโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมดังกล่าว ซึงมิใช่วนั นัดตรวจพยานหลักฐานหรือ
นัดพิจารณาหรือนัดสืบพยานโจทก์ กรณีจงึ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทศาลชั
ี นต้นจะยกฟ้ องเพราะโจทก์
ไม่มาศาลตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง ประกอบมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึง หรือมาตรา
๑๖๖ วรรคหนึง ประกอบมาตรา ๑๘๑ ได้ ทีศาลชันต้นมีคาํ สังเมือวันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้ยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้องโดยอาศัยบทบัญญัตแิ ห่ง ป.วิ.อ. มาตรา
๑๖๖ วรรคหนึง แล้วดําเนินกระบวนพิจารณาต่อมาหลังจากมีคาํ สังดังกล่าวนัน จึงเป็ นการไม่ชอบ
โจทก์ยอ่ มไม่อยูใ่ นบังคับทีจะขอให้พจิ ารณาคดีใหม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๑๘๑ ทีศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคาํ สังให้ยกคําสังศาลชันต้น และให้ศาลชันต้น
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วมีคาํ สังตามรูปคดีต่อไปนันจึงชอบแล้ว
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๔) กําหนดนัด ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง หมายถึง โจทก์ตอ้ งมาศาลใน
วันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง วันนัดพิจารณา และวันนัดตรวจพยานหลักฐานทุกนัด
เพราะเป็ นกรณี ทโจทก์
ี ยงั มีหน้าทีต้องปฏิบตั ติ ่อศาลอยู่ ซึงแตกต่างจากคดีแพ่ง
ทีหมายถึง วันทีศาลเริมต้นทําการสืบพยานซึงเป็ นนัดสืบพยานเฉพาะนัดแรก
เท่านัน

ฎีกาที ๒๒๗/๒๕๒๗ การทีโจทก์ไม่มาศาลหลังจากสืบพยานโจทก์บา้ งแล้วนันศาล

ชันต้นยกฟ้ องโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ได้ เพราะโจทก์ยงั มีหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิ
ต่อศาลคือนํ าพยานเข้าสืบอีก หากไม่ตดิ ใจสืบก็ตอ้ งแถลงให้ศาลทราบ และเรืองการไม่
มาศาลตามกําหนดนัดนี ป.วิ.อ. ได้บญั ญัตไิ ว้ชดั แจ้งแล้ว จึงจะนํา ป.วิ.พ. เรืองการ
พิจารณาโดยขาดนัดมาอนุ โลมใช้บงั คับหาได้ไม่

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๕) ศาลยกฟ้ องตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง โดยไม่จาํ ต้องพิจารณาว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ทสืี บมาแล้วนันมีมูล หรือฟังลงโทษจําเลยได้หรือไม่
(ฎีกาที ๑๗๒๖/๒๕๓๔)
ฎีกาที ๑๒๑๔/๒๕๓๘ การทีจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานทีโจทก์นาํ สืบไป
แล้วในการไต่สวนมูลฟ้ องจะพอฟังว่าคดีมมี ลู หรือไม่ ต้องเป็ นกรณีทโจทก์
ี มา
ศาลตามกําหนดนัดแล้วไม่ติดใจนําพยานเข้าไต่สวนต่อไป แต่เมือโจทก์ไม่มา
ศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้ องครังทีสองแม้จะไม่ใช่วนั นัดไต่สวนมูลฟ้ องครัง
แรก ศาลก็ตอ้ งยกฟ้ องโจทก์เสียตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง โดยไม่
ต้องวินิจฉัยพยานโจทก์ทสืี บไปแล้วในนัดก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๖) ศาลยกฟ้ องตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าในวันนัด
นันจําเลยจะมาศาลด้วยหรือไม่

ฎีกาที ๓๗๕๔/๒๕๓๐ (ปชญ) ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา

๑๘๑ มี
เจตนารมณ์ทจะเร่
ี งรัดการดําเนินกระบวนพิจารณาให้เป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มิ
ให้มกี ารประวิงคดี จึงได้กาํ หนดมาตรการเพือบังคับให้โจทก์ปฏิบตั ิตามโดย
เคร่งครัด มิฉะนัน ย่อมเสียงต่อการทีจะถูกยกฟ้ องอันเป็ นผลเสียต่อคดีของโจทก์
เอง กรณี จงึ เป็ นเรืองระหว่างโจทก์กบั ศาลหาได้เกียวข้องกับจําเลยแต่ประการใด
ไม่ ดังนัน เมือโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาโดยไม่ปรากฏเหตุขดั ข้องแล้ว ศาลก็
ชอบทีจะพิพากษายกฟ้ องไปได้โดยไม่จาํ ต้องคํานึ งว่าจําเลยจะมาศาลในวันนันด้วย
หรือไม่

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
หมายเหตุ แม้การส่งหมายนัดให้จาํ เลยโดยวิธปี ิ ดหมายยังไม่มผี ล
ใช้ได้ตามกฎหมาย โจทก์กย็ งั คงต้องมาศาลตามกําหนดนัด
ฎีกาที ๒๐๘๕/๒๕๔๗ โจทก์ที ๑ ทราบกําหนดนัดไต่สวนมูลฟ้ อง
โดยชอบแล้วจึงมีหน้าทีจะต้องมาศาลตามกําหนดนัด แต่ในวันนัด
ฝ่ ายโจทก์ที ๑ กลับไม่มีผูใ้ ดมาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้องหรือขอ
เลือนคดี ถึงแม้จะปรากฏว่าการส่งหมายนัดและสําเนาคําฟ้ องให้
จําเลยทังสามโดยวิธีปิดหมายยังไม่มผี ลใช้ได้ตามกฎหมาย ก็หาทําให้
โจทก์ที ๑ หมดหน้าทีทีจะต้องมาศาลตามกําหนดนัดไม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๗) การทีโจทก์แถลงหมดพยาน หรือไม่ติดใจสืบพยานโจทก์แล้ว
หรือโจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยานจําเลย ศาลยกฟ้ องโจทก์ตาม
มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง ไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่มีหน้าทีต้องสืบพยาน
หรือปฏิบตั ิต่อศาลแล้ว เพียงแต่เสียสิทธิซกั ค้านพยานจําเลยเท่านัน
(ฎีกาที ๑๖๕๓/๒๔๙๓)
ฎีกาที ๑๒๕๖/๒๕๒๑ การทีโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน
จําเลย เห็นได้วา่ โจทก์ไม่มีหน้าทีปฏิบตั ิตอ่ ศาล โจทก์เพียงแต่เสียสิทธิ
ซักค้านพยานจําเลย แต่ไม่อาจยกฟ้ องโจทก์เพราะเหตุนีได้

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม การทีโจทก์จะหมดหน้าทีต้องปฏิบตั ิต่อศาลเพราะไม่ติดใจ
สืบพยานอีกนัน โจทก์ตอ้ งแถลงให้ศาลทราบเป็ นกิจจะลักษณะ มิฉะนัน ยังคงถือว่ายัง
มีหน้าทีต่อศาลอยู่ ซึงอาจถูกยกฟ้ องตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ งได้
ฎีกาที ๕๕๖๔/๒๕๓๔ วันนัดสืบพยานโจทก์แม้จะมิใช่นดั แรก โจทก์กย็ งั คงมีหน้าทีนํา
พยานเข้าสืบตามกําหนดนัด หากไม่ตดิ ใจสืบพยานอีกก็ตอ้ งแถลงให้ศาลทราบเพือจะ
ได้ดาํ เนิ นกระบวนพิจารณาต่อไป การทีทนายโจทก์แถลงไว้ในนัดก่อนว่า หากนัดหน้า
ไม่สามารถติดตาม ส. มาเบิกความได้กใ็ ห้ถือว่าทนายโจทก์ไม่ติดใจสืบ ส. อีก ก็หาได้มี
ความหมายถึงกรณี ทโจทก์
ี ไม่มาศาลด้วยไม่ เมือโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดศาล
ชันต้นจึงชอบทีจะยกฟ้ องเสียได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง ประกอบมาตรา
๑๘๑
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๘) หากโจทก์ไม่มาศาลแต่ยนคํ
ื าร้องขอเลือนคดี ศาลต้องพิจารณาสังคํา
ร้องขอเลือนคดีกอ่ น

๙.๐๕ นาฬกิ า ซึงเป็ น
เวลาภายหลังทีทนายโจทก์ยนคํ
ื าร้องขอเลือนคดีเมือเวลา ๙.๐๐ นาฬกิ า ศาลชันต้นจะ
อ้างว่าโจทก์ไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้ทราบหาได้ไม่ ชอบทีจะพิจารณาคําร้องของโจทก์
เสียก่อนว่าสมควรจะให้เลือนคดีหรือไม่ การทีศาลชันต้นมีคาํ สังยกฟ้ องโจทก์โดยไม่
พิจารณาคําร้องขอเลือนคดีทได้
ี ยนไว้
ื กอ่ นทีจะมีคําสัง โดยอ้างว่าโจทก์ไม่มาศาลตาม
นัด เป็ นการมีคาํ สังผิดขันตอนไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณา จึงต้องดําเนิ นกระบวน
พิจารณาเสียใหม่ให้ถกู ต้อง

ฎีกาที ๔๑๐/๒๕๒๘ ศาลชันต้นมีคาํ สังยกฟ้ องโจทก์เมือเวลา

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๙) โจทก์ตอ้ งทราบกําหนดนัดของศาลโดยชอบแล้ว
กรณีทศาลยั
ี งไม่แจ้งกําหนดนัดให้โจทก์ทราบ

หรือการส่งหมายแจ้งกําหนดนัดให้
โจทก์นันเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกระบวนการการส่งหมาย ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์
ได้ทราบกําหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง วันนัดพิจารณา หรือวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
ของศาลโดยชอบแล้ว ย่อมไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง ทีศาลจะยกฟ้ องได้
ฎีกาที ๒๑๗๘/๒๕๓๖ โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดเพราะโจทก์ไม่ทราบวันนัด
สืบพยานโจทก์อนั เนื องจากการส่งหมายไม่ชอบ ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ทศาลจะยกฟ้
ี
อง
ได้ กรณีจงึ ไม่อยู่ในบังคับทีโจทก์จะต้องขอให้ศาลยกคดีขนพิ
ึ จารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีศาลยกฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา ๑๘๑
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
ฎีกาที ๕๒๘๕/๒๕๔๓ ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้ องแล้วเห็นว่าคดีมมี ลู ให้ประทับ
ฟ้ อง นัดจําเลยมาให้การแก้คดีและนัดสืบพยานโจทก์ ต่อมามีการเลือนนัดสอบ
คําให้การจําเลยและสืบพยานโจทก์ไปอีก แต่เจ้าหน้าทีผูพ้ มิ พ์รายงานกระบวน
พิจารณาพิมพ์วนั นัดผิดไปจากทีคู่ความตกลงกันไว้ โดยผูพ้ พิ ากษามิได้อา่ น
รายงานกระบวนพิจารณาทีพิมพ์ผิดนันให้คู่ความฟังก่อน เมือโจทก์ไม่มาศาล
ในวันนัดตามทีเจ้าหน้าทีพิมพ์จงึ ถือไม่ได้วา่ โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดตาม
ความใน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง อันจะเป็ นเหตุให้ศาลชันต้นมีคําสังยก
ฟ้ องได้

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๐๒๖/๒๕๐๓ ในคดีอาญา โจทก์ยนคํ
ื าร้องขอเลือนคดีออกไปจนกว่าจะ
จับตัวจําเลยได้ และในท้ายคําร้องทนายโจทก์ได้เซ็นทีหมายเหตุว่า “ข้าพเจ้ารอ
ฟังคําสังอยู่ ถ้าไม่รอให้ถอื ว่าทราบแล้ว” ศาลได้มีคาํ สังในวันรุง่ ขึนว่าให้เลือน
คดีไปโดยโจทก์ยงั ไม่ทราบคําสังศาล ดังนี ศาลจะพิพากษายกฟ้ องโจทก์โดย
ถือว่าโจทก์ไม่มาตามกําหนดนัดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบมาตรา
๑๘๑ หาชอบไม่
หมายเหตุ หากศาลมีคาํ สังในวันทีโจทก์รอ้ งขอเลือนคดี ต้องถือว่าโจทก์ทราบ
กําหนดนัดของศาลโดยชอบแล้ว หากโจทก์ไม่มาในวันนัดนัน ย่อมอยู่ใน
เกณฑ์ทศาลยกฟ้
ี
องโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ได้
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๑๐) ฝ่ ายโจทก์ตอ้ งไม่มีใครมาศาลเลย

แม้ ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๑๔) ให้คาํ นิยาม “โจทก์” หมายความถึงพนักงานอัยการหรือ

ผูเ้ สียหายซึงฟ้ องคดีอาญาต่อศาล หรือทังคู่ในเมือพนักงานอัยการและผูเ้ สียหาย
เป็ นโจทก์ร่วมกัน ดังนัน ในกรณี ทเป็ี นโจทก์ร่วมกัน หากในวันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง
วันนัดพิจารณา หรือวันนัดตรวจพยานหลักฐาน โจทก์หรือโจทก์ร่วมฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ งมาศาล ย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทศาลจะยกฟ้
ี
องได้
ี กงานอัยการ
ฎีกาที ๑๕๑๙/๒๔๙๗ ผูเ้ สียหายร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีทพนั
เป็ นโจทก์ฟ้องจําเลย วันนัดพิจารณา พนักงานอัยการขาดนัดไม่มาศาลแต่โจทก์ร่วม
มา ดังนี จะถือว่าโจทก์ขาดนัดอันจะต้องยกฟ้ องของโจทก์เสียตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๑๖๖ ไม่ได้

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)

(๑.๑๑) คําว่า “โจทก์” หมายความรวมถึงทนายโจทก์
ผูร้ บั มอบอํานาจและผูร้ บั มอบฉันทะของโจทก์ดว้ ย
ฎีกาที ๘๗๒/๒๔๙๒ ทนายโจทก์มาศาล แม้ตวั โจทก์
ไม่มาก็ไม่ถอื ว่าโจทก์ขาดนัดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๑๒) กรณี ฝ่ายโจทก์มาศาล แต่ศาลยกฟ้ องเพราะถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมา
สืบ สิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙(๔)
ฎีกาที ๑๓๘๒/๒๔๙๒ คดีอาญาก่อนผูเ้ สียหายเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยนัน เมือ
ถึงวันนัดทนายโจทก์มา แต่ตวั โจทก์ไม่มาและโจทก์ไม่ได้รอ้ งขอเลือนคดี ศาล
ได้พพิ ากษายกฟ้ อง คดีถงึ ทีสุดไปแล้ว พนักงานอัยการจะนําคดีนีมาฟ้ องใหม่
หาได้ไม่ เพราะในคดีก่อนศาลยกฟ้ องเนื องจากโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ซึงมี
ผลเช่นเดียวกับการพิพากษายกฟ้ อง โดยโจทก์พสิ ูจน์ความผิดของจําเลย
ไม่ได้สมฟ้ อง เป็ นการพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึงได้ฟ้องแล้ว สิทธิ
ฟ้ องร้องได้ระงับสินไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๔)

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
หมายเหตุ การทีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มพี ยานมาสืบ โจทก์จะร้องขอให้
ศาลยกคดีขึนมาพิจารณาใหม่ไม่ได้ เพราะมิใช่เป็ นกรณี ทศาลยกฟ้
ี
องเพราะ
เหตุโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด
ฎีกาที ๑๗๓๙/๒๕๒๘ โจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาล แต่ทนายโจทก์มอบ
ฉันทะให้เสมียนทนายนําคําร้องมายืนต่อศาลขอเลือนการไต่สวนมูลฟ้ อง ศาล
ชันต้นไม่อนุญาตให้เลือนคดีและถือว่าโจทก์ไม่มพี ยานมาเพือไต่สวนให้เห็น
ว่าคดีโจทก์มมี ูลและพิพากษายกฟ้ อง ดังนี โจทก์จะมาร้องขอให้ยกคดีขึนไต่
สวนมูลฟ้ องใหม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ มิได้ เพราะมิใช่เป็ นกรณี ทศาลยก
ี
ฟ้ องเพราะเหตุโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด

19

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๑๓) การมาศาลของฝ่ ายโจทก์นนั ต้องปรากฏตัวต่อศาลในเวลาทีศาลไต่
สวนมูลฟ้ อง หรือพิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐานด้วย (ฎีกาที ๒๕๓/
๒๕๓๑)

 ฎีกาที ๑๙๖๗/๒๕๔๙ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา

๙.๐๐
ิ
นาฬกา โจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วจึงมีหน้าทีต้องมาศาลตามกําหนด แม้ น.
พนักงานอัยการโจทก์เจ้าของสํานวนจะมาทีศาลแล้วแต่กม็ ิได้เข้าห้องพิจารณา โดย
น. ไปทําหน้าทีแทนพนักงานอัยการในคดีอนและทํ
ื
าหน้าทีอืน ศาลได้ประกาศเรียก
โจทก์ให้เข้าห้องพิจารณาตังแต่เวลา ๙.๐๐ นาฬกิ า ศาลรอจนกระทังเวลา ๑๑.๑๕
นาฬกิ า โจทก์กไ็ ม่เข้าห้องพิจารณาคดีแถลงให้ศาลทราบถึงเหตุขดั ข้องของโจทก์ ทัง
ทีโจทก์ได้มาอยู่ในบริเวณศาลแล้ว พฤติการณ์ของโจทก์แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่เอาใจ
ใส่หรือเล็งเห็นถึงความสําคัญในเวลานัดของศาล ดังนัน โจทก์จงึ จะยกขึนแก้ตวั หรือ
ยกมาเป็ นข้ออ้างเพือให้ศาลยกคดีขึนพิจารณาใหม่หาได้ไม่

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๑.๑๔) เมือโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด ศาลต้องยกฟ้ องเท่านัน จะ
สังจําหน่ ายคดีเพราะเหตุทงฟ้
ิ องไม่ได้
ี ไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนมูล
ฎีกาที ๑๕๗๔/๒๕๒๕ ในกรณี ทโจทก์
ฟ้ องนัน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง ได้บญั ญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว
ว่าให้ศาลยกฟ้ องเสียจึงจะนํ าบทบัญญัติใน ป.วิ.พ. ว่าด้วยการทิงฟ้ อง
มาใช้บงั คับในกรณี นีหาได้ไม่ ฉะนัน ทีศาลชันต้นมีคาํ สังว่าโจทก์ไม่
มาศาลโดยไม่มเี หตุ โดยถือว่าโจทก์ทงฟ้
ิ อง และศาลชันต้นสังให้
จําหน่ ายคดีจงึ ไม่ชอบด้วยวิธีพจิ ารณา
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
หมายเหตุ แม้การทีศาลสังจําหน่ ายคดีจะไม่ชอบ แต่หากไม่มีการ
อุทธรณ์จนผลของคําสังดังกล่าวถึงทีสุดไปแล้ว โจทก์นําคดีมาฟ้ อง
ใหม่ได้ ไม่เป็ นฟ้ องซํา

ิ องก็เท่ากับโจทก์ไม่มี
ฎีกาที ๑๖๒-๑๖๓/๒๕๐๖ คดีอาญานัน เมือโจทก์ทงฟ้

พยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจําเลย ศาลจึงควรพิพากษายกฟ้ องตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ แต่ศาลชันต้นกลับสังจําหน่ายคดีนนั เมือจําเลยไม่
อุทธรณ์ผลแห่งคดีจึงคงเป็ นว่าศาลสังจําหน่ ายคดีอยู่นนเอง
ั ซึงไม่ทาํ ให้สทิ ธิ
นําคดีมาฟ้ องใหม่ระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ ฉะนัน โจทก์จงึ ฟ้ องใหม่
ได้ภายในอายุความ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการฟ้ องซํา

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
๒. หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึนไต่สวนมูลฟ้ อง หรือ
พิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐานใหม่

มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “คดีทศาลได้
ี
ยกฟ้ องดังกล่าวแล้ว ถ้าโจทก์มาร้อง
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ศาลยกฟ้ องนัน โดยแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรจึงมา
ไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนันขึนไต่สวนมูลฟ้ องใหม่”
วรรคสอง ของมาตรา ๑๖๖ นี สามารถนํ าไปใช้บงั คับแก่การพิจารณาและตรวจ
พยานหลักฐานได้โดยอนุ โลมด้วย ทังนี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๑ และ ๑๗๓/๒ วรรค
หนึ ง ฉะนัน หากศาลยกฟ้ องโจทก์เพราะโจทก์ไม่มาตามกําหนดในวันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง
วันนัดพิจารณา หรือวันนัดตรวจพยานหลักฐาน โจทก์ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลยกคดีขนึ
ไต่สวนมูลฟ้ อง พิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐานใหม่ได้
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
การทีศาลจะยกคดีขึนดําเนิ นกระบวนพิจารณาใหม่ดงั กล่าวนัน ต้องเป็ นคดีทีศาล
ยกฟ้ องเพราะโจทก์ขาดนัด โดยโจทก์ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันทีศาลพิพากษายกฟ้ องและต้องแสดงเหตุสมควรต่อศาลว่าเพราะเหตุใดจึงมา
ศาลในวันนัดดังกล่าวไม่ได้ให้ครบถ้วน ขาดอย่างใดอย่างหนึ งไม่ได้
(๒.๑) ต้องเป็ นคดีทีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ขาดนัดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรค
หนึ ง
การยกฟ้ องต้องเป็ นกรณี ทโจทก์
ี ไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้ อง นัดพิจารณา หรือ
นัดตรวจพยานหลักฐานเท่านัน หากถูกยกฟ้ องเพราะเหตุอย่างอืนนอกเหนือจากเหตุ
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ โจทก์ยอ่ มไม่อาจร้องขอให้ยกคดีขึนดําเนิ นกระบวน
พิจารณาใหม่ได้

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๗๓๙/๒๕๒๘ โจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาล แต่ทนายโจทก์มอบฉันทะให้
เสมียนทนายนําคําร้องมายืนต่อศาลขอเลือนการไต่สวนมูลฟ้ อง ศาลชันต้นไม่อนุ ญาตให้
เลือนและถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาเพือไต่สวนให้เห็นว่าคดีโจทก์มีมลู และพิพากษายก
ฟ้ อง ดังนี โจทก์จะมาร้องขอให้ยกคดีขึนไต่สวนมูลฟ้ องใหม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖
มิได้ เพราะมิใช่เป็ นกรณี ทศาลยกฟ้
ี
องเพราะเหตุโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด
ฎีกาที ๑๔๕/๒๕๓๖ ศาลชันต้นนัดสืบพยานโจทก์ได้ ๒ นัด และสืบพยานโจทก์ได้ ๓
ปากแล้ว ในนัดต่อมาทนายโจทก์ยนคํ
ื าร้องขอเลือนคดีอา้ งว่าป่ วย จําเลยคัดค้านว่ามิได้
ป่ วยจริง ศาลชันต้นให้จ่าศาลไปตรวจสอบอาการของทนายโจทก์แต่ไม่พบ จึงมีคาํ สังยก
คําร้องขอเลือนคดีและถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ให้งดสืบพยานโจทก์แล้วนัดสืบพยาน
จําเลย มิใช่กรณี ศาลมีคาํ สังตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖, ๑๘๑ เพราะเป็ นเรืองโจทก์ขอ
เลือนคดีแล้วศาลไม่ให้เลือน หาใช่โจทก์ไม่มาตามนัดศาลจึงยกฟ้ องไม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๒.๒) กรณี โจทก์ไม่ทราบกําหนดนัดโดยชอบจึงมิได้มาศาล แต่ศาลยกฟ้ อง โจทก์ไม่อยู่
ในบังคับทีจะขอให้พจิ ารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน โจทก์จงึ อุทธรณ์คาํ พิพากษาทีศาลยก
ฟ้ องได้ (ฎีกาที ๑๕๗๐/๒๕๑๕)
ฎีกาที ๔๖๒๕/๒๕๔๕ แม้ตามคําร้องของโจทก์จะเป็ นเรืองขอให้ศาลมีคาํ สังเพิกถอนการ

พิจารณาทีผิดระเบียบ แต่คาํ ร้องก็ได้กล่าวอ้างถึงเหตุทการพิ
ี จารณาผิดระเบียบว่าเกิดจากการ
ส่งหมายนัดของเจ้าพนักงานศาลไม่ชอบ ไม่อาจถือว่าโจทก์ได้ทราบกําหนดนัดสืบพยาน
โจทก์ จึงขอให้ศาลกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ใหม่ ซึงแปลได้วา่ โจทก์ประสงค์จะแสดงให้
ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควร จึงมาศาลไม่ได้ และขอให้ศาลยกคดีขึนพิจารณาใหม่ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๘๑ และการทีศาลพิพากษายกฟ้ องโจทก์เพราะ
โจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดโดยโจทก์ไม่ทราบกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ จึงไม่อยู่ใน
บังคับทีโจทก์จะต้องร้องขอให้ศาลยกคดีขึนพิจารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีศาลยก
ฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๘๑

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๒.๓) โจทก์ตอ้ งร้องขอให้ศาลยกคดีขึนไต่สวนมูลฟ้ อง หรือพิจารณา หรือตรวจ
พยานหลักฐานใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีศาลยกฟ้ อง
กรอบเวลาทีโจทก์จะยืนคําร้องขอให้ไต่สวนมูลฟ้ อง พิจารณา หรือตรวจพยานหลักฐาน
ใหม่นนั คือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีศาลยกฟ้ อง มิใช่นับแต่วนั ทีโจทก์ทราบคําสัง
หรือคําพิพากษาของศาล
การทีศาลชันต้นมีคาํ สังยกฟ้ องเมือวันที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ แต่โจทก์มายืนคําร้อง
ขอเมือวันที ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ จึงเป็ นการเกินกําหนดเวลา แม้ขอ้ เท็จจริงจะฟังได้
ตามทีโจทก์อา้ งในคําร้องว่า ผูร้ บั มอบอํานาจโจทก์จดวันนัดผิดและแจ้งให้ทนายโจทก์
ทราบ ก็ไม่ใช่เหตุทโจทก์
ี จะไม่ตอ้ งยืนคําร้องภายใน ๑๕ วัน (ฎีกาที ๒๕๙๕/๒๕๓๙)

23

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๒.๔) การทีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มาตามกําหนดนัด โจทก์ตอ้ งปฏิบตั ิตามขันตอนของ
กฎหมายโดยร้องขอให้พจิ ารณาใหม่เสียก่อน ถ้าศาลไม่อนุ ญาต โจทก์จงึ จะอุทธรณ์คาํ สังนัน
ได้ หากโจทก์ขา้ มขันตอนดังกล่าว ศาลอุทธรณ์อาจไม่รบั วินิจฉัยเพราะไม่มขี อ้ เท็จจริงทีจะ
วินิจฉัยให้


ฎีกาที ๒๑๐๙/๒๕๒๙ เมือโจทก์ประสงค์ให้ศาลชันต้นยกคดีของโจทก์ซงถู
ึ กยกฟ้ องตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง ขึนไต่สวนมูลฟ้ องใหม่ โจทก์จาํ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง
เสียก่อน โดยทําเป็ นคําร้องยืนต่อศาลชันต้นเพือศาลจะได้ไต่สวนคําร้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงใน
สํานวนว่ามีเหตุสมควรทีโจทก์มาศาลไม่ได้ตามกําหนดนัดดังทีกล่าวอ้างหรือไม่ แล ้วจึงจะ
พิจารณาสังได้โดยถูกต้อง การทีโจทก์กลับยืนอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์สงให้
ั ศาลชันต้นไต่สวน
มูลฟ้ องโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวอ้างของโจทก์ดงั กล่าวเป็ นความจริงเพียงใดหรือไม่
ศาลอุทธรณ์ยอ่ มไม่อาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ได้เพราะไม่มีขอ้ เท็จจริงทีจะวินิจฉัยให้ ฉะนัน
ทีศาลอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของโจทก์โดยวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็ นการปฏิบตั ขิ ้ามขันตอนที
กฎหมายกําหนดไว้จงึ ชอบแล้ว

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
หมายเหตุ กรณี ทศาลยกฟ้
ี
องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง อยู่
ภายใต้บงั คับบทบัญญัติลกั ษณะอุทธรณ์ฎกี าด้วย
ฎีกาที ๔๕๒๘/๒๕๔๑ ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์เพราะโจทก์ไม่มาศาลตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน จึงเป็ นกรณีทศาลชั
ี นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้ องโจทก์ ย่อมต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
แต่การทีศาลชันต้นยกคําร้องโจทก์โดยไม่อนุ ญาตให้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่ โจทก์อุทธรณ์
คําสังและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน มิใช่กรณี ยกฟ้ อง จึงไม่อยู่ในบังคับ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๙๒๘๐/๒๕๕๑ คดีนีเป็ นเรืองทีโจทก์ขอให้ยกคดีขนพิ
ึ จารณาใหม่ ศาลชันต้นมีคาํ สัง
ยกคําร้องและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ดังนี จึงไม่ใช่ กรณี ทศาลชั
ี นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้ องโจทก์แต่ประการใด จะนําบทบัญญัติมาตรา ๒๒๐ แห่ง ป.วิ.อ. มาบังคับแก่
กรณี เช่นนีหาได้ไม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
(๒.๕) โจทก์ตอ้ งแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรทีทําให้โจทก์มาศาลไม่ได้
บางครังการทีโจทก์ไม่สามารถมาศาลตามกําหนดนัดได้นนั อาจเพราะมีเหตุ
จําเป็ นทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ตามสภาวการณ์ของโจทก์แต่ละคนและแต่ละ
คดี ฉะนัน กฎหมายจึงเปิ ดโอกาสให้โจทก์สามารถทีจะยืนคําร้องขอให้พจิ ารณา
ใหม่ได้ ซึงคําร้องนันต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรเช่นใดจึงทําให้โจทก์
มาศาลไม่ได้เป็ นสําคัญ แต่กไ็ ม่ถงึ ขนาดต้องเป็ นเหตุสุดวิสยั ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๘ เช่น โจทก์มาศาลช้าไปครึงชัวโมงเพราะเหตุขดั ข้องการจราจรติดขัด
กว่าปกติเนื องจากฝนตกหนักและนํ าท่วม ถือว่ามีเหตุอนั สมควร (ฎีกาที ๖๔/
๒๕๒๑)

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
กรณี มีเหตุสมควร
 โจทก์และทนายโจทก์มาศาลตามกําหนดนัดแล้ว แต่คดิ ว่าศาลคงเลือนคดีเพราะ
จําเลยไม่มา ทนายโจทก์จงึ ไปว่าความอีกศาลหนึ ง ส่วนโจทก์แยกไปทําธุระโดย
ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าทีหรือขออนุ ญาตจากศาล มีเหตุสมควรทีจะยกคดีขนพิ
ึ จารณาใหม่
ได้ (ฎีกาที ๓๖๗/๒๕๓๐)
 โจทก์ยนคํ
ื าร้องขอให้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าโจทก์ไม่ทราบกําหนดนัด
สืบพยานโจทก์เนื องจากย้ายภูมิลาํ เนา ศาลชันต้นจึงควรทําการไต่สวนว่าเหตุที
โจทก์ยกขึนอ้างนันฟังได้หรือไม่ เพียงใด ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรค
สอง ประกอบมาตรา ๑๘๑ จะอาศัยเพียงโจทก์และทนายโจทก์ยา้ ยภูมิลาํ เนาแล้วไม่
แจ้งให้ศาลทราบมาเป็ นเหตุยกคําร้องโดยไม่ทาํ การไต่สวน หาสมควรไม่ (ฎีกาที
๑๘๖/๒๕๔๒)
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
คําร้องของโจทก์ได้แสดงเหตุยนื ยันว่า โจทก์ได้มาศาลตามกําหนดนัดแล้ว
เพียงแต่โจทก์ยงั ติดการดําเนิ นคดีอาญาอืน ซึงศาลได้นัดพิจารณาไว้ใน
วันเวลาเดียวกันก่อน เสร็จแล้วจึงจะมาดําเนิ นคดีนีต่อไป ซึงหากเป็ น
ความจริงตามคําร้องก็นบั ว่ามีเหตุสมควรทีโจทก์ไม่ได้มาดําเนิ นคดีนีตาม
กําหนดนัด ศาลชอบทีจะไต่สวนคําร้องของโจทก์เสียก่อนจึงจะวินิจฉัยได้
ว่าทีโจทก์ไม่มาดําเนิ นคดีนีตามกําหนดนัดมีเหตุสมควรหรือไม่ (ฎีกาที
๔๓๖๖/๒๕๔๗)
แต่ถา้ เป็ นความบกพร่องของทนายโจทก์ทนัี ดซ้อนกับคดีอนื ถือว่าไม่มเี หตุอนั
สมควร (ฎีกาที ๑๘๔๗/๒๕๕๐)



การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)

กรณี ไม่มีเหตุสมควร เช่น โจทก์จดจําวันนัดสืบพยานโจทก์คลาดเคลือน เป็ นความผิดพลาดจาก
ความไม่รอบคอบและประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง ไม่มีเหตุสมควรทีจะยกคดีของโจทก์ขึนพิจารณา
ใหม่ (ฎีกาที ๙๒๘๐/๒๕๕๑ และที ๗๒๔/๒๕๔๘)
ฎีกาที ๒๓๙๐/๒๕๔๔ ทนายโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์โดยชอบแล้วแต่มาถึงศาลชันต้นเลย
กําหนดนัดไปแล้วหนึ งชัวโมงครึง เนืองจากรถยนต์ของทนายโจทก์ขดั ข้อง ซึงทนายโจทก์สามารถจอด
รถไว้ขา้ งทางแล้วรีบโทรศัพท์แจ้งศาลทราบทันที หรือมิฉะนันก็รีบเดินทางมาศาลด้วยรถยนต์รบั จ้าง
ได้ แต่ทนายโจทก์มิได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าทนายโจทก์ไม่เอาใจใส่หรือ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเวลานัดของศาล กรณี ไม่มีเหตุสมควรให้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่
ฎีกาที ๒๐๘๕/๒๕๔๗ ทนายโจทก์รูว้ ่าตนมีอาการป่ วยไม่อาจมาศาลได้ตงแต่
ั ก่อนวันนัดแล้ว และย่อม
ทราบดีว่าเหตุป่วยเจ็บเป็ นเหตุทอาจขอเลื
ี
อนคดีได้ ทนายโจทก์ก็น่าจะติดต่อให้โจทก์มาศาล หรือมา
นําคําร้องขอเลือนคดีทสํี านักงานทนายความของทนายโจทก์มายืนต่อศาลอันอยู่ในวิสยั ทีจะกระทําได้
แต่ทนายโจทก์กห็ าได้ยนคํ
ื าร้องแจ้งเหตุขดั ข้องให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งความจําเป็ นดังกล่าวเพือขอ
เลือนคดีไม่ พฤติการณ์ของฝ่ ายโจทก์สอ่ ลักษณะเป็ นการประวิงคดี ทําให้ฝ่ายจําเลยได้รบั ความ
เดือดร้อน ทังเป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้การดําเนิ นกระบวนพิจารณาของศาลล่าช้า กรณีจงึ ไม่มีเหตุอนั
สมควรทีจะอนุ ญาตให้ยกคดีในส่วนของโจทก์ขึนไต่สวนมูลฟ้ องใหม่
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา (ต่อ)
๓. หลักเกณฑ์การตัดอํานาจของโจทก์ทีจะฟ้ องจําเลยในเรือง
เดียวกันนันอีก
มาตรา ๑๖๖ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในคดีทีศาลยกฟ้ องดังกล่าว
แล้ว จะฟ้ องจําเลยในเรืองเดียวกันนันอีกไม่ได้ แต่ถา้ ศาลยก
ฟ้ องเช่นนี ในคดีซงราษฎรเท่
ึ
านันเป็ นโจทก์ ไม่ตดั อํานาจ
พนักงานอัยการฟ้ องคดีนนอี
ั ก เว้นแต่จะเป็ นคดีความผิดต่อ
ส่วนตัว”

การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา ต่อ)
หากพิจารณาถึงคดีทศาลยกฟ้
ี
องโจทก์เพราะไม่มาตามกําหนดนัด จะเห็นได้ว่ายังไม่มกี าร
วินิจฉัยในเนือหาแห่งคดีเลย จึงถือไม่ได้ว่าศาลยกฟ้ องโดยมีคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดใน
ความผิดซึงได้ฟ้อง อันจะทําให้สทิ ธินาํ คดีอาญามาฟ้ องระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙
(๔) ซึงโจทก์สามารถฟ้ องจําเลยใหม่ได้ แต่ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคสาม เป็ น
บทบัญญัตติ ดั อํานาจโจทก์ว่าถ้าโจทก์ถกู ศาลยกฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง
แล้ว โจทก์ (หมายถึงพนักงานอัยการและราษฎรทีเป็ นโจทก์) จะฟ้ องจําเลยในเรือง
เดียวกันนันอีกไม่ได้ ยกเว้นว่าถ้าคดีทศาลยกฟ้
ี
องนันเป็ นคดีอาญาแผ่นดินทีราษฎร
เป็ นโจทก์ ย่อมไม่ตดั อํานาจพนักงานอัยการทีจะฟ้ องคดีนนอี
ั ก
แต่ถา้ คดีทราษฎรเป็
ี
นโจทก์และถูกยกฟ้ องตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง นี เป็ นความผิด
ต่อส่วนตัว พนักงานอัยการย่อมไม่มีอาํ นาจทีจะฟ้ องจําเลยในเรืองเดียวกันนันอีก แม้ว่า
ราษฎรกับพนักงานอัยการจะแยกฟ้ องคนละสํานวนกันก็ตาม
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การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา ต่อ)
ฎีกาที ๘๑๖/๒๕๒๓ โจทก์ร่วมเคยเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยในมูลกรณีเดียวกันกับ
คดีนีมาครังหนึงแล้ว แต่ในคดีนนโจทก์
ั
ร่วมไม่มาตามกําหนดนัดในชันไต่สวน
มูลฟ้ อง ศาลพิพากษายกฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖ ผลแห่งคดีทโจทก์
ี รว่ ม
ยืนฟ้ องจําเลยดังกล่าวนัน ทําให้โจทก์รว่ มจะฟ้ องจําเลยเรืองเดียวกันอีกไม่ได้
เมือเป็ นคดีความผิดต่อส่วนตัวย่อมตัดอํานาจฟ้ องของพนักงานอัยการตาม
มาตรา ๑๖๖ วรรคท้าย สิทธิของพนักงานอัยการทียืนฟ้ องจําเลยในมูลกรณี
เดียวกันไว้แล้วเป็ นอันระงับไปโดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงว่าพนักงานอัยการฟ้ องก่อน
หรือหลังจากทีศาลยกฟ้ องคดีของโจทก์รว่ ม เมือพนักงานอัยการถูกตัดอํานาจ
ฟ้ องย่อมจะดําเนินคดีต่อไปไม่ได้ ต้องยกฟ้ องของโจทก์และโจทก์ร่วม

วิธีพจิ ารณาในศาลชันต้น
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ ง บัญญัตวิ ่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล
ให้ทาํ โดยเปิ ดเผยต่อหน้าจําเลย เว้นแต่บญั ญัตไิ ว้เป็ นอย่างอืน”
เมือโจทก์หรือทนายโจทก์และจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว และศาลเชือว่าเป็ น
จําเลยจริง ให้อา่ นและอธิบายฟ้ องให้จาํ เลยฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะ
ให้การต่อสูอ้ ย่างไรบ้าง คําให้การของจําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจด
รายงานไว้และดําเนิ นการพิจารณาต่อไป
ในการสืบพยาน เมือได้พเิ คราะห์ถงึ เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่ง
จิตของพยานหรือความเกรงกลัวทีพยานมีต่อจําเลยแล้ว จะดําเนิ นการโดยไม่ให้พยาน
เผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลยก็ได้ซึงอาจกระทําโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิ ด สือ
อิเล็กทรอนิ กส์ หรือวิธีอนตามที
ื
กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา และจะให้
สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอืนทีพยานไว้วางใจด้วยก็ได้
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วิธีพจิ ารณาในศาลชันต้น (ต่อ)
ในการสืบพยาน ให้มีการบันทึกคําเบิกความพยานโดยใช้วธิ กี ารบันทึก
ลงในวัสดุ ซึงสามารถถ่ายทอดออกเป็ นภาพและเสียงซึงสามารถตรวจสอบถึง
ความถูกต้องของการบันทึกได้ และให้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาใช้การบันทึก
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีดว้ ย ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือนไขทีกําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี เมือได้รบั ความ
เห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้”

วิธีพจิ ารณาในศาลชันต้น (ต่อ)
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ ง บัญญัตวิ ่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทาํ
โดยเปิ ดเผยต่อหน้าจําเลย เว้นแต่บญั ญัตไิ ว้เป็ นอย่างอืน”

๑. การพิจารณาและการสืบพยานในศาลต้องทําโดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย
โดยหลักแล้ว การพิจารณาและสืบพยานในศาลไม่ว่าจะเป็ นการสืบพยาน
โจทก์ พยานโจทก์ร่วม หรือสืบพยานจําเลยจะต้องกระทําโดยเปิ ดเผยต่อหน้า
จําเลยทังสิน มิฉะนัน กระบวนพิจารณาดังกล่าวไม่ชอบ ซึงปัญหานีเป็ นปัญหา
ข้อกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อย ศาลสูงมีอาํ นาจหยิบยกขึนวินิจฉัย
และยกคําพิพากษาของศาลล่างได้ โดยให้ดาํ เนินกระบวนพิจารณาในขันตอนที
ไม่ชอบใหม่แล้วมีคาํ พิพากษาต่อไปตามรูปคดี (ฎีกาที ๖๕๑/๒๕๔๙, ๑๘๙๘/
๒๕๕๔ และที ๑๒๑๙๓/๒๕๕๕)
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การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย
(๑.๑) หากไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นทีกฎหมายบัญญัติให้พจิ ารณาลับ
หลังจําเลยแล้ว แม้จาํ เลยจะให้ความยินยอมก็จะพิจารณาลับหลัง
จําเลยไม่ได้ (ฎีกาที ๑๘๙๘/๒๕๕๔)
(๑.๒) หากระหว่างพิจารณาจําเลยบางคนหลบหนี เมือได้ตวั มา ศาล
จะนํ าคําเบิกความของพยานทีเบิกความไปแล้วมาใช้ยนั จําเลยคนที
หลบหนี ไม่ได้ ต้องสืบพยานทังหมดต่อหน้าจําเลยทีได้ตวั มาศาลใหม่
(ฎีกาที ๑๓๗๖/๒๕๕๐ และที ๙๘๐๐-๙๘๐๒/๒๕๕๑)

การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)
(๑.๓) การไต่สวนเพือลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลไม่จาํ ต้องกระทําต่อหน้า
จําเลย เนื องจากบทบัญญัตเิ รืองละเมิดอํานาจศาลเป็ นกฎหมายพิเศษทีศาลมี
อํานาจค้นหาความจริงได้โดยการไต่สวนและไม่จาํ ต้องกระทําต่อหน้าจําเลย
ดังเช่นการพิจารณาคดีอาญาทัวไป (ฎีกาที ๔๙๒๓/๒๕๕๗ และที ๑๑๕๙/
๒๕๒๖)
(๑.๔) การทีศาลเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๗๕ มิใช่การพิจารณาและสืบพยาน จึงไม่จาํ ต้องกระทําต่อหน้าจําเลย
(ฎีกาที ๕๒๓๙/๒๕๔๗)
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การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)
๒. การเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานกระทําลับหลังจําเลยไม่ได้
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ ง บัญญัติว่า “เมือคู่ความทีเกียวข้องร้องขอ
หรือเมือศาลเห็นเป็ นการสมควร ศาลอาจเดินเผชิญสืบพยานหลักฐาน ...”
ศาลจะเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานหรือไม่ ถือเป็ นดุลพินิจ หากอนุญาต
ให้เดินเผชิญสืบศาลก็ตอ้ งอยู่ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ
ทีต้องดําเนิ นการเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานต่อหน้าจําเลย ดังนัน ผูพ้ พิ ากษา
ทีเดินเผชิญสืบจะเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลยไม่ได้ แม้จะโดย
อาศัยความยินยอมของจําเลยทีแถลงไม่ติดใจไปดูการเดินเผชิญสืบก็ไม่ได้
เช่นกัน

การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)

๓. การสืบพยานประเด็นต้องกระทําต่อหน้าจําเลย เว้นแต่ จําเลยทีได้รบั อนุ ญาตให้พจิ ารณาลับหลัง
ไม่ตดิ ใจไปฟังการพิจารณา
มาตรา ๒๓๐ บัญญัตวิ า่ “เมือคู่ความทีเกียวข้องร้องขอหรือเมือศาลเห็นเป็ นการสมควร ...
หรือเมือมีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถนําพยานหลักฐานมาสืบทีศาลนัน และการสืบพยานหลักฐานโดยวิธีอนื
ไม่สามารถกระทําได้ ศาลมีอาํ นาจส่งประเด็นให้ศาลอืนสืบพยานหลักฐานแทน ให้ศาลทีรับประเด็นมี
อํานาจและหน้าทีดังศาลเดิม รวมทังมีอาํ นาจส่งประเด็นต่อไปยังศาลอืนได้
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ ให้ส่งสํานวนหรือสําเนาฟ้ อง สําเนาคําให้การ
และเอกสารหรือของกลางเท่าทีจําเป็ นให้แก่ศาลทีรับประเด็นเพือสืบพยานหลักฐาน หากจําเลยต้องขัง
อยู่ในระหว่างพิจารณาให้ผู ้คุมขังส่งตัวจําเลยไปยังศาลทีรับประเด็น แต่ถา้ จําเลยในกรณีตามมาตรา
๑๗๒ ทวิ ไม่ตดิ ใจไปฟังการพิจารณาจะยืนคําถามพยานหรือคําแถลงขอให้ตรวจพยานหลักฐานก็ได้
ให้ศาลสืบพยานหลักฐานไปตามนัน
เมือสืบพยานหลักฐานตามทีได้รบั มอบหมายเสร็จสินแล ้ว ให้ส่งถอ้ ยคําสํานวนพร้อมทัง
เอกสารหรือของกลางคืนศาลเดิม”
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การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)
โดยหลัก การสืบพยานประเด็นของศาลทีรับประเด็นก็ตอ้ งกระทําต่อ
หน้าจําเลย (จําเลยทีต้องขังและทีได้รบั การปล่อยชัวคราวด้วย) ซึงจะ
เห็นได้จากการทีมาตรา ๒๓๐ วรรคหนึง ระบุให้ศาลทีรับประเด็นมี
อํานาจและหน้าทีดังศาลเดิม และในวรรคสองทีว่า หากจําเลยต้องขัง
อยูใ่ นระหว่างพิจารณาให้ผูค้ ุมขังส่งตัวจําเลยไปยังศาลทีรับประเด็น
ยกเว้นแต่จาํ เลยทีเข้าเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(ทีเพิมเติมใหม่) ไม่ติดใจไปฟังการพิจารณา ศาลทีรับประเด็นย่อมมี
อํานาจสืบพยานลับหลังจําเลยนันได้

การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)

๔. การสืบพยานทางจอภาพซึงถือเสมือนว่าเป็ นการเบิกความในห้องพิจารณาของศาล
ต้องกระทําโดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย
มาตรา ๒๓๐/๑ บัญญัตวิ ่า “ในกรณี ทมีี เหตุจาํ เป็ นอันไม่อาจนํ าพยานมาเบิก
ความในศาลได้ เมือคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุ ญาตให้พยาน
ดังกล่าวเบิกความทีศาลอืนหรือสถานทีทําการของทางราชการหรือสถานทีแห่งอืนนอก
ศาลนัน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้
ทังนี ภายใต้การควบคุมของศาลทีมีเขตอํานาจเหนื อท้องทีนันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีกําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่
ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
การเบิกความตามวรรคหนึ งให้ถอื เสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของ
ศาล”
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การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)

การสืบพยานทางจอภาพนี พยานอาจเบิกความทีศาลอืน
สถานทีทําการของทางราชการ หรือสถานทีแห่งอืนนอกจาก
ศาลนัน โดยมาตรา ๒๓๐/๑ ถือว่าการเบิกความของพยาน
ผ่านทางจอภาพให้ถอื เสมือนว่าเบิกความในห้องพิจารณา
ของศาล อันเป็ นการพิจารณาทีต้องกระทําโดยเปิ ดเผย
และต่อหน้าจําเลยแล้ว

การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)
๕. ข้อยกเว้นของการสืบพยานโดยเปิ ดเผย
(๕.๑) การพิจารณาลับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๗
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๗ บัญญัติว่า “ศาลมีอาํ นาจสังให้พจิ ารณาเป็ น
การลับ เมือเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคําร้องขอของคู่ความฝ่ าย
ใด แต่ตอ้ งเพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพือป้ องกันความลับอันเกียวกับความปลอดภัยของ
ประเทศมิให้ล่วงรูถ้ งึ ประชาชน”
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การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)

มาตรา ๑๗๘ บัญญัตวิ า่ “เมือมีการพิจารณาเป็ นการลับ บุคคลเหล่านี เท่านันมีสทิ ธิอยูใ่ นห้อง
พิจารณาได้ คือ
(๑) โจทก์และทนาย
(๒) จําเลยและทนาย
(๓) ผูค้ วบคุมตัวจําเลย
(๔) พยานและผูช้ ํานาญการพิเศษ
(๕) ล่าม
(๖) บุคคลผูม้ ีประโยชน์เกียวข้องและได้รบั อนุ ญาตจากศาล
(๗) พนักงานศาลและเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร”
ฉะนัน แม้ศาลจะสังให้พจิ ารณาลับ แต่การพิจารณาและสืบพยานนันก็ยงั ต้องกระทําต่อหน้าจําเลย
เพียงแต่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งทําโดยเปิ ดเผยเท่านัน

การพิจารณาและการสืบพยานต้องทํา
โดยเปิ ดเผยและต่อหน้าจําเลย (ต่อ)

ฎีกาที ๑๗๔๐/๒๕๑๘ ศาลชันต้นสังให้พจิ ารณานํ าสืบ
ตัวจําเลยบางคนเป็ นการลับและห้ามการโฆษณา
ข้อเท็จจริงได้ ซึงเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความปลอดภัยมันคงของราชอาณาจักร ศาลไม่
กล่าวถึงรายละเอียดเรืองราวต่างๆ บุคคลและ
สถานทีๆ เกียวข้องไว้ในคําพิพากษา
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ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย
(๖.๑) การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๒ ทวิ
มาตรา ๑๗๒ ทวิ บัญญัตวิ ่า “ภายหลังทีศาลได้ดําเนิ นการตามมาตรา ๑๗๒
วรรค ๒ แล้ว เมือศาลเห็นเป็ นการสมควร เพือให้การดําเนิ นการพิจารณาเป็ นไปโดยไม่
ชักช้า ศาลมีอาํ นาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(๑) ในคดีมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่กต็ าม
หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รบั อนุ ญาตจากศาลทีจะ
ไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยาน
(๒) ในคดีทมีี จาํ เลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามคําแถลงของโจทก์ว่า การ
พิจารณาและการสืบพยานตามทีโจทก์ขอให้กระทําไม่เกียวแก่จาํ เลยคนใด ศาลจะ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคนนันก็ได้

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

(๓) ในคดีทมีี จาํ เลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลย
คนหนึ ง ๆ ลับหลังจําเลยคนอืนก็ได้
(๔) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้เนื องจากความเจ็บป่ วย หรือ
มีเหตุจาํ เป็ นอย่างอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมือจําเลยมีทนายความและจําเลยได้รบั
อนุ ญาตจากศาลทีจะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน
(๕) ในระหว่างการพิจารณาและสืบพยาน ศาลมีคําสังให้จาํ เลยออกจากห้อง
พิจารณาเพราะเหตุขดั ขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตจากศาล
ในคดีทศาลพิ
ี จารณาและสืบพยานตาม (๒) หรือ (๓) ลับหลังจําเลยคนใด ไม่ว่า
กรณี จะเป็ นประการใด ห้ามมิให้ศาลรับฟังการพิจารณาและการสืบพยานทีกระทําลับ
หลังนันเป็ นผลเสียหายแก่จาํ เลยคนนัน”
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ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

การทีศาลจะอนุ ญาตให้พจิ ารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยนัน ถือเป็ น
ดุลพินิจของศาล
เกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) จํากัดเฉพาะคดีมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสูง
ไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมโี ทษปรับสถานเดียว
เมือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รบั อนุญาตจากศาลทีจะไม่มาฟังการพิจารณา
และการสืบพยานโจทก์หรือสืบพยานจําเลยก็ได้
ผล แม้การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจะเป็ นผลเสียหายแก่จาํ เลยทีไม่
มาศาล ศาลย่อมมีอาํ นาจรับฟังพยานหลักฐานทีได้มาจากการสืบพยานลับ
หลังจําเลยคนนันได้

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

ฎีกาที ๑๕๑๔๗/๒๕๕๑ ศาลชันต้นอนุ ญาตให้พจิ ารณาลับหลังจําเลย แต่ปรากฏ

ว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖๖ (เดิม) ซึงมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน ๑๐ ปี ศาลชันต้นจึงไม่อาจมี
คําสังอนุ ญาตให้พจิ ารณาลับหลังจําเลยและดําเนิ นกระบวนพิจารณาอย่างหนึ ง
อย่างใดลับหลังจําเลยได้ การทีศาลชันต้นดําเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไปโดยให้
ทนายจําเลยแถลงรับข้อเท็จจริงและโจทก์แถลงไม่สบื พยานปาก อ. นัน จึงเป็น
การไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง, ๑๗๒ ทวิ ทีศาลชันต้นพิพากษา
ลงโทษจําเลยจึงไม่ชอบ และมีผลทําให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ไม่มอี าํ นาจพิจารณา
พิพากษาคดีนีได้ ปัญหาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรียบร้อย แม้
คู่ความมิได้ฎกี า ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินจิ ฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรค
สอง ประกอบมาตรา ๒๒๕

36

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

เกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๒) “ในคดีทีมีจาํ เลยหลายคน ถ้าศาล

พอใจตามคําแถลงของโจทก์ว่า การพิจารณาและการสืบพยานตามที
โจทก์ขอให้กระทําไม่เกียวแก่จาํ เลยคนใด ศาลจะพิจารณาและ
สืบพยานลับหลังจําเลยคนนันก็ได้” สามารถนํ าไปใช้ได้กบั คดีอาญา
ทุกคดี โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าจําเลยจะมีทนายความหรือไม่ เป็ นการ
สืบพยานโจทก์ทไม่
ี เกียวกับจําเลยทีไม่มาศาล
ผล ห้ามมิให้ศาลรับฟังการพิจารณาและสืบพยานลับหลังนันให้เป็ น
ผลเสียหายแก่จาํ เลยทีไม่มาศาล

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)
เกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๓) “ในคดีทีมีจาํ เลยหลายคน
ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนหนึ ง ๆ
ลับหลังจําเลยคนอืนก็ได้” สามารถนํ าไปใช้ได้กบั คดีอาญาทุก
คดี โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าจําเลยจะมีทนายความหรือไม่ ซึงเป็ น
การสืบพยานจําเลยคนหนึ ง ลับหลังจําเลยคนอืน
ผล ห้ามมิให้ศาลรับฟังการพิจารณาและสืบพยานลับหลังนัน
ให้เป็ นผลเสียหายแก่จาํ เลยทีไม่มาศาล
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ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

เกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๔) “จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและ

สืบพยานได้เนื องจากความเจ็บป่ วย หรือมีเหตุจาํ เป็ นอย่างอืนอันมิอาจก้าว
ล่วงได้ เมือจําเลยมีทนายความและจําเลยได้รบั อนุ ญาตจากศาลทีจะไม่มาฟัง
การพิจารณาและสืบพยาน” สามารถนํ าไปใช้ได้กบั คดีอาญาทุกคดี เมือ
จําเลยทีเจ็บป่ วยหรือมีเหตุจาํ เป็ นนันมีทนายความ และจําเลยได้รบั อนุญาต
จากศาลทีจะไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยานโจทก์หรือสืบพยาน
จําเลย
ผล แม้การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจะเป็ นผลเสียหายแก่จาํ เลยทีไม่
มาศาล ศาลย่อมมีอาํ นาจรับฟังพยานหลักฐานทีได้มาจากการสืบพยานลับ
หลังจําเลยคนนันได้ เนื องจากจําเลยนันมีทนายความแล้ว

ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

เกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ (๕) “ในระหว่างการพิจารณาและสืบพยาน ศาล

มีคาํ สังให้จาํ เลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขดั ขวางการพิจารณา หรือ
จําเลยออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากศาล” สามารถนํ าไปใช้ได้
กับคดีอาญาทุกคดี เมือศาลมีคาํ สังให้จาํ เลยออกจากห้องพิจารณาเพราะ
ขัดขวางการพิจารณา หรือออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากศาล
ผล แม้การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจะเป็ นผลเสียหายแก่จาํ เลยทีศาลสัง
ให้ออกจากห้องพิจารณา ศาลย่อมมีอาํ นาจรับฟังพยานหลักฐานทีได้มาจากการ
สืบพยานลับหลังจําเลยคนนันได้ เนื องจากสาเหตุมาจากตัวจําเลยเองทีขัดขวาง
การพิจารณา หรือออกจากห้องพิจารณาไปโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากศาล
เสียก่อน
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ข้อยกเว้นของการพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลย (ต่อ)

(๖.๒) ศาลสังให้จาํ เลยออกจากห้องพิจารณาเพราะ
ขัดขวางการพิจารณา
ยกไปบรรยายในคราวหน้า เวลาไม่เพียงพอให้
บรรยายจบในครังนี ได้

ขอขอบคุณ
บรรยายครังต่อไป
วันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ น.
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