ภาคผนวก ซ.
ร่ างปรับปรุ งแก้ ไขประมวลจริยธรรมข้ าราชการตุลาการ
ข้ อ 9
ผู้พิ พ ากษาต้ อ งซัก ถามพยานหรื อเรี ย กพยานหลัก ฐานมาสื บด้ ว ยตนเอง
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ ศาลต้ องเป็ นผู้กระทําเอง และเมื่อจําเป็ นเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม
หรื อมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ให้ ศาลอาจเป็ นผู้ กระทํ า เอง ผู้ พิ พ ากษาอาจซั ก ถามพยานหรื อ
เรี ยกพยานหลั ก ฐานมาสื บ ด้ วยตนเองได้ แต่ พึ ง กระทํ า ด้ วยความระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ คู่ ค วาม
เกิดความหวาดระแวงในความเป็ นกลางของตนได้
คําอธิบาย
(๑) บทบัญญัติมาตรา 193 จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กํ า หนดว่า ในการสื บ พยานไม่ ว่า จะเป็ นพยานที่ คู่ค วามฝ่ ายใดอ้ า งหรื อ ที่ ศ าลเรี ย กมาเองให้ ศ าล
เป็ นผู้ซกั ถามพยานก่อน เสร็ จแล้ วจึงให้ ตวั ความหรื อทนายความซักถามเพิ่มเติมได้ ผู้พิพากษา
จึงควรเป็ นผู้ซกั ถามพยานให้ เสร็จก่อน มิใช่คคู่ วามหรื อทนายความ จากนันจึ
้ งอนุญาตให้ ตวั ความหรื อ
ทนายความซักถามเพิ่มเติมได้ ส่วนบัญญัติมาตรา 193 จัตวานี ้ และบทบัญญัติมาตรา 86 วรรคท้ าย
มาตรา 116 (1) และมาตรา 119 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทังบทบั
้
ญญัติ
มาตรา 228 และมาตรา 235 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ได้ ให้ อํานาจศาล
อย่างกว้ างขวางในอันที่จะซักถามพยานหรื อเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเองได้ นนั ้ การที่จะใช้ ดลุ พินิจ
ในการซักถามพยานก็ดี เรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเองก็ดี พึงกระทําด้ วยความระมัดระวังมิให้ คคู่ วาม
เกิดความหวาดระแวงในความเป็ นกลางของตนได้
(๒) มี กฎหมายบัญญัติไว้ ให้ ศาลเป็ นผู้กระทํ าเอง นอกจากบทบัญญัติตาม (๑) แล้ ว
ยังมีกฎหมายอื่นที่บญ
ั ญัตใิ ห้ ศาลเป็ นผู้กระทําเอง เช่น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
บัญ ญัติว่ า “ก่ อ นฟ้ องคดี ต่อ ศาล
เมื่ อ มี เ หตุอัน ควรเชื่ อ ได้ ว่ า พยานบุค คลจะเดิ น ทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็ นหลักแหล่ง หรื อเป็ นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
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หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนันไม่
้ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อมีเหตุจําเป็ น
อื่นอันเป็ นการยากแก่การนําพยานนัน้ มาสืบในภายหน้ า พนักงานอัยการโดยตนเองหรื อโดยได้ รับ
คําร้ องขอจากผู้เสียหายหรื อจากพนักงานสอบสวน จะยื่นคําร้ องโดยระบุการกระทําทังหลายที
้
่อ้างว่า
ผู้ต้องหาได้ กระทําผิดต่อศาลเพื่อให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ สืบพยานนันไว้
้ ทนั ทีก็ได้ ถ้ ารู้ ตวั ผู้กระทําความผิด
และผู้นนถู
ั ้ กควบคุมอยูใ่ นอํานาจพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ ให้ พนักงานอัยการนําตัวผู้นนั ้
มาศาล หากถูกควบคุมอยูใ่ นอํานาจของศาล ให้ ศาลเบิกตัวผู้นนมาพิ
ั้
จารณาต่อไป
เมื่อศาลได้ รับคําร้ องเช่นว่านัน้ ให้ ศาลสืบพยานนันทั
้ นที ในการนี ้ ผู้ต้องหาจะซักค้ าน
หรื อตังทนายความซั
้
กค้ านพยานนันด้
้ วยก็ได้ ”
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๕
วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็ นพยานที่ค่คู วามฝ่ ายใดอ้ างหรื อศาลแรงงานเรี ยก
มาเอง ให้ ศาลแรงงานเป็ นผู้ซกั ถามพยาน ตัวความหรื อทนายความจะซักถามพยานได้ ตอ่ เมื่อได้ รับ
อนุญาตจากศาลแรงงาน”
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติว่า “ในการ
สืบพยานไม่ว่าจะเป็ นพยานที่ คู่ความฝ่ ายใดอ้ างหรื อที่ศาลเรี ยกมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยาน
คูค่ วามหรื อทนายความจะซักถามพยานได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากศาล
ให้ ศาลมี อํา นาจซัก ถามพยานเกี่ ย วกับข้ อเท็ จ จริ ง ใดๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ คดีแม้ จ ะไม่มี
คูค่ วามฝ่ ายใดยกขึ ้นอ้ างก็ตาม”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า “ในการไต่สวน ให้ องค์คณะผู้พิพากษาสอบถาม
พยานบุคคลเองโดยการแจ้ งให้ พยานทราบประเด็นและข้ อเท็จจริ งซึง่ จะทําการไต่สวน แล้ วให้ พยาน
เบิกความในข้ อนันโดยวิ
้
ธีแถลงด้ วยตนเองหรื อตอบคําถามศาล แล้ วจึงให้ โจทก์จําเลยถามเพิ่มเติม
ต่อไป”
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้ วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตังในการเลื
้
อกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและการได้ มาซึง่ สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๑๒ วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็ นพยานที่ผ้ รู ้ องหรื อผู้คดั ค้ านอ้ าง
หรื อที่ศาลเรี ยกมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยานในประเด็นต่าง ๆ ให้ ได้ ความครบถ้ วน เว้ นแต่ในกรณี
ที่ศาลเห็นว่ามีความจําเป็ นก็อาจอนุญาตให้ ผ้ รู ้ องหรื อผู้คดั ค้ านซักถามได้ ”
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(๓) จําเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
(ก) กรณีอย่างไร จะถือว่าจําเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมนันต้
้ องพิเคราะห์จาก
ฐานะของศาลที่เป็ นคนกลาง มิใช่ว่าศาลเห็นว่าทนายความของคู่ความฝ่ ายใดทําหน้ าที่บกพร่ องศาล
ก็เข้ าซักถามหรื อเรี ยกพยานมาสืบแทนเสียเอง การทําเช่นนัน้ ย่อมจะทําให้ คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึ่งเห็นว่า
ศาลมิได้ เป็ นกลางเสียแล้ วเหตุที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ ศาลใช้ ดลุ พินิจซักถามพยานหรื อเรี ยกพยานมาสืบ
ได้ เองหรื อเรี ยกพยานที่สืบไปแล้ วมาสืบใหม่เอง ก็เพราะจําเป็ นเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม
ถ้ าปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของคูค่ วามโดยเฉพาะในการนําสืบและการซักถามพยานแล้ ว อาจมีข้อบกพร่อง
หรื อช่องโหว่ในสํานวนคดี หรื ออาจมีกรณีพยานเบิกความขัดต่อเหตุผลธรรมดา หรื อไม่แจ่มแจ้ งยาก
แก่การตัดสินคดีให้ เที่ยงธรรมในฐานะที่ศาลเป็ นคนกลางได้ อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญานันศาลต้
้
อง
ระมัดระวังเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษ ดังเช่น การที่ศาลจะใช้ อํานาจเรี ยกสํานวนการสอบสวนจากพนักงาน
อัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ นัน้
ศาลไม่ควรเรี ยกสํานวนการสอบสวนมาเพิ่มเติมพยานโจทก์ที่ยงั บกพร่องอยูเ่ พื่อลงโทษจําเลย
(ข) มีบางกรณีซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ แต่ก็อาจถือเป็ นกรณีจําเป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ที่ผ้ พู ิพากษาพึงซักถามพยานเอง เช่น ในคดีอาญาที่ทงโจทก์
ั้
และ
จําเลยมิได้ ซกั ถามพยานเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทําความผิดไว้ เพราะสาเหตุนี ้เป็ นเรื่ องสําคัญ
เรื่ องหนึ่งที่ศาลจะต้ องพิจารณาประกอบการวินิจฉัยชัง่ นํ ้าหนักคําพยาน และดุลพินิจในการลงโทษ
จําเลย แต่ทงนี
ั ้ ้มิได้ หมายความว่า ถ้ าไม่ปรากฏสาเหตุแห่งการกระทําความผิดแล้ วศาลจะลงโทษ
จําเลยไม่ได้ การที่จําเลยจะถูกลงโทษหรื อไม่ อยู่ที่ว่าเมื่อศาลชัง่ นํ ้าหนักพยานหลักฐานทังปวงแล้
้
ว
ศาลแน่ใจว่าจําเลยเป็ นผู้กระทําความผิดนันหรื
้ อไม่
(ค) หลักกฎหมายที่ผ้ พู ิพากษาพึงพิเคราะห์ประกอบกับบทบัญญัติที่ให้ อํานาจศาล
เป็ นพิเศษดังกล่าวก็คือ ศาลต้ องฟั งความทังสองฝ่
้
าย ศาลต้ องให้ คคู่ วามทุกฝ่ ายได้ มีโอกาสถามพยาน
บุคคลที่ศาลเรี ยกมาสืบ และคัดค้ านพยานเอกสารที่ศาลเรี ยกมาประกอบการพิจารณาด้ วย เว้ นแต่
กฎหมายจะได้ บญ
ั ญัติไว้ เป็ นประการอื่น อนึ่ง การที่ศาลจะซักถามพยานของคูค่ วาม หรื อเรี ยกพยาน
มาสืบเองนัน้ เพื่อมิให้ เกิดความสับสนแก่ค่คู วามในการซักถามพยาน หรื อเกิดความได้ เปรี ยบ
เสียเปรี ยบกันในเชิงคดี ศาลควรจะกระทําเมื่อคู่ความแต่ละฝ่ ายซักถามหรื อนําสืบพยานของฝ่ ายตน
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากมีเหตุผลพิเศษประการใดประการหนึง่

