

๙.๒ ถ้าจําเลยยืนคําร้องขอแก้ไขเพิมเติมคําให้การในชันอุทธรณ์ / ฎีกา
แม้จะแก้ไม่ได้ ถ้าแก้จากปฏิเสธเป็ นรับสารภาพ ถือว่าเป็ นการที จําเลย
ยอมรับข้อเท็ จจริงโดยไม่โต้แย้งข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยกระทํา
ผิดตามฟ้ อง จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยอีกแล้วว่าจําเลยกระทําความผิ ด
หรือไม่ (ฎ.๗๕๓๑/๔๖, ๔๙๔/๔๙, ๘๗๒๐/๕๘)

ฎ.๗๕๓๑/๔๖ จําเลยยื นฎี กาว่าไม่ได้กระทําความผิ ดและขอให้ลดโทษ ต่อมายื น

คําร้องขอให้การรับสารภาพในชันฎีกา ซึงไม่สามารถทําได้เพราะต้องทําก่อน ศต.มี
คําพิพากษาตาม ม.๑๖๓ ว.๒ และไม่ถือว่าเป็ นการถอนฎีกาตาม ม.๒๐๒ ประกอบ
ม.๒๒๕ เพราะยังติดใจประเด็ นลดโทษอยู่ และไม่ถือเป็ นการแก้ฎีกาด้วยการสละ
ประเด็นเพราะพ้นเวลาตาม ม.๒๑๖ แต่เป็ นการทีจําเลยยอมรับข้อเท็ จจริงโดยไม่
โต้แย้งข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้ อง จึงไม่มีประเด็ นต้อง
วินิจฉัยอีกแล้วว่าจําเลยกระทําความผิด
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สรุป จากฎี กา

๐ การแก้คาํ ให้การต้องทําก่อนศาลชันต้นมีคาํ พิพากษา ม.๑๖๓ ว.๒
๐ การถอนฎีกาตาม ม.๒๐๒ หากมีหลายประเด็น ประเด็นทีไม่ถอนต้องพิจารณา
๐ การแก้ฎีกาตาม ม.๒๑๖ ต้องทําภายในระยะเวลายืนฎีกา แต่มี ฎ.๕๙๔/๔๙
ถ้าแก้โดยไม่ได้เพิมเติมประเด็นใหม่ทําได้แม้จะพ้นระเวลาฎีกา
๐ การรับสารภาพในชันฎีกาเป็ นการทีจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้ง
ข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยทําผิ ด

๑๐ การขอให้รวมสํานวนไม่ถือว่าเป็ นการแก้ฟ้อง
ฎ.๒๒๕๔-๖/๔๒ ฟ้ องสามสํานวน โดยไม่มีการขอให้นบั โทษต่อ ต่อมาขอ
รวมสํานวนก็เพือประโยชน์ในการนํ าสืบพยานชุดเดียวกัน ถือไม่ได้ว่า
เป็ นการขอแก้ฟ้องทํานองให้นบั โทษต่อ จึงนับโทษต่อไม่ได้
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ขาดนัด
 หลักเกณฑ์

๑. ต้องเป็ นนัดไต่สวนมูลฟ้ อง พิจารณา และนัดตรวจพยานหลักฐานเท่านัน
หากเป็ นนัดอย่างอืนไม่เข้าหลักเกณฑ์ เช่น
- นัดพร้อมเพือกําหนดวันนัดสื บพยาน (ฎ.๗๒๗/๘๓)
- นัดฟั งประเด็ นกลับ (ฎ.๘๐/๑๖)
- นัดสอบถาม (ฎ.๑๓๓๑/๔๒)
- นัดพร้อมเพือสอบคําให้การและกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ (ฎ.๗๔๙๓/๖๐)

นัดพิจารณา

๐ วันนัดสืบพยานโจทก์เท่านัน
ฎ.๓๗๓๖/๕๑ นัดพิจารณารวมถึงนัดไต่สวนคําร้องขอคื นของกลางด้วย
๐ ทุกนัดของการสื บพยานโจทก์ โดยไม่จาํ ต้องเป็ นนัดสื บนัดแรกเหมื อน ป.วิแพ่ง
ฎ.๕๕๖๔/๓๔ วันนัดสื บพยานโจทก์แม้ไม่ใช่นัดแรกโจทก์ก็มีหน้าทีนําพยาน เข้าสื บ
ตามกําหนดนัด หากไม่ติดใจสื บต้องแถลงให้ชดั เจน เมื อไม่มาจึงเป็ นการขาดนัด
พิจารณา
๐ ขาดนัดต้องยกฟ้ อง ไม่นําทิงฟ้องมาใช้ (ฎ.๑๔๗๔/๒๕)
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ฎ. ๒๒๗/๒๗ โจทก์ไม่มาศาลหลังจากสื บพยานไปบ้างแล้ว ศาลต้องยกฟ้อง
 ข้อสังเกต

ก. ถ้าโจทก์แถลงหมดพยานแล้ว / แถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจสื บพยานอีกแล้ว /
เป็ นวันนัดสื บจําเลย เป็ นเรืองทีโจทก์ไม่มีหน้าทีต้องสืบพยาน การทีโจทก์
ไม่มาจะทําให้โจทก์ตอ้ งเสียสิทธิในการซักค้านพยานจําเลยเท่านัน
ไม่สมควรยกฟ้ องเพราะโจทก์ขาดนัด

ฎ.๑๖๕๓/๒๑ โจทก์แถลงไว้วา่ โจทก์ไม่ติดสื บพยานต่อไป ขอให้จาํ เลย
นําพยานเข้าสื บ เมื อโจทก์ไม่มายังไม่สมควรยกฟ้อง

ฎ.๑๒๕๖/๒๑ โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสื บพยานจําเลย โจทก์ไม่มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิ
ต่อศาล เพียงเสียสิทธิซกั ค้านพยานจําเลย จึงไม่ยกฟ้องเพราะเหตุขาดนัด
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ข. แม้จําเลยไม่มาศาลซึงต้องสื บต่อหน้าจําเลย แต่โจทก์ก็ยงั มีหน้าทีต้องมา
ฎ.๓๗๕๔/๓๐ ญ. คดีอาญาโจทก์ไม่มาในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่มี
เหตุขดั ข้อง ศาลชอบจะยกฟ้ องโดยไม่คํานึ งว่าจําเลยจะมาหรื อไม่
และจะอยู่ในอํานาจศาลหรือไม่ เพราะ ม.๑๖๖ และ ๑๘๑ มีเจตนารมณ์
เร่งรัดคดีให้ดําเนิ นไปโดยสะดวก มิให้ประวิงคดี และกรณี นีเป็ นเรือง
ระหว่างศาลกับโจทก์
 หมายเหตุ ฎีกาเดิม ๆ (ฎ.๑๐๕/๒๓, ๓๐๓/๒๖) ถูกกลับแนวแล้ว

ค. แม้ส่งหมายนัดให้จําเลยบางคนยังไม่ได้ โจทก์ก็ยงั ต้องมา (ฎ.๒๐๘๕/๔๗)
( ข้อสอบสมัย ๕๙)

ง. โจทก์ตอ้ งทราบนัดโดยชอบแล้ว
ฎ.๑๐๒๖/๐๓ รอฟังคําสัง แต่ถา้ ไม่สงวั
ั นยื นคําร้องต้องแจ้งให้ผูร้ อ้ งทราบ

จ. ฝ่ ายโจทก์ตอ้ งไม่มีใครมาเลย ( ทนายโจทก์ ผูร้ บั มอบ /เสมียน )
โจทก์ร่วม คนใดคนหนึ งมาก็ได้ (ฎ.๑๕๑๙/๙๗)
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 แต่ถา้ มีโจทก์หลายคน โจทก์คนใดไม่มาคนนันขาดนัด (๒๐๘๕/๔๗)
 ทนายโจทก์มาไม่ขาดนัด (ฎ.๘๗๒/๙๒)
 เสมียนทนายมาขอเลื อนคดี ไม่ขาดนัด (ฎ.๑๗๓๙/๒๘)
 ต่างคนต่างฟ้ องแล้วศาลสังรวม ไม่ใช่โจทก์ร่วม ต้องถื อโจทก์แต่ละสํานวน

(ฎ.๕๔๖๑/๓๔)

ช. โจทก์มาศาลแล้วต้องเข้าห้องพิจารณาด้วย
ฎ.๒๑๓/๓๑ เมือทนายติดว่าความในศาลเดียวกันโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้อง
เมือไม่เข้าห้องพิจารณาตามกําหนดนัดต้องถือว่าไม่มาศาล
ฎ.๑๙๖๓/๔๙ นัดสืบเวลา ๙.๐๐ น. แม้อยั การโจทก์เจ้าของสํานวนมาศาล
แต่ไม่เข้าห้อง คงไปทําคดีอืน ศาลประกาศเรี ยกและรอจนเวลา
๑๑.๑๕ น. จึงถือว่าโจทก์ไม่มา
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ข้อสังเกต

๑.หากทนายโจทก์ขอเลื อน หรื อมอบให้เสมียนทนายมาขอเลื อน
- เท่ากับโจทก์มา
- หากไม่อนุ ญาต ศาลจะยกฟ้องเพราะขาดนัดไม่ได้ ต้องสังดังนี

A. ถ้ายังไม่เคยมี การสื บโจทก์ก็ยกฟ้องโดยถื อว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสื บ
 B. ถ้าสื บโจทก์มาบ้างแล้ว ต้องงดสื บพยานโจทก์แล้วนัดสื บพยานจําเลย / ถ้า
เห็ นว่าพยานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษก็งดสื บจําเลยและนัดฟังคําพิพากษา




๒. ถ้าโจทก์ยืนคําร้องขอเลื อนคดีไว้กอ่ นวันนัด แต่วนั นัดไม่มา ศาลต้องพิจารณาคําร้อง
ก่อนว่ามีเหตุสมควรอนุ ญาตให้เลื อนหรื อไม่
.... ถ้ามีก็อนุ ญาตให้เลื อน
.... ถ้าไม่มีก็ไม่อนุ ญาต เมือไม่อนุญาตแล้วการทีโจทก์ไม่มาจึงต้องยกฟ้องเพราะโจทก์
ขาดนัด จะยกฟ้องตาม ม.๑๘๕ ไม่ได้เพราะเป็ นเรื องขาดนัด (ฎ.๔๑๐/๒๘)



๓. หากเป็ นการขาดนัด แม้จะได้มีการไต่สวนมูลฟ้องแล้วฟังได้วา่ มีมูล หรื อมีการสื บพยาน
โจทก์ในนัดก่อนๆไว้และพอฟังได้วา่ จําเลยทําผิด ก็ยงั ต้องยกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัด
(ฎ.๑๒๑๔/๓๘)
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 ๔. หากโจทก์ขอเลื อนคดี ศาลต้องสังคําร้องก่อน จะยกฟ้ องโดย

ไม่สงคํ
ั าร้องก่อนเป็ นการดําเนิ นกระบวนพิจารณาผิ ดขันตอน ไม่
ชอบ ต้องดําเนิ นกระบวนพิจารณาใหม่ ( ฎ.๔๑๐/๒๘)

การขอให้ยกคดีขนพิ
ึ จารณาใหม่ มาตรา ๑๖๖ วรรคสอง
หลักเกณฑ์

๑. ต้องเป็ นกรณี ทีศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ขาดนัด โดยดูตามความเป็ นจริง
(แม้ศาลจะสังผิด) โจทก์ก็ตอ้ งขอให้ถูก
๑.๑ โจทก์ขาดนัดแต่ศาลยกฟ้องโดยถื อว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสื บ แม้ศาลจะสัง
ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ตดั สิ ทธิทีจะขอให้ยกคดีขึนไต่สวนมูลฟ้องใหม่ (ฎ.๗๗๒/๒๘)
๑.๒ หากไม่ใช่ขาดนัดแต่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัด ก็ขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้
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ฎ.๔๖๒๕/๔๕ ศาลยกฟ้ องเพราะโจทก์ขาดนัด โดยทีโจทก์ไม่ทราบวันนัด
จึงไม่อยู่ในบังคับทีโจทก์จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายใน ๑๕ วัน ตาม๑๖๖ว.๒
++ เรืองนี ศาลสังผิ ด และ โจทก์ก็ขอผิ ด
++ โจทก์ควรจะต้องขอให้เพิกถอน ฯ หรือ อุทธรณ์คําสัง
++ ตามฎี กาขอเกิน ๑๕ วัน ศาลจึงสังว่าไม่อยู่ในบังคับทีจะต้องขอภายใน ๑๕ วัน

 ๒. การร้องขอให้ยกคดี ขึนพิจารณาใหม่ ต้อง

๒.๑ ต้องร้องขอต่อศาลชันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ยกฟ้ อง
(ไม่ใช่นบั แต่ทราบ) โดยแสดงเหตุอนั สมควร (ฎ.๒๕๙๕/๓๙)
๒.๒ ถ้าขอแล้ว ศต.ยกคําร้อง โจทก์อุทธรณ์คําสังได้
๒.๓ หากไม่ขอให้ยกคดี ฯ ก็อุทธรณ์คําสังยกฟ้ องได้ แต่ตอ้ งอุทธรณ์โต้แย้งศต.
ทียกฟ้ อง จะอุทธรณ์ให้ศอ.ยกคดีขึนพิจารณาใหม่ไม่ได้ (ฎ.๒๑๐๙/๒๙)
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๒.๔ ต้องเลือกเอาว่าจะอุทธรณ์ หรื อร้องขอให้ยกฯ เพราะจะขัดแย้งกัน
และทีสําคัญ เมือใช้สิทธิอย่างใดแล้วหากจะกลับมาใช้สิทธิอย่างอืนอีก
จะเกินเวลายืนคําร้อง / อุทธรณ์ (ฎ.๑๑๙๔/๑๐)
๒.๕ เหตุสมควร
๒.๕.๑ แนวฎี กาทีไม่ถือเป็ นเหตุสมควรทีศาลไม่อนุ ญาต

ฎ.๕๕๔/๔๐ ความผิดพลาดของโจทก์

ฎ.๒๕๙๔/๓๙ ความผิดพลาดของผูร้ ับมอบอํานาจโจทก์ ไม่ถือว่ามีเหตุอนั ควร
ฎ.๑๗๒๖/๓๔ จําวันนัดผิด
ฎ.๗๒๗/๔๘ เข้าใจผิดเรื องวันนัด
ฎ.๑๙๖๗/๔๙ ติดว่าความในคดีอืนโดยเชื อว่าจะมีอยั การคนอื นมาทําหน้าทีแทน
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๒.๕.๒ เหตุสมควรทีศาลอนุญาต ส่วนมากเป็ นเรืองเจ็บป่ วย / ฉุ กเฉิ น
ฎ.๒๐๘/๔๗ ทนายโจทก์ป่วยและไปหาหมอก่อนวันนัด ๑ วัน ซึงอาจขอเลือนคดีได้
แต่ไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้ศาลทราบ พฤติการณ์ส่อในการประวิงคดี จึงไม่สมควร
ให้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่
ฎ.๖๔/๒๑ โจทก์มาศาลช้าครึงชัวโมงเพราะเหตุขดั ข้องการจราจรติดขัดกว่าปกติ
เนื องจากฝนตกหนักถื อว่ามีเหตุสใควร
 ข้อสังเกต การร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ แม้ศต.ยกคําร้อง ศอ.ยื น ก็ไม่ตอ้ งห้าม

ฎี กาตาม ม.๒๒๐ เพราะไม่ใช่การฎีกาในเนื อหาของคดี (ฎ.๙๒๘๐/๕๑)

มาตรา ๑๖๖ วรรคสาม
หลัก ยกฟ้ องตาม ม.๑๖๖ ว.๑ แล้วฟ้ องใหม่ไม่ได้ แต่มีขอ้ ยกเว้น
สรุป

๑.ใครฟ้ องแล้วขาดนัดคนนันฟ้ องใหม่ไม่ได้
๒. ถ้าอัยการเป็ นโจทก์แล้วยกฟ้ องใครก็ฟ้องใหม่ไม่ได้
๓. ถ้าผูเ้ สียหายเป็ นโจทก์แล้วถูกยกฟ้ อง
๓.๑ ถ้าความผิดต่อส่วนตัว ใครก็ฟ้องใหม่ไม่ได้
๓.๒ ถ้าความผิดต่อแผ่นดิน อัยการฟ้ องใหม่ได้
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ฎ.๘๑๖/๒๓ คดี พ.ร.บ.เชค ผูเ้ สียหายฟ้ องเอง ศาลยกฟ้ องตาม ม.๑๖๖ ว.๑
โจทก์ยืนคําร้องขอให้พิจารคดีใหม่ แต่เมืออัยการยืนฟ้ อง โจทก์จึงถอนคําร้อง
แล้วมาขอเป็ นโจทก์ร่วมกับอัยการ ดังนี เมือโจทก์ถอนคําร้องเท่ากับไม่ได้
ยืนขอให้พจิ ารณาคดีใหม่ เมือเป็ นความผิดต่อส่วนตัว ยกฟ้ องแล้วจึงฟ้ องใหม่
อีกไม่ได้ โจทก์จึงขอเป็ นโจทก์ร่วมกับอัยการไม่ได้ดว้ ย และในขณะเดียวกัน
สิทธิของอัยการทีฟ้ องไว้ก่อนก็ระงับไปด้วย

ฎ.๒๗๑๖/๒๘ ยกฟ้ องตาม ม.๑๖๖ ว.๑ ไม่ใช่ อํานาจของ

ผูพ้ พิ ากษานายเดียว

( เรืองนี โจทก์ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศต.ยก โจทก์อุทธรณ์อา้ งว่า
พ.นายเดียวไม่มีอํานาจยกฟ้ อง ศอ.เพิกถอนคําสังยกฟ้ องและให้
ศต.ดําเนิ นการใหม่ ศต.เพิกถอนแล้ว และเห็นว่าข้อเท็จจริงทีโจทก์ขาดนัด
ยังอยู่ จึงยกฟ้ องโดยครบองค์คณะ )
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การพิจารณาและการสืบพยาน
มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและการสื บพยาน

๑. ต้องทําโดยเปิ ดเผย
๒. ต้องต่อหน้าจําเลย
การพิจารณา ตาม ม.๑๗๒ หมายรวมถึง (ฎ.๖๔๑/๔๙, ๒๐๘/๕๑)

+ การสื บพยานโจทก์
+ การสื บพยานโจทก์ร่วม
+ การสื บพยานจําเลย

ฎ.๖๑๖/๘๖ แม้จําเลยจะยินยอมให้สืบลับหลัง ก็ไม่สามารถทําได้
ฎ.๖๕๑/๔๙ ทนายจําเลยมาศาลขอเลือนโดยอ้างเหตุจําเลยป่ วย โจทก์ไม่คา้ น
และแถลงว่าหากจําเลยรับข้อเท็จริงแล้วโจทก์ไม่ติดใจสืบพยานต่อไป
ทนายจําเลยแถลงยอมรับ แล้วโจทก์แถลงไม่ติดใจสืบพยานทีเหลื อ ดังนี
เมือจําเลยไม่มาศาลจึงไม่อาจดําเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างใดอย่างหนึ ง
ลับหลังจําเลยได้ การให้ทนายจําเลยรับข้อเท็จจริงจึงไม่ชอบ (ข้อสอบเนฯสมัย ๖๐)
ฎ.๑๗๓๖/๕๐ จล.๒ หลบหนี ดังนี เมือจับได้และยกคดีขึนพิจารณา ต้องสื บพยานใหม่
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ข้อสังเกต

๑. คดีละเมิดอํานาจศาลแม้จะมีโทษทางอาญา แต่ก็เป็ นการดําเนิ นการตาม
ป.วิแพ่ง ม.๓๑ และ๓๓ เป็ น กม.พิเศษให้อํานาจศาลค้นหาความจริ งได้
โดยไม่ตอ้ งทําต่อหน้าศาลเช่นคดีอาญาทัวไป (ฎ.๑๑๕๙/๒๖)
๒. การเรียกสํานวนสอบสวนจากอัยการตาม ม.๑๗๕ ไม่ใช่การพิจารณา
และสืบพยานจึงไม่ตอ้ งทําต่อหน้าจําเลย (ฎ.๕๒๓๙/๔๗)

๓. การรับฟั งคําพยานในชันไต่สวนมูลฟ้ องตาม ม.๒๒๖/๕ ไม่อยู่ในบังคับ
ม๑๗๒ และ ๑๗๒ ทวิ ไม่ตอ้ งทําต่อหน้าจําเลย (ฎ.๑๘๙๘/๕๔)
๔. หากมีจําเลยหลายคนและมีการสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้วจําเลยบางคน
รับสารภาพ ศาลให้แยกฟ้ องคนทีปฏิเสธ ดังนี คําเบิกความในคดีเดิม
ทีได้ทําต่อหน้าจําเลยนี แล้วนํ ามาใช้ได้ (ฎ.๑๔๕๗/๓๑)
๕. จําเลยบางคนหลบหนี ก่อนสืบพยาน เมือจับได้ตอ้ งสื บใหม่

(ฎ.๑๗๓๖/๕๐) และการสืบพยานใหม่ ไม่ทําให้จําเลย
ทีเคยเคยสืบแล้วเสี ยเปรียบ
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ฎ.๖๕๖๓/๕๔ บันทึกคําเบิกความของพยานในคดีอืน

แม้จะสืบลับหลังจําเลยในคดีนีก็สามารถอ้างเป็ นพยาน
เพือพิสจู น์ความผิ ดของจําเลยได้หากมีเหตุจําเป็ น หรือ
มีเหตุสมควรทีไม่สามารถนําพยานมาเบิกความได้ตาม
ข้อยกเว้นใน ม.๒๒๖/๕ ( แต่ตอ้ งรับฟั งด้วยความระมัดระวัง
ตาม ม.๒๒๗/๑ )

๖. การแถลงรับข้อเท็จจริง หากเป็ นผลร้ายแก่จําเลย ถือเป็ นการพิจารณา
ทีต้องทําต่อหน้าจําเลย (ฎ. ๒๐๘/๕๑)
๗. กรณี รวมการพิจารณา หากก่อนรวมมีการสืบพยานบ้างแล้ว
ต้องสืบพยานต่อหน้าจําเลยอีกในสํานวนทียังไม่ได้สืบต่อหน้าจําเลย

(ฎ.๙๘๐๐-๒/๕๑)
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ข้อยกเว้นพิจารณาลับหลังจําเลย
มาตรา ๑๗๒ ทวิ เป็ นดุลยพินิจของศาล แม้จะเข้าเงือนไข แต่ถา้ ศาล

ไม่เห็ นสมควรเพือให้การดําเนิ นฯ เป็ นไปโดยไม่ชกั ช้า ศาลจะไม่อนุญาตก็ได้
มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) มีองค์ประกอบดังนี

๑. คดี อตั ราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. จําเลยต้องมีทนาย
๓. ได้รบั อนุ ญาตจากศาล

ข้อสังเกต ลับหลังได้ทุกนัด และไม่อยู่ในบังคับวรรคสุดท้าย

มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๒)

๑. คดีมีจําเลยหลายคน
๒. แถลงว่าการพิจารณา / สื บพยาน ทีจะทําไม่เกียวแก่จําเลยคนนัน
๓. ศาลพอใจตามคําแถลง
ข้อสังเกต a. ลับหลังเป็ นบางนัด

b.จําเลยทีลับหลังจะมีทนายหรื อไม่ก็ได้
c.และอยู่ในบังคับวรรคท้าย
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มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๓)

๑. มีจําเลยหลายคน
๒. เป็ นช่วงของการพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนอืน
๓. ศาลจะให้สืบพยานลับหลังจําเลยทีไม่ได้สืบพยานได้
ข้อสังเกต ลับหลังเป็ นบางนัด จําเลยทีลับหลังจะมีทนายหรื อไม่ก็ได้

และอยู่ในบังคับวรรคท้าย

มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๔)

๑. จําเลยไม่อาจมาเนื องจากความเจ็บป่ วย / มีเหตุจําเป็ น อันมิอาจก้าวล่วงได้
๒. มีทนายความ
๓. ได้รบั อนุ ญาตจากศาล

มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๕)
๑. ศาลสังให้จําเลยออกนอกห้องพิจารณาเพราะขัดขวางการพิจารณา
๒. จําเลยออกนอกห้องพิจารณาโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑ (ฉ.๓๓)
๑. หลังจากศาลดําเนินการตาม ม.๑๗๒ ว.๒ แล้ว
๒. จําเลยหลบหนี / ไม่มาฟั งการพิจารณาและสื บพยานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
๓. ให้ศาลออกหมายจับ
๔. หากไม่ได้ตวั มาภายใน ๓ เดือนนับแต่ออกหมายจับ
๕. ถ้าศาลเห็ นสมควรเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรมทีจะให้การพิจารณาคดี ไม่
ชักช้า และจําเลยมีทนาย ศาลมีอํานาจพิจารณา / สืบพยานลับหลังแล้ว
มีคําพิพากษา
ข้อสังเกต เป็ นกรณีทีจําเลยสละสิ ทธิในการเผชิญหน้ากับจําเลยโดยปริยาย

มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒ (ฉ.๓๓ )

๑. นิติบุคคลเป็ นจําเลย
๒. หลังจากศาลดําเนิ นการตาม ม.๑๗๒ ว.๒ แล้ว
๓. หลังจากออกหมายจับผูจ้ ดั การ / ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลแล้วยังจับไม่ได้ตวั มา
ภายใน ๓ เดื อนนับแต่ออกหมายจับ และไม่มีผูแ้ ทนอืนมาดําเนิ น
๔. ถ้าศาลเห็ นสมควรเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรมทีจะให้การพิจารณาคดี
ไม่ชกั ช้า และจําเลยมีทนาย ศาลมีอํานาจพิจารณา / สื บพยานลับหลัง
แล้วมีคําพิพากษา

xv
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มีบทบัญญัตเิ กียวกับการสืบพยานลับหลังจําเลยอีก

(มาตรา ๑๘๐ กรณี จําเลยขัดขวางการพิจารณา ศาลสามารถสังให้จําเลย
ออกจากห้องพิจารณา ( มี ม๑๗๒ ทวิ (๕) มารองรับแล้ว ))
มาตรา ๒๓๗ ทวิ กรณี การสืบพยานไว้ล่วงหน้าก่อนฟ้ อง ตาม ว.๕ และ ๗

ซึงไม่มีบทบัญญัติให้ตอ้ งสืบพยานต่อหน้าผูต้ อ้ งหาหรือไม่ แต่ให้

xiiii

รับฟั งคําพยานดังกล่าวในชันพิจารณาได้

ฎ.๒๙๘๐/๔๗ ไม่มีตวั ผูต้ อ้ งหาก็ขอสืบพยานล่วงหน้าได้
ฏ.๓๕๔๑-๒/๕๐ การสืบพยานไว้ก่อนฟ้ องตาม ม.๒๓๗ ทวิ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
มาตรา๑๗๒ ว.๒
 ข้อสังเกต

๑. แม้ไม่อยู่บงั คับ ม.๑๗๒ ว.๒ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิใกล้เคียงชันพิจารณาให้มากทีสุด
โดย ว.๑ ตอนท้าย หากผูต้ อ้ งหาถูกควบคุม / มีตวั อยู่ในอํานาจ ก็ให้เบิกมา
๒. ยกเว้นหลักเรื องการอ่านและอธิบายฟ้ องตาม ม๑๗๒ ว.๒ ด้วย (ฎ.๗๕๗/๔๕)

๓. ม.๒๓๗ ตรี ให้นํามาใช้กบั การสืบพยานผูเ้ ชียวชาญและพยานอืน จึงสืบล่วงหน้าได้

ทังหมด ทังพยานเอกสาร วัตถุ และผูเ้ ชียวชาญ

xiii
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การสืบพยานเด็ก
มาตรา ๑๗๒ ตรี

๑. ก่อนปี ๒๕๕๐ กม.ให้เป็ นดุลยพินิจศาล
๒. อายุของพยาน กม.ไม่ได้บญ
ั ญัติไว้ว่านับถึงเมือไร ต่างกับเรื อง
การสอบถามทนาย น่ าจะถืออายุ ณ วันสืบพยาน
๓. ดูเฉพาะอายุ ไม่ตอ้ งคํานึ งเรืองการบรรลุนิภาวะ

xii

การสอบถามเรืองทนายความ มาตรา ๑๗๓
มาตรา ๑๗๓ วรรค ๑ บทบังคับเด็ดขาด

๑. คดีมีโทษประหารชี วติ / จําเลยมีอายุ ๑๘ ปี ในวันถูกฟ้ อง
๒. ก่อนเริมพิจารณาให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายหรื อไม่
๓. ถ้าจําเลยไม่มีให้ศาลตังทนายความให้

ฎ.๓๖๖/๓๔ เป็ นบทบังคับเด็ดขาด ทีศาลต้องถาม และถ้าไม่มีศาลต้อง
จัดให้โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ต้องทังสองอย่าง

xi
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ก่อนเริมพิจารณา

๑. ก่อนเริมถามคําให้การเพราะการถามคําให้การถือเป็ นการพิจารณาอย่างหนึ ง
ตาม ป.วิแพ่ง ม.๑(๘) ประกอบ ป.วิอาญา ม.๑๕ (ฎ.๓๐๑๗/๔๑)

๒. ก่อนเริมอ่านและอธิบายฟ้ องให้จําเลยฟัง และก่อนสอบถามคําให้การ
จําเลยตาม ม.๑๗๒ ว.๒ (ฎ.๘๗๑/๐๙ ญ.)

ฎ.๗๗๐๑/๔๗ คดีโทษประหารชีวิต ศต.เพียงแต่สอบถามเรืองทนายความ
โดยไม่ตงให้
ั เป็ นการไม่ชอบ
อายุ... กฎหมายระบุชัดเจนว่าวันฟ้ อง ไม่ใช่วนั ทําผิ ด / วันสอบคําให้การ
( ข้อสอบเนฯ สมัย๕๗)

x

มาตรา ๑๗๓ วรรค ๒

๑. คดีทีมีโทษจําคุก (ทุกกรณี)
๒. ก่อนเริมพิจารณา ให้ศาลสอบถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่
๓. ถ้าไม่มี และจําเลยต้องการให้ศาลตังให้
viii
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ฏ.๔๔๖๐/๔๖ ศต.สอบถามคําให้การจําเลยโดยไม่ได้สอบถามเรือง

ทนายความก่อนเป็ นการไม่ชอบ แต่ในวันสื บพยานโจทก์นดั แรก
จําเลยแต่งทนายเข้ามาแก้ต่างทุกนัดจนเสร็ จคดี ไม่มีเหตุทีศาลสูง
จะย้อนสํานวน ( หากไม่ยอ้ น ศาลสุงจะต้องอ้าง ม.๒๐๘ (๒)
“ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็ นการจําเป็ น ...” )
++ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็ นเรืองเล็กน้อย
++ เรืองนี จําเลยปฏิเสธ แต่ถา้ จําเลยรับสารภาพ ศาลฎีกาเห็นว่าไม่ชอบและ
ให้ยอ้ นให้ ศต.สอบถามทนายใหม่ (ฎ.๖๓๒๗/๔๘) viii

ข้อสังเกต

๑. สอบถามเรืองทนายแต่ไม่ได้จดไว้ในรายงาน ถือว่าไม่ถูกต้อง
ตาม ป.วิแพ่ง ม.๔๘ แต่ชอบตาม ป.วิอาญา ม.๑๗๓ จึงไม่มีเหตุ
ยกย้อน (ฎ.๒๙๒๓/๔๑)
๒. ถ้าไม่ถกู ต้อง หากถูกเพิกถอนแล้ว ถือว่ากระบวนพิจารณาตังแต่ไม่ถาม
ถูกเพิกถอนแล้ว ต้องสอบถามและสืบพยานใหม่หมด จะนํ าบันทึก
คําพยานเดิมแล้วให้ทนายความถามค้านพยานโจทก์ทีสืบแล้วไม่ได้

(ฎ.๘๓๖๖/๔๔)

vii
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๓. เมือไม่ได้สอบถามเรืองทนายความไม่ชอบ จึงย้อนไปให้สอบแล้ว
ส่งสํานวนคื นไม่ได้ ต้องเพิกถอนโดยยกคําพิพากษาศต. แล้วให้
ดําเนิ นกระบวนพิจารณาใหม่ (ฎ.๓๔๔/๔๙)
๔. ไม่สอบถามเรืองทนายเป็ นการไม่ชอบ แม้ภายหลังจําเลยจะตังทนาย
เข้ามาก็ยงั ไม่ชอบอยู่ ( ฎ.๖๓๒๗/๔๘ เรืองนี รับสารภาพ สื บประกอบ
แล้วในวันนัดฟั งคําพิพากษาจําเลยตังทนายเข้ามา )
vi

๕. ถ้าถามแล้วจําเลยจะหาทนายเอง หากต่อมาไม่ตงมา
ั และไม่ขอให้ตงให้
ั
แสดงว่าจําเลยไม่ประสงค์จะให้มีทนาย ถือว่าชอบ (ฎ.๒๐๖๙/๔๑,

๑๒๖๐/๑๔)
๖. ถ้าถามแล้วจําเลยจะหาทนายเอง แต่ถึงวันนัดหาไม่ได้จึงขอให้ศาลตังให้
ศาลต้องตังให้ (ฎ.๒๒๐๖/๒๐)
๗.การสอบถาม / การตังทนายให้ เป็ นปั ญหาเกียวด้วยความสงบฯ และเป็ น
ความบกพร่องของ ศต. ทีศาลสูงจะต้องยกย้อน แต่ถา้ ยกย้อนแล้ว
จะทําให้จําเลยเสียสิทธิในฐานะนักโทษเด็ ดขาดทีได้รบั ไปบ้างแล้ว
ศาลฎีกาไม่ยกย้อน

v
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ฎ. ๓๒๗๙/๕๐ จําเลยมี ๒ คน โทษประหาร ศต.สอบถามเรื องทนายแล้ว

จล.ที๑ไม่ตอ้ งการ แต่ศาลก็ขอแรงทนายให้ หลังจากนันมีการตังทนายให้
จล.ที ๒ เพียงคนเดียวแล้วมีการดําเนิ นคดี ต่อไปจนพิพากษา โจทก์อุทธรณ์
ศอ.๕ เพิมลงโทษฐานจําหน่ ายฝิ นอีกกระทง จล.๑ ไม่ฎีกา แต่ จล.๒ ฎี กา
ศก.วินิจฉัยว่า จล.๒ ทําผิดร่วมกับ จล.๑ เมือเป็ นพยานชุดเดียวกัน การทํา
หน้าทีของทนายจล.๒ มีผลดูแลคดีของ จล.๑ ด้วยในตัว ดังนี จล.๑ จะมีทนาย
หรื อไม่ ไม่มีผลเปลียนแปลงผลคดี และจล.๑ได้สิทธิจากนักโทษเด็ดขาดไปแล้ว
๒ปี จึงไม่ยอ้ น

iiii

ฎ.๕๗๖๔/๕๐ จําเลยมี พ.ทําหน้าทีทนายความโดยไม่ปรากฏใบแต่งทนาย

แต่ พ. ก็ดําเนิ นการในฐานะทนายของจําเลยจนศต.พิพากษา ภายหลัง
ศอ.ให้จําเลยจัดทําใบแต่งให้เสียให้ถกู ต้อง แต่จําเลยแถลงไม่ประสงค์
จะแต่งทนายเนื องจากต้องการรับสารภาพ แสดงว่าการดําเนิ นกระบวน
พิจารณาจําเลยไม่เสียเปรียบ จึงไม่ยกย้อน

iii
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๗.ในชันสอบสวน ม.๑๓๔/๑ ว.๑ คดีโทษประหาร / ผู ต้ อ้ งหาอายุไม่เกิน ๑๘
ก่อนถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู ต้ อ้ งหาว่ามีทนายหรื อไม่
ถ้าไม่มีให้รฐั จัดหาให้ แต่ใน ม.๑๓๔/๔ วรรคท้าย ...” จะรับฟั งเป็ นพยาน
หลักฐาน ในการพิสูจน์ความผิดของผูน้ ันไม่ได้ “

+++จึงไม่ทําให้การสอบสวนไม่ชอบ
. คํารับของจําเลยเรืองเพิมโทษแม้จะก่อนถามเรืองทนายความเป็ นคนละส่วน
กับกรณีความผิดที จําเลยถูกฟ้ องร้อง ไม่เกียวกับ ม๑๗๓ แม้จําเลยจะให้การ
ก่อนสอบถามเรืองทนายความก็ไม่เสียไปจึงรับฟั งเพือเพิมโทษจําเลยได้

(ฎ.๘๗๑/๐๙ ญ.)

ii

การตรวจพยานหลักฐาน มาตรา ๑๗๓/๑ และ๑๗๓/๒
 การตรวจพยานหลักฐาน

๑. มีเฉพาะทีจําเลยให้การปฏิ เสธ หรือไม่ให้การ
๒. เพือความรวดเร็ ว / ต่อเนื อง / เป็ นธรรม
๓. ต้องแจ้งวันนัดให้ค่คู วามทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ วัน
๔. โจทก์ตอ้ งมา มิฉะนันถูกยกฟ้ องเพราะขาดนัด ( ม.๑๗๓/๒ ว.๑ ตอนท้าย
ให้นํา ม.๑๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ( เคยออก เนฯ แล้ว)

i
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๕. หลังตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดสื บพยานแล้ว
หากมีความจําเป็ นเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะให้
มีการสืบพยานล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดตาม ม.๑๗๓/๒ ว.๒ ได้
แต่ตอ้ งสืบต่อหน้าจําเลย
( เป็ นคนละกรณี กบั มาตรา ๒๓๗ ทวิ )

จบครังที ๓
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