บทที่ 3
การเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย
ในบทนี้จะกลาวถึงการเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมายตางประเทศในระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว (Common Law) โดยศึกษาการเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและระบบ
กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) โดยศึกษาการเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน
รวมถึงการเปดเผยพยานหลักฐานในกฎหมายไทยดังจะกลาวตอไปนี้
3.1 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศที่เลือกศึกษา
3.1.1 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในระบบกลาวหา
สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนวันสืบพยาน
เรียกวา กระบวนการ pre-trial discovery1 ซึ่งเปนกระบวนการที่พยายามขจัดความลาชาของการดําเนิน
กระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของปญหาขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทในคดีหรือเปนการตัด
ทอนประเด็ นข อพิ พาทในคดี ให น อยลงเนื่ องจากไม ต องใช เวลาในการดํ าเนิ นคดี ทั้ งคดี ม ากเกิ นไป
กระบวนการ pre-trial discovery เปนการคนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน
เพื่อการตัดทอนพยานหลักฐานบางอยางที่คูความนํามาเสนอแลวศาลเห็นวาพยานหลักฐานในเรื่องนั้นไมได
เปนประเด็นในการโตเถียงกันอยางแทจริงซึ่งจุดมุงหมายของกระบวนการนี้เปนไปตามหลักการการทําให
กระบวนพิจารณากระชับ (principle of concentration) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหกระบวนพิจารณาสามารถ
ดําเนินไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากระบวนการ pre-trial discovery ทํา
ให 90 เปอรเซ็นตของคดีแพงขึ้นไมถึงชั้นพิจารณา (trail) ซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับหลักโตแยงหรือ
คัดคานตอสูคดี (principle of party contradiction) ที่มุงเนนถึงความยุติธรรมโดยมีหลักการที่สําคัญคือ
1

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกระบวนการพิจารณาคดีเบื้องตน (Pre-Trial) เปนกระบวนการกอนที่
จะเขาสูการพิจารณาคดีในชั้นศาล ผูพิพากษาจะใหคูความเจรจาตกลงกันกอนในชั้นนี้ ซึ่งขั้นตอนนี้
เรียกวา Discovery Process คือ ผูพิพากษาจะสั่งใหคูความนําพยานหลักฐานที่มีอยูมาโตแยงกัน กระบวน
การดังกลาวคูความจะดําเนินการเองไมใชกระบวนการที่ตองกระทําตอหนาศาล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงวาเอกสารที่กลาวอางนั้นมีอยูจริง เพื่อบันทึกไวเปนทางการและเพื่อหลีกเลี่ยงความลาชาใน
ชั้นการพิจ ารณาคดี กระบวนการดังกลาวจะมีการบันทึก รายละเอียดไวเ พื่อเปนพยานหลักฐานที่
สามารถนําเสนอตอศาลได ในทางปฏิบัติจะมีการบันทึกเทปการดําเนินการดังกลาวไวโดยจะมีจาศาล
เปนผูจดประเด็นพิพาทที่ยุติแลว
35
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การที่คูความฝายหนึ่งจะตองทราบขอเท็จจริงที่คูความอีกฝายกลาวอางมาและมีโอกาสโตแยงได ดังนั้น
คูความแตละฝายมีหนาที่ที่จะตองทําใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบขอเท็จจริงที่ฝายตนอาง เพื่อที่จะทําให
คูความแตละฝายสามารถที่จะตอสูทุกประเด็นของคดีได ในสหรัฐอเมริกาจึงมีกระบวนการ discovery ซึ่งแมจะมี
รายละเอียดที่แตกตางกันอยูบางแตมีวัตถุประสงคหลักที่เหมือนกันคือ ตองการใหคูความแตละฝายได
ทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหนึ่ง เพื่อที่จะไดมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือตอสูคดี
ไดอยางเต็มที่
3.1.1.1 หลักการทั่วไป
หลัก การสําคัญของการเปดเผยพยานหลัก ฐานกอนการสืบ พยานในคดี
แพง ของประเทศสหรัฐอเมริก า ปรากฏอยูในขอ 26 (b)(1) ซึ่ง ไดใหความหมายของขอบเขตการ
เปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีไวดังนี้
“เวนแตเปนเรื่องที่ถูกจํากัดไวโดยคําสั่งศาลตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
นี้ ขอบเขตการเปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีใหเปนไปดังนี้ คูความอาจไดรับการเปดเผย
ขอเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นแหงคดีกอนการพิจารณาคดีก็ได ไมวาเรื่องนั้นจะเกี่ยวของกั บ
ขอเรียกรองหรือขอตอสูของคูความฝายใดก็ตาม รวมถึงการเปดเผยขอเท็จจริงเพื่อใหทราบถึงการมี
อยู รายละเอียด ลักษณะ การครอบครองดูแล เงื่อนไขและสถานที่ตั้งของหนังสือ เอกสาร หรือวัสดุ
สิ่งของ รวมถึงการระบุตัวบุคคลและสถานที่อยูของบุคคล ซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่
จะมีการเปดเผยนั้นและศาลอาจมีคําสั่งใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวของกับคดีก็ได อยางไร
ก็ตามแมวาขอเท็จจริงที่จะมีการเปดเผยนั้นจะไมสามารถรับฟงไดในชั้นพิจารณาคดีก็ตาม ก็ไมถือเปน
ขออางที่จะคัดคานการเปดเผยขอเท็จจริงหากสามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลไดวาขอเท็จจริงเชน
วานั้นจะนําไปสูการเปดเผยพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงได
ทั้ง นี้ ก ารเป ดเผยขอเท็จ จริ ง กอ นการพิจ ารณาคดีดัง กล าว อยู ภายใต
ขอจํากัดที่กําหนดไวในขอ 26 (b)(2)(i),(ii),(iii)”2
2

Rule 26 (b)(1) Discovery Scope and Limits.
Unless otherwise limited by order of the court in accordance with these rules,
the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any
matter, not privileged, that is relevant to the claim of defense of any party, including
the existence, description, nature, custody, condition, and location of any books,
documents, or other tangible things and the identity and location of persons having
knowledge of any discoverable matter. For good cause, the court may order
discovery of any matter relevant to the subject matter in volved in the action.
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3.1.1.2 การเปดเผยขอมูล3
การเปดเผยขอมูล ในประเทศสหรัฐอเมริก าเปนไปตาม the federal
rules of civil procedure มาตรา 26(b)(1) ซึ่งวางหลักการสําคัญ คือ คูความอาจคนหาขอมูล
(discover information) ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในประเด็นขอเรียกรองหรือขอตอสูใดๆ เวนแตเปนเรื่อง
ที่ไดรับการยกเวนเปนพิเศษ จากบทบัญญัติดังกลาวอาจแยกพิจารณาองคประกอบของมาตรา 26
(b)(1) ไดดังนี้คือ
(1) ใชกับการเปดเผยขอมู ลทุกกรณีแตไม ใชกับกรณีเปดเผยขอมูลโดย
กฎหมาย
(2) ขอมูลที่เปดเผยตองเกี่ยวของกับประเด็นไมวาจะเปนคูกรณีฝายใดก็ได
(3) ขอมูลที่เปดเผยอาจไมใชขอมูลที่เปนพยานในศาลก็ได
(4) ขอมูลการเงินโดยปกติแลวถือวาไมเกี่ยวของกับประเด็น เวนแตกรณี
คาเสียหายเพื่อการลงโทษ การประกันภัย
(5) เอกสิทธิ์ เปนข อมูลที่ไมอาจเปดเผยได แมจะเกี่ ยวกับ ประเด็ น เช น
ความลับของลูกความ
3.1.1.3 ขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐาน
การเปดเผยขอมูลโดยปกติแลว จะเริ่มตนภายหลังการยื่นคําใหการของ
จําเลยแลวไมนาน และดําเนินตอไปจนเกือบจะเริ่มมีการสืบพยานในศาล ขั้นตอนตางๆ ในการเปดเผย
พยานหลักฐานมีดังตอไปนี้คือ
1. ขั้นตอนการประชุมรวมกัน (discovery conference)
ขั้นตอนนี้เปนการประชุมเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการดําเนินคดี การประชุม
ตองดําเนินการเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การประชุมจะเปนการหารือเรื่องคําฟองและคําใหการของแตละ
ฝาย นอกจากนี้ยังมีการหารือความเปนไปไดที่จะมีการระงับขอพิพาทกัน หากยังไมสามารถที่จะตกลง
ระงับขอพิพาทกันได คูความตองเตรียมแผนในการเปดเผยขอมูล (discovery plan) โดยแผนดังกลาว
จะมีเนื้อหาที่จะตองมีการเปดเผยขอมูล ระยะเวลาและรูปแบบของการเปดเผยขอมูลทั้งการเปดเผย
Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears
reasonable calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery
is subject to the limitations imposed by Rule 26 (b)(2)(i),(ii),(iii).
3
ธวัชชัย สุวรรณพานิช และคณะ, โครงการพัฒนาระบบการเปดเผยพยานหลักฐานในคดี
แพง มาใชเ พื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบการนั่ ง พิ จ ารณาคดีต อเนื่องและครบองคค ณะ, รายงาน
ผลการวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), น.114.
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แบบบังคับและการเปดเผยโดยสมัครใจในขั้นตอนนี้คูความอาจทําความตกลงกันเปนอยางอื่น เรื่อง
ระยะเวลาหรือขอจํากัดที่กําหนดในกฎหมาย ขั้นตอนการประชุมรวมกันนั้นถือวามีความสําคัญมาก
เพราะการเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการจะเริ่มตนไดเมื่อมีการประชุมรวมกันแลวเทานั้น
2. ขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูล (initial disclosure)
เมื่อมีการประชุมรวมกันแลวขั้นตอนตอไปจึงจะมีการเริ่มเปดเผยขอมูล ซึง่
ขั้นตอนนี้เปนการเปดเผยขอมูลอยางบังคับ (mandatory disclosure) ตาม federal rules of civil
procedure 26 (1)
3. ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลโดยความตองการของคูความ (party initiated
discovery)
เมื่อการเปดเผยขอมูลอยางบังคับเสร็จสิ้นลงคูความจึง อาจสงคําขอให
คูความอีกฝายหรือพยานเพื่อขอขอมูล ขั้นตอนดังกลาวอาจใชเวลานานโดยเฉพาะคดีที่มีพยานหรือ
ขอมูลมาก
4. การเปดเผยพยานหลักฐานกอนสืบพยาน (pretrial disclosure)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการกอนการสืบพยานเปนขั้นตอน
ที่ใกลจะเริ่มมีการสืบพยาน คูความตองเปดเผยขอมูลของพยานผูเชี่ยวชาญ และพยานหลักฐานอืน่ ทีจ่ ะนํา
สืบในชั้นศาล
3.1.1.4 วิธีการเปดเผยขอมูล
the federal rules of civil procedure กําหนดการเปดเผยขอมูลไว 2
อยางคือ การเปดเผยโดยกฎหมายและการเปดเผยโดยความตองการของคูความ ซึ่งอาจดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังจะไดกลาวรายละเอียดตอไป
1. การเปดเผยโดยกฎหมาย (mandatory disclosure)
การเปดเผยโดยกฎหมายนั้นคูความตองเปดเผย 2 ขั้นตอน ดังไดกลาว
มาแลวคือขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนสืบพยาน
(ก) ขอมูลที่คูความตองเปดเผยในขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูลภายใน 14
วันหลังจากการประชุมรวมกันไดสิ้นสุดลง กฎหมายบังคับใหคูความตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. สําเนาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ขอมูลและสิ่งของตางๆ ซึ่ง
อาจใชสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของคูความ
2. การคํานวณคาเสียหายและเอกสารสนับสนุน
(ข) ขอมูลที่คูความตองเปดเผยในขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐานกอน
สืบพยาน กฎหมายบังคับใหคูความตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพิ่มเติมคือ
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1. พยานผูเชี่ยวชาญ โดยตองเปดเผยกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 30
วัน
2. ชื่อและสถานที่ติดตอพยานบุคคลฝายตน โดยตองเปดเผยกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 90 วัน
3. พยานหลัก ฐานวัตถุและพยานเอกสาร โดยตองเปดเผยกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 90 วัน
2. การเปดเผยโดยความตองการของคูความ
การเปดเผยขอมูลโดยความตองการของคูความนั้นอาจทําได 5 วิธี คือ
1. การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล
2. การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
3. การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
4. การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ
5. การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง
3.1.1.5 วิธีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานมี 5 วิธี
1. การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition)
หลังจากคดีไดเริ่มขึ้นคูความก็สามารถที่จะทําการบันทึกคําพยานนอกศาล
และไมวาพยานคนนั้นจะเปนคูความหรือไมก็ตาม การบันทึกคําพยานนอกศาลนี้มาจากหลัก equity4
ครั้งหนึ่งเคยเปนหลักปฏิบัติในการนํามาซึ่งพยานหลักฐาน ตอมาเมื่อมีกฎหมาย field code ค.ศ.
1848 จึงไดนําการบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) มาไวเปนสวนหนึ่ง
ของการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตั้งแตนั้นมา5
วิธีการบันทึกคําพยานนอกศาลนี้ คูความจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหคูความอีกฝายหนึ่งไดทราบเวลาและสถานที่ในการบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานใน
4

หลัก Equity หรือ หลักความยุติธรรม หมายถึง ลักษณะของความเสมอภาค (Equal) ยุติธรรม
(Fair) เปนกลางปราศจากอคติ (Impartiality) ไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง (Even-handed) ซึ่ง
Equity มีรากศัพทมาจากคําวา Aequus ที่หมายถึง ความยุติธรรมโดยใชเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องความ
ยุติธรรมหรือความถูกต องที่มาจากความรูสึกผิดชอบชั่วดีเรียกกันวาเปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ
(Natural Justice) see L.B. Curzon, Equity, 2 nd ed., (London : Macdonald and Evans, 1974),
p.3.
5
John C.Mccoid, Civil Procedure Cases and Materials, (St. Paul Minn : West Publishing
Co., 1974), p.266.
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ศาล (deposition) รวมถึงชื่อของพยานที่จะทําการไตสวน6 เพื่อจะไดมีโอกาสมาถามคานและหาก
พยานไมไดเปนคูความกันก็จะตองออกหมายเพื่อบังคับพยานคนนั้นใหทําการเบิกความและอาจระบุ
ใหนําเอกสารตางๆ มาดวย แตถาในกรณีที่พยานเปนคูความดวยกันเองก็ไมจําเปนตองออกหมาย
เพราะถือวาหนังสือแจงที่สงไปเปนการบอกกลาวใหทราบแลว ซึ่ง การบันทึก คําพยานนอกศาลจะ
กระทํานอกศาลตอหนาผูมีอํานาจกระทํา แตมิใชผูพิพากษา กรณีหากมีการคัดคานคําถามใดๆ อาจ
ทําไดแตจะไมมีผูวินิจฉัยวาคําถามนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไมคงปลอยใหปรากฏเปนหลักฐานไว เพื่อ
ศาลจะไดมีคําสั่งในภายหลัง สวนผูใหถอยคําเปนพยาน หากปฏิเสธที่จะไมตอบคําถามคูความ ผูทํา
การไตสวนก็จะตองขอศาลใหมีคําสั่งบังคับใหพยานตอบคําถามดังกลาว ดังนั้นการพิจารณาคดีโดยใช
บันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) ก็เพื่อจะไดมาซึ่งคําเบิกความอัน
เกี่ยวกับประเด็นขอโตเถียง ซึ่งคําเบิกความนี้ก็จะไดใชเปนหลักฐานในคดีตอไป
การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) สามารถ
ทําได 2 วิธี ดวยกันคือ การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral depositon) และ
การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร (deposition on written
interrogatories) ซึ่งวิธีที่ทนายความนิยมใชกันมากมักจะเปนการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถาม
โดยปากเปลา (oral depositon) เพราะเปนเปนวิธีที่ยืดหยุนงายและมีประสิทธิภาพสูงในการไดรับคําตอบ
ที่มีการเปดเผยขอมูลหรือมีการเสนอแนะเงื่อนไขปญหาใหมๆ ที่ตองการ แตวิธีการดังกลาวจะมีขอเสีย คือ
ตองรับภาระในดานคาใชจายสูงมากโดยเฉพาะเมื่อพยานอาศัยอยูในระยะทางที่ไกลมาก สวนการบันทึกคํา
พยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร (deposition on written interrogatories)
นั้นถือไดวาเปนวิธีเดียวในการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) ที่กระทําตอผูที่มิใชคูความเทานั้น
โดยจะใชวิธีการเขียนคําถามไปยังพยาน แตวิธีนี้เปนวิธีทยี่ ุงยากจึงไมนิยมใชกัน7
1.1 การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral
depositon)
การบั น ทึ ก คํ า พยานนอกศาลโดยการสอบถามปากเปล า อยู ภ ายใต
บทบัญญัติที่ 30 ของ the federal rules of civil procedure การบันทึกคําพยานนอกศาลเปน
กระบวนการใหพยานเบิกความภายใตคําสาบานอยางเปนทางการนอกศาล (ซึ่งโดยปกติจ ะทํา ณ
สํานักงานทนายความ) มีการซักถาม ถามคาน ถามติง อยางเดียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาล โดยมีผู จ ดชวเลขเป น ผูบั นทึ ก คํา พยานและคํา ถามที่นํ า มาถามพยานนั้น จะเป น คํา ถามที่
6

Ibid. p.226.
7
Milton D.Green, Basic Civil Procedure, (New York : The Foundation Press, Inc.,
1972), p.132.
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ทนายความของคูความฝายทีต่ องการใชคําพยานนั้นเปนขอมูล คําพยานนอกศาลนี้จะถูกเตรียมไวใน
ขั้นตอนการดําเนินคดีหากสามารถใชเปนพยานหลักฐานไดภายใตกฎหมายลักษณะพยาน8
การบันทึ ก คํ าพยานนอกศาลจะเป นกระบวนการที่ ใช กันมาก เพราะ
สามารถทําไดงายโดยการทําหนังสือแจงไปยังคูความอีกฝายโดยไมตองใหศาลมีคําสั่ง แตถาบุคคลทีจ่ ะ
มาใหการเปนพยานไมใชคูความในคดีจะตองมีหมายศาลใหมาใหการ เวนแตบุคคลนั้นจะมาใหการ
โดยสมัครใจ ทนายความของคูความแตละฝายที่จะทําการบันทึกคําพยานนอกศาลจะตองกําหนด
หัวขอในหมายที่สงไปใหพยานที่จะมาใหการและหากพยานเปนผูทําเอกสารหรือวัตถุใดๆ หรือมี
เอกสารหรือวัตถุใดๆ อยูในความครอบครองในหมายนั้นๆ จะตองกําหนดวาตองนําพยานหลักฐานที่
อยูในความครอบครองมาดวย9
แม ว า การบั น ทึ ก คํ า พยานนอกศาลมั ก จะใช เ พื่อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
รวบรวมขอเท็จจริงเปนสําคัญก็ตาม แตการบันทึกคําพยานนอกศาลก็กลับมีวัตถุประสงคอื่นไดอีก
เชน เปนการบังคับใหคูความอีกฝายยอมรับ ขอเท็จจริงที่โตแยงกันและเปนการตอกย้ําใหพยานมี
น้ําหนักมากขึ้น
การบันทึกคําพยานนอกศาล ถือวาเปนวิธีการในการคนหาขอเท็จจริงที่มี
ความยืดหยุน สามารถพิสูจนพยานดวยการถามไดโดยทันที และพยานไมมีโอกาสที่จะทําการซักซอม
กอนจะตอบคําถามเหมือนกับ การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามทั้งยัง สามารถทําให
ผูส อบถามตีก รอบคําถามเพื่อใหไดคําตอบอยางที่ตองการ การบันทึก คําพยานนอกศาลนับ เปน
ประโยชนตอการพิสูจนขอเท็จจริง เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเขาสูกระบวนพิจารณาพยาน
ที่เปนคูความฝายตรงขาม หรือพยานที่ใหการเปนปฏิปกษ คูความก็จะถูกถามคําถามที่สําคัญตอคดี
และถามคานในกระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาลนี้ทันที10
การบันทึกคําพยานนอกศาล แมจะมีประโยชนในคดีอยางที่กลาวไปแลว
ขา งต น แต ถื อว า เป น เครื่อ งมือ ในการสื บ พยานที่ เ สี ย คา ใชจ า ยเป นจํ า นวนมาก ไมว า จะเปน ค า
ทนายความทั้งสองฝาย คาปวยการพยาน คาจางผูจดชวเลข หรือคาบันทึกคําพยานเปนตน และหาก
เปนการบันทึกคําพยานกับพยานที่ไมใชคูความในคดี อาจจะตองเสียคา ใชจายในการเดินทางไปหา
พยานอีกดวย
8

Charles Platto, Pre-trial and Pre-Hearing Procedures Worldwide, (London :
Graham &Trotman), p.239.
9
James JR Fleming, Civil Procedure, 5 Edition, (Boston : Little Brown Company, 1965) p.291.
10
Ibid. p.292

42
ในบางกรณี การบันทึก คําพยานนอกศาลมีขอจํากัดในการเขาถึง พยาน
มากกวาการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม เนื่องจากการบันทึกคําพยานนอกศาลพยาน
จะถูกรองขอใหมาใหการเฉพาะเรื่องที่พยานคิดวาจดจําเรื่องราวนั้นได ในขณะที่มีการถามคําถาม
เทานั้น แตการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามนั้น พยานสามารถใหการถึงขอมูลทั้งหมดที่
คูความฝายนั้นหาได ไมไดจํากัดเฉพาะเพียงเรื่องราวที่พยานจําได ยกเวนพยานที่จะตองการเปนพยาน
ที่เปนองคกร บริษัท ในกรณีนี้องคกรนั้นจะตองจัดหาบุคคลที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานมาทําการให
การเพื่อบันทึกคําพยานนอกศาลตอไป11
1.2 การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณ
อักษร (deposition on written interrogatories)
การบันทึกคําพยานนอกศาลโดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร
อยูภายใตบทบัญญัติที่ 31 ของ the federal rule of civil procedure ซึ่งสวนใหญแลวมักจะไมใช
ในกรณีของการดําเนินการระหวางคูความที่อยู ในประเทศเดียวกัน แต จ ะเปนประโยชนในการ
ประหยัดเวลาและคาใชจาย สําหรับการฟองรองคูความที่อยูตางประเทศ คูความหรือพยานอาจจะถูก
รองขอใหมาใหการกอนนอกศาล โดยใหการปากเปลาภายใตคําสาบานจากคําถามที่แสดงมาเปนลาย
ลักษณอักษร ขอบเขตในการสอบถามคําพยานก็เปนเชนเดียวกับรูปแบบ การบันทึกคําพยานนอกศาล
โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral depositon) เพียงแตวาคําถามที่เปนลายลักษณอักษรจะตอง
แสดงวันที่ลาสุด ขอเสียของ การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณ
อัก ษร (deposition on written interrogatories) จะอยูที่ก ระบวนการนี้ไมมีความยืดหยุนและไม
สามารถเห็ น ถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต ข องพยานต อ คํ า ถามเหล า นั้ น ได และด ว ยสาเหตุ นี้ เ องทํ า ให
กระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยลายลักษณะอักษร ไมคอยไดรับความนิยม
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานปากเปลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับพยานที่เปนปฏิปกษตอคูความฝายนั้นหรือพยานที่เปนหัวใจสําคัญของคดีหรือในประเด็นที่
มีความยุงยากซับซอนในการสอบถามพยาน
2. การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม แตเดิมเปนสวนหนึ่งของ
คําคูความในหลัก equity12 ตอมาเมื่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของสหรัฐอเมริกาไดนําหลัก
กฎหมายดังกลาวมาใชก็ไดแยกออกจากคําคูความและนํามาใชโดยใหเปนสวนหนึ่งของ discovery
กลาวคือ คูความฝายหนึ่งอาจมีหนังสือไปยังคูความฝายตรงขามเพื่อสอบถามขอเท็จจริงซึ่งคูความฝาย
11
12

Ibid. pp.292-293.
John C.Mccoid, supra note 5.
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นั้นจะตองตอบคําถามโดยการเขียนตอบภายใตคําสาบาน เวนแตวาจะมีคําคัดคานและแสดงเหตุผล
แหงการคัดคานแทนการตอบคําถาม ซึ่งหลักการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามนี้จะใช
กับคูความในคดีดวยกันเองเทานั้น การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามมีประโยชนมาก
สําหรับใชในการสอบถามชื่อและที่อยูบุคคลที่รูขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ13 รวมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับ
พยานเอกสารของคูความฝายตรงขามหรือขอเท็จจริงตางๆ ในคําคูความเพื่อใหประเด็นในคดีกระจาง
ชัดขึ้น14 ประโยชนของการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามก็คือ เมื่อคําตอบที่ไดรับมานั้น
ตรงกันกับขอเท็จจริงหรือขอมูลของคูความฝายที่สอบถามไปก็เทากับเปนการรับ ขอเท็จจริงกันไปใน
ตัว คูความฝายที่สอบถามสามารถนําคําตอบเหลานั้นไปใชอางเปนพยานหลักฐานแหงคดีได เปนผลให
ไมตองทําการสืบพยานในขอเท็จจริงสวนนั้นอีก ถาคําตอบที่ไดมานั้นไมตรงกันกับขอมูลของคูความ
ฝ า ยที่ ส อบถาม คู ค วามฝ า ยนั้ น ก็ จ ะสามารถกํ า หนดเป น ประเด็ น ที่ ฝ า ยตนจะนํ า สื บ พยานได
กระบวนการเชนนี้จึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ชวยกลั่ นกรองขอเท็จจริงและขจัดขอเท็จ จริงที่ไม
จําเปนในการนําสืบไดเปนอยางดีวิธีหนึ่ง อยางไรก็ตามกระบวนการนี้ไมอาจนํามาใชในการทําใหไดมา
ซึ่งขอมูลจากบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูความในคดี และวิธีการนี้เปนการสอบถามระหวางคูความดวยกันเอง
ไมใชเปนกรณีที่ใหอํานาจสอบถาม เพียงแตใหมีการยื่นคําถาม คําตอบฝายศาลเพื่อเปนพยานหลักฐานใน
คดีเทานั้น15
การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามอยูภายใตบทบัญญัติที่ 33
ของ the federal rule of civil procedure การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
ประกอบไปดวยชุดขอมูลคําถามและชุดขอมูลคําตอบ ซึ่งคูความฝายที่ถูกถามตองใหการอยางเดนชัด
และครบถวนโดยเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบาน คูความฝายที่ถามจะถามคําถามไปยังอีกฝาย
ไดไมเกิน 25 คําถาม เวนแตศาลจะอนุญาตใหถามไดมากกวานี้ การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ
ฝายตรงขามจึงแตกตางกับการบันทึกคําพยานนอกศาล ตรงที่การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝาย
ตรงขามจะกระทํากับผูที่เปนคูความเทานั้น คําตอบที่ไดจะรางโดยทนายความของฝายตรงขามและ
ผานการเซ็นชื่อกํากับโดยคูความฝายนั้น

13

คดี Hitchcock V. Ginsberg. (1949). 240 lowa, 678 (37). N.W. 2d, p.302.
Charles Alan Wright, The Law of Federal Courts, Fourth edition, (St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1983), p.576.
15
ภานุ รังสี สหัส, “กระบวนการใหมในการพิจารณาคดี ,” เลมที่ 1 ดุ ลพาห, น.140 (มกราคมมิถุนายน 2542).
14
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การสอบถามจะไมจํากัดประเด็น ภายใตความรับรูของคู ความฝายนั้น
ขอเท็จ จริงที่ส อบถามอาจจะเปนการรองขอใหคูความฝายตรงขามคนหาพยานหลักฐานที่อยูกับ
คูความฝายนั้นมากกวาจะรองขอเฉพาะที่เปนคําตอบ กระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ
ฝายตรงขาม จึงเปนเครื่องมือของการคนหาขอเท็จจริง ในเรื่องของการขอความรวมมือจากคูความใน
การคนหาพยานหลักฐานที่คูความฝายนั้นมีบันทึกไว16
หากมีแนวโนมวาคูความฝายตรงขามจะไมตอบคําถามหรือไมมีการตอบ
คําถามตามที่ไดสงใหตอบ คูความฝายที่สงสามารถที่จะใชอํานาจของศาลในการบังคับใหตอบประเด็น
ที่ศาลจะพิจ ารณา คือ การสอบถามขอเท็จจริง จากคูความฝายตรงขามที่สงไปใหตอบนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม เชน คําถามที่สงไปใหตอบนั้นอยูภายใตเอกสิทธิ์ที่จะไมตอบหรือใหขอมูลนั้นได และ
ในกรณีขอมูลที่ตองการใหตอบเปนขอมูลที่คูความฝายนั้นบันทึกไวในเชิงธุรกิจ ขอบเขตในการคนหา
บันทึกเหลานั้น จะตองใหโอกาสฝายที่รองขอใหตอบ ตรวจสอบขอมูลและทําการคัดสําเนาหรือสรุป
ขอเท็จจริงในบันทึกเหลานั้นไดดวยเชนกัน
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
คือ ทําใหคูความฝายที่ถูกถามอยางนอยก็จ ะตองทําการสืบเสาะหาคําตอบเพื่อเตรียมตั วที่จะตอบ
คําถามเหลานั้น ในขณะที่การบันทึกคําพยานนอกศาลจะเปนเพียงการตอบที่อาศัยความรูเดิมที่มีอยู
หรือเพียงเรื่องราวที่พยานหรือคูความจดจําได
กระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม ทําใหเกิดคําถาม
เกิดขึ้นวา คูความฝายที่ถูกถามมีหนาทีท่ ี่จะหาขอมูลเพิ่มเติมอยูเรื่อยๆ สําหรับคําถามที่ไดตอบไปแลว
หรือไมเพียงใด หรือหากมีขอมูลใหมที่ผิดแปลกแตกตางออกไป คูความจะสามารถเปลี่ยนแปลง
คําตอบไดหรือไม บทบัญญัติที่ 26 (e) ซึ่งทําการแกไขแลวระบุใหคูความสามารถเพิ่มเติมคําตอบของ
ตนได ทั้งในกระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามและกระบวนการขอใหคูความ
ยอมรับขอเท็จ จริง แตไมร วมถึงกระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาล ถาคําตอบที่ไดสง ไปแลวไม
สมบูรณ ไมถูกตองหรือมีขอมูลบางอยางขาดหายไป ก็สามารถแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลเหลานั้นได ทั้ง
บทบัญญัติที่ 26 (e) นี้ยัง กําหนดวาขอมูลที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะมาจากผูเชี่ยวชาญของตนหรือมาจาก
หนาที่ที่จะตองเปดเผยขอมูลที่ไมจําเปนตองถามกอน17
กระบวนการนี้จะมีคาใชจายนอยกวาการบันทึกคําพยานนอกศาล แมวา
ในการสอบถามจะไมจํากัดขอบเขตก็ตาม แตอาจจะมีขอบเขตมากกับคูความฝายที่ตองตอบ และเพื่อ
เปนการจํากัดขอบเขตนี้ บทบัญญัติที่ 33 (c) ของ the federal rule of civil procedure บัญญัติ
16
17

Charles Platto, supra note 8, p.240.
James JR Fleming, supra note 9, p.295.
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อนุญาตใหคูความฝายที่ตอบคําถามสามารถที่จะบายเบี่ยงขอบเขตบางอยางกลับไปยังคูความฝายที่
ถาม
3. การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
การแสดงเอกสารหรือวัตถุพยานเคยเปนหลักปฏิบัติอยางหนึ่งในศาลชานเซอรี่ (court of chancery)18 และหลักนี้ก็ไดนํามาบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
สหรัฐอเมริกาตามมาตรา 34 ซึ่งใหมีการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง โดยการใหคูความมีสิทธิที่จะ
ขอใหคูความฝายตรงขามแสดงหรือเปดเผยเอกสารหรือวัตถุพยาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
แทจริงของเอกสารที่จะใชเปนพยาน19 โดยคูความสามารถรองขอใหมีการตรวจคนวัตถุพยานในรูป
ของเอกสารหรือแมแตขอมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้ง การเขามายัง สถานที่ห รือตรวจสอบ
ทรัพยสิน การรองขอใหมีการแสดงพยานเอกสารและพยานวัตถุก็เพื่อที่จะบรรยายถึงวัตถุที่ตองการ
ตรวจสอบไดอยางละเอียด เฉพาะเจาะจงและอยางมีเหตุผล20 การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
หรือการขออนุญ าตในการตรวจคนพื้นที่ห รือคนหาทรัพยสิน อยูภายใตบทบัญญัติที่ 34 ของ the
federal rule of civil procedure บทบัญญัตินี้ กําหนดใหคูความแตละฝายสามารถรองขอใหอีก
ฝายแสดงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่เกี่ยวของหรือคูความอาจจะถูกรองขอเขาไปยังสถานที่ของ
คูความฝายนั้นเพื่อทําการตรวจสอบ รังวัด คัดลอก บันทึกภาพ หรือทดสอบวัตถุพยานหรือทรัพยสิน
อื่นใดที่อยูในความครอบครองของคูความฝายนั้น โดยไมจําเปนวาคูความฝายที่รองขอจะทราบถึง
ความมีอยูของเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นกอนลวงหนา
บทบัญญัติที่ 34 นี้ อนุญาตใหทําการรองขอเปนลายลักษณอักษรภายใน
30 วัน ระยะเวลานี้อาจผอนคลายหรือขยายไดโดยศาล ในการรองขอใหแสดงพยานเอกสาร โดยแยก
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หลักความเปนธรรมทางกฎหมายหรือ “เอ็คควิตี้” (Equity) เปนหลักกฎหมายที่พัฒนา ใน
อังกฤษและเวลสในยุคกลาง มีที่มาจากคําตัดสินของขุนนางตําแหนงชานเซลเลอรเพื่อ เยียวยาคูความใน
กรณีที่กฎหมายคอมมอนลอวไมสามารถใหการเยียวยาไดเทาที่ควร ตอ มาพัฒนาเปนหลักเอ็คควิตี้ (Equity)
และถูกนําไปใชในศาลพิเศษ เรียกวา “ศาลชาน-เซอรี่” (Court of Chancery) ปจจุบันยังคงมีแนวความคิด
และหลักกฎหมายที่ใชอยู เชน วิธีการเยียวยาทางเอ็คควิตี้ (Equitable Remedies) หลักกฎหมายเอ็คควิตี้
(Equitable Doctrines) อางใน สิริพันธ พลรบ, “หลักความเปนธรรมทางกฎหมายและกฎหมายทรัสต”,
สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558, http://www.stou.ac.th/ Schools/Slw/up- load/Ex.40701-4.pdf.
19
Milton D.Green, supra note 7, p.135.
20
James JR Fleming, supra note 9, p.297.
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ออกจากการขอบันทึกคําพยานนอกศาล แตก็เฉพาะกับผูที่เปนคูความเทานั้น ในกรณีที่เปนเอกสาร
ของผูที่ไมไดเปนคูความจะตองทําการออกหมายศาลภายใตบทบัญญัติที่ 4521
นอกจากนั้นเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะขอใหเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่
อยูในความอารักขาหรืออยูในบังคับหรือเปนของคูความผูซึ่งจะตองทําการเปดเผยจึงจะเขาทําการ
ตรวจสอบได และใน ค.ศ. 1970 ไดมีก ารแกไขมาตรา 34 ใหมีขอบเขตในการที่จะขอตรวจสอบ
เอกสารใหกวางขึ้นโดยมีชนิดของเอกสารหลายชนิดที่จะขอใหทําการเปดเผย นอกจากนั้นยังมีการ
อนุญาตใหทําการทดสอบหรือทดลองวัตถุพยานตางๆ และรวมทั้งการอนุญาตใหเขาไปในที่ดินหรือ
ทรัพยสินอยางอื่น เพื่อทําการจัดสํารวจถายภาพทรัพยสินเหลานั้น22
4. การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ
การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ บัญญัติอยูในมาตรา 35 ของ
the federal rule of civil procedure ซึ่งถือไดวาเปนวิธีการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง
(discovery) วิธีเดียวที่ตองรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งกอนและหลักเกณฑในการรองขอตอศาล
นั้นคูความที่รองขอจะตองแสดงใหศาลเห็นความจําเปนในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลต างๆ โดยการขอ
ตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งหากมิไดเชนนั้นแลว ก็ไมมีทางอื่นใดที่จะไดขอมูลเหลานั้นมา
การแสดงเหตุผลดังกลาวในทางกฎหมายคอมมอนลอวเรียกวา “goods cause”23 การขอใหมีการ
ตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจนี้ จะเปนการสะทอนสภาพของคูความวาแตกตางไปจากที่เคย
บันทึกหรือไม การตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจมักจะใชในกรณีที่เปนการดําเนินคดีเรียกรอง
ความเสียหายอยางในคดีละเมิด หากคูความอางถึงสภาพรางกายที่ไดรับความเสียหาย การตรวจสอบ
จะยืนยันถึงสภาพรางกายและจิตใจวาคูความไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด24
การตรวจสอบรางกายและจิตใจจะใชในกรณีที่สภาพรางกายและจิตใจ
ของคูความเปนประเด็นแหงคดี เชน โจทกฟองจําเลยในขอหาทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บโดยประมาท
ขอเท็จจริงที่จําเลยจะตองรูคือ โจทกไดรับบาดเจ็บเพียงใด พิการหรือไม จําเลยตองรองขอตอศาลให
ตรวจสภาพรางกายและจิตใจเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอันจะนําไปสูการตัดสินใจวาจะประนีประนอมยอม
ความ หรือจะเตรียมการถามคานผูเชี่ยวชาญที่โจทกนํามา25
21

Charles Platto, supra note 8, pp.240-241.
Delmar Karlen and others, Civil Procedure Case and Materials, (St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1975), p.269.
23
Mark A. Dombroff, “Federal Civil Practice,” 30 The Trial Lawyer’s Guide, 136 (1986).
24
James JR Fleming, supra note 9, p.299.
25
Milton D.Green, supra note 7, p.135.
22
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คูความที่จะขอการตรวจสอบรางกายและจิตใจ อาจขอตรวจโดยการขอ
รายงานการตรวจรางกายและจิตใจของแพทยซึ่งเคยทําการตรวจรักษาไว หากพิจารณาบทบัญญัติใน
เรื่องนี้ นับ วาเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความสัม พันธสวนบุคคลระหวางแพทยกับ คนไข ซึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
อนุญาตก็แตเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น หากศาลอนุญาตก็ถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวนําไปสูการ
เปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณากันอยางสมบูรณที่สุดมาตรา 35 การตรวจสภาพรางกายและ
จิตใจของคูความ คําวา “คูความ” ไมไดหมายถึงคูความในคดีเทานั้นแตยัง หมายถึง บุคคลผูอยูใน
อารักขาหรืออยูในความดูแลตามกฎหมายของคูความดวย
5. การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง (request for admission)
การขอใหคูความอีกฝายยอมรับ ขอเท็จจริง เปนหลัก ที่ม าจากประเทศ
อังกฤษในกฎหมาย federal equity rules of 1912 และเมื่อสหรัฐอเมริกานํามาใชก็ไดนํามาบัญญัติ
ไวในกฎหมาย field code ของรัฐนิวยอรคใน ค.ศ. 1848 ตอมาสหรัฐอเมริกามีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงใน ค.ศ. 1938 หลักดังกลาวบัญญัติไวในมาตรา 3626
ตาม rule 36 การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงเปนวิธีการบังคับ
ใหมีการยอมรับเพื่อที่จะไดจํากัดประเด็นขอพิพาทใหนอยลงและเหลือเฉพาะประเด็นที่โตเถียงอันจะ
นํามาพิสูจนในการพิจารณาคดี โดยวิธีนี้อนุญาตใหคคู วามมีสิทธิแจงเปนหนังสือไปยังคูความฝายหนึ่ง
ถามถึงขอเท็จจริงใด หรือความสมบูรณของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อใหคูความตรงขามยอมรับ
และเมื่อคูความฝายตรงขามไดรับหนังสือก็ตองตอบไปในภายในเวลา 30 วัน วาจะยอมรับหรือปฏิเสธ
และหากไมปฏิเสธหรือตอบรับในเวลาดังกลาว ก็ถือวาขอเท็จจริงนั้นเปนอันยุติไปตามที่ฝายแรกแจง
ไป27 นอกจากนั้นการขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงยังเปนพื้นฐานสําคัญในการขอใหศาล
วินิจฉัยชี้ขาด (motion for summary judgment)28 ไดเลยโดยไมตองพิจารณากันตอไป
กระบวนการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันกระบวนการที่ยากลําบากในการ
ชี้ใหเห็นถึงความถูกตองของเอกสาร หรือความแทจริงของวัตถุพยาน ซึ่ง เปนที่ถกเถียงกันถึงความ
ถูกตองแทจริง บางครั้งกระบวนการขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง ก็จะใชเพื่อเปนประโยชน
ในการจํากัดประเด็นแหงคดีใหแคบลง แทนที่จะใชกระบวนการที่กลาวในขางตน
คูความอาจจะถูกขอใหยอมรับถอยคําหรือความเห็นในขอเท็จจริงหรือการ
ปรับขอกฎหมายเขากับขอเท็จจริง ทั้งขณะอยูในกระบวนการทางศาลแลวหรือเวลาหลังจากที่ไดเริ่ม
26

John C.Mccoid, supra note 5, p.72.
27
Milton D.Green, supra note 7, p.138.
28
คดี Kasar V. Miller Printing Mach Co., 36 F.R.D. 200 (W.D.Pa 1946). และคดี
Water Hammer Arrester Corp. V. Tower, 7 F.R.D. 620 (W.D.Wis 1947).
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การดําเนินคดี การยอมรับขอเท็จจริงที่อีกฝายรองขอ จะถือวาเปนการยอมรับขอเท็จจริงนั้นภายใน
30 วัน เวนแตคูความฝายที่ถูกรองขอจะกระทําการดังนี้
1. ใหการปฏิเสธเรื่องนั้น
2. ใหก ารบรรยายเหตุ ผ ลว า ทํ าไมคูความฝ ายที่ถูก รองขอใหยอมรั บ
ขอเท็จจริงไมสามารถยอมรับความถูกตองนั้นได หรือจําเปนอยางไรถึงปฏิเสธเรื่อง
3. เขียนวา “คัดคาน” (objection) ลงในคํารอง
แตอยางไรก็ตามคูความฝายที่ถูก ร องขอใหยืนยันขอเท็จ จริง จะไมไ ด
อนุญาตใหปฏิเสธคํารองขอ โดยมีสาเหตุมาจากการที่คูความฝายนั้นไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
เวนแตจะเปนการแสดงใหเห็นวามีการตรวจสอบขอมูลเหลานั้นอยูอยางสมเหตุสมผลแลว แตยังคงไม
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธเรื่องนั้นไดอยูดี ทั้งคูความฝายที่ถูกรองขอใหยืนยันขอเท็จจริงจะไมไดรับ
อนุญาตใหหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเพียงเพราะวาประเด็นนั้นเปนหัวใจของเรื่องที่พิพาท หรือเปน
ประเด็นสุดทายของการดําเนินคดี29
การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงอยูภายใตบทบัญญัติที่ 36 ของ
the federal rule of civil procedure โดยบัญญัติใหคูความฝายที่ถูกรองขอโดยคูความอีกฝายให
ยอมรับขอเท็จจริง หรือเหตุการณบางอยางเกี่ยวกับคดี บทบัญญัติที่ 36 นี้เปนบทบัญญัติสุดทายของ
การดําเนินกระบวนการคนหาความจริง การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงมีประโยชนในการ
หลีกเลี่ยงการตอสูในประเด็นที่ไมมีขอโตแยง และเมื่อขอเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวของถูกเปดเผยออก
มาแลว กระบวนการพิจารณาจะสามารใชตอสูเพื่อควบคุมคูความอีกฝายไดโดยงาย30
3.1.1.6 การประชุมกอนการพิจารณาคดี (pre-trial conference)
บทบัญญัติที่ 16 the federal rule of civil procedure เปนบทบัญญัติ
เรื่องการประชุมกอนการพิจารณา การกําหนดเวลา และการบริหารจัดการ (pre-trial conference,
scheduling and management) ซึ่งบัญญัติใหศาลปรึกษาหารือกับทนายความของคูความโดยทาง
โทรศัพท ทางจดหมาย หรือโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวน
พิจ ารณาตางๆ กอนการพิจ ารณา ทั้งนี้เพื่อใหศาลออกคําสั่ง (schedulingorder) กําหนดวันที่ให
แนนอนในการดําเนินกระบวนพิจาณาดังกลาวใหสมบูรณ โดยคําสั่งตองออกภายใน 120 วันนับแตวันที่
โจทกยื่นฟอง

29
30

James JR Fleming, supra note 9, pp.302-303.
Charles Platto, supra note 8, pp.241-242.
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กระบวนพิจารณาที่ศาลจะตองออกคําสั่งกําหนดเวลามีดังนี้31
1. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการแกไขคําคูความ
2. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการยื่นและไตสวนคํารองตางๆ
3. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการคนหาความจริง
4. กําหนดวันเวลาเกี่ยวกับการประชุมรวมกอนการพิจารณา
5. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ
กําหนดเวลาดังกลาว เมื่อศาลมีคําสั่ง แลวจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลง
ไมได เวนแตจะแสดงใหศาลเห็นถึงเหตุจําเปน ทั้งนี้เพื่อมิใหคูความใชสิทธิในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาดังกลาวนานเกินควร อันจะทําใหการพิจารณาลาชาออกไป
วัตถุประสงคของการประชุมกอนการสืบพยานในศาล (pre-trial conference)
1. เพื่อเปนการกระตุนใหมีกระบวนการจัดการในการฟองคดี
2. เพื่อเปนการสรางระบบการดําเนินคดีและควบคุมเพื่อไมใหคดีถูกหนวง
เหนี่ยวเพราะขาดการจัดการที่ดี
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานให
มีประสิทธิภาพและขจัดกระบวนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมจําเปน
4. เพื่อใหการพิจารณามีคุณภาพโดยมีการเตรียมความพรอมโดยตลอด
5. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและเพื่อใหมีการตกลงยอมความกันใน
คดี
การประชุมกอนการพิจารณาคดี ไมไดเปนการบังคับใหศาลตองทําในทุก
คดีแตอยูในดุลพินิจของศาลวาจะทําการประชุมหรือไม โดยศาลจะพิจารณาจากรูปคดี หากเปนคดีที่
ยุงยากซับซอนมีโจทก จําเลยหลายคน พยานหลักฐานมีจํานวนมาก ศาลก็จะกําหนดใหมีการประชุม
กอนการพิจารณา รวมทั้งใชกระบวนการคนหาขอเท็จจริงหรือกระบวนการกอนการพิจารณาคดีอื่นๆ
ควบคูกันไป เพื่อเปนการวางแผนกระบวนพิจารณาใหจํากัดอยูในประเด็นขอพิพาทจริงๆ
ในบทบัญ ญัติที่ 16 นี้ จะเปนบทบัญ ญัติเกี่ยวกับ การออกคําสั่ง กําหนด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ กอนการพิจารณา เริ่มตั้งแตการประชุมเพื่อกําหนดเวลาการวาง
แผนการดําเนินกระบวนการกอนการพิจารณา การกําหนดประเด็นที่จะตองพิจารณาในการประชุม
และการดําเนินการตางๆ ในขั้นตอนของการประชุมกอนการพิจารณาระหวางทนายความทั้งสองฝาย
31

วัลภา ละอองสุวรรณ, “กระบวนการกอนการพิจารณาคดี : ศึกษาปญหาเปรียบเทียบกรณี
การนํากระบวนการของระบบคอมมอนลอวมาปรับใช,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น.45-50.
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และผูพิพากษา รวมทั้งการใหอํานาจผูพิพากษาในการกําหนดมาตรการลงโทษแกคูความที่ไมปฏิบัติ
ตามกําหนดการที่วางไว หรือสรางปญหาใหคดียืดเยื้อ
คําสั่งและการประชุม กอนการพิจ ารณาคดีจะครอบคลุมเรื่องตางๆ คือ
เขตอํานาจ การแกไขเพิ่มเติมฟอง ประเด็นขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่สําคัญของคดี คาทนายความ
การตกลงระงับขอพิพาท ระยะเวลาและขอจํากัดในการคนหาพยานหลักฐานทุก อยาง ซึ่งรวมทั้ง
บันทึกพยานที่เปนลายลักษณอักษร การบันทึกคําพยานลวงหนาและคํารองใหสงพยานเอกสาร การ
ไตสวนคํารองตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องเกี่ยวของกับพยานหลักฐาน
การประชุม กอนการพิจ ารณาคดี มีวัตถุป ระสงคเ ปนการวางแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการพิจ ารณาคดีโดยรวม เพื่อใหก ระบวนการพิจ ารณาคดีดําเนินไปอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกําหนดประเด็นขอพิพาทและขจัดหรือยอมรับขอเท็จจริง ซึง่
ไมเปนสาระหรือไมมีผลตอการดําเนินคดี
การประชุมกอนการพิจารณาคดี จะชวยใหมีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่น
ได เนื่องจากการประชุมกอนการพิจ ารณาคดี จะเปดโอกาสใหคูความไดพบและปรึก ษาหารือกัน
เกี่ยวกับ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีและเปนโอกาสอันดีที่คูความซึ่ง ผานขั้นตอนการคนหา
ขอเท็จจริงมาอยางดีแลว ทําการหาวิธีการระงับขอพิพาทที่เหมาะสมกับตน จนขอพิพาทยุติไดในชั้น
กระบวนการกอนการพิจารณาคดีนี้
ในการประชุมกอนการพิจารณาคดี จะมีการพิจารณาและดําเนินการเรื่อง
32
ตางๆ ดังนี้
1. การจัดรูปแบบและการทําใหงายขึ้นซึ่งประเด็นตางๆ รวมทั้งการขจัดขอเรียกรอง
หรือขอตอสูที่ไมสําคัญ
2. ความจําเปนหรือความตองการในการแกไขคําคูความ
3. ความเปนไปไดในการยอมรับขอเท็จจริงหรือเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงภาระ
การพิสูจนที่ไมจําเปน การรับกันในขอเท็จจริงของเอกสาร รวมทั้งการขอใหศาลวางขอกําหนดลวงหนา
เกี่ยวกับการยอมรับไดของพยานหลักฐาน
4. การหลีกเลี่ยงภาระการพิสูจนที่ไมจําเปน รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวม
ไว
5. การระบุพยานบุคคล พยานเอกสารที่จําเปน กําหนดการยื่นและแลกเปลี่ยน
แถลงการณกอนการพิจารณา รวมทั้งกําหนดวันนัดของการประชุมครั้งตอไปและกําหนดวันนัดพิจารณา
32
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6. ความเป นไปได ในการเสนอเรื่ องต างๆ ให ผูพิ พากษาประจํ าศาลหรื อ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา
7. ความเปนไปไดในการประนีประนอมหรือใชกระบวนการยุติธรรมพิเศษอื่นๆ
เพื่อระงับขอพิพาท
8. รูปแบบและเนื้อหาของคําสั่งกอนการพิจารณา
9. การยกเลิกคํารองที่คางการพิจารณา
10. ความจําเปนในการยอมรับเอากระบวนการพิเศษตางๆ เพื่อจัดการกับ
ความยุงยากหรือกระบวนการที่ยืดเยื้อ ซึ่งคาดหมายไดวาจะมีประเด็นที่ยุงยากซับซอนหรือปญหาที่เกี่ยวกับ
การพิสูจนอยางไมเปนปกติ
11. เรื่องอื่นๆ ซึ่งเอื้อประโยชนแกการจําหนายออกไป
ขั้นตอนในการประชุมกอนการพิจารณา จะมีขั้นตอนดังตอไปนี33้
1. การประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลาในครั้งแรกและคําสั่งกําหนดเวลา ซึ่งเปนผลมา
จากกระประชุม
2. การประชุมกอนการพิจารณาเบื้องตน
3. การประชุมเพื่อคนหาพยานหลักฐาน
4. การประชุมเพื่อตกลงระงับขอพิพาท
5. การประชุมกอนการพิจารณาครั้งสุดทาย
คําสั่งระหวางกระบวนการกอนการพิจารณา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใดๆ
ตามบทบัญญัติที่ 16 นี้ ศาลจะตองมีคําสั่งเพื่อบันทึกผลการประชุมไว คําสั่งนี้จะเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคําสั่งอื่นๆ ตอมาภายหลัง คําสั่งหลังจากการประชุม
พิจารณาครัง้ สุดทายจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมไดเลย เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการไม
ยุติธรรมซึ่ง จะเกิดแกก ารดําเนินคดีตอ ไป 34 และวันนี้ คูความอาจตกลงยุติขอพิพ าทที่มีตอกันได
เนื่องจากไดผานกระบวนการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) มาแลว ซึ่งกระบวนการประชุมกอนการ
พิจารณา (pre-trial conference) มีรายละเอียดดังนี้
ในการประชุมผูพิพากษาจะมีบทบาทตั้งแตเริ่มแรกคือ ตั้งแตมีการเริ่มยื่น
ฟองในการประชุมผูพิพากษาดังกลาว ศาลจะเปนผูกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน การกําหนดเวลา
ในการแกไขคําฟอง การยื่นคํารองกอนพิจารณา (pre-trial conference) การคนหาพยานหลักฐาน
33
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ใหสําเร็จสมบูรณ การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับพยานผูเชี่ยวชาญ การจัดประชุมเพิ่มเติม การกําหนด
วันพิจ ารณาในเบื้องตนหรือวันพิจ าณาที่แนนอน หลังจากการประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลาแลว
ผูพิพากษาจะออกคําสั่งกําหนดระยะเวลาซึ่งระบุถึงวันเวลา ขีดจํากัดดานเวลา และขอจํากัดอื่นๆของ
กระบวนการกอนการพิจารณาคดีอันเปนผลมาจากการประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลา หลังจากนั้น
ผูพิพากษาอาจดําเนินการประชุมกอนการพิจาณาเบื้องตน เพื่อกําหนดถึงกระบวนการอื่นๆ การคนหา
พยานหลักฐานและการตกลงระงับขอพิพาท เพื่อจํากัดประเด็นขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่จะเขาสู
การพิจารณาใหแคบลง ผูพิพากษาจะพิจารณาถึงความสลับซับซอนของคดี ขอบเขตของการคนหา
พยานหลัก ฐาน เพื่ อกําหนดตัวแปรในการคนหาพยานหลั ก ฐานของคูความแต ล ะฝายซึ่ง รวมถึ ง
ขอจํากัดในดานจํานวนและขอบเขตในการบันทึกคําพยานไวลวงหนา กฎเกณฑและขอจํากัดในการสง
พยานเอกสารและการจัดตั้งสถานที่เ ก็บ พยานเอกสาร ในบางขั้นตอนของกระบวนการกอนการ
พิจารณา ผูพิพากษาตองประเมินถึงการเปนไปไดในการระงับขอพิพาทและมีคําสั่งใหมีการประชุมเพือ่
ยุติขอพิพาท (settlement conference) ซึ่งผูพิพากษาประจําศาล (magistrate) หรือผูเชี่ยวชาญ
(special master) โดยที่ผูเขารวมนอกจากทนายทั้งสองฝายเทานั้น แตรวมถึงตัวโจทก จําเลย และ
ผูรับมอบอํานาจในการดําเนินคดี ซึ่งมีอํานาจในการระงับขอพิพาทเขารวมในการประชุม เพื่อกําหนด
ทิศทางการระงับขอพิพาท35 ทั้งนี้การจัดการประชุมกอนการสืบพยานเชนวานี้อาจจัดขึ้นในเวลาใดๆ
หลังจากที่มีการยื่นคําคูความทั้งสองฝายไดเสร็จสิ้นลงแลวก็ได แตตองมีขึ้นกอนเริ่มตนสืบพยานใน
ศาลและในการสรุปผลการประชุมทนายของคูความทั้งฝายตองยกรางและลงชื่อในรายงานการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องตางๆตามที่ไดตกลงกัน จุดมุงหมายของการวางขอกําหนดดังกลาวนี้ก็เพื่อการเรงการ
พิจารณาคดีและประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีดวยการขจัดเสียซึ่งพยานหลักฐานในเรื่องที่ไมได
เกี่ยวกับประเด็นการโตเถียงอยางแทจริง
ในการประชุมกอนการสืบพยานในศาลอยางนอยตองมีทนายอยางนอยคน
หนึ่งในคณะทนายของคูความแตละฝายมารวมในการประชุมกอนการพิจารณา และตองไดรับมอบ
อํานาจที่จะตัดสินใจยอมรับประเด็นตางๆที่จะมาถกเถียงกันในการประชุมรวมกัน ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรศาลก็อาจแจงใหคูความมาปรากฏตัวตอศาลหรืออาจจะโทรศัพทพูดคุยกับคูความโดยตรง
เพื่อที่จะทําความตกลงกันในขอพิพาท36 และในการประชุมครั้งสุดทายจะเปนวันที่ศาลทําการแถลง
ปดกระบวนการกอนการพิจารณาคดี ผูพิพากษาจะเห็นถึงความเปนไปไดที่การพิจารณาคดีจะใชระยะ
เวลานานเทาใดและมีความยุงยากซับซอนมากเพียงใด โดยผูพิพากษาจะกําหนดประเด็นหนาที่นําสืบ
รายละเอียดวิธีก ารเสนอพยานหลัก ฐาน การซักถามและถามคานพยาน รวมถึง การออกคําสั่ง ใน
35
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ประเด็นอื่นๆ ซึ่งในวันนี้หากคูความทั้งสองฝายไดทําตามกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว ก็
จะเปนประโยชนในการที่ผูพิพากษาจะกําหนดทิศทางและสามารถประเมินไดวาจะหาทางระงับขอ
พิพาทตอไปในทิศทางใด37 ซึ่งแมคดีจะไมสามารถสิ้นสุดไดในชั้นนี้ก็ตาม แตคดีก็ไดผานกระบวนการที่
กลาวมาทั้งหมดนี้จะเปนระเบียบ งายและสะดวกมากขึ้นตอการพิจารณาตอไป38
ในกรณีที่คูความหรือทนายความหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม
คําสั่งกอนการพิจารณาหรือไมมีคูความหรือทนายความ หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งเขารวมในการ
ประชุมหรือคูความหรือทนายความของคูความไมตระเตรียมในการเขารวมประชุม หากคูความกลาว
อางหรือศาลเห็นเองศาลก็จะออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรดังนี39้
1. คําสั่งปฏิเสธ ไมอนุญาตใหคูความฝายที่ฝาฝนคําสั่ง ดําเนินการคัดคาน
ขอเรียกรองหรือขอตอสูของอีกฝายหนึ่ง หรือหามมิใหคูความฝายนั้นนําเสนอพยานหลัก ฐานบาง
ประเด็น
2. คํ าสั่ง ยกคํา คูความทั้ง หมดหรือบางสว นหรือ ระงับ การพิจ ารณาไว
ชั่วคราวจนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือยกฟองทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือระงับการพิจารณา
ไวชั่วคราวจนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือยกฟองทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือมีคําพิพากษาซึ่ง
ไมเปนคุณกับคูความที่ฝาฝนนั้น
3. คําสั่งละเมิดอํานาจศาล เวนแตเปนการไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสงผล
ตรวจสภาพรางกายและจิตใจ
ผูพิพากษาอาจกําหนดใหคูความหรือทนายความของคูความนั้นหรือทั้งคู
ชําระคาใชจายตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการไมปฏิบัติตนตามกฎ ซึ่งรวมถึงคาทนายความแทน
การออกคําสั่งเชนวานั้นหรือเพิ่มเติมจากคําสั่งเชนวานั้น เวนแตจะเห็นเปนการไมปฏิบัติตนเชนนั้น มี
เหตุอันสมควรและเหตุแหงการกําหนดคาใชจายไมถูกตอง
นอกจากการลงโทษกรณีไมเ ป ดเผยขอ มูล ตามที่ศ าลสั่ง แลว ยัง มีก าร
กระทํากรณีอื่นๆ ที่ผูฝาฝนอาจถูกลงโทษได คือ
ก) กรณีไมเขารวมการบันทึกคําใหการพยานนอกศาล ไมวาจะเปนผูขอให
มีการบันทึกคําใหการนอกศาลหรือผูตองเบิกความนอกศาลไมเขารวม
ข) กรณีไมตอบคําถามในการบันทึกคําใหการพยานนอกศาล
ค) การไมยอมเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด
37
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ง) การไมยอมรับขอเท็จจริง
จ) การไมทําแผนการเปดเผยขอมูลกอนการสืบพยาน40
3.1.1.7 ขอจํากัดในการเปดเผยพยานหลักฐาน
1. เรื่องที่ตองการเปดเผยขอเท็จจริงนั้นตองไมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์
คุม ครอง ซึ่ง หมายถึง ขอเท็จ จริง นั้นตองไมเ กี่ยวกับ ประเพณีป ฏิบัติซึ่ง เปนเอกสิท ธิ์ คุม ครองตาม
กฎหมายพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัว อาทิเชน ทนายความกับลูกความ แพทยกับ
คนไขหรือบาทหลวงกับผูลางบาป เปนตน หากคูความไดขอเท็จจริงเหลานี้มาศาลก็จะไมรับฟงเปน
พยานหลักฐานและหากศาลรับฟงพยานเหลานี้ก็อาจจะกระทบถึงความปลอดภัยแหงชาติไดดังกลาว
2. ขอเท็จ จริง นั้นจะตองไมเ ปนผลงานของทนายความซึ่งจัดเตรียมไว
สําหรับการดําเนินคดี รวมทั้งการบันทึกสวนตัวเกี่ยวกับการสอบปากคําพยานและมีการรวบรวมความ
คิดเห็นสวนตัวของทนายความผูนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดีของตน ซึ่งเอกสารและขอเท็จจริงเหลานั้น
เรียกวา work product
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของสหรัฐอเมริกา ในชวงแรกไมไดกลาวถึง
ขอจํากัดของการสืบเสาะและขอเท็จจริงในเรื่อง work product มากอนตอเมื่อมีคดี Hickman V.
Taylor, 329 u.s. 495,91 L.Ed.451 (1947) เกิดขึ้นจึงไดมีหลักในเรื่องนี้ปรากฏอยู ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง
3. ขอมูลที่จะทําการเปดเผยจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเด็นของคดี
ขอพิพาท ทั้งนี้แมวาขอมูลที่เปดเผยนั้นจะไมสามารถรับฟงเปนพยานในชั้นการพิจารณาคดีไดก็ตาม
แตหากขอมูลนั้นจะนําไปสูการสืบเสาะและคนพบพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงได41
แมวาการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) จะเปนกระบวนการซึ่ง
ชวยลดขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล แตก็ยังมีฝายที่ไมเห็นดวยกับหลักการนี้โดยวิจารณ
วาการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) มีขอเสียซึ่งทําใหไมเกิดผลดีกับกระบวนพิจารณาตาม
วัตถุประสงค ขอเสียดังกลาวกอตัวขึ้นจากมุมมองของตัวความเองตอการดําเนินการสืบเสาะและการคนพบ
ขอเท็จจริง (discovery) โดยทนายความเรียกวา discovery abuse โดยสามารถแยกพิจารณาออกไดดังนี้
1. คาใชจายและคาธรรมเนียมวิชาชีพทนายความซึ่งสูงเกินไป เนื่องจากการ
ทํางานที่มากขึ้นหรือเกิดนความจําเปนของทนายความ ในขั้นตอนตางๆ ของการสืบเสาะและการคนพบ
ขอเท็จจริง (excessive discovery of over discovery) โดยตัวความจํายอมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาวโดยไมมีทางโตแยงการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปนขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ
40
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ตามกฎหมายในประเด็นนี้ที่ยกขึ้นกลาวอาง เนนถึงการขาดจรรยาบรรณในการทํางานของทนายความ ซึ่ง
มุงหาประโยชนจากการทํางานที่มากเกินความจําเปน (ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ) ทําใหกระบวนการสืบเสาะ
และการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตองเสียคาใชจายมากขึ้น อาจจะกลาวไดวาคาใชจายในกระบวนการ
สืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปนสิ่งที่ชดเชยสําหรับการลดระยะเวลาของการพิจารณาคดี
ชั้นสืบพยานลงไป42
2. คาใชจายที่สูงขึ้นยอมบีบใหตัวความคํานึงถึงผลชนะหรือแพคดีมากกวา
ความถูกตอง ยุติธรรมซึ่งนําไปสูปญหาการขโมย ซอน ทําลาย ดัดแปลงเอกสารหรือการกลาวขอความเท็จ
หรือปดบังขอเท็จจริงของตัวความในระหวางขั้นตอนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery)
3. ตัวความที่เปนผูบริหารระดับสูงเริ่มเกิดความเบื่อหนายตอเทคนิคการดําเนิน
กระบวนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เนื่องจากคิดวาไดไมเทาเสียหรือไมคุมคาที่ตอง
เสียเวลาการทํางานหรือเสียโอกาสทางธุรกิจของตนไป ซึ่งเมื่อคิดคํานวณจากมุมมองทางธุรกิจแลว ตัว
ความก็จะใหความสนใจแกการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) นอยลงกวาการที่ตนจะตองไป
ศาลเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาซึ่งตนจักพลาดไมไดเลย
4. ตัวความที่ทราบจุดออนตามขอ 2. และขอ 3. ก็จะใชเวลาและคาใชจาย
เปนเครื่องตอรองในการเจรจา โดยเฉพาะในคดีซึ่งไมมีมูลคดีหนาแนนและตัวความที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดอยกวา ยอมตองใชจํานวนคาใชจายในกระบวนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจวาจะดําเนินคดีตอไปหรือไม อันจะทําใหผูที่มีฐานะทางการเงินดอยกวาจําตองยุติคดี
ไป โดยไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร
สืบเนื่องจากปญ หาขางตน ศาลจึงตองเขามามีบทบาทเพื่อแกไขปญหา
โดยเนนการกําหนดมาตรการเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการซึ่งไดแก43
การตัดจํานวนวันดําเนินการ โดยศาลจะกําหนดเรงการการสืบเสาะ และการ
คนพบขอเท็จจริง (discovery) ในทุกๆคดี คําสั่งนี้จะบีบใหทนายความตองดําเนินการสืบเสาะ และการ
คนพบขอเท็จจริง (discovery) ในแนวทางที่ถูกตองและจะไมเกิดผลเสียหรือผลกระทบตอวิชาชีพหรือ
ชื่อเสียงของตน เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งแลว ทนายความจะตองเขาดําเนินการใหสอดคลองกับคําสั่ง
โดยเร็วที่สุด และหากขอเท็จจริงปรากฏวา ทนายความหลีกเลี่ยงที่จะเรงดําเนิน การสืบเสาะและการ
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Fleming Jame, Geoffrey C.Hazard and John Leubsdrt, Civil Procedure, (Boston : Little Brown and
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วัลภา ละอองสุวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 31, น.44-45.
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คนพบขอเท็จจริง (discovery) โดยไมมีเหตุอันควรแลว ทนายความผูนั้นอาจถูกลงโทษในฐานกระทําผิด
ตอวิชาชีพ44
มาตรการที่ศาลเรียกพบเพื่อขอความคืบหนา รวมทั้งการประชุมกอนการ
สืบพยานในศาล โดยศาลอาจมีคําสั่ง ดวนใหทนายความเขาพบหรือมาที่ศาลเปนการดวน เพื่อขอ
ทราบความคืบ หนาของการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) และกําชับใหตัวความและ
ทนายความดําเนินการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตอไปจนเสร็จสมบูรณ โดยคํานึงถึง
เวลาและคาใชจายหรือหาทางยุติเรื่องราวระหวางกัน หากพบเห็นขอเท็จจริงที่ปรากฏออกมาจากการ
สืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ที่ผานมาวาตนเสียเปรียบในทางคดี
3.1.2 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศฝรั่งเศสในระบบไตสวน
ประเทศฝรั่งเศสไมมีกระบวนการเปดเผยพยานกอนสืบพยานหลักฐานแต ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูพิพากษา ในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไวชัดเจน แตก็ยังคงหลักการพื้นฐานเดิมของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงคือ
"หลักความประสงคของคูความ" (le principe dispositif) คือ การฟองคดีจะเริ่มจากการเรียกรองสิทธิ
ของโจทกมิใชโดยการริเริ่มของศาล นอกจากนั้นคูความมีสิทธิในการยุติคดีโดยสมัครใจ การถอนฟอง
การยอมรับ หรือการตกลงประนีประนอมยอมความกัน เปนไปตามความประสงคของคูความ แตคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถจะยุติหรือแกไขการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ โดยฝายเดียวไดหากวามีผล
เปนการเสียหาย หรื อไมไดรับความยินยอมจากคูความอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนหลักพื้นฐานของกระบวน
พิจารณาแบบกลาวหา โดยมีแนวความคิดที่จะผสมผสานหลักกฎหมายทั้งสองดังกลาวขางตนไวดวยกัน
ในประมวลกฎหมาย โดยสวนหนึ่งไดปลอยใหเปนสิทธิของคูความในขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเริ่มตนคดี
และการดําเนินการกระบวนพิจารณา สวนผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาเปนไปไดโดยความเรียบรอย กฎหมายฉบับตอมาที่ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายนี้
ก็มีลักษณะไปในทํานองเพิ่มอํานาจของผูพิพากษาและยกเลิกบทบัญญัติที่เปนสาเหตุทําใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตองลาชา โดยเฉพาะบทบาทและซึ่งเปนหลักพื้นฐานของกระบวนพิจารณาแบบกลาวหา
หนาที่ของผู พิพากษาที่ ทําหนาที่เป นผู รวบรวมขอเท็ จจริ งของคดีและสั่ งการต างๆที่เ กี่ยวกับ การ
ดําเนินคดีที่เรียกวา JME ผูพิพากษาดังกลาวมีบทบาทสําคัญที่จะกําหนดระยะเวลาตางๆในการที่คูความ
จะเสนอขอเท็จจริงตอศาล เพื่อใหขอเท็จจริงดังกลาวพรอมที่จะดําเนินการพิจารณาและพิพากษาโดย
องคคณะผูพิพากษา ซึ่งไดแก อํานาจในการควบคุมใหมีการสงเอกสารตางๆ รวมทั้งคําคูความระหวางคูความ
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และตอศาล อํานาจในการมีคําสั่งตางๆในการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาโดยองคคณะ
ผูพิพากษา ในการดําเนินกระบวนพิจารณา รวมทั้งมาตรการหรือวิธีการตางๆที่เกี่ยวกับการคนหาความ
เปนจริงหรือความชัดเจนของขอเท็จจริงซึ่งเปนปญหาของคดี (les measures d'instruction) และอํานาจ
ในการสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอเท็จจริง อํานาจตางๆดังกลาวของ JME มีสวนชวยใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นรวบรวมขอเท็จจริงของคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว
3.1.2.1 หลักการทั่วไป
ในประเทศฝรั่งเศสไมมีขั้นตอนการพิจารณาคดี (trial) ในความหมายเดียวกับ
ประเทศที่ใชร ะบบกฎหมายคอมมอนลอว45 แนวคิดในสมัยแรกๆ การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพง ฝรั่ง เศสที่ปรากฏในระบบกฎหมาย เชน พระราชกําหนดของโกแบรท ค.ศ. 1667 หรือ
ประมวลกฎหมายนโปเลียนฉบับ ค.ศ. 1806 ยังเปนระบบที่มีลักษณะคอนไปในทางแบบกลาวหา
กระบวนการพิจารณาขึ้นอยูกับ การริเริ่ม ของคูความแตเ พียงฝายเดียว แมวาจะมีบทบัญ ญัติบ าง
ประการที่กําหนดใหเปนอํานาจของผูพิพากษาในการควบคุมดูแลการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ตาม
แตในทางปฏิบัติศาลจะไมเขามามีสวนรวมในการรวบรวมขอเท็จ จริงของคดีและจะมีคําสั่ง ตางๆ
เกี่ยวกับ กระบวนพิจ ารณาเฉพาะกรณีที่คูความไดรองขอเทานั้น มีนอยครั้งที่ศาลจะมีคําสั่งตามที่
เห็นสมควรดวยตนเองและตามความเปนจริงแลวคดีจะเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีขององคคณะ
ผูพิพากษาเจาของคดีก็ตอเมื่อคูความฝายที่มีความกระตือรือรนใหมีการพิจารณาและพิพากษาคดีเห็น
วาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอแลว จึงไดรองขอใหมีการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยองคคณะผูพิพากษา
ขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา คูความมีบทบาทเกี่ยวกับการดําเนินคดีทั้งใน
สวนสาระของคดีและการดําเนินกระบวนพิจารณา ผูพิพากษาเพียงแตพิจารณาขออางและขอโตแยงที่
คูความเสนอมาวาฝายใดจะมีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวากันเทานั้น ซึ่งเกิดจากการไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดที่วา ผูพิพากษาไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องที่เปนผลประโยชนของเอกชน
ต อ มาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในศตวรรษที่ 20 เพราะการที่
ผูพิพากษาไมมีบทบาท ในเชิงรุกเนื่องจากถูกจํากัดอํานาจในการสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา มีผลทําใหคดีเกิดความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณาในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด คูความฝายที่สุจริตจึงไดรับความเสียหายหรือเสียเปรียบคูความฝายที่มีเจตนาประวิง
คดี ปญหาดังกลาวทําใหมีการพัฒนาแนวคิดใหมในศตวรรษที่ 20 วาความยุติธรรมทางแพงเปนรัฐ
บริการอยางหนึ่งกฎหมายของประเทศตางๆ เชน ประมวลกฎหมายของเยอรมันใน ค.ศ. 1877 และ
45

C.N.Ngwasiri, Pre-trial Civil Proceedings in England and France : A Comparative Study, 10 Civel Justice Quarterly. 289, 291-292 (1991).
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ประมวลกฎหมายของออสเตรีย ค.ศ. 1895 ไดเริ่มกําหนดขั้นตอนของกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะคอยไปทาง
แบบไตสวนมากขึ้น กฎหมายดังกลาวมีอิทธิพลตอฝรั่งเศสอยางมาก
ในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1935 มีการตรารัฐกฤษฎีกา กําหนดใหมีผูพิพากษาที่มี
บทบาทในการควบคุมติดตามการดําเนินกระบวนพิจารณาที่เรียกวา “le judge chargé de suivre
la procédure” แตไมประสบความสําเร็จในการบังคับใช เนื่องจากผูมีสวนรวมในการปฏิบัติบังคับใช
กฎหมาย คือ ผูพิพากษาและคูความไมใหความรวมมือ ตอมามีรัฐกฤษฎีกาฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม
ค.ศ. 1958 และฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1965 กําหนดใหมีผูพิพากษาซึ่งเรียกวา le judge des
mises en état ในศาลบางศาล ตอมาเปลี่ยนเปน le judge de la mise en état (JME) ซึ่ง
กําหนดใหศาลอื่นๆ จะตองมีผูพิพากษาดังกลาวปฏิบัติหนาที่ ในที่ สุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงฉบับใหม ค.ศ. 1975 ซึ่งตราขึ้นโดยรัฐกฤษฎีกาที่ 75-1123 ลงวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1975
ไดกําหนดหลักการใหมีผูพิพากษาที่มีบทบาทในการควบคุมติดตามการดําเนินกระบวนพิจารณาเอาไว
ดวย46
3.1.2.2 วิธีการเปดเผยพยานหลักฐาน
1. รูป แบบของวิธีพิจ ารณาความแพง คดีจ ะเริ่ม ตนโดยการที่โ จทกสง
หมายเรียกใหแกจําเลย โดยพนักงานสงหมาย ซึ่งหมายเรียกดังกลาวมีผลเทากับเปนคําฟองของโจทก
โจทกจึงจําตองจัดการใหจําเลยอยูในสภาพที่พรอมจะตอสูคดีได โดยตองทําใหคูความอีกฝายหนึ่งมี
โอกาสทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของตน ซึ่งเปนไปตามหลักการเผชิญหนาของคูความหรือหลักฟง
ความทุกฝาย47 ดังนั้นในหมายเรียกจะตองระบุรายละเอียดตางๆ ใหไดรายละเอียดพอสมควร เชน
ระบุขอความเกี่ยวกับวัน เดือน ปของการออกหมายเรียก ชื่อ นามสกุล อาชีพและภูมิลําเนาของโจทก
และจําเลย เรื่องที่ฟอง เหตุและพฤติการณที่ฟอง ชื่อศาลที่จะพิจารณาคดี การแตงตั้งทนายความของ
46

ธิรพันธ รัศมีทัต, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส, (พระนคร : โรงพิมพ บํารุงนุกูลกิจ,
2508), น.11.
47
หลักการเผชิญหนาของคูความหรือรับฟงพยานหลักฐานทุกฝายนั้นเปนหนึ่งใน golden
rules หรือหลักการพิจารณาทั่วไปอยางหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยมีเหตุเนื่องมาจากวา
ขอพิจารณาในคดีมีขอพิพาทนั้นเปนผลที่เกิดจากการเผชิญหนากันของคูความในคดี โดยวิธีการนํา
ขออางหรือขอตอสูตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอศาลโดยอิสระกรณีจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง ที่คูความทุก ฝายจะตองมีโ อกาสไดท ราบขอ เท็จ จริง ที่เ ปนขออางหรือขอตอสูตลอดจนพยาน
หลักฐานตางๆ ของคูความอีกฝายหนึ่งและมีโอกาสโตแยงตอสูทุกประเด็นของคดีที่ไดมีการพิจารณา
กันซึ่งสิทธิตางๆ เหลานี้อาจเรียกไดวา “หลักการตอสูคดีโดยอิสระ” (le principe de la liverté da
la défense)
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โจทกเปนตน ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนสงหมายเรียกและเมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหจําเลยแตงตั้ง
ทนายความไดผานพนไปแลว ทนายความฝายโจทกจะเสนอคําฟองแกศาล โดยนํามายื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ศาลที่เรียกวา greffier เพื่อดําเนินการตอไป
การดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงในศาลชั้นตนฝรั่งเศส จะเริ่มตน
ตั้งแตโจทกสงคําฟองใหแกจําเลย โดยพนักงานสงหมายจะเปนผูสงคําฟองใหแกจําเลยสําหรับเนื้อหา
ในคําฟองมีดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป
2. ชื่อ นามสกุล อาชีพ ภูมิลําเนา สัญชาติและวัน เดือน ป และสถานที่
เกิดสําหรับกรณีที่โจทกเปนบุคคลธรรมดา หากเปนกรณีที่โจทกเปนนิติบุคคลจะประกอบดวยชื่อ
สํานักงานที่จดทะเบียนและผูแทนทางกฎหมาย
3. ชื่อนามสกุล ที่อยู และลายมือชื่อพนักงานสงหมาย
4. ชื่อนามสกุล และภูมิลําเนาหรือสํานักงานที่จดทะเบียนของจําเลย
5. ชื่อศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดี
6. ขอความเกี่ยวกับขอเท็จจริงและมูลเหตุแหงการฟองรองคดี
นอกจากบทบัญญัติเฉพาะดังกลาวแลวตามมาตรา 1548 ไดวางหลักทั่วไป
โดยกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องหนาที่ ในการที่จ ะใหคู ความอีก ฝายหนึ่ง มี โ อกาสได ท ราบ
รายละเอียดตางๆ ของคดี ทั้งนี้เพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งโตแยงไดดังนี้
ประการแรก ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขออางหรือขอตอสูทั้งที่เปนขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่คูความแตละฝายไดยกขึ้นเปนขอสนับสนุนขอหาหรือขอตอสูของตน
ประการที่สอง มาตรา 15 ไดวางหลักทั่วไปตอไปวาคูความจะตองดําเนินการ
ใหคูความแตละฝายมีโอกาสไดทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ ที่ตนไดเสนอเขาสู
คดี พยานหลักฐานดังกลาวไมวาจะเปนวัตถุ เอกสารหรือในลักษณะดวยวาจาที่คูความประสงคใหศาล
เชื่อ ตามขอกลาวอางหรือขอตอสูของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงคําคูความตางๆ และพยานเอกสาร
ที่ไดเสนอตอศาล มีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือไม49
48

Article 15 The parties shall be held to make known in due time to each
other the set of facts giving rise to their claim, the items of evidence they shall
produce and points of law they shall rely upon so that each of them shall be in a
position to prepare his case.
49
พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีแพง :
กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
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ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง
เมื่อโจทกนําคดีมาฟองตอศาล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจะพิจารณาจายคดี
ไปตามแผนกหรือองคคณะตางๆ ซึ่งผูพิพากษาหัวหนาแผนกจะเรียกทนายความของคูความมาศาลใน
วันนัดพิจารณาครั้ง แรก เพื่อพิจารณาวาเอกสารและขอเท็จ จริงในสํานวนคดีมีครบถวนเพียงพอ
หรือไม และมีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการพิจารณาในชั้ นรวบรวมขอมูลและเอกสารในคดีโดย
ผูพิพากษาคนเดียวที่เรียกวา ผูพิพากษาเจาของสํานวน หรือ JME กอนที่จะมีการพิจารณาคดีโดยองค
คณะผูพิพากษาหรือไม
ในการสืบ พยานนั้น ผูพิพากษาซึ่ง มีห นาที่ สืบ พยาน มีบ ทบาทในการ
ซัก ถามพยานในประเด็นตางๆ ที่เ ห็นว าจะชวยใหองคคณะผูพิพากษาไดรับ ทราบถึงขอเท็จ จริง ที่
จําเปนโดยครบถวนหรือซัก ถามพยานที่คูความไดเ สนอแนะ การซักถามพยานจึงเปนอํานาจโดย
เด็ดขาดของศาลแตเพียงผูเดียว และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 214
วรรคหนึ่ง ยังไดบัญญัติหามมิใหคูความพูดสอดแทรกในระหวางที่พยานเบิกความหรือหามคูความ
ซักถามพยานโดยตรง หรือกระทําการใดๆ ที่จะทําใหมีอิทธิพลตอพยาน โดยกฎหมายมีเจตนารมณที่
ตองการจะหลีกเลี่ยงไมใหพยานถูกขัดขวางหรือรบกวน โดยการขัดจังหวะของคูความหรือโดยการตั้ง
คําถามที่อาจจะทําใหพยานหลงเขาใจประเด็นโดยผิดพลาด คูความที่ฝาฝนอาจถูกศาลสั่งขับไลออก
จากศาลได ศาลจึงมีบทบาทในเชิงรุกในการซักถามพยาน แตก็มิไดเปนการตัดสิทธิคูความโดยเด็ดขาด
เพราะมาตรา 214 วรรคสอง บัญญัติวา ภายหลังจากที่พยานไดใหการเสร็จสิ้นแลว คูความสามารถที่
จะเสนอใหศาลสอบถามพยานในบางประเด็นได แตก็ขึ้นอยูกับ ดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาวา
คําถามดังกลาวเกี่ยวกับประเด็นหรือไมและศาลอาจจะปฏิเสธไมถามพยานก็ได50
ผูพิพากษาที่มีหนาที่ในการซักถามพยานโดยหลักแลวเปนหนาที่ขององค
คณะผูพิพากษาเจาของสํานวน เพื่อที่จะไดสามารถรับรูขอเท็จจริงโดยตรงและสังเกตเห็นอากัปกิริยา
ของพยานในขณะเบิกความเพื่อชวยในการประกอบการวินิจฉัยคดี แตในทางปฏิบัตินั้นอาจกอใหเกิด
ความไมสะดวกในการที่จะใหผูพิพากษาทั้งองคคณะจะตองมาสืบพยานดวยตนเอง ซึ่งในบางครั้งการ
สืบพยานก็ไมไดกอใหเกิดประโยชนสําหรับคดีมากนักและเสียเวลาโดยไมจําเปน ดังนั้นจึงเกิดความคิด
ใหผูพิพากษาคนเดียวเปนผูสืบพยานโดยเจาหนาที่ศาลเปนผูบันทึกคําเบิกความไวและจัดทํารายงาน
ระบบการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน, รายงานผลการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.), น.15.
50
วรรณชัย บุญบํารุง, “การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฝรั่งเศส :
ตัวอยางของกระบวนพิจารณาที่คอนไปทางแบบไตสวน,” เลมที่ 1 ดุล พาห 47 น.67 (มกราคมเมษายน 2543).
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การสืบพยานเสนอองคคณะผูพิพากษาตอไป ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส
มาตรา 225 ไดกําหนดวิธีการเลือกผูพิพากษาที่จะทําหนาที่สืบพยานไว 3 วิธีคือ51
1. กํ าหนดให องค คณะผู พิ พากษาเป นผู สื บ พยานในกรณี ที่เ ห็ นว าการ
สืบพยานบุคคลเปนประเด็นสําคัญแหงคดี
2. กําหนดใหผูพิพากษาคนเดียวซึ่งเปนองคคณะผูพิพากษาเปนผูสืบพยาน
ซึ่งเรียกผูพิพากษาคนเดียวที่ทําหนาที่นี้วา le juge commissaire หรือ le juge commis ผูพิพากษาคน
เดียวนี้เปนหนึ่งในองคคณะผูพิพากษาที่จะสามารถอธิบายหรือตั้งขอสังเกตตอผูพิพากษาคนอื่นๆ ในองค
คณะพิจารณาพิพากษาไดดี
3. กําหนดใหมีการเลือกผูพิพากษาคนอื่นในศาลเดียวกันเปนผูที่ทําหนาที่ใน
การสืบพยาน ในกรณีที่องคคณะผูพิพากษาไมสามารถสืบพยานได หรืออาจมีการสงประเด็นไปใหศาลอื่น
เปนผูสืบพยานบุคคลแทนได
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ ง ของฝรั่ ง เศสไดกํ า หนดบทบาทให กั บ
ผูพิพากษาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge de la mise en état” (JME) หรือที่เรียกวา preparatory
judge52 มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จะทํา
การพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยองคคณะผูพิพากษา53 นอกจากนั้นยังชวยในการเริ่มตั้งทิศทางของคดี
ตั้งแตเริ่มตนดวย54 และเปนหลักประกันวาคูความจะไมประวิงการพิจารณาและยังเปนการทําใหเกิด
ความเทาเทียมกันในการตอสูคดี55 โดยมีการเริ่มใชวิธีการดังกลาวมาตั้งแต พ.ศ. 2508 จนกระทั่งไดมี
การบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใน พ.ศ. 2514-2515 คือ ผูพิพากษาประจํา
แผนกหรือคณะที่รับผิดชอบคดีซึ่งแตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME คือ ผูพิพากษาประจําแผนก
หรือคณะที่รับ ผิดชอบคดีซึ่ง แตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME หลายคนและผูพิพากษาหัวหนา
51
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แผนกหรือคณะจะเปนผูกําหนดวา JME คนใดที่จะรับผิดชอบคดีใด การดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ชั้นนี้ โดยหลักเปนหนาที่ของคูความที่จะตองกลาวอางขอกลาวหาหรือขอตอสูนั้น คําขอตางๆ และ
ประเด็นขอพิพาทแหงคดีใหศาลทราบซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะตองระบุไวในคําคูความ
ในสวนของ JME นั้น คดีทุกคดีไมไดถูกสงเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดี
ขององคคณะผูพิพากษาในทันที56 แตจะตองเขาสูการพิจารณาของ JME เสียกอน โดย JME จะเปน
ผูควบคุมดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นนี้เปนไปโดยถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
สงคําคูความและพยานเอกสารตางๆ ของคูความ
2. อํานาจของผูพิพากษาและสิทธิของคูความในกระบวนพิจารณา ตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส อํานาจหนาที่ของผูพิพากษา JME ที่เปนสวนสําคัญในการ
ชวยสนับสนุน รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี มี 6 ประการ คือ
1) อํานาจในการรับฟงคูความและประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองกระทํา
ตอหนาคูความอีกฝายหนึ่ง เวนแตวาเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งนั้นไดรับหมายเรียกแลวไมมาศาล ทั้งนี้
เพื่อที่ JME จะไดสอบถามและรับฟงขอเท็จจริงโดยตรงจากคูความ เพื่อพิจารณาประกอบกับคูความ
และพยานเอกสาร และผูรางกฎหมายยังเล็งเห็นวา การดําเนินการดังกลาวอาจเปนชองทางใหคูความ
ไดมีโอกาสที่จะประนีประนอมยอมความกันในที่สุด นอกจากนี้ JME ยังมีอํานาจที่จะฟงคําชี้แจงของ
ตัวความโดยตรง รวมทั้งผูแทนของตัวความดวย
2) อํานาจในการรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีใหเปนไปโดยเรียบรอย
หรืออํานาจในการสืบสวนตางๆ ที่เกี่ยวกับคดี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศฝรั่งเศส
ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ควรจะทําใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด ดังนั้นผูพิพากษาของฝรั่งเศสจึงมีอํานาจ
ที่จะคนหาความจริงไดดวยตนเอง โดยการสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ รวมถึงคนหาพยานหลักฐานไมเฉพาะ
พยานหลักฐานที่คูความสงมาในคดีเทานั้น อํานาจสืบสวนของผูพิพากษาทําใหผูพิพากษาสามารถทีจ่ ะ
ถามคําถามหรือตั้ง ผูเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ ที่จ ะตองอาศัยความรูเปนพิเศษ
นอกจากนั้นยังมีอํานาจที่จะสั่งคูความใหมาปรากฏตัวตอหนาศาล เพื่อตอบคําถามหรือสอบสวนพยาน
มาตรการสืบสวนแตละอยางจะทําโดยคําสั่งของศาลภายใตขอกําหนดและขออางอิง ซึ่งรวมถึงกําหนด
วันและเวลาที่จะมีการสืบสวนและการจํากัดเวลาที่จะแลวเสร็จ รายงานการสืบสวนนั้นจะตองสรุป
รวมอยูในสํานวนคดีและสงใหแกคูความแตละฝายเพื่อใหรูถึงขอเท็จจริงในคดีของอีกฝายหนึ่งที่จะ
นํามาสูศาล57 สรุปไดวาผูพิพากษา JME มีอํานาจที่จะสืบสวนเกี่ยวกับคดี เชน ไปเผชิญสืบตรวจสอบ
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วัตถุพยานหรือสั่ง ใหพยานผูเชี่ยวชาญทําความเห็น รวมถึงสามารถจะตรวจสอบคูความและพยาน
ตางๆ ไดดวย
3) อํานาจในการสืบสวนสวนบุคคลของผูพิพากษา การสืบสวนสวนบุคคล
ของผูพิพากษา มีเจตนารมณที่จ ะใหอํานาจแกผูพิพากษาที่จะไดรับความรูเปนการสวนตัวสําหรับ
ขอเท็จจริงที่พิพาท ผูพิพากษาสามารถที่จะคนหาขอเท็จจริงในเรื่องนี้ได กระบวนการนี้ใหแนวทางแก
ผูพิพากษาที่จ ะไดรับ ความรูดวยตนเองในแงมุม ของคดีโ ดยไมจําเปนจะตองพึ่ง พาความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ กระบวนการนี้สามารถนําไปใชไดในทุกคดีที่การตรวจสอบวัตถุสิ่งของหรือสมมติฐานตางๆ
อาจจะชวยในการแกปญหาหรือใหเกิดความชัดเจนในคดีไดภายใตกระบวนการนี้ผูพิพากษาสามารถที่
จะไปดูการสาธิตในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดไดเปนตน ถาความรูพิเศษนั้นมีความจําเปนเพื่อคนหา
ความจริง ผูพิพากษาหรือศาลอาจมีคําสั่งใหตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ก็ได และ
เพื่อใหเ กิดความสมบูร ณ ผูพิพากษาก็มีสิท ธิที่จ ะพูดคุยกับ บุคคลอื่นๆ อีก เมื่อสืบ สวนเสร็จ แลว
ผูพิพากษา JME จะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงกอนการพิจารณาโดยวิธีอื่นๆ ตอไป58
สําหรับในเรื่องพยานหลักฐานนั้น หากคูความฝายใดอางอิงพยานเอกสาร
ใด จะตองเปดโอกาสใหคูความอีกฝายหนึ่งไดตรวจสอบพยานเอกสาร คูความอีกฝายหนึ่งอาจรอง
ขอใหศาลสั่งได ซึ่งอยูในดุลพินิจของศาลวาจะอนุญาตหรือไมก็ได คําสั่งของศาลดังกลาวเปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาตองหามอุทธรณในทันที คําสั่งของศาลดังกลาวจะกําหนดระยะเวลาและคาปรับใน
กรณีมีการฝาฝนคําสั่งและศาลอาจปฏิเสธไมยอมรับฟงพยานเอกสารที่ไมไดแลกเปลี่ยนกันภายในเวลา
อันสมควรได นอกจากนั้นผูพิพากษา JME ยังมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาเขากับคดีอื่นที่
เกี่ยวของ หรือแยกคดีออกเปนหลายคดีหรือมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการสิ้นสุดของคดี เชน การทิ้งฟอง
การประนีประนอมยอมความ เปนตน (มาตรา 766 และมาตรา 769)59
4) อํานาจในการสั่ง ใหคูความมาปรากฏตัวตอหนาศาล มาตรการนี้เปน
มาตรการที่คลายกับมาตรการสืบสวนอื่นๆ การปรากฏตัวของคูความจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อศาลมีคําสั่ง
หรืออาจกลาวไดวาในกฎหมายฝรั่งเศสไมมีกฎเกณฑใดที่บังคับใหคูความมาปรากฏตัวตอหนาศาลโดย
ไมมีคําสั่งศาล ผูพิพากษา JME มีอํานาจที่จะเรียกทนายความของคูความใหม าศาลเพื่อสอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่สนับสนุนขอตอสูหรือขอกลาวหาที่คูความไมไดยกขึ้น
เพื่อใหอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่จําเปนตอการพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ งให
คูความนําตนฉบับพยานเอกสารมาแสดงหรือเพียงแตสงสําเนามา นอกจากนี้ยังมีอํานาจสั่งใหคูความ
เรียกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเขามาเปนคูความ ถาหาก JME เห็นวาเปนการจําเปนตอการพิพากษา
58
59

Ibid. p.170.
วรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 50, น.124-125.

64
คดี การสั่งการดังกลาว JME จะกําหนดระยะเวลาใหคูความปฏิบัติ โดยคํานึงถึงลักษณะความเรงดวน
หรือความยากงายของการปฏิบัตินั้น และอาจมีการขยายระยะเวลาได หากคูความไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา JME อาจมีคําสั่งใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นรวบรวม
ขอมูลและเอกสารสิ้นสุดลง ซึ่งจะมีผลทําใหคูความไมสามารถยื่นพยานเอกสารหรือขอกลาวหาหรือ
ขอตอสูอื่นๆ ไดอีก
สําหรับความมุงหมายของการเชิญคูความใหมาปรากฏตัวตอศาล ก็เพื่อให
ผูพิพากษาไดรับคําตอบตางๆ ที่ตองการ โดยคําถามตางๆ จะถูกเตรียมไวลวงหนาโดยผูพิพากษาเอง
หรือโดยคูความทั้งสองฝายอาจจะสงบัญชีรายการคําถามที่ศาลอาจจะใชถามแกคูความฝายตรงขาม
คูความจะไมไดรับอนุญาตใหตอบคําถามโดยอานเอกสาร ซึ่งกฎเกณฑนี้มีไวเพื่อเปนการประกันวาจะ
ไดรับคําตอบในทันทีทันใด สวนน้ําหนักของคําตอบของคูความนั้นผูพิพากษาจะเปนผูประเมินและ
ผูพิพากษายังมีสิทธิที่จะอางกฎหมายในกรณีที่คูความปฏิเสธไมตอบหรือไมใหความรวมมือในการตอบ
คําถามนั้นได และไมวาผลจะเปนอยางไรคูความแตล ะฝายก็จะไดรับสําเนารายงานสรุป ของการ
พิจารณาแบบนี้ดวย60
5) อํานาจในการสั่งปดการพิจารณาคดีในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสาร
ของคดี การสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีโดยผูพิพากษา JME นี้มีไดใน
2 กรณีดังนี้
1. เมื่อ JME พิจารณาเห็นวาขอมูลและเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีครบถวนแลว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สํานวนคดีพรอมที่จะทําการพิพากษาได JME จะ
มีคํ าสั่ ง ป ดการพิจ ารณาในชั้น รวบรวมข อมู ล และเอกสารของคดี และส ง สํ านวนไปยัง องคค ณะ
ผูพิพากษาที่เปนเจาของสํานวนเพื่อเปดโอกาสใหทนายความของคูความไดทําการแถลงดวยวาจา
เกี่ยวกับ ประเด็นขอ พิพาทตอหนาองคคณะผูพิพากษาตามวัน เวลา ที่ผูพิ พากษาหัวหนาศาลได
กําหนด
2. เปนกรณีที่มีลัก ษณะเปนการลงโทษคูความฝายที่ไมดําเนินกระบวน
พิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย JME อาจมีคําสั่งดังกลาวเองหรือโดยคูความอีกฝายหนึ่งรอง
ขอ แลวสงสํานวนไปยังองคคณะผูพิพากษาที่เปนเจาของสํานวน แตในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งรอง
ขอ หาก JME จะปฏิเสธคํารองขอจะตองทําในรูปคําสั่งโดยมีเหตุผลประกอบคําสั่ง ซึ่งคําสั่งในกรณี
หลังนี้ตองหามอุทธรณ อยางไรก็ดีก็มีขอยกเวนตามมาตรา 776 (3) ที่สามารถอุทธรณได แตถาเปน
กรณีที่คูความทั้งสองฝายไมดําเนินกระบวนการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
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แลว กรณีเห็นไดวาคดีจะไมสามารถอยูในสภาพที่จะทําการพิพากษาได ในกรณีนี้ JME อาจมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยมีเหตุผลประกอบคําสั่งดังกลาวตองหามอุทธรณ แตกอนที่
JME จะมีคําสั่งจะตองแจงใหทนายความของคูความทราบเสียกอน
กฎหมายหามอุทธรณคําสั่งปดการพิจารณาดังกลาวของ JME แตเคยมีคํา
พิพากษาฎีกา วินิจฉัยวาหากคําสั่งปดการพิจารณาของ JME มีผลเปนการกระทบตอสิทธิการตอสูคดี
ของคูความ ในกรณีนี้สามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
คําสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีนี้มีความสําคัญ
อยางมากในกระบวนพิจารณา โดยภายหลังจากที่ JME ไดมีคําสั่งดังกลาวแลว คูความไมสามารถที่จะ
ยื่นขอตอสูห รือขอกลาวหา รวมทั้งพยานตางๆ เขาสูก ารพิจารณาไดอีก การที่ก ฎหมายไดกําหนด
หลักการนี้ไว ก็เพื่อเปนการปองกันไมใหคูความพยายามที่จะประวิงเวลาในการพิจารณาคดีและเพื่อ
เรงรัดใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว
แตอยางไรก็ตาม การใชหลักการดังกลาวโดยเครงครัดอาจจะเปนผลเสียได
กฎหมายจึงกําหนดขอยกเวนใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณาดังตอไปนี้ ภายหลังที่ JME ไดมีคําสั่งดังกลาว
แลวไดแก คํารองสอดเขามาในคดีโดยสมัครใจของบุคคลอื่นนอกจากคูความ คํารองขอเกี่ยวกับคาเชา
คางวดผอนสงชําระหนี้ ดอกเบี้ยและดอกผลอื่น รวมทั้งคาใชจายของทนายความที่เกิดขึ้น ภายหลัง
คําสั่งปดการพิจารณาและคํานวณถึงเวลากอนที่จะเริ่มกระบวนพิจารณาในชั้นองคคณะผูพิพากษา
เจาของสํานวน61
6) มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณา ในบางกรณีอาจมี
การเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณาดังกลาวของ JME ได ซึ่งการเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณานี้อาจ
ทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาได ดังนั้นกฎหมายจึ งไดกําหนดเหตุดังกลาวไวคอนขางเครงครัด
เนื่องจากเปนบทยกเวน โดยกําหนดวาคําสั่งดังกลาวอาจถูกเพิกถอนได ในกรณีที่ JME หรือผูพิพากษาใน
องคคณะเจาของคดีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง เชน มีขอเท็จจริงเกิดขึ้นใหมซึ่งจะมีผลทําให
ประเด็นแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป แตสําหรับกรณีที่มีการแตงตั้งทนายความภายหลังจากที่ JME มีคําสั่ง
ปดการพิจารณาดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนเหตุจําเปนในตัวเองที่จะขอใหเพิกถอนคําสั่ง สวนในกรณีที่มี
คํารองสอดโดยสมัครใจของบุคคลภายนอกคดีนั้น คําสั่งดังกลาวจะถูกเพิกถอนไดก็ตอเมื่อเปนกรณีที่
องคคณะผูพิพากษาเจาของคดีไมสามารถที่จะทําการพิพากษาคดีไดทุกประเด็น เชน การรองสอดที่
ทําใหเกิดประเด็นขึ้นใหม ซึ่งจะตองทําการรวบรวมขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมโดย JME นอกจากนี้เพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงความพยายามที่อาจจะมีการรองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว กฎหมายยังไดกําหนดวาการ
กําหนดวัน เวลา ที่คูความจะแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะผูพิพากษาเจาของคดีใหกําหนดวัน
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ดังกลาวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได สวนปญหาที่วาใครจะเปนผูมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวนั้น
ตองพิจารณาวาในขณะนั้นสํานวนคดีอยูในอํานาจพิจารณาของใคร โดยกฎหมายไดกําหนดให JME
ยังคงมีอํานาจในการมีคําสั่งเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาไดแมจะเปนภายหลังที่ JME ไดมีคําสั่งปดการ
พิจารณาแลวก็ตาม62 ทั้งนี้จนกวาจะไดมีการพิจารณาในชั้นองคคณะผูพิพากษาเจาของคดี และเมื่อได
มีการพิจารณาโดยองคคณะผูพิพากษาแลว องคคณะผูพิพากษาดังกลาวเปนผูมีอํานาจในการมีคําสั่ง
มาตรการสําหรับผูไมปฏิบัติตามคําสั่งของ JME
ถาทนายความฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ JME กําหนดไว ศาล
ก็มีอํานาจที่จะยกขึ้นพิจารณาเองหรือโดยคูความอีก ฝายหนึ่ง มีคํารองขอสั่งปดการพิจารณาในชั้น
รวบรวมขอมูลและเอกสาร แลวสงคดีไปสูศาลในชั้นพิจารณาจริงๆ ถาไมมีทนายความฝายใดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ JME กําหนดดังกลาวเลย ศาลก็จะสงคําบอกกลาวใหแกคูความทั้งสองฝาย เพื่อสั่ง
จําหนายคดีตอไป63
3. มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี (les measures d'instruction)
ในประเทศฝรั่งเศสนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดใหอํานาจ
แกผูพิพากษาในมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี (les measures d'instruction) ไดดวยตนเองเพื่อ
คนหาขอเท็จ จริง ในคดีซึ่ง จําเป นตอการวินิจ ฉัยชี้ขาดคดี 64 แตอํา นาจของศาลฝรั่ง เศสในการสั่ ง
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีไดนั้นไมไดเปนการปลดเปลื้องภาระหนาที่ของคูความในการที่ตอง
นําพยานหลักฐานมาสืบพิสูจนขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางแตอยางใด65
นอกจากนี้ผูพิพากษาในประเทศภาคพื้นยุโรปยังสามารถที่จะคนหาขอเท็จจริงใน
คดีไดดวยตนเอง วิธีการที่ไมจัดวาอยูในประเภทของพยานหลักฐาน ตัวอยางเชน โดยปกติแลวคูความ
ในคดีในประเทศภาคพื้นยุโรปไมสามารถใหการเปนพยานได66 เนื่องจากคําใหการของคูความในคดีไม
สามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได แตผูพิพากษาสามารถที่จะเรียกคูความในคดีมาซักถามเพื่อคนหา
ขอเท็จจริง ในคดีได ในประเทศฝรั่ง เศสประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของฝรั่ง เศสไดให
อํานาจแกพิพากษาอยางกวางขวางในการคนหาขอเท็จจริงในคดีทั้งในชั้นเตรียมคดีและในระหวางการ
พิจารณาคดี ผูพิพากษาสามารถสั่งใหดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงในคดีไดดวยตนเองและ
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มาตรา 10 และมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส.
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ตั้งแต ค.ศ. 1988 เปนตนมา ในประเทศเนเธอรแลนดคําเบิกความของคูความที่เปนบุคคลธรรมดา
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สามารถที่จะเรียกใหคูความมาเบิกความในขอเท็จจริงใดที่เ ห็นว าจําเปนตอการวินิจฉัยคดีได และ
ผูพิพากษาสามารถที่จะเรียกคูความมาศาลเพื่อซักถามไดดวย 67 ซึ่งวิธีการเหลานี้แมจ ะไมจัดอยูใน
ประเภทของพยานหลักฐานแตก็มีอิทธิพลตอการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลในฐานะที่ศาลมีอํานาจใน
การใชดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนอิสระ
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเรื่องมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลเพื่อ
แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่ม เติมในการพิจารณาพิพากษาคดีดวย มาตรา 10 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ไดบัญญัติวา “ผูพิพากษามีอํานาจที่จะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ใดก็ไดที่ชอบดวยกฎหมาย” และมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญ ญัติ วา
“ขอเท็จจริงที่มีความสําคัญตอการชี้ขาดตัดสินคดีอาจไดรับการดําเนินการตามมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงทุ กประการที่ ชอบด วยกฎหมาย เมื่ อมีการรองขอจากคูความหรือเมื่อศาลเห็ นชอบ” เมื่ อ
พิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูพิพากษาในการรวบรวมขอมูลและเอกสารในคดีและในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวมาขางตน ผูพิพากษาฝรั่งเศสในปจจุบันไมได
มีอํานาจหนาที่เ พียงควบคุมและเรง รัดการดําเนินกระบวนการพิจ ารณาคดีเ ทานั้น แตยังมีอํานาจ
หนาที่สําคัญที่จะตองเขามามีสวนรวมในคดีเพื่อดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยดี ซึ่ง
การที่ผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ในคดีไดเองเมื่อเห็นชอบนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงความตองการจะนํากระบวนวิธีพิจารณาความแพง
ของฝรั่งเศสไปสูระบบการไตสวน ซึ่งผูพิพากษาจะมีบทบาทที่เดนชัดในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่
เกี่ยวของกับพยานหลักฐาน
หลักเกณฑในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 143 กําหนดไววา
เมื่อคูความรองขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควรเอง ขอเท็จจริงที่จําเปนตอการวินิจฉัยคดีของศาลสามารถ
นําเอามาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีทุกอยางที่กฎหมายรับรองมาใชได จากบทบัญญัติดังกลาว
เปนผลวาการสั่ง ใหมีม าตรการแสวงหาขอ เท็จจริง ในคดีขึ้นสามารถกระทําไดโ ดยการรองขอของ
คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือโดยศาลสั่งเองเมื่อศาลเห็นสมควร
ตามมาตรา 10 และมาตรา 143 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของฝรั่งเศสดังที่ไดกลาวไปขางตน มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่ศาลสั่งใหมีขึ้นจากการที่คูความ
ในคดีรองขอหรือที่ศาลเห็นชอบกําหนดใหมีขึ้นเอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลแกศาลในเรื่องที่จําเปน
เกี่ยวของกับ ขอเท็จจริง ที่มีความสําคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาล ดัง นั้นจึงสามารถกําหนด
บทบาทและขอบเขตของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดดังนี้ มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีบทบาท
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 184-189.

68
ในการใหความกระจางชัดแจงตอศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี สวนขอบเขตของมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงนั้นจํากัดอยูเฉพาะการพิสูจนขอเท็จจริงเทานั้น ศาลไมมีอํานาจสั่งใหมีมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมในเรื่องที่เปนปญหาขอกฎหมายไดโดยหลักแลวศาล
จะกําหนดมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงขึ้นมาในระหวางการพิจารณาเพื่อศาลจะไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่
จะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีมีความกระจางชัดเจนขึ้น แตมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนี้อาจจะ
มีขึ้นกอนที่จะมีการนําคดีขึ้นสูศาลก็ได ถามีเหตุอันสมควรกอนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ที่
จะตองเก็บรักษาหรือพิสูจนขอเท็จจริงใดซึ่งมีความจําเปนตอการพิจารณาพิพากษาคดี68 แตมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงลวงหนากอนคดีขึ้นสูศาลนี้เฉพาะผูมีสวนไดเสียเทานั้นที่จะรองขอตอศาลใหมีขึ้น
ศาลไมมีอํานาจที่จะหยิบยกขึ้นมาสัง่ เอง ดังเชนมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในระหวางการพิจารณา
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีอยู 4 ประเภทดังนี้
1. การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษา ผูพิพากษาอาจศึก ษา
ขอเท็จจริงที่พิพาทในคดีไดดวยตนเอง โดยตองมีคูความในคดีอยูดวยหรือคูความถูกศาลเรียกใหมา
ทั้งนี้เพื่อผูพิพากษาจะไดตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวดวยตนเอง ผูพิพากษาอาจทําการสังเกตการณ
ประเมิน วิเ คราะหหรือลําดับ เหตุการณที่ตนเห็นวาจําเปนได โดยอาจจะออกไปเดินเผชิญ สืบ ณ
สถานที่นั้นๆ เองก็ไดถาจําเปน69
การที่ผูพิพากษาไดไปตรวจอาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการ ที่ดิน
ในบางครั้งยอมจะทําใหผูพิพากษาไดรับรูขอเท็จจริงดวยความแนนอนยิ่งขึ้น นักกฎหมายบางทานเห็น
วา การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษาไมมีประโยชน เนื่องจากผูพิพากษาไมมีความรู
ดานเทคนิคที่จําเปนอันจะทําใหไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว อยางไรก็ตามในระหวาง
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษา ผูพิพากษาสามารถใหผูชํานาญการมาชวยเหลือ
ได70 ผูชํานาญการนี้จะทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา ไมใชทําหนาที่เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติ ผูชํานาญการจะใหคําปรึกษาดวยวาจาและพบวาผูพิพากษาฝรั่งเศสรับฟงความเห็นของผูชํานาญการ
บอยครั้งขึ้น71
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 145.
69
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 179.
70
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 181.
71
M.N.Chehata, le rôle du juge dans l'administration de la preuve, en droit
francais en droit egyptien, these, Limoges, p.143. อางใน จารุณี ศิริวัฒน, “กระบวนการ
เปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในการดําเนินคดีแบบกลุม,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2557), น.151.

69
การตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูพิพากษา
ไดมีความรูโดยตรงในองคประกอบของคดีบางอยาง โดยไมจําเปนที่จะตองใหขึ้นอยูกับความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแตอยางเดียว แตมิไดหมายความวาการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาจะสามารถ
แทนผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในกรณีที่ความเห็นของผูชํานาญการเปนสิ่งที่มาสามารถแทนกันได
คําสั่งของศาลที่ผูพิพากษาจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงนี้สามารถที่
จะดําเนินการไดโดยทันทีถามีเหตุอันควร โดยผูพิพากษาจะเปนผูกําหนดสถานที่ วันและเวลาในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงผูพิพากษาจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองหรือวามอบหมายให
ผูพิพากษาคนอื่นที่อยูในองคคณะเปนผูดําเนินการก็ได72 ผูพิพากษาสามารถเรียกคูความมาซักถาม
ปญหาขอสงสัยในคดีหรือจะเรียกบุคคลใดที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการทําความจริงใหปรากฏให
มาใหการก็ได73
การตรวจพิสูจน การประเมิน การใหถอยคํา การจําลองเหตุการณ ในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาใหจัดทําเปนรายงานกระบวนพิจารณา แตในกรณีที่คดีนั้นจะถูก
ตัดสินเปนคดีถึงที่สุดแลว การบันทึกไวในคําพิพากษาสามารถใชแทนการจัดทํารายงานได74
2. การให คู ความมาเบิ กความที่ ศาลด วยตนเอง มาตรา 184-198 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ผูพิพากษาอาจสั่งใหคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาล
ดวยตนเองไดทุกกรณี75 มาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงที่ใหคูความมาศาลนี้ทําใหศาลมีโอกาสไดฟง
คูค วามโดยสวนตัว เพื่อที่จะนําเอาคําเบิกความของคูความไปประกอบการพิจารณาขอเท็จจริงทีพ่ พิ าท
ในคดี ซึ่งคําเบิกความของคูความนี้ศาลอาจจะถือเปนพยานหลักฐานตอไปก็ได คําสั่งของศาลที่สั่งให
คูความมาศาลดวยตนเองนั้นใหองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจพิพากษาคดีหรือผูพิพากษาคนใดคน
หนึ่งในองคคณะซึ่งไดมอบหมายใหเปนผูไตสวนคดีนั้นเปนผูมีอํานาจสั่ง76
3. การใหบุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี มาตรา 199 ถึงมาตรา 231 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ในกรณีที่อาจรับฟงพยานบุคคลไดผูพิพากษาอาจรับฟง
คําเบิกความของบุคคลภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิดความกระจางตอขอเท็จจริงที่พิพาทที่บุคคลภายนอก
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 180.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 181.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 182.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 184.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 185.
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70
นั้นไดทราบมาดวยตนเอง คําเบิกความนี้ใหทําเปนหนังสือหรือใหทําโดยการไตสวน แลวแตวาเปนการ
เบิกความโดยทําเปนหนังสือหรือเปนการเบิกความดวยวาจา77
4. การใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมาตรา 232 ถึง
มาตรา 284-1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลมัก
พบปญหาทางเทคนิคอยูบอยครั้งที่ตองอาศัยความรูความชํานาญพิเศษ ซึ่ง ผูพิพากษาไมมีในการ
วินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้นในกรณีนี้การใหผูชํานาญการเขามามีสวนรวมในคดีจงึ เปนสิ่งจําเปน
ตามมาตรา 232 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส
ผูพิพ ากษาอาจแตง ตั้ง บุคคลใดที่ ตนเห็ นว าเหมาะสมมาใหค วามกระจางชัด ขึ้น แก ตน โดยการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การใหคําปรึกษา หรือการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญใหทํารายงานความเห็นเสนอใน
เรื่องที่เปนปญ หาขอเท็จ จริง ที่จําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญ การแตง ตั้ง ผูเชี่ยวชาญทํา
รายงานความเห็นเสนอศาลนั้นเปนวิธีการที่มีมาแตเดิม วิธีการนี้กอใหเกิดปญหาและความยุงยากเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนวิธีการที่ลาชา คาใชจายสูงและถูกนําไปใชใหบิดเบือนไปจากวัตถุประสงคโดย
คูความที่ประสงคจะใชวิธีการนี้แกไขความบกพรองในเรื่องพยานหลักฐานของตนและประสงคจ ะ
ถือเอาประโยชนจ ากความลาชาของมาตรการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ ดัง นั้นศาลจะสั่ง ใหมีก ารแตงตั้ง
ผูเ ชี่ยวชาญใหทํา รายงานความเห็ นเสนอต อศาลก็ต อเมื่อการแตง ตั้ง บุค คลให ทําการตรวจสอบ
ขอ เท็ จ จริง หรื อการแต ง ตั้ ง ใหบุ คคลใหคํ าปรึก ษาหารือ นั้น ไม เ พี ยงพอที่จ ะใหค วามกระจา งแก
ผูพิพากษานั้น78 คดีที่ไมมีขอยุงยากจึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
อนึ่งมีขอสังเกตวาศาลไมสามารถสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใน
เรื่องของการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษาและการใหคูความมาเบิกความที่ศาลดวย
ตนเองกอนที่จะมีคดีขึ้นสูศาลได
เงื่อนไขในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี
1. ระยะเวลาในการมีคําสั่งตามมาตรา 144 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของฝรั่งเศส มีอํานาจสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดตั้งแตมีคดี เขาสูการพิจารณา
ของศาลจนกระทั่งการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง และศาลมีอํานาจออกมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดทั้ง
ในศาลชั้นตนและในศาลอุทธรณ เวนแตในชั้นฎีกาเทานั้นทีศ่ าลจะพิจารณาเฉพาะขอกฎหมายจึงไมมี
อํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงได
2. ผูพิพากษาที่มีอํานาจสั่ง จากหลักที่วาผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงในชวงใดของการพิจารณาคดีก็ได ทําใหศาลทุกศาลที่พิจาณาพิพากษาคดีมีอํานาจ
77
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 199.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 263.
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สั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดไมวาศาลนั้นจะเปนองคคณะผูพิพากษาหรือผูพิพากษาคนเดียว แต
ในความเปนจริงแลวจะมีการกระจายอํานาจในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง (la généralisation de
pouvoirs d'ordonné une mesure d'instruction) ออกไปยังผูพิพากษาในชั้นไตสวนคดีดวย
(le Juge de la mise en état devant les tribunaux de grande instance)
3. อํานาจในการใชดุลยพินิจของผูพิพากษาในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี
มีการใชดุลยพินิจพิจารณาถึงประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่เหมาะสม
1) การใชดุลยพินิจพิจารณาถึงประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ผูพิพากษาตองปฏิเสธมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่ไมจําเปน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและ
เวลาของคูความ ประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้
ก. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับประเด็นในคดี (pertinience des
faits) ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใดก็ตอเมื่อขอเท็จจริงนั้นมีความเกี่ยวของกับ
ประเด็นในคดีผูพิพากษามีอํานาจอิสระในการใชดุลยพินิจพิจารณาถึงความเกี่ยวของกับประเด็นของ
ขอเท็จจริง อยางไรก็ตามผูพิพากษาไมไดมีอํานาจอิสระเด็ดขาด ศาลฎีกา (la cour de cassation) สามารถ
เขามาสอดสองดูวาขอกลาวหาและขอตอสู (les conclusions) ของคูความไมไดถูกเบี่ยงเบนไป และ
ศาลฎีกามีอํานาจยับยั้งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่เห็นวาขอเท็จจริงที่หยิบยกขึ้นอางนั้นเปนการ
สนับ สนุนขอกฎหมายที่คูความฝายที่รองขออางขึ้นมา เนื่องจากศาลไมมีอํานาจสั่งใหมีมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมในเรื่องที่เปนปญหาขอกฎหมายได
ข. ผู พิ พ ากษาไม มี ข อ เท็ จ จริ ง เพี ย งพอที่ จ ะพิ พ ากษาคดี79
ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดตอเมื่อ ผูพิพากษาไมมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิพากษาคดี
ในกรณีนี้ผูพิพากษาผูพิจารณาคดีมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจโดยอิสระ จากบทบัญญัติของมาตรา 144 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสจะเห็นไดชัดเจนวามาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นมีลักษณะ
สําคัญในฐานะเปนบทเสริมที่จะทําใหองคประกอบของพยานหลักฐานที่จะอางตอศาลนั้นสมบูรณ การให
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีบทบาทหลักในการแสวงหาพยานหลักฐานจึงไมอาจทําได
ค. คูความในคดีไมมีปจจัยเพียงพอที่จะพิสูจนขอเท็จจริงที่ตน
กลาวอาง ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง ก็ตอเมื่อคูความฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงนั้น
ไมมีปจจัยเพียงพอที่จะพิสูจนขอเท็จจริงนั้นได80 ไมวาในกรณีใดผูพิพากษาไมอาจสั่งใหมีมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อแกไขความบกพรองของคูความในการดําเนินการนําพยานหลักฐานเขาสืบ 81
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ดังนั้นจากบทบัญญัติในมาตรา 146 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส จึงเปน
การเนนย้ําถึงลักษณะที่เปนบทเสริมหรือลักษณะสํารองของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงและจาก
บทบัญญัติตามมาตรานี้ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อแกไขความบกพรองของ
คูความไมได
2) การใชดุ ล พิ นิจ เลือ กมาตรการแสวงหาข อเท็จ จริง มาตรา 147
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส กําหนดวาผูพิพากษาจะตองเลือกสั่งมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเทาที่เพียงพอตอการพิพากษาคดีโดยใชกระบวนการที่งายที่สุดและสิ้นเปลืองนอย
ที่สุด เนื่องจากการสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นจะตองเสียคาใชจายและใชเวลาในการดําเนินการ
ผูพิพากษาจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเทาที่เห็นวาจําเปน ดังนั้น
ผูพิพากษาจึง มีอํานาจใชดุล พินิจ สั่ง มาตรการแสวงหาขอเท็จ จริง ที่เ ห็นวาเหมาะสมที่สุดและถา
ผูพิพ ากษาเห็ นวา มาตรการแสวงหาข อเท็ จ จริ ง ใดที่คู ความฝา ยหนึ่ ง ฝา ยใดรอ งขอไมเ หมาะสม
ผูพิพากษาอาจสั่งไมรับคํารองขอนั้นและใชอํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใดๆ ก็ไดทตี่ นเห็นวา
เหมาะสมที่สุดไดดวยตนเอง นอกจากนี้ถาผูพิพากษาเห็นวาเปนการสมควร ผูพิพากษาอาจสั่งใหรวม
มาตรการแสวงหาข อเท็จ จริง หลายๆ มาตรการเขา ดว ยกั นได ทุก เมื่ อ แมว ามาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงที่ไดสั่งใหมีขึ้นมากอนแลวนั้นจะอยูในระหวางการดําเนินการก็ตาม82 บทบัญญัติตามมาตรา
148 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนี้แสดงใหเห็นถึงหลักประหยัดมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงซึ่งกอใหเกิดความยืดหยุนเปนอยางมากในกระบวนวิธีพิจารณา
ขอสังเกตในเรื่องมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
1. การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นจะตองคํานึงถึงหลักการ
พิจารณาคดีที่ตองใหโอกาสคูความแตละฝายโตแยงคัดคานได การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ของผูพิพากษาหรือของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง จึงตองให
คูความแตละฝายไดโตแยงคัดคานกันตามรูปแบบที่เหมาะสมกับคูความแตละฝายและเปนเรื่องสําคัญ
ดวยวาการให มีก ารโตแยง คัดคานกันระหวางคูความนั้นจําเปนตองมีขึ้นใน 2 ขณะดวยกันคือ ทั้ง
ขณะที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดผลการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงและขณะที่อยูในระหวางการ
ดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริง นั้น เชน การมาเบิกความที่ศาลของคูความตามมาตรา 192
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสและการไตสวนบุคคลภายนอกที่มาเบิกความเปน
พยานตามมาตรา 209 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนั้นตองกระทําตอหนา
ทนายความของคูความทุกฝายหรือโดยมีหมายเรียกทนายความเหลานั้นเขามา เชนเดียวกับกรณีการ
ทํารายงานความเห็นของผูเ ชี่ยวชาญเสนอศาลจักตองใหคูความแตละฝายโตแยงคัดคานไดดวย
82
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2. การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล ถือเปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสืบพยานที่อยูภายใตความรับผิดชอบของศาลเทานั้น ผูพิพากษาไมมีภาระหนาที่ที่จะตอง
นําพยานหลัก ฐานเขาพิสูจนดังเชนคูความในคดีแตอยางใด ดังนั้นการที่ผูพิพากษาไมใชอํานาจสั่ง
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริง เมื่อคูความไมไดรองขอทั้งที่ผูพิพากษามีอํานาจที่จะดําเนินการสั่งเองได
นั้น คูความจะมากลาวหาใหผูพิพากษาตองรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะผูพิพากษาไม
ดําเนินการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงแทนตนไมได ในกรณีนี้มีความจําเปนตองศึกษาถึงความ
แตกตางระหวางภาระหนาที่ในการพิสูจนและการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยาน ภาระหนาที่ในการ
พิสู จ น เ ป น การที่คู ค วามฝ า ยที่ ก ลา วอ างในคดี มี ภาระที่จ ะต องนํ าพยานหลั ก ฐานเข า สื บ พิ สู จ น
ขอเท็จจริงในคดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางขางตน คูความฝายใดฝายหนึ่งที่ไมนําพยานหลักฐานเขา
สืบก็จะไดรับผลเสียของคดีตามมา ดังนั้นจึงกลาวไดวาภาระหนาที่ในการพิสูจนเปนความเสี่ยงในเรื่อง
พยานหลักฐาน กลาวคือ คูความฝายใดที่มีภาระหนาที่ในการสืบแตเพิกเฉยไมนําพยานหลักฐานเขา
พิสูจนขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางก็จะตองแพคดีไป แตการที่ผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงในทุกๆ เรื่องที่ชอบดวยกฎหมายเองในเมื่อคูความไมไดรองขอตามที่บัญญัติในมาตรา 10
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนั้นเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยานที่อยู
ภายใตความรับผิดชอบของผูพิพากษาเทานั้น ไมไดหมายความวาผูพิพากษามีภาระหนาที่ในการนํา
สืบพยานหลักฐานที่จะตองเสี่ยงตอความเสียหายของผลคดีที่อาจเกิดขึ้นดังเชนคูความดวย83
3.1.2.3 ขอจํากัดในการเปดเผยพยานหลักฐาน
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ศาลมีอํานาจออกหมายเรียก
คูความใหมาปรากฏตัวในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีได แตการใชวิธีการนี้ก็มีปญหาในการ
ใชอํานาจดังกลาว 4 ประการคือ
1. คูความตองเสนอคํารองขอเปนพิเศษที่จะใหใชวิธีการนี้
2. หลักฐานที่ตองการจะตองมีความชัดเจนวาเกี่ยวของกับ ขอพิพาทใน
เรื่องนี้ เชน หลักฐานนั้นอาจเปนสัญญาประกันภัยซึ่งเกี่ยวของกับผูรับประกันภัย
3. แมวาศาลจะไดออกคําสั่งแลวก็ตาม แตบุคคลผูครอบครองหลักฐาน
ตางๆ นั้นก็อาจคัดคานได เชน ยกขออางเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของเอกสารขึ้นมาหรือยกขออาง
เกี่ยวกับเอกสิทธิ์หรือแมแตเรื่องความลับทางวิชาชีพเพื่อที่จะไมตองมาศาล
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4. ทนายความบางส วนคิ ดว ากระบวนการนี้เ ป นการละเมิ ดสิ ท ธิ ของ
คูความและพยานในการเปดเผยขอเท็จจริงมากเกินไป84
3.1.3 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศเยอรมันในระบบไตสวน
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพงเยอรมันไดรับอิทธิพลจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงในกลุมประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ใชระบบ
Civil Law ชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 ซึ่งแตเดิมประเทศตางๆ ของยุโรปตะวันตก หรือ
กลุมประเทศในภาคพื้นยุโรปมีระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่มีลักษณะสําคัญรวมกันประการหนึ่ง
คืออํานาจศาลจะถูกจํากัดโดยสิทธิตางๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาของคูความหรือ “หลักความ
ประสงคของคูความ” (the dispositive system) อันเปนหลักดั้งเดิมหลักหนึ่งที่ไดรับการยอมรับเปนการ
ทั่วไป ขอบเขตของคดีและวิธีการสืบพยานเปนไปตามความประสงคของคูความซึ่งจะเปนผูตัดสินใจเลือกวา
ควรจะนําคดีมาสูศาลหรือไม รวมทั้งกําหนดขอบเขตของคดี และทิศทางหรือความเปนไปของกระบวน
พิจารณา รวมถึงเปนผูเลือกวาจะดําเนินกระบวนการพิจาณาตอไปจนกวาศาลมีคําพิพากษาหรือถอนคดี
ออกไป สวนศาลจะตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัดและไมมีบทบาทในเชิงรุกในกระบวนพิจารณา หลักนี้
จึงสงผลโดยปริยายทําใหกระบวนการพิจารณามีลักษณะเปนแบบกลาวหาอันมีลักษณะเปนแบบเสรีนิยม
(liberalism) ซึ่งเปนแนวคิดในชวงศตวรรษที่ 19 ตอมาในชวงปลายศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้ถูกวิพากษวิจารณ
อยางมาก การที่ผูพิพากษาไมมีบทบาทในเชิงรุกเพราะถูกจํากัดอํานาจในการสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา มีผลทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งรวมถึงความลาชา
ที่เกิดจากการกระทําของคูความที่ละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณา ในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คูความ
ฝายที่สุจริตจึงไดรับความเสียหายหรือเสียเปรียบคูความฝายที่มีเจตนาประวิงคดี ปญหาดังกลาวทําใหมีการ
พัฒนาแนวคิดใหมในศตวรรษที่ 20 วาความยุติธรรมทางแพงเปนรัฐบริการอยางหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนธรรมดา
ที่ผูพิพากษาควรจะตองมีบทบาทโดยตรงในการใหบริการเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยมีอํานาจ
ในการควบคุมหรือกําหนดทิศทางในการดําเนินกระบวนพิจารณาภายใตเหตุผลสนับสนุนวารัฐมีภาระหนาที่
ที่จะอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน และเพื่อใหภาระหนาที่ดังกลาวบรรลุผลจําเปนที่จะตองจัดใหมี
บริการสาธารณะเกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งไดแก ศาล ผูพิพากษาซึ่งเปนกลไกที่สําคัญใหตองมีอํานาจหนาที่
อยางกวางขวางในการที่จะดูแลควบคุมใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยความเรียบรอย ปราศจาก
อุปสรรคอันเกิดจากความไมรวมมือหรือการใชสิทธิโดยไมสุจริต ของคูความและบุคคลอื่นๆ
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ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของของเยอรมันใน ค.ศ. 1877 ไดเริ่มกําหนด
ขั้นตอนของกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะคอนไปทางแบบไตสวนมากขึ้น เพื่อใหกระบวนวิธีพิจารณาคดี
เปนไปโดยความรวดเร็วขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคตางๆ จากการที่คูความไมกระตือรือรนในการดําเนินกระบวน
วิธีพิจารณา รวมถึงปองกันไมใหคูความใชสิทธิตามกฎหมายในการประวิงการพิจารณา
3.1.3.1 หลักการทั่วไป
กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ งของเยอรมัน มีหลั กความตกลงของคูความ
เชนเดียวกันคือหลัก the principle of party presentation หมายถึงในคดีแพงคูความจะเปนผูที่กําหนด
ขอเท็จจริงและนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตนสวนศาลจะทําหนาที่พิจารณา
คดีโดยอาศัยขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหมีการของตนสวนศาลจะทําหนาที่
พิจารณาคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูความนําเสนอเทานั้น85 และในเยอรมัน มีภาษิต
กฎหมายอยูวา "เมื่อปราศจากโจทกผูพิพากษาก็จะไมมี" (where therme is no planti themu is no
judge)86 กลาวคือ การกําหนดขอเท็จจริงและพิจารณาพิพากษาคดีนั้นผูพิพากษาจะตองตัดสินตามที่
คูความไดเสนอตอศาลเทานั้น ดังนั้นศาลจึงไมอาจหยิบยกพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใดเพิ่มเติมไดในการ
พิจารณาพิพากษาตัดสินคดี นอกจากนี้การพิจารณาคดีแพงจะตองกระทําโดยเปดเผยซึ่งเปนหลักการทั่วไป
ที่เปนสากลทั้งระบบ Common Law และ Civil Law โดยในประเทศเยอรมันมีบทบัญญัติไวในมาตรา 169
ของธรรมนูญศาลเยอรมันและ มาตรา 128 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน (ZPO)
อยางไรก็ตามหากปรากฏวาเพื่อปองกันสิทธิสวนบุคคล หรือความลับทางการคาอาจพิจารณาเปนการลับ
ได87
ศาลเยอรมันเปนผูมีบทบาทอยางมากในการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน และการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานแทนที่จะเปนทนายของคูความ ตามประเพณีกฎหมายที่
ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณาพยาน คูความแตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดที่
จําเปนตอการสนับสนุนขออาง หรือขอเถียงในคดี เปนหนาที่ของศาลที่จะพิจารณาตัดสินจากขอเท็จจริงที่
ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา อยางไรก็ตามคูความอาจจะตองรับผิดโดยชดใชคาเสียหายหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา ถากระทําผิดหรือพยายามกระทําความผิดโดยการเจตนาโกหก หลอกลวงหรือละเวนไมใหขอมูล
หรือรายละเอียดใหคูความอีกฝายทราบ ทั้งนี้ศาลตองการใหมีหลักประกันวาคูความในคดีจะนําแตเฉพาะ
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ขอเท็จจริงที่ถูกตอง และเกี่ยวพันกับคดีเขามาสูการพิจารณาของศาลเทานั้น เพื่อสงเสริมใหมีการนําเสนอ
ขอเท็จจริงมาพิจารณาในศาล88
3.1.3.2 วิธกี ารเปดเผยพยาน
การดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงเยอรมันนั้นเริ่มจากการที่โจทกทํา
คํารองขอเพื่อใหศาลพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินคดีตอไป โดยศาลจะตองไตสวนมูลฟอง
รวบรวมขอมูล พยานหลัก ฐาน พยานบุคคล และคําคูความเพื่อพิจ ารณาคดี จากนั้นจะเขาสูก าร
พิจ ารณาคดี สืบ พยานโดยศาล ซึ่ง การสืบ พยานหลัก ฐานมัก จะกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะ
(บทบัญญัติไวในมาตรา 169 ของธรรมนูญศาลเยอรมัน GVG และ มาตรา 128 ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน ZPO) ทั้งนี้เพราะแนวคิดในการดําเนินกระบวนการพิจาณาความแพง
เยอรมันถือวา การรับฟงพยานหลักฐานมีความสําคัญนอยกวาคําฟองคําใหการและคํากลาวอางจุดประสงค
ของการเปดเผยตอสาธารณะก็เพื่อให
(1) เปดโอกาสใหมวลชนไดติดตามกระบวนการดําเนินคดี
(2) เปดใหมีการโตแยงเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา
(3) เปดใหคูความเปนผูเสนอทางเลือกเกี่ยวกับผลของคดี
ลักษณะการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน
(1) ศาลเปนผูคนหาความจริงจากพยานหลักฐานภายใตคําเสนอแนะของ
ทนายความ
(2) ในเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณานั้นศาลเปนผู
รวบรวมและประเมินคุณคาของพยานหลักฐานในกระบวนการสืบพยาน ตามที่ทนายของคูความไดมี
การรองขอ
(3) ศาลจะเปนผูดําเนินกระบวนการในการตรวจสอบและบันทึกคําพยาน
โดยทนายความหรือ คูค วามจะเปน ผูแ นะนํา ให ศ าลถามคํ า ถามในบางประเด็ นแตท นายไมใ ช ผู
ตรวจสอบพยานคําใหการของพยานจะถูกบันทึกไวแตศาลจะบันทึกไวโดยการสรุปและรวบรวมไวใน
แฟมสํานวน ทนายความอาจไดรับสิทธิใหตรวจสอบความถูกตองของสํานวนที่สรุปนั้นไดเพื่อที่จะตรวจสอบ
วาการบันทึกสํานวนนั้นไมกอใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน
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(4) กฎหมายเยอรมันแยกบทบาทระหวางคูความและพยาน ทนายความ
เปนผูเสนอชื่อพยานซึ่งคิดวาจะใหการเปนประโยชนแกลูกความของตนแกศาล หลังจากนั้นทนายจะ
ไมเกี่ยวของกับพยานนอกศาลอีก สิ่งนี้ถือเปนจรรยาบรรณในวิชาชีพและเพื่อการปกปองรูปคดีดวย
เนื่องจากศาลอาจตั้งขอสังเกตหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับคําใหการของพยานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการ
พิจารณารูปคดีรวมกับทนายหรือคูความ
(5) ศาลจะเปนผูเลือกและควบคุมการสืบพยานผูเชี่ยวชาญเอง
(6) การพิจารณาคดีแพงจะมีลักษณะกระทําดวยวาจาเปนหลักกลาวคือ การ
เสนอขอเท็จจริง พยานหลักฐาน และการเสนอขอกฎหมายตางๆ ตอศาลจะตองกระทําดวยวาจาโดย
จะปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมันมาตรา 128 I แตในกรณีที่เปนความ
ประสงคของคูความก็อาจมีขอยกเวนใหพิจารณาคดีดวยเอกสารได มาตรา 128 II
การเปดเผยพยานหลักฐานขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคูความ แมแตในการ
ตอสูคดีคูความฝายที่ถูกกลาวหาเพียงแตกลาวอางพยานหลักฐานตอคูความฝายที่กลาวหา โดยไมถูก
ผูกพันวาพยานหลักฐานที่นําเสนอนั้นตองเปนสวนหนึ่งของคําฟอง ในขณะเดียวกันก็ไมอาจเรียกรอง
ใหคูความอีก ฝายแสดงพยานหลักฐานที่เ กี่ยวกับ ประเด็นที่ยกมากลาวอางได การเรียกใหแสดง
พยานหลักฐานเปนสิทธิของศาลที่จะสั่งตอคูความใหแสดงพยานหลักฐานที่ตนยกมากลาวอางตาม
มาตรา 142 ซึ่งมาจากหลัก principle of party presentation ซึ่งในหลักนี้คูความเปนผูกําหนดเอง
วาจะนําเสนอพยานหลักฐานใดตอศาล ศาลไมสามารถยกขอเท็จจริงที่อยูนอกเหนือการกลาวอางของ
คูความมาพิจารณาเองได หลักดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักความประสงคของคูความ
3.1.3.3 การคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณา
กอนหนานี้ในเยอรมันกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณา (pretrial discovery) ไมเปนที่รูจักการสืบพยานนั้นเปนเรื่องของศาลแตผูเดียวโดยเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา
คดีดวยวาจา การเปดเผยเอกสารโดยคูความฝายหนึ่งนั้นถูกจํากัดโดยกฎหมายและใชไดเฉพาะในบางกรณี
เทานั้น คูความฝายตรงขามจะแสดงเอกสารถาหากวามีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวตาม
มาตรา 422 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน (Zivilprozessordnung–ZPO) หรือเกี่ยวโยง
ไปถึงเอกสารของเขาเองมาตรา 423 เอกสารที่จะนํามาแสดงนี้ยังขยายรวมไปถึงการเขียนเอกสารหรือเนื้อหา
อื่นๆ โดยมีผูจัดทําขึ้นที่เคยถูกปฏิเสธจากศาล ทั้งนี้เปนไปตามที่ศาลไดเคยวางหลักทั่วไปและทฤษฎีไดกลาว
ไว คือ ไมไดเปนหนาที่ของคูความที่จะตองแสดงพยานหลักฐานเพื่อชวยใหคูความฝายตรงกันขามใหความ
ยินยอมทําตามในเรื่องภาระการพิสูจนของคูความฝายอื่น ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑนี้
เพื่อที่จะพัฒนาหลักเกณฑในเรื่องการเตรียมคดีและการหาขอเท็จจริงในประเด็นทีโ่ ตแยงและอีกฝายหนึ่งยัง
ไมรับในขอเท็จจริง การแสดงเอกสารหรือพยานเนื่องจากคูความฝายอื่นมีสิทธิรองขอนั้น ไมสามารถบังคับ
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ใหมอบในขณะกระทําการหรือระหวางการพิจารณาได ตามมาตรา 422 อยางไรก็ตามศาลมีแนวคิดโนมเอียง
โดยกําหนดมาตรการที่เปนโทษในกรณีที่คูความขัดขืนไมยอมนําพยานมาแสดงโดยไมสุจริตไดแก การ
ทําลายเอกสาร หรือเนื้อหา หรือกอใหเกิดความยุงยากสับสนในการเปดเผยเอกสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคูความนั้นโดยไมมีเหตุอันควรศาลมีการจัดลําดับของความเปนไปไดในการจัดการสถานการณเชนนั้น
คือ จะดูวาคูความมีความสามารถอยางแทจริงในการนําเอกสารมาแสดงหรือไม ขอเท็จจริงที่ยังเปนประเด็น
สงสัยนั้นจะตองมีการพิจารณาเพื่อพิสูจนหรือไม หรือสามารถที่จะเปลี่ยนภาระการพิสูจนหรือไม ในทุกคดี
ศาลจะกระทําการพิจารณาเขาไปขางในโดยไมคํานึงถึงวาคูความจะมีเหตุผลที่จะสามารถปฏิเสธการเปดเผย
หรือไม อาทิเชนในเรื่องที่เปนความลับทางการคา89
ตามประเพณีกฎหมายที่ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณา
พยาน คูความแตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดที่จําเปนตอการสนับสนุนขออางหรือขอเถียงใน
คดีเปนหนาที่ของศาลที่จะพิจารณาตัดสินจากขอเท็จจริงที่ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา
ในเยอรมันคูความโดยเฉพาะฝายจําเลยนั้นมีการกลาวกันวา “ไมมีหนาที่ที่จะยื่น
อาวุธในมือใหแกศัตรู” ภาระการพิสูจนตกอยูที่โจทกแตเพียงผูเดียวซึ่งเปนผูโตแยงและพิสูจนถึงความ
เสียหาย โดยการใชวิธีการและพยานหลักฐานที่โจทกเปนผูหามาเอง ในขณะที่จําเลยจะนิ่งเฉยไมมีการ
ตอบโตและไมตองเสนอเอกสารใดๆ หรือเปดเผยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดี ดังนัน้ กระบวนการเปดเผย
ขอเท็จจริงที่เปนมาตรการสําคัญในสหรัฐอเมริกาจึงไมสามารถนํามาใชได
ตามที่กลาวมานั้นกอน ค.ศ. 2002 ไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะชวยบังคับ
ใหมีการตรวจดูเอกสารและใหเปดเผยเอกสาร แตมีความพยายามในการดําเนินคดีทั้งกระบวนการวิธีพิจารณา
ความแพงหรือภายใตกฎหมายเกี่ยวกับพยาน สถานการณเชนนี้ไดถูกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดวยการเปลี่ยน
แปลงครั้งสําคัญในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการตัดสินครั้งลาสุดของศาลสูงเยอรมันในวันที่ 2
พฤษภาคม 2002 ภายใตคําอางอิงที่เรียกวา fax card และมีการเผยแพรในเยอรมัน (GRUR 12/2002, 1046)90
ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทํา
ได91 ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 โดยกอนที่จะมีการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงเยอรมันแทบจะเปนไปไมไดที่จะไดรับหรือมีคําสั่งใหเขาตรวจดูขอมูลเอกสารของคูความฝายตรง
89

Astrid Stadler, Konstanz, German National Report, World Congress of Comparative Law-Bristel July 1998. p.12. accessed 21 January, 2015, http:// www.wirtschaftsrecht.unifreiburg.de/gfr/Bristol/Stadler/stadler.pdf.
90
เดชอุดม ขุนนะสิทธิ,์ อางแลว เชิงอรรถที่ 88, น.70.
91
Germany: New perspectives on evidence, accessed 21 January, 2015, http:/
/www.managingip.com/?Page=17&ISS=12710&SID=473288.
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ขามในศาลแพงเยอรมัน นี่เปนคดีที่มีความยุติธรรม ถามีความเปนไปไดที่จะใหมีการสงมอบเอกสารจะ
ชวยใหขอเท็จจริงในคดีที่มีความซับซอนลดลง
บทบัญญัตินี้ไดมีการอภิปรายวาจะทําอยางไรใหสิทธิอันใหมนี้ในการยื่น
ขอเสนอและเขาตรวจสอบขอมูลในเอกสารและพยานอื่นๆ ใหสามารถบังคับใชตอหนาศาลเยอรมัน และทํา
อยางไรใหหลักการเปดเผยขอมูลในเยอรมันอันใหมนี้มีผลในรูปแบบเดียวกันกับการเปดเผยขอมูลของ
สหรัฐอเมริกาไดชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้โดยเหตุที่โจทกมีภาระในการพิสูจนทําใหบอยครั้งโจทกไมไดรับ
ความสะดวกที่จะไดรับทราบพยานหลักฐานของฝายตรงขาม
สถานการณภายใตก ฎหมายใหมที่แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพง ค.ศ. 2002 ตามมาตรา 142 และ 144 เพื่อที่จะกําหนดใหมีการยื่นเอกสารใหพิจารณาซึ่ง
อางโดยคูความฝายใดๆ บางครั้งตองเตรียมสงใหคูความอีกฝายหนึ่ง โดยไมขึ้นอยูกับวาใครมีภาระใน
การพิสูจน ยกตัวอยางเชน โจทกเสนอเอกสารที่มีความแนนอน ศาลสามารถเรียกเอกสารนีจ้ ากจําเลย
โดยมีเงื่อนไขวาการตรวจสอบขอมูลนี้จะตองนํามาซึ่งประโยชนในการทําใหขอเท็จจริงในคดีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
3.1.4 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศไทย
แมวาประเทศไทยจะไมมีกระบวนการกอนการพิจารณาอยางแทจริง แตมีวิธีการ
ตางๆที่ตองกระทํากอนการสืบพยานในศาลอยูบาง กระบวนการเหลานี้เดิมนําเอาวิธีการของตางประเทศ
มาใช หากแตตางประเทศไดปรับ ปรุง กระบวนการกอนการพิจ ารณาคดีไปอยางมาก ทั้ง นี้ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทีป่ ระเทศไทยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหลานี้เลย
ดังนั้นวิธีการตางๆ ที่มีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การชี้ส องสถาน การยื่นบัญ ชีระบุ
พยาน การสงสําเนาเอกสาร จึงมีลักษณะคลายกับวิธีการที่ใชอยูในประเทศคอมคอมลอวอยูบางซึ่งจะ
มีรายละเอียดของแตละวิธีการโดยสังเขปดังนี้
3.1.4.1 การชี้สองสถาน92
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 ไมไดใหความหมาย
ของ “การชี้สองสถาน” ไวเพียงแตบัญญัติวาศาลตองดําเนินการอยางไรในวันชี้สองสถาน
การชี้สองสถานคือ กระบวนพิจารณาคดีแพงในศาลชั้นตนภายหลังที่โจทก
ยื่นคําฟองจําเลยยื่นคําใหการและคําใหการแกฟองแยง (ถาหากมี) เพื่อกําหนดประเด็นแหงคดีทั้งใน
ปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง ในการนี้ศาลมีอํานาจตรวจคําคูความและคําแถลงรวมกัน
92

วินัย ล้ําเลิศ, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ท.), น.464.
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ของคูความที่ตกลงกันกะประเด็นขอพิพาท แลวนําขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงเสนอ
ประเด็นขอพิพาทเทียบกันดู และสอบถามคูความทุก ฝายถึงขออางขอเถียงวาฝายใดยอมรับ หรือ
โตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอ
กฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอางแตคูความอีกฝายไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
ประเด็นขอพิพาทของคูความ ใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหคูความฝายใด
นําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได
หลักการและเหตุผลของการชี้สองสถาน จากบทบัญญัติมาตรา 182 แห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จะเห็นไดวาการชี้สองสถานเปนขั้นตอนของวิธีพิจารณาคดีที่สําคัญ
ประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเราไมมีกระบวนการประชุมกอนพิจารณา (pre-trial conference หรือ discovery)
เชนกฎหมายของประเทศในสกุลคอมมอนลอว การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเมื่อ พ.ศ.
2535 เพิ่มเติมบทบัญญัติเกีย่ วกับการสอบถามคูความในเรื่องของพยานหลักฐาน แตปรากฏวาผูที่ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายไมนิยมและเกิดความรูสึกตอตาน จึงตองมีการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อ พ.ศ.
2538 กลับไปใชหลักการเดิมกอนการแกไขเมื่อ พ.ศ. 2535
อยางไรก็ตามการชี้สองสถานยังเปนหลักการที่สําคัญในคดีแพง เพราะการ
ชี้สองสถานจะนําไปสูการพิจารณาคดีที่ถูกตองและเปนธรรมแกคูความ นอกจากนั้นยังมีสวนชวยให
การพิจารณาในศาลชั้นตนเปนไปอยางรวดเร็ว และอาจมีสวนชวยใหมีการประนีประนอมขอพิพาทใน
ชั้นศาลได หากคูค วามไดเห็นลักษณะของประเด็นขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการชี้สองสถาน
หลักการที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปคือ เรื่องการที่ใหคูความกําหนดประเด็นขอ
พิพาทเสนอศาล ซึ่งทําความยุงยากและลําบากใจแกคูความเปนอยางมาก อยางไรก็ตามยังคงไวซึ่ง
อํานาจศาลในการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ ไมวาโดยศาลถามเองหรือคูความฝายอื่นถาม ซึ่งจะ
ทําใหการชี้สองสถานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น การชี้สองสถานนั้นสมัยกรุงเกา เปนการที่ศาลสอบถามจําเลยวาจะรับหรือ
ปฏิเสธ (arraignment) คือรับสถานหนึ่งกับปฏิเสธอีกสถานหนึ่งซึ่งทําอยูในคดีอาญาจนกระทั่งบัดนี้
ในคดีแพง ปจ จุบัน การชี้สองสถานเปนการที่ศาลนัดคูความไปศาล แลวทําการสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกลาวหาและขอตอสูเพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้นแลวกําหนดประเด็นขอพิพาท และกําหนดหนาที่นํา
สืบกอนหลัง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183)
(1) ศาลตองทําการชี้สองสถาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“เมื่อไดยื่นคําฟอง คําใหการและคําใหการแกฟองแยงถาหากมีแลวใหศาลทําการชี้สองสถาน โดยแจง
กําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ฯลฯ” ตามบทบัญญัติมาตรา 182
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วรรคหนึ่งนี้ในคดีแพงทุกคดีศาลตองทําการชี้สองสถาน เวนแตบางกรณีตามมาตรา 182 (1)–(6) ที่ไม
ตองทําการชี้สองสถาน93
ดังนั้น เมื่อจําเลยยื่นคําใหการแลวศาลจะนัดชี้สองสถาน การชี้สองสถาน
คือ การที่ศาลพิจ ารณาคําฟองโจทกและคําใหการจําเลยหากมีขอใดที่ฝายโจทกอางแลวจําเลยไม
ยอมรับ ศาลจะกําหนดเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งนําพยานหลั กฐานมาสืบ
ปจจุบันการชี้สองสถานมีแนวโนมที่ศาลจะนัดชี้สองสถานทุกเรื่อง ทุกคดี เพราะจะทําใหการพิจารณา
พิพากษาคดีงายขึ้น ยกเวนกรณีตอไปนี้ ไมตองมีการชี้สองสถาน คือ
1. จําเลยคนใดคนหนึ่ง ขาดนัดยื่นคําใหการ
2. คําใหการของจําเลยเปนการยอมรับโดยชัดแจงตามคําฟองของโจทก
ทั้งสิ้น
3. คําใหการของจําเลยเปนคําใหการปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้น โดยไม
มีเหตุผลแหงการปฏิเสธ ซึ่งศาลเห็นวาไมจําเปนตองมีการชี้สองสถาน
4. ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหเสร็จไปทั้งเรื่อง โดยไมตองสืบพยาน
5. คดีมโนสาเรหรือคดีไมมีขอยุงยาก
6. คดีที่ศาลเห็นวามีประเด็นขอพิพาทไมยุงยาก หรือไมจําเปนที่จะตองชี้
สองสถาน
(2) ศาลตองแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“....ใหศาลทําการชี้สองสถานโดยแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหา
วัน....” เมื่อกําหนดวันชี้สองสถานแลว เปนหนาที่ของศาลตองแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวัน เหตุที่กฎหมายกําหนดเวลาใหสิบหาวันก็เพื่อใหเวลาคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายบังคับใหกระทํากอนวันชี้สองสถาน94
ดังนั้น เมื่อจําเลยยื่นคําใหการ หรือการแกไขคําใหการแลว ศาลมีหนาที่
ตองชี้สองสถาน และตองแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
(3) อํานาจของศาลในวันที่มีการชี้สองสถาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาล และใหศาลตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนํา
ขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงของคูความเทียบกันดู และสอบถามคูความทุกฝาย
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ถึงขออางขอเถียง และพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร
ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝาย
หนึ่งยกขึ้นอางแตคูความฝายอื่นไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความให
ศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็น
ขอใดกอนหรือหลังก็ได” ตามบทบัญญัติมาตรา 183 วรรคหนึ่งนี้ศาลมีอํานาจดังนี้
ก. ตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ ภารกิจประการแรกของศาล
ในการชี้สองสถานคือการตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนําขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความ
และคําแถลงของคูความเทียบกันดู
ข. สอบถามคูความ ศาลมีอํานาจสอบถามคูความทุกฝายถึงขออางขอเถียง
และพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ในการตอบ
คําถามคูความแตละฝายตองตอบคําถามทีศ่ าลถามเองหรือถามตามคําขอของคูความฝายอื่น ผลของ
การที่คูความไมตอบคําถามของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 วรรค
สองบัญญัติวา “....ถาคูความฝายใดไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นๆ แลวเวนแตคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดง
เหตุผลแหงการปฏิเสธไดในขณะนั้น” กลาวคือ เมื่อศาลสอบถามคูความเพื่อใหไดความชัดในประเด็น
ขอพิพาท คูความมีหนาที่ตองตอบคําถามหากไมตอบถือวาไมมีประเด็นในคดีในเรื่องที่ศาลสอบถาม มี
ผลเทากับยอมรับขอเท็จจริงนั้นๆ และถาคดีไมมีประเด็นขอพิพาทในขอเท็จจริงอื่นอีก ศาลอาจสั่งให
งดสืบพยานได อยางไรก็ตามถาคูความที่ถูกถามไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแหงการปฏิเสธ
ไดในขณะนั้นก็ไมถือวาคูความนั้นยอมรับขอเท็จจริงนั้น การสอบถามของศาลเพื่อใหไดความชัดใน
ประเด็นขอพิพาทโดยคูความยอมรับกันหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นจะกระทําเพื่อประเด็นใหมในชั้น
ชี้สองสถานนี้โดยไมมีการขอแกไขเพิ่มเติมฟองหรือคําใหการนั้นหาไดไม
ค. กําหนดประเด็นขอพิพาท เมื่อศาลสอบถามคูความทุกฝายถึงขออาง
ขอเถียงและพยานหลัก ฐานที่จ ะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยง ขออางขอเถียงนั้นอยางไร
ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝาย
หนึ่งยกขึ้นอางแตคูความฝายอื่นไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความให
ศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท คําวา “ประเด็นพิพาท” หมายถึง ปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
คูความฝายหนึ่งไมรับและปญหานั้นเกิดจากขออางขอเถียงตามคําฟองและคําใหการของคูความ ทั้ง
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ปญหานั้นจะมีผลทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งชนะหรือแพคดีทั้งหมดหรือบางสวน ศาลจะจดลงไวเปน
ประเด็นขอพิพาท95
ง. การกําหนดหนาที่นําสืบ เมื่อศาลไดกําหนดประเด็นขอพิพาทและจดไว
ในรายงานกระบวนพิ จารณาซึ่ งประเด็ นแห งข อพิ พาททั้ งปวงแล ว ศาลจะกํ าหนดใหคู ความฝ ายใดนํ า
พยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ไดการกําหนดหนาที่นําสืบนี้ใหเปนไปตามหลัก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84
ดังนั้น ศาลมีอํานาจหนาที่ในวันชี้สองสถานคือ ตรวจคําคูความและคําแถลงของ
คูความ สอบถามคูความ กําหนดประเด็นขอพิพาท และการกําหนดหนาที่นําสืบ
(4) สิทธิและหนาที่คูความในวันที่มีการชี้สองสถาน96
1. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคสาม บัญญัติ
ใหสิทธิแกคูความอาจตกลงกันกะประเด็นขอพิพาทโดยการยื่นคําแถลงรวมกันตอศาล ซึ่งในกรณีเชนวานี้ก็
ใหศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทไปตามนั้น แตถาศาลเห็นวาคําแถลงนั้นไมถูกตองใหศาลมีอํานาจที่จะยก
คําแถลงนั้นแลวดําเนินการชี้สองสถานไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183
2. เมื่อศาลไดทําการชี้สองสถานและกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบแลว ถาคูความฝายใดเห็นวาไมถูกตอง อาจใชสิทธิคัดคานโดยแถลงดวยวาจาในขณะนั้นหรือยื่นคํารอง
ตอศาลภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ศาลสั่งกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือหนาที่นําสืบ ศาลตองชี้ขาด
คําคัดคานนั้นกอนวันสืบพยาน
3. การสละประเด็นขอพิพาทนอกจากคูความจะรวมกันกะประเด็นขอพิพาท
แลว คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจแถลงตอศาลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอสละประเด็นขอพิพาททั้งหมดหรือสละ
ประเด็นขอพิพาทเปนบางขอ โดยการแถลงดวยวาจาตอหนาศาลในวันชี้สองสถานหรือโดยการยื่นเปน
คําแถลงขอสละประเด็นขอพิพาททั้งหมด หรือบางสวนในเวลาใดกอนศาลมีคําพิพากษา
ดังนั้น คูความมีสิทธิหนาที่ในวันชี้ส องสถานคือ คูความอาจตกลงกันกะ
ประเด็นพิพาทได คูความฝายใดฝายหนึ่ง อาจแถลงตอศาลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอสละประเด็น
ขอพิพาททั้งหมดหรือสละประเด็นขอพิพาทเปนบางขอโดยการแถลงดวยวาจาตอหนาศาลโดยทําเปน
คําแถลงตอศาลหากคูความไมเห็นดวยกับการชี้สองสถานและกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบของศาล สามารถใชสิทธิคัดคานโดยแถลงดวยวาจาได
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(5) ผลของการที่คูความไมมาศาลในวันชี้สองสถาน97
ถาคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันชี้สองสถาน ใหศาล
ทําการชี้สองสถานไป โดยศาลจะกําหนดประเด็นขอพิพาทและกําหนดหนาที่นําสืบแลวกําหนดวัน
สืบพยานตอไป ผลอันเกิดขึ้นกับคูความที่ไมมาศาลในวันชี้สองสถานมีดังนี้
(1) ใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว เชน ศาล
ไมตองหมายแจงวันนัดสืบพยานใหทราบอีก
(2) คูค วามที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตอง เชน ศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบที่ไมอยูในคําฟองหรือ
คําใหการอันขัดตอบทบัญญัติมาตรา 183 วรรคหนึ่งเชนนี้คูความฝายที่ไมมาศาลในวันชี้สองสถานจะ
คัดคานไมได
ดังนั้น หากคูความฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไมไมมาศาลในวันชี้สอง
สถานใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว เชน ศาลไมตองหมายแจงวัน
นัดสืบพยานใหทราบอีก และคูค วามที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตอง
3.1.4.2 การยื่นบัญชีระบุพยาน
การยื่นบัญชีระบุพยานเปนระเบียบวิธีพิจารณาที่ใชกับพยานหลักฐานทุก
ประเภททั้งในคดีแพงและคดีอาญา และเปนกระบวนการพิจารณาที่มีความสําคัญมากกลาวคือ เปน
การแสดงความจํานงที่จะอางพยานหลักฐานใดไวลวงหนากอนการนําพยานหลักฐานนั้นเขาสืบ เพือ่ ให
ศาลพิจารณาไวในสํานวนความและใหคูความไดตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐานนั้น98 การ
ยื่นบัญชีระบุพยานจึงมีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหศาลไดตรวจสอบเบื้องตนวาพยานหลักฐานที่จะนํามา
สืบนั้นมีสภาพอยางไร เกี่ยวของกับประเด็นในคดีนั้นหรือไม อยางไร เพื่อที่ศาลจะไดดําเนินกระบวน
พิจารณาในการสืบพยานใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมแกกรณีตอไป 99 และเพื่อใหคูความไดรูถึง
97

เพิ่งอาง, น.468-469.
98
อุดม รัฐอมฤต, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพเดือนตุลา, 2557), น.113-114.
99
คําพิพากษาฎีกาที่ 5601/2539 แมจําเลยมีสิทธิยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไดตามกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แตศาลก็มีอํานาจพิเคราะหวาบัญชีระบุพยานเกี่ยวกับประเด็นหรือไม เปน
การประวิง คดีใหชักชาหรือไม หากเปนเชนนั้นก็ชอบที่จ ะไมรับ บัญ ชีรุบุพยาน (เว็บ ไซตศาลฎีก า
www.supremecourt.or.th) อางในอุดม รัฐอมฤต, เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 98, น.114.
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พยานหลักฐานที่คูความฝายตรงขามจะนํามาใชเพื่อยืนยันขออางขอเถียงของเขา อันเปนไปตาม
หลักการที่วา การดําเนินกระบวนพิจารณาตองโปรงใส ไมมีการซอนเรนพยานหลักฐาน
ดังนั้น การยื่นบัญชีระบุพยานมีวัตถุประสงคเพื่อใหศาลและคูความทราบ
ถึงพยานที่จะนําสืบ เปนการใหคูความอีกฝายเตรียมตัวที่ จ ะตอสูคดี เพราะระบบวิธีพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศไทยเปนการแสวงหาขอเท็จจริง โดยเปนหนาที่
ของคูความที่ตองนําเสนอพยานหลักฐาน ซึ่งตองแสดงรายละเอียดไวในบัญชีพยานที่ตองยื่นตอศาลจึง
จะสามารถอางพยานหลักฐานในบัญชีพยาน เพื่อพิสูจนขออางของเถียงไดในชั้นพิจารณา
(1) หลักเกณฑการยื่นบัญชีระบุพยาน
การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพงสามารถกระทําได 3 ครั้ง คือ การยื่นบัญชี
ระบุพยานครั้งแรก การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ
(1) การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กฎหมายกําหนดใหคูความสงบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอย
กวา 7 วัน ดังนั้นคูความจะตองสงบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาลกอนวันสืบพยานนัดแรกไมนอยกวา 7
วัน100 ซึ่งในการยื่นบัญชีระบุพยานนั้นคูความตองยื่นตอศาลพรอมดวยสําเนาบัญชีระบุพยานตามจํานวน
คูความ เพื่อใหคูความฝายอื่นมารับไปจากพนักงานของศาล การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกเปนหนาที่ของ
คูความทุกฝายตองยื่นเขามา เพราะหากไมไดยื่นครั้งแรกเสียแลวก็จะไปขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตาม
มาตรา 88 วรรคสองไมได
(2) การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 88 วรรคสอง เมื่อพนกําหนดการยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกแลว หากคูความที่ไดยื่นบัญชีระบุพยาน
ครั้งแรก ประสงคจะอางพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถทําได โดยการทําเปนคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม
ดวยบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม และสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแตวันสืบพยานครั้งแรก
การที่กฎหมายบัญญัติใหการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมสามารถทําเปนคําแถลง แสดงใหเห็นวาการยื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมเปนสิทธิของคูความไมจําตองมีเหตุผลประกอบ
(3) การยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสาม การยื่นบัญชีระบุพยานนี้เปนขอยกเวนของการยื่นบัญชีระบุพยาน
ซึ่งศาลจะตองใชดุลพินิจพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไม ซึ่งคูความจะตองทําเปนคํารองและแจงเหตุอัน
100

คําพิพากษาฎีกาที่ 1554/2500 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรค
หนึ่งที่วา ตองระบุพยานกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 3 วันนั้น (กฎหมายปจจุบันคือ 7 วัน) หมายถึง วัน
สืบพยานจริงๆ ไมใชวันนัดแลวเลื่อนไป (เว็บไซตศาลฎีกา www.supremecourt.or.th) อางใน อุดม รัฐ
อมฤต, เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 98, น.115.
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สมควรตอศาล ถาคํารองดังกลาวไมอางเหตุผลหรือเหตุที่อางมาฟงไมขึ้นศาลก็จะไมอนุญาตใหคูความยื่น
บัญชีระบุพยาน101 แตหากคูความมีเหตุผลที่สมควรและไมเปนที่เสียหายแกคูความอีกฝายศาลก็ยอมจะ
อนุญาต อยางไรก็ตามศาลอาจใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87 (2) ตอนทาย
อนุญาตใหยื่นบัญชีระบุพยานได ทั้งนี้คูความไมจําตองยื่นคํารองขออนุญาตก็ได102 แมในชั้นอุทธรณฎีกา
คูความอาจยื่นคํารองขอระบุพยานเพิ่มเติมได หากมีเหตุตามมาตรา 88 วรรคสาม
ดังนั้น การยื่นบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทยไดกําหนดหลักเกณฑการยื่นบัญชีระบุพยานไว 3 ชวงคือ การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรก การ
ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม และการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ ซึ่งการยื่นบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติมจะกระทํามิไดหากคูความไมเคยยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาล โดยคูความตองทํา
เปนคําแถลง สวนการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ คูความตองทําเปนคํารองพรอม
แสดงเหตุอันสมควรและศาลสามารถใชดุลยพินิจไมอนุญาตใหคูความยื่นบัญชีระบุพยานไดถาปรากฏ
วาคํารองดังกลาวไมอางเหตุผลหรือเหตุที่อางมาฟงไมขึ้นศาล
(2) สภาพบังคับหากมีการฝาฝน
เมื่อมาตรา 88 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดไวชัดเจน
วา คูความมีหนาที่ตองยื่นบัญชีระบุพยานหากคูความฝาฝนไมยื่นบัญชีระบุพยานกฎหมายจึงกําหนดสภาพ
บังคับไวในมาตรา 87 (2) คือ ศาลจะรับฟงพยานหลักฐานนั้นไมได คูความที่ไมไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้ง
แรกแมจะแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมซึ่งมิอาจทําได ศาลก็จะรับฟงพยานหลักฐานตามบัญชีนั้น
ไมได แตหากไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกไวแลว ตอมาในการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลยอมรับฟง
ได เพราะยื่ นเข ามาถู ก ต อง ส วนบั ญ ชี ระบุ พยานเพิ่ ม เติ ม ที่ ได ยื่ นเกิ นกํ าหนดนั้ นคู ความจะนํ าสื บ
พยานหลั ก ฐานนั้ นไม ได แต ในทางปฏิ บั ติ แม ว าคู ความฝ ายที่ นํ าสื บ พยานหลั ก ฐานจะไม ได ร ะบุ
พยานหลักฐานไวในบัญชีพยานใหถูกตองตามมาตรา 88 แตเมื่อไดนําพยานหลักฐานดังกลาวเขาสืบ คูความ
ฝายตรงขามมิไดโตแยงคัดคาน จึงมิอาจจะยกขอที่วาพยานหลักฐานนั้นมิไดระบุไวในบัญชีพยานขึ้นเปน
ประเด็นในการอุทธรณ ฎีกาได103
ดัง นั้ น เมื่ อคู ความไมยื่ นบั ญ ชีร ะบุ พยานกฎหมายห ามมิให ศาลรั บ ฟ ง
พยานหลักฐานที่คูความนํามาแสดง ถามิไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกแตคูความแถลงขอยื่นบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติม ก็หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานที่คูความนํามาแสดงอีกเชนกัน สวนบัญชีระบุพยาน
เพิ่มเติมที่ไดยื่นเกินกําหนดนั้นคูความจะนําสืบพยานหลักฐานนั้นไมได
101

คําพิพากษาฎีกาที่ 3602/2542 (เนติ) น.1236-1238.
102
คําพิพากษาฎีกาที่ 119/2505 (เนติ) น.157-160.
103
คําพิพากษาฎีกาที่ 288/2513 (เนติ) น.364-370.
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(3) ขอยกเวนของการยื่นบัญชีระบุพยาน
แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 จะกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานไวแตก็มีบางกรณีเชนกันที่ไมตองทําตามหลักดังกลาว กรณี
เชนวานี้ไดแก
1. ศาลอนุญาตตามมาตรา 87 (2) แมจะเปนบทบัญญัติหามมิใหศาลรับฟง
พยานหลักฐานที่ไมไดยื่นตามมาตรา 88 แตมีขอยกเวนในตอนทายวา “แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดีโดยฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของอนุมาตรานี้ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได” ดังนั้นแมคูความจะไมไดยื่นบัญชีระบุ
พยานเขามาศาลก็อาจรับฟงพยานหลักฐานเหลานั้นได104
2. สืบพยานในการไตสวนคํารอง บทบัญญัติมาตรา 88 ใชถอยคําวา “...เพื่อ
เปนพยานหลักฐานสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน...” หมายความวา มาตรานี้จํากัดขอบเขตอยูแต
เพียงการยืนยันขอเท็จจริงตามคําคูความเทานั้น ดังนั้นการสืบพยานในการไตสวนคํารองอันมิใชเปนการ
สืบพยานตามประเด็นในคําฟองและคําใหการของคูความ ไมจําเปนตองยื่นบัญชีระบุพยานตามมาตรา 88
3. การแนบพยานเอกสารทายคําคูความ เอกสารที่คูความไดแนบมากับคําฟอง
คําใหการแลว ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเอกสารเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคําคูความ แมไมมีการอางอิงไวในบัญชี
ระบุพยาน คูความก็สามารถใชเปนพยานหลักฐานได
4. การยื่นพยานเอกสารประกอบการถามคาน ในการถามคานพยานของฝาย
ตรงขามถึงขอความที่พยานเคยกลาวไว และมีการบันทึกไวในเอกสาร ถาพยานรับวาตนเคยทําเอกสารนั้นไว
จริง ศาลยอมจะอนุญาตใหสงเอกสารนั้นเขาสืบเพื่อประกอบการถามคานไดโดยไมตองอางพยานเอกสารชิ้น
นี้ไวในบัญชีพยาน
5. พยานหลักฐานที่มิใช เปนพยานหลั กฐานโดยตรง พยานหลักฐานที่มิใช
พยานหลักฐานโดยตรง เชน คําแปลเอกสารจากหลักฐานที่เปนภาษาตางประเทศ หรือเอกสารประเภทคํา
รอง คําขอหรือคําแถลงของคูความ เอกสารเหลานี้ไมใชพยานหลักฐานโดยตรง ไมอยูในบังคับมาตรา 88
ดังนั้น แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดใหยื่นบัญ ชี
ระบุพยานทุกชนิดที่เกี่ยวของกับคดี แตก็มีพยานหลักฐานบางกรณีที่กฎหมายกําหนดวาไมตองแสดง
หรือยื่นบัญชีพยาน ไดแก แมคูความจะไมไดยื่นบัญชีระบุพยานเขามาศาลก็อาจรับฟงพยานหลักฐาน
เหลานั้นไดตามาตรา 87 (2) การสืบพยานในการไตสวนคํารอง เอกสารทายคําคูความ การยื่นพยาน
เอกสารประกอบการถามคาน และพยานหลักฐานที่มิใชเปนพยานหลักฐานโดยตรง
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3.1.4.3 การสงสําเนาเอกสาร
ในกรณีที่คูความอางสงเอกสารเปนพยานหลักฐาน จะตองสงสําเนาของ
เอกสารนั้นใหแกคูความอีกฝายและแกศาลดวย ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 90 และในกรณีที่สงตนฉบับเอกสารตอศาลแลวจะขอคืนก็ตองสงสําเนาเอกสารตอศาลไว
เปนหลักฐานในสํานวนคดีดังที่บัญญัติไวในมาตรา 127 ทวิ ซึ่งทั้งมาตรา 90 และมาตรา 127 ทวิ ซึ่ง
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 นี้ ใชบังคับเฉพาะคดีแพงเทานั้นไมมีผลใช
บังคับถึงคดีอาญา105
(1) ความหมายของพยานเอกสาร106
พยานเอกสาร หมายถึง พยานที่มีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรหรือดวย
รูปรอยใดๆ อันเปนสื่อความหมายในภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนั้นสาระสํา คัญ หรือองคป ระกอบของ
พยานเอกสารคือ การสื่อความหมายเปนภาษาของมนุษยไมวาภาษานั้นจะเปนภาษาใดก็ตาม พยาน
บางอยาง เชน ภาพถายหรือภาพวาดเขียน แมจะปรากฏเปนรูปเชนภาพถาย สถานที่เกิดเหตุ ภาพถายอาวุธ
ของกลาง ภาพถายบุคคลหรือแมภาพวาด เชน ภาพวาดทิวทัศน ภาพวาดเหมือนของตัวบุคคล ซึ่ง
ภาพถายหรือภาพวาดนั้นสื่อความหมายแสดงวาสิ่งในภาพคืออะไร แตก็มิใชเปนการสื่อความหมายใน
ภาษา ดังนั้นจึงไมใชพยานเอกสาร
ดังนั้น พยานหลักฐานคือ ขอความที่บันทึกไวไมวาจะดวยวิธีใดและไมวา
จะบันทึกในวัสดุใดที่สามารถสื่อหรือแสดงความหมายของสิ่งที่บันทึกไวใหศาลเขาใจได ขอความนัน้ จะ
เปนตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย สัญลักษณ จะเกิดขึ้นดวยการเขียนพิมพ แกะสลัก และจะทําลงบน
กระดาษ ผา ผนัง กอนหัน ไม โลหะก็ไดทั้งสิ้น ขอเพียงแตเสนอพยานนั้นเพื่อสื่อความหมายที่บันทึก
อยูในพยานชิ้นนั้นบางครั้งจึงสับสนระหวางพยานเอกสารกับพยานวัตถุ เชน นําสืบวาขอความที่สลัก
ลงบนกอนหินมีความหมายอยางไร เปนการนําสืบขอความในกอนหินในฐานะเปนพยานเอกสาร แต
ถานําสืบวาไดมีการสลักขอความไวทกี่ อนหินหรือไม เปนการนําสืบกอนหินที่มีขอความในฐานะเปน
พยานวัตถุกลาวคือ จะเปนพยานเอกสารไดคูความตองนําสืบถึงขอความในสื่อที่บันทึก มิใชการนําสืบ
ถึงการมีอยูของสื่อที่เปนตัวบันทึก
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(2) หลักเกณฑการสงสําเนาเอกสาร107
การอางเอกสารเปนพยานหลักฐานซึ่งจะตองมีการสงสําเนาเอกสารนั้น
ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพง มาตรา 90 กํา หนดใหคูความฝายที่ อางอิ ง เอกสารเป น
พยานหลักฐาน ตองยื่นสําเนาเอกสารนั้นตอศาลและสงสําเนาเอกสารนั้นใหคูความฝายอื่นกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 7 วัน
ในกรณีที่มีการอางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการ
ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามมาตรา 88 ไมวาวรรคสองหรือวรรคสาม ก็จะตองยื่นสําเนาเอกสารนั้น
พรอมกับการยื่นคําแถลงหรือคํารองแลวแตกรณี กลาวคือ ถาเปนการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้ง
แรกภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันสืบพยานก็เพียงแตทําเปนคําแถลง สวนการยื่นบัญชีระบุพยาน
หลังจากนั้นตองทําเปนคํารอง อนึ่งศาลมีอํานาจอนุญาตใหยื่นสําเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุสมควร
ก็ได
ดังนั้น เอกสารที่คูความประสงคจะอางอิงเปนพยานหลักฐาน คูความตอง
ยื่นเอกสารนั้นตอศาลและสงสําเนาเอกสารนั้นใหคูความฝายอื่นกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน แต
หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามมาตรา 88 วรรคสองหรือวรรคสาม ตองยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ครั้งแรกภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันสืบพยานก็เพียงแตทําเปนคําแถลง
(3) ขอยกเวนในการไมตองสงสําเนาเอกสาร108
ความตอนทายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 ได
บัญญัติขอยกเวนในการอางเอกสารเปนพยานหลักฐานแลวไมตองสงสําเนาเอกสารไว 3 กรณีคือ
1. อางเอกสารเปนชุดซึ่งคูความฝายอื่นทราบดีอยูแลวหรือสามารถตรวจตราได
โดยงายถึงความมีอยูและความแทจริงแหงเอกสารนั้น
2. อางเอกสารที่อยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก
3. การคัดสําเนาเอกสารจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา หรือมีเหตุผลแสดงวาไม
อาจคัดสําเนาเอกสารใหเสร็จในกําหนดเวลาที่ใหยื่นเอกสารนั้น
สําหรับตามขอ 1. และขอ 3. ผูที่อางอิงเอกสารอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดย
ทําเปนคํารอง อาจขออนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้นและขอยื่นตนฉบับเอกสารแทนเพื่อใหศาล
หรือคูความฝายอื่นตรวจดู
กรณีตาม 1. ไดแกเอกสารเปนชุดซึ่งคูความอีกฝายทราบดีหรือสามารถ
ตรวจสอบไดโดยงาย สวนกรณี 3. ไดแก การคัดสําเนาจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา เชน เอกสารมี
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จํานวนมากเปนเลมหรือเปนแผนใหญคัดลําบาก กรณีเชนนี้ควรใชวิธีสงตนฉบับเพื่อใหศาลและคูความ
ทุกฝายไดตรวจดู
ดังนัน้ แมคูความจะอางเอกสารตอไปนี้ เอกสารเปนชุดซึ่งคูความฝายอื่น
ทราบดีอยูแลวหรือสามารถตรวจตราไดโดยงายถึงความมีอยูและความแทจริงแหงเอกสารนั้น หรือ
เอกสารที่อยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก หรือการคัดสําเนาเอกสาร
จะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจคัดสําเนาเอกสารใหเสร็จในกําหนดเวลา
ที่ใหยื่นเอกสารนั้นก็ไมจําตองสงสําเนาเอกสาร
(4) ผลของการไมสงสําเนาเอกสาร109
ผลของการไมปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา
90 วาดวยการสงสําเนาเอกสาร ไมรายแรงเหมือนกับการไมยื่นบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 ทั้งๆ ที่โดยผลของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87
แลว พยานเอกสารที่ไมไดมีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 วาดวย
การสงสําเนาเอกสารจะตองหามมิใหรับฟง ซึ่งแนวคําพิพากษาฎีกาในเรื่องการไมยื่นบัญชีระบุพยาน
ไดกําหนดผลไวชัดวา ศาลจะไมรับฟงพยานหลักฐานที่ไมไดมีการระบุพยานเอกสารตามมาตรา 88 แต
การไมสงสําเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 นั้น ถึงแมผลในชั้น
ที่สุดจะถูกตองหามมิใหรับฟงก็ตาม แตก็มีคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับวางเปนแนวบรรทัดฐานผอน
ปรนวา การไมสงสําเนาเอกสารนั้นเปนเพียงการดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 คูความอีกฝายหนึ่งตองทําการคัดคานเสียภายใน 8 วัน นับ
แตวันที่มีการสงเอกสารดังกลาวตอศาล หากปลอยใหลวงพนไปจะยกปญหาขอนี้ขึ้นโตแยงในภายหลัง
หรือในชั้นอุทธรณฎีก าไมได นอกจากนั้นในกรณีที่ศาลชั้นตนไดใชดุลพินิจ รับ ฟง พยานเอกสารซึ่ง
นําเสนอโดยผิดระเบียบ เชน ไมไดสงสําเนาใหแกคูความอีกฝายหนึ่ง ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ศาลชั้นตนได
ใชดลุ พินิจรับฟงพยานเอกสารนั้นไวแลว จึงสรุปไดวา หากศาลชั้นตนใชดุลพินิจรับฟงพยานเอกสารใด
โดยเห็นวาพยานหลักฐานนั้นเปนประเด็นสําคัญ ในคดีที่จําเปนตองสืบพยานนั้นเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87 (2) ก็ไมมีเหตุที่จะคัดคานวา
ตองหามมิใหรับฟงเพราะไมไดสงสําเนาเอกสาร
ดังนั้น การไมสงสําเนาเอกสารใหคูความอีกฝายหนึ่งกฎหมายไมไดกําหนด
ไววาตองหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน แตผลทายที่สุดก็ถูกตองหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ซึ่ง การไมสง สําเนาเอกสารคูความอีก ฝายนั้น เปนการดําเนินกระบานพิจารณาที่ผิดระเบียบตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 โดยคูความสามารถคัดคานไดภายใน 8 วันนับแต
วันที่มีการสงเอกสารนั้นตอศาล
3.1.4.4 การรับขอเท็จจริงของคูความ
การขอใหคูความฝายอื่นรับ ขอเท็จ จริง มาจากหลัก คอมมอนลอวเ รื่อง
request for admission โดยคูความฝายหนึ่งอาจขอใหคูความอีกฝายหนึ่งรับขอเท็จจริงบางประการ
วาถูกตองหรือไม เพื่อใหประเด็นขอพิพาทลดลงหรือไมใหเกิดประเด็นขอพิพาท จนทําใหคดีเสร็จสิ้น
ไปจากศาลเร็วขึ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย การใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง
โดยตอบคําบอกกลาวเปนหนังสือกอนวันสืบพยานนี้ เปนเรื่องที่หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
สากลเรียกวา interrogation คือ กระบวนการที่ใหคูความในคดีแพงสามารถตั้งคําถามในปญหาขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทในคดีนั้นสงไปใหคูความฝายตรงขามกอนสืบพยาน ถาคูความฝายตรงขาม
ตอบขอเท็จจริงอะไรมา คูความฝายที่ถามจะไดขอเท็จจริงนั้นแถลงตอศาล เพื่อฟงเปนยุติในฐานะเปนคํารับใน
ศาลไมตองไปสืบพยานใหเสียเวลาเสียคาใชจายอีก ในตางประเทศใชวิธีการนี้กันมากเปนทางปฏิบัติ
ของทนายความปกติแทบทุกคดี หลังจากการชี้สองสถานรูประเด็นขอพิพาทแลวทนายความแตละฝาย
จะมาพิจารณาขอเท็จจริงวาขอเท็จจริงนาจะรับกันได ไมตองนําพยานหลักฐานมาสืบใหเสียเวลาและ
คาใชจาย วิธีการดําเนินการคือ ทนายความจะตั้งคําถามขอเท็จจริงนั้นสงเปนทางการไปใหคูความฝาย
ตรงขามพิจารณาวาจะรับขอเท็จจริงหรือไม ถาฝายตรงขามรับขอเท็จจริงใดก็ไปแถลงใหศาลทราบถา
คูความฝายใดรับคําถามปฏิเสธขอเท็จจริงใดก็ตองนําสืบพยานหลักฐานกัน ถาปรากฏวาฝายที่คําถาม
นําพยานหลักฐานมาสืบชัดเจน ถือไดวาคูความฝายที่ปฏิเสธดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางที่ไม
สุจริตและเปนการประวิงคดีเปนตนเหตุของความลาชาและเสียคาใชจายมากในคดีนั้น ฉะนั้นเวลาที่
ศาลพิพากษาจะนําเหตุผลนี้สั่งใหคูความฝายที่ปฏิเสธการตอบคําถามโดยไมมีเหตุอันสมควรรับผิดใช
คาฤชาธรรมชั้นที่สุดโดยไมคํานึงถึงผลแหงคดี ซึ่งในตางประเทศจะเสียคาใชจายสวนนี้สูงมาก จึงทําให
วิธีการ interrogation ใชไดผลทางปฏิบัติคอนขางมากสําหรับวิธีการใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง โดยตอบ
คําบอกกลาวเปนหนังสือกอนวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 100
ปรากฏวาในทางปฏิบัติไมมีตัวอยางในการบังคับใช วิธีการดังกลาวถูกมองขามไมมีการนํามาใชกัน ใน
การศึกษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานก็แทบจะไมมีอยูเลย เหตุผลนาจะเปนเพราะการดําเนินคดี
ในประเทศไทยมุงใหฝายตนเองไดเปรียบทุกรูปแบบ หากมีการตั้งคําถามก็คงปฏิเสธในทุกคําถาม และ
แมวาศาลจะใหฝายที่ปฏิเสธคําถามรับผิดใชคาฤชาธรรมเนียม ก็เปนจํานวนไมมากทําใหมาตรการ
ดังกลาวไมมีผลบังคับใช
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(1) หลักเกณฑการขอใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง มีดังนี้
1. เมื่อคูความฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะอางขอเท็จจริงใดและตองการให
คูความฝ ายอื่นรั บ ขอเท็จ จริง นั้น วาถูก ตอ งหรือไม ก็ให สง คําบอกกลาวเปนหนัง สือแจง รายการ
ขอเท็จจริงนั้นไปใหคูความฝายอื่นทราบกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน คําบอกกลาวนั้นตองแจง
รายละเอียดขอเท็จจริง ซึ่งตนประสงคจะอางอิงวาขอเท็จจริงนั้นๆ คูความอีกฝายหนึ่งจะยอมรับเปน
ความจริงหรือไม
2. ในวันสืบพยานคูความฝายที่สงคําบอกกลาวตองรองขอตอศาล เพื่อให
ศาลสอบถามคูความฝายอื่นนั้นวา จะรับรองขอเท็จจริงตามที่ไดรับคําบอกกลาวหรือไม
3. ใหศาลสอบถามคูความฝายนั้นแลวจดคําตอบไวในรายงานกระบวน
พิจารณา และถาคูความฝายนั้นไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดหรือปฏิเสธขอเท็จจริงใด โดยไมมี
เหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง กฎหมายใหถือวาคูความฝายนั้นยอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว
(2) การเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
แตเ ดิม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยการมาศาลของ
พยานและการซักถามพยานบุคคลมีหลักอยูวา พยานบุคคลตองมาศาลเพื่อเบิกความโดยการเบิกความ
นั้นพยานทุกคนตองเบิกความดวยวาจาและหามไมใหพยานอานขอความที่เขียนมา เวนแตจะไดรับ
อนุญ าตจากศาลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 110 และเมื่อพยานมาเบิก ความในศาลกฎหมายกําหนดให
คูความฝายที่อางพยานไดซัก ถามพยานเสร็จ กอน แลวจึง ใหคูความอีกฝายถามคาน 111 จากหลัก
กฎหมายดังกลาวเห็นไดวา กฎหมายมุงประสงคใหผูที่มาเบิกความเปนพยานตอศาลตองเบิกความดวย
วาจาตอหนาศาลและคูความทุกฝาย โดยไมใหอานขอความที่เขียนมา เพื่อไมใหมีการเตรียมคําเบิก
ความลวงหนา หลักดังกลาวตรงกับกฎหมายลัก ษณะพยานของอังกฤษ ซึ่งพยานหมายถึง บุคคลที่
ประสบเหตุการณมาดวยตนเองและพยานคือ บุคคลที่มาเลาเหตุการณที่ตนประสบมาดวยตนเองนั้น
ใหศาลฟง โดยความทรงจําของตัวไมตองอาศัยการอานจากเอกสารหรือบันทึกเครื่องหมายใดๆ ตองไม
มีการเบิกความตามคําชี้แนะหรือบงการของบุคคลอื่นใด112 ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากเห็นวาพยานที่มา
เบิกความดวยวาจาโดยไมมีการตระเตรียมขอความมาอานจะเบิกความตามจริง เพราะพยานไมมีเวลา
คิดแตงเติมคําเบิกความ ขอเท็จจริงที่จดจําไดและใหการจึงนาจะเปนความจริง ถาพยานจําไมไดและ
ตองอานขอความก็คงจะเปนเรื่องเท็จ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 113.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 117.
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จรัญ ภักดีธนากุล, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :
จิรรัชการพิมพ, 2549), น.447.
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(3) ผลของการยื่นบันทึกถอยคําพยาน
1. เมื่อมีก ารยื่นบันทึก ถอยคําพยานแลว คูความผูยื่นไมอาจถอนบันทึก
ถอยคําพยานนั้นไดและใหถือวาบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีแลว
2. เมื่อมีการยื่นบันทึก ถอยคําพยานแลว หามมิใหแกไขเพิ่ม เติม บันทึก
ถอยคําที่ไดยื่นไวแลวตอศาล เวนแตเปนการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย เนื่องจากบันทึก
ถอยคํานั้นเปรียบเสมือนคําเบิก ความของพยานในศาล ดังนั้น ถาจะแกไขเพิ่มเติม ก็ตองปรากฏใน
คําเบิกความเมื่อตอนพยานมาศาลและตอบขอซักถาม อันจะเปนประโยชนตอการชั่งน้ําหนักพยาน
นั้น113
3. พยานผูทําบันทึกถอยคําตองมาเบิกความรับรองบันทึกถอยคํานั้นและ
เมื่อพยานเบิกความรับรองแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความตอบคําซักถาม
4. เมื่อผูทําบันทึกถอยคํามาศาลเพื่อรับรองบันทึกถอยคําแลว คูความฝาย
ที่อางพยานอาจซักถามขอเท็จจริงหรือความเห็นของพยานเพิ่มเติมได เพราะบันทึกถอยคําพยานอาจ
แทนการซัก ถามพยานเพียงบางสวน เมื่อเสร็จสิ้นการซักถามพยานแลว พยานตองเบิกความตอบ
คําถามคานและถามติงของคูความ
(4) น้ําหนักและความนาเชื่อถือของบันทึกถอยคําพยาน
1. หากพยานผูใหถอยคํามาศาลเพื่อรับรองบันทึกถอยคําและตอบคําถามคาน
กับคําถามติง ถอยคําของพยานก็จะมีน้ําหนักเชนเดียวกับการที่พยานมาเบิกความดวยวาจาตอหนาศาล
2. หากพยานผูใหถอยคําไมมาศาล ศาลจะปฏิเสธไมรับฟงบันทึกถอยคําของผู
นั้นเปนพยานหลักฐานในคดี แตถาศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ผูใหถอยคําไมสามารถมา
ศาลได ศาลอาจรับฟงประกอบพยานหลักฐานอื่นได เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
3. หากคูความได ตกลงกันให พยานไมตองมาศาลหรือคูความอีกฝ ายหนึ่ ง
ยินยอมหรือไมติดใจถามคานพยาน ดังนี้ใหศาลรับฟงบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีได
ทั้งนี้ผูใหถอยคําไมจําตองสาบานหรือปฏิญาณตนกอนใหถอยคําและบัญชีพยานที่ระบุผูใหถอยคําเปน
พยานบุคคลก็ใชไดแลว ไมตองระบุบันทึกถอยคําของพยานเปนพยานเอกสารอีก
(5) การเสนอบันทึกถอยคําของพยานที่อยูตางประเทศ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 120/2 บัญ ญัติถึง การ
เสนอบันทึกถอยคําของพยานซึ่งมีถิ่นที่อยูในตางประเทศวา เมื่อคูความมีคํารองรวมกันและศาล
เห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคําซึ่ง
มีถิ่นที่อยูในตางประเทศตอศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความตอหนาศาลได แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ
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ผูใหถอยคําที่จะมาศาลเพื่อใหการเพิ่มเติม สําหรับลายมือชื่อของผูใหถอยคําใหนํามาตรา 47 วรรค
สามมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้นในศาลทั่วไปหากพยานบุคคลมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ ตองการใช
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นแทนการมาเบิกความตอหนาศาล คูความทั้งสองฝายตอง
มีคํารองรวมกันและศาลเห็นสมควรจึงจะใชวิธีการดังกลาวได คูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอใชวิธีการ
ดังกลาวแตฝายเดียวไมได สวนรายการและเนื้อหาสาระของบันทึกถอยคําพยานที่อยูตางประเทศนั้น
เหมือนกับ บันทึกถอยคําพยานที่อยูในประเทศทุก ประการ ผลของการเสนอบันทึก ถอยคํา ยืนยัน
ขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคําที่อยูตางประเทศมีความแตกตางกับกรณีของผูใหถอยคําอยู
ในประเทศที่สําคัญ ประการหนึ่ง คือ ผูใหถอยคําไมตองมาศาลเพื่อรับ รองบันทึกถอยคําหรือตอบ
คําถามคานและคําถามติงแตอยางใด ศาลก็รับฟงบันทึกถอยคํานั้นเปนพยานหลักฐานได เพียงแต
ความนาเชื่อถือหรือการมีน้ําหนักใหรับฟงเพียงใด เปนอีกเรื่องหนึ่งหลักเกณฑที่คูความตองมีคํารอง
รวมกันจึงจะขอศาลใชบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็นของพยานไดนี้นาจะมีปญหา
ในทางปฏิบัติ เพราะคูความฝายที่ประสงคจะใชบันทึกถอยคําในกรณีดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือจากคูความฝายตรงขาม ซึ่งในความเปนจริงแลวนอกจากจะไมรวมมือแลว มักจะคัดคาน
และโตแยงกันอยูเสมอ

