คําแนะนําสําหรับพยานที่ได้รับหมายศาล
การปฏิบตั ิตนเมื่อได้รับหมายศาล
เนื่องจากหมายศาลมีหลายประเภท ในเบื้องต้นจึงควรตรวจสอบว่าเป็ นหมายชนิดใด และเกี่ยวข้องกับศาลใด เช่น
หมายนัด เป็ นหมายศาลที่ให้ผไู้ ด้รับหมายไปศาลตามวันเวลาที่กาํ หนด
หมายเรี ยก เป็ นหมายศาลที่ส่งไปพร้อมสําเนาคําฟ้ องเพื่อให้จาํ เลยแพ้คดี
คําสั่งเรี ยกเอกสาร เป็ นหมายศาลแจ้งคดีคาํ สั่งเรี ยกเอกสารในกรณี ที่เอกสารนั้น อยูใ่ นความครอบครองของคู่ความอีก
ฝ่ ายหนึ่ง หรื อของบุคคลภายนอก หรื อของทางราชการ หรื อของเจ้าหน้าที่ และคู่ความฝ่ ายที่ตอ้ งการใช้เอกสารนั้น ขอให้
ศาลมีคาํ สั่งให้ผคู้ รอบครองเอกสาร ส่ งเอกสารให้แก่ศาล ซึ่ งการส่ งเอกสารอาจนําไปส่ งด้วยตนเองหรื อจัดส่ งทางไปรษณี ยก์ ็
ได้
หมายเรี ยกพยานบุคคล บุคคลที่จะไปเป็ นพยานศาลมี 2 ประเภท คือพยานนําและพยานหมาย พยานนํา คือ พยานที่
คู่ความติดต่อให้ไปเบิกความและพยานยินดีไปศาลด้วยความสมัครใจ พยานหมาย คือ พยานที่คู่ความไม่สามารถนําไปเบิก
ความได้ จึงขอให้ศาลออกหมายเรี ยกให้ไปเบิกความ
ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อได้รับหมายเรี ยกให้ไปเป็ นพยานศาล
1. ตรวจหมาย เมื่อได้รับหมายเรี ยกพยานควรตรวจหมายเสี ยก่อนเพื่อให้ได้ความแน่ชดั ว่าเป็ นหมายของศาลใด ศาล
นั้นตั้งอยูท่ ี่ได ต้องไปเป็ นพยานในวันเวลาใด บางกรณี ในจังหวัดเดียวกันอาจมีหลายศาล เช่น จังหวัดเชียงรายมี ศาลจังหวัด
เชียงราย ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดเทิง จึงควรตรวจหมายอย่างรอบคอบในบาง
กรณี อาจมีการส่ งประเด็นไปสื บพยานที่ศาลอื่น เช่น ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งประเด็นมาสื บพยานที่ศาลจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากพยานมีภมู ิลาํ เนาอยูท่ ี่ศาลจังหวัดเชียงราย พยานต้องมาเบิกความที่ศาลจังหวัดเชียงราย มิใช่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น พยานควรต้องตรวจหมายให้ดีเสี ยก่อน หากมีขอ้ สงสัยควรโทรศัพท์สอบถามไปยังศาลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่
ด้านล่างของหมายเรี ยก
2. ไปศาลให้ตรงตามวันและเวลานัด พยานต้องไปถึงศาลให้ตรงตามวันและเวลานัด หากมีความจําเป็ นไม่อาจไปศาล
ตามกําหนดได้ ต้องรี บแจ้งให้ศาลทราบก่อนวันนัด การขัดขืนไม่ไปศาล อาจถูกศาลออกหมายจับ เพื่อเอาตัวกักขังไว้จนกว่า
จะเบิกความและยังถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170
3. หาห้องพิจารณาคดีและรอการเบิกความ พยานควรนําหมายเรี ยกตัวติดตัวไปศาลด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
สอบถามและเมื่อมาถึงศาลแล้วให้หาห้องพิจารณาคดีโดยตรวจดูจากบอร์ดวันนัดพิจารณาคดีของศาลหรื ออาจสอบถาม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจดูวา่ คดีที่ตนต้องมาเป็ นพยานเพื่อเบิกความนั้นอยูห่ อ้ งพิจารณาคดีใด แล้วไปรอที่หน้า
ห้องพิจารณาคดีน้ นั เพื่อให้คู่ความฝ่ ายที่อา้ งพยานหรื อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ของศาลได้ทราบว่าพยานได้เดินทางมาถึงศาล
แล้ว
4. การปฏิญาณหรื อสาบานตน ก่อนเบิกความพยานจะต้องปฏิญาณหรื อสาบานตนตามลัทธิศาสนาของตน เว้นแต่
1. บุคคลที่มีอายุต่าํ กว่า 14 ปี หรื อหย่อนความรู้สึกรับผิดชอบ
2. ภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
3. บุคคลที่คู่ความตกลงกันว่าไม่ตอ้ งปฏิญาณหรื อสาบานตน

5. การตอบคําถามเกี่ยวกับชื่อ อายุ ตําแหน่ง และอาชีพ เมื่อพยานปฏิญาณหรื อสาบานตนแล้ว พยานจะต้องตอบคําถามศาล
เกี่ยวกับชื่อ อายุ อาชีพ ที่อยู่ และความเกี่ยวพันระหว่างพยานกับคู่ความจากนั้นคู่ความหรื อทนายความฝ่ ายที่อา้ งพยานจะมา
ซักถามเรื่ องราวจากพยาน เมื่อฝ่ ายที่อา้ งพยานมาถามเสร็ จแล้ว คู่ความหรื อทนายความอีกฝ่ ายหนึ่งก็จะถามด้านพยาน
จากนั้นฝ่ ายที่อา้ งพยานมีสิทธิจะถามติงพยานได้อีกครั้งหนึ่งกฎหมายห้ามมิให้ถามพยานด้วยคําถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น
แห่งคดี หรื อคําถามที่อาจทําให้พยานหรื อคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งหรื อบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรื อคําถามที่เป็ น
การหมิ่นประมาทพยาน หากมีคาํ ถามเช่นนี้ศาลจะเตือนให้พยานรู้ตวั ก่อนหรื ออาจห้ามให้คาํ ถามเช่นนั้น
6. การเบิกความ การเบิกความศาลจะให้พยานเบิกความโดยวิธีเล่าเรื่ องตามที่ตนได้รู้ได้เห็นหรื อได้ยนิ มา หรื ออาจจะเบิก
ความโดยวิธีตอบคําถามของศาลหรื อคู่ความ พยานจะต้องเบิกความด้วยวาจา ห้ามอ่านข้อความที่จดหรื อเขียนมา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาลหรื อเป็ นพยานผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น เช่น ผูม้ ีความชํานาญพิเศษในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝี มือ
พาณิ ชยการ การแพทย์ หรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ห้ามไม่ให้พยาน
เบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความในภายหลังการเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 177
7. หลังจากพยานเบิกความเสร็ จ เมื่อพยานเบิกความเสร็ จ ศาลจะอ่านคําเบิกความที่บนั ทึกไว้ให้พยานฟัง แต่ถา้ พยานเห็นว่า
ข้อความส่ วนใดไม่ตรงกับที่คนเบิกความไว้ ก็มีสิทธิทกั ท้วงขอแก้ไขได้ เมื่อถูกต้องทั้งหมดแล้ว ศาลจะให้พยานลงลายมือ
ชื่อไว้ทา้ ยคําเบิกความเป็ นอันเสร็ จสิ้ นการเป็ นพยาน
8. กรณี ที่มีการเลื่อนการสื บพยาน หรื อพยานยังเบิกความไม่เสร็ จสิ้ นและต้องเบิกความต่อในภายหลัง ศาลอาจสั่งให้
พยานลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดสื บพยานครั้งต่อไปไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาหรื อในแบบฟอร์มพยานลงชื่อทราบ
นัด กรณี เช่นนี้พยานต้องจดจําวันเวลานัดให้ดีเพราะศาลจะไม่ออกหมายเรี ยกไปอีก โดยถือว่าพยานรับทราบวันนัดแล้ว
ค่าตอบแทนการเป็ นพยาน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่พยานในคดีอาญาตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
สามี ภริ ยา ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน ของพยานหรื อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547 นั้น
พยานจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อได้ให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อเบิกความต่อศาลแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและสมควร
ตามอัตราที่กาํ หนด ดังนี้
ในกรณี ที่พยานมีที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดที่มาให้ขอ้ เท็จจริ งที่ทาํ การพนักงานผูม้ ีอาํ นาจสื บสวนคดีอาญา พนักงาน
ผูม้ ีอาํ นาจสวบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญา หรื อศาลได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 200 บาท
ในกรณี ที่พยานผูท้ ี่มีที่พกั อาศัยอยูน่ อกเขตจังหวัดที่เดินทางมาให้ขอ้ เท็จจริ งยังที่ทาํ การของพนักงานผูม้ ีอาํ นาจสื บสวน
คดีอาญา พนักงานผูม้ ีอาํ นาจสวบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญา หรื อศาลได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 500
บาท
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีเช่น เจ้าหน้าที่ตาํ รวจผูจ้ บั กุม พนักงานสอบสวนหรื อข้าราชการ
อื่นๆ เมื่อได้เบิกความต่อศาลในฐานะพยานโจทก์ในคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินหรื อในคดีอาญาความผิดต่อส่ วนตัว ซึ่ ง
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวย่อมมีสิทธิได้รับค้าตอบแทนที่จาํ เป็ นและสมควรตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
อัตราค้าตอบแทนจํานวน 200และ 500 บาท ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวกําหนดจากระยะการเดินทางโดย
ถือเอมที่อยูข่ องพยานเป็ นเกณฑ์น้ นั มิได้มีเจตนารมณ์ให้จ่ายเป็ นค่าพาหนะ เพียงแต่อาศัยระยะทางมาเป็ นตัวกําหนด
ค่าใช้จ่ายเท่านั้น ดังนั้น พยานในคดีอาญาดังต่อไปนี้

โจทก์

(1) พยานโจทก์ เฉพาะคดีความผิดต่อส่ วนตัวซึ่ งผูเ้ สี ยหายเป็ นโจทก์
(2) พยานจําเลย ทั้งในคดีความผิดต่อส่ วนตัวและคดีความผิดต่อแผ่นดินไม่วา่ ผูเ้ สี ยหายหรื อพนักงานอัยการเป็ น

ความผิดทางอาญา
1. การขัดขืนหมายเรี ยกของศาลที่ให้ไปให้ถอ้ ยคําหรื อเบิกความเป็ นพยาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 170 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
2. การขัดขืนคําสั่งศาลให้สาบานหรื อปฎิญาณตน ให้ถอ้ ยคําหรื อคําเบิกความ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 171 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
การเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็ นข้อสําคัญต่อคดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 177 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าความผิดเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
1. ตรวจหมาย เมื่อได้รับหมายเรี ยกพยานควรตรวจหมายเสี ยก่อนเพื่อให้ได้ความแน่ชดั ว่าเป็ นหมายของศาลใด ศาล
นั้นตั้งอยูท่ ี่ได ต้องไปเป็ นพยานในวันเวลาใด บางกรณี ในจังหวัดเดียวกันอาจมีหลายศาล เช่น จังหวัดเชียงรายมี ศาลจังหวัด
เชียงราย ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดเทิง จึงควรตรวจหมายอย่างรอบคอบในบาง
กรณี อาจมีการส่ งประเด็นไปสื บพยานที่ศาลอื่น เช่น ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งประเด็นมาสื บพยานที่ศาลจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากพยานมีภมู ิลาํ เนาอยูท่ ี่ศาลจังหวัดเชียงราย พยานต้องมาเบิกความที่ศาลจังหวัดเชียงราย มิใช่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น พยานควรต้องตรวจหมายให้ดีเสี ยก่อน หากมีขอ้ สงสัยควรโทรศัพท์สอบถามไปยังศาลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่
ด้านล่างของหมายเรี ยก
2. ไปศาลให้ตรงตามวันและเวลานัด พยานต้องไปถึงศาลให้ตรงตามวันและเวลานัด หากมีความจําเป็ นไม่อาจไปศาล
ตามกําหนดได้ ต้องรี บแจ้งให้ศาลทราบก่อนวันนัด การขัดขืนไม่ไปศาล อาจถูกศาลออกหมายจับ เพื่อเอาตัวกักขังไว้จนกว่า
จะเบิกความและยังถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170

