ขอพิจารณา
พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ วรรคสอง
เรื่องการกําหนดใหจําเลยแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณหรือฎีกา
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)
“มาตรา ๑๙๘ การยื่นอุทธรณ ใหยื่นตอศาลชั้นตนในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันอาน
หรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคูความฝายที่อุทธรณฟง
ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจอุทธรณวาควรจะรับสงขึ้นไปยังศาลอุทธรณหรือไม ตาม
บทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
ในกรณี ที่ต ามคํ าพิ พ ากษาจําเลยตองรั บโทษจํ าคุ กหรือโทษสถานที่ หนักกวานั้ น และ
จําเลยไมได ถูกคุ มขั ง จําเลยจะยื่ นอุท ธรณ ได ตอเมื่อแสดงตนตอเจาพนั กงานศาลในขณะยื่ นอุทธรณ
มิฉะนั้นใหศาลมีคําสั่งไมรับอุทธรณ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแสดงตนของจําเลยก็ได ขอบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจ จาจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
ความในวรรคสามมิ ใหใชบังคับแก กรณีที่จําเลยไดรับการรอการลงโทษจําคุก หรือรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาครบถวนแลว”
“มาตรา ๒๑๖ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คูความมีอํานาจฎีกาคัดคาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณ ภายในหนึ่งเดื อนนับแตวันอาน หรือถือวาไดอานคําพิพ ากษาหรือ
คําสั่งนัน้ ใหคูความฝายที่ฎีกาฟง
ฎีกานั้น ใหยื่นตอศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
เหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๓๒) คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดกําหนดใหจําเลยตองมาแสดง
ตนตอศาลเมื่ อประสงคจะอุทธรณ ห รือฎี กา ส งผลให ศาลไม สามารถตรวจสอบไดวาจําเลยยังมี ตัวตนอยู
หรื อไม และเป น การเปดโอกาสให จํา เลยที่ อยูระหว างการหลบหนียั งคงสามารถยื่น อุ ท ธรณ ห รือฎี กาได
สมควรแกไขเพิ่ มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกากรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูอุทธรณหรือฎีกา
โดยมีขอพิจารณาดังนี้
๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) มี
ผลใชบังคับกับการยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกาคดีอาญาทุกกรณี ที่ย่นื ตั้งแตวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
(ยกเวนคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบตามพระราชบั ญ ญั ติวิธีพิ จารณาคดีทุจริตและประพฤติมิ ชอบ พ.ศ.
๑

๒๕๕๙ และคดีคามนุษยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙) แมจะเปนคดีที่ฟองไว
กอนวันที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ใช บั งคั บ ก็ ตาม ส วนบรรดาคดี ที่จํา เลยยื่น อุ ท ธรณ ห รือ ฎี ก าไวก อนวัน ที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ใหบังคับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๑๖
กอนมีการแกไข
๒. จําเลยที่อยูภายใตบังคับตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่น อุท ธรณหรือฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ วรรคสอง หมายความ
ถึงจําเลยซึ่งศาลชั้นตนหรือศาลชั้นอุทธรณมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกหรือประหารชีวิต และไดรับอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวในระหวางอุ ท ธรณ ห รือฎี กา รวมถึ งจํ าเลยที่ ศาลชั้น ต นหรือศาลชั้ น อุ ทธรณ มีคําพิ พ ากษา
ลงโทษจําคุกหรือประหารชีวิตแตอยูระหวางหลบหนี
จํ าเลยซึ่ งถู กคุม ขั งอยู ไม วาโดยศาลหรือองค กรใด แมต องคํ าพิ พ ากษาลงโทษจํ าคุ กหรือ
ประหารชีวติ สามารถยื่นอุทธรณหรือฎีกาโดยไมตองมาแสดงตนตอเจาพนักงานศาล (นิยามคําวา “คุมขัง”
ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๒))
จําเลยที่ อยูภายใตบังคับตองแสดงตนต อเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณหรือฎีกา ใน
กรณีอื่นๆ เชน จําเลยยื่นอุทธรณผานพัศดีเรือนจําในขณะที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา แตตอมาจําเลยหลบหนี
ออกจากเรือนจํา พัศดีสงอุทธรณของจําเลยมาถึงศาลโดยปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลยไดหลบหนีออกจาก
เรือนจําไปแล ว เชน นี้ ตอ งถื อ ว าจํ าเลยไม ได อ ยูภ ายในการควบคุ ม ของรั ฐ จําเลยจึ งต องมาแสดงตนต อ
เจาพนักงานศาลหากประสงคจะยื่นอุทธรณ (เมื่อจําเลยหลบหนีจากที่คุมขัง เห็นไดวาจําเลยตองไมมาแสดง
ตัวตอเจาพนักงานศาลอยูแลว ศาลจึงสั่งไมรับอุทธรณของจําเลยไดทันที)
๓. จําเลยซึ่งไมอยูในบั งคับตองแสดงตนตอเจ าพนักงานศาลในขณะยื่นอุท ธรณ หรือฎี กา
ตามความในมาตรา ๑๙๘ วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ วรรคสอง ไดแก จําเลยที่ศาลพิพากษาใหรอ
การกํา หนดโทษหรื อ ลงโทษอย างอื่ น เช น กั กขั งหรือปรั บ โดยไมมี โทษจํ าคุ กหรือ โทษสถานที่ ห นั กกว า
รวมดวย จําเลยที่ศาลรอการลงโทษจําคุก หรือจําเลยที่รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาครบถวนแลว
จําเลยซึ่งไมอยูภายใต บังคับตองแสดงตนตอเจาพนั กงานในกรณีอื่นๆ เชน ศาลพิพากษา
ลงโทษจําคุกจําเลยแตเปลี่ยนโทษจําคุกเปนกักขัง หรือศาลพิพากษาปรับแตเปลี่ยนเปนกักขังแทนคาปรับ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๙ ตามลําดับ หรือกรณีศาลที่มีอํานาจพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัวมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกเด็กและเยาวชน แตใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนโดย
เปลี่ยนโทษจําคุกเปนการสงตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมตัวเพื่อฝกอบรม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๒ (๑) ไมใชกรณีที่จําเลย
ตองรับโทษจําคุกหรือโทษสถานหนักกวานั้น ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ วรรคสอง หรือกรณีจําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังยื่นอุทธรณ
หรือขออนุญ าตฎีกาเฉพาะคดีสวนแพง ไมไดอุทธรณ ในสวนคดีอาญา จึงไมอยูภ ายใตบังคับ ที่จําเลยตอง
แสดงตัวตอเจาพนักงานศาลในขณะที่ยื่นอุทธรณ หรือฎีกา รวมทั้งกรณี ที่จําเลยยื่ นอุท ธรณหรือฎีกาและ
แสดงตนตอเจาพนักงานศาลไปแลว แตศาลชั้นตนตรวจอุทธรณหรือฎีกาของจําเลยพบวามีขอบกพรอง จึง
๒

ใหจําเลยจัดทําอุทธรณหรือฎีกาฉบับใหมมายื่นตอศาล เมื่อจําเลยยื่นอุทธรณหรือฎีกาฉบับใหมเขามาตาม
คําสั่งศาล จึงไมตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในครั้งหลังนี้อีก
๔. เหตุผ ลของการให จํ าเลยมาแสดงตนต อศาลในขณะยื่น อุ ท ธรณ ห รือ ฎี ก าเป น ไปเพื่ อ
ประกัน การมีตัวของจําเลยในการบังคับโทษตอไป หลักการแสดงตนจึงเปนหลักการเชนเดียวกับการปลอย
ชั่วคราวซึ่งจําเลยตองยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวที่ศาลซึ่งพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น จําเลยจึงตองแสดง
ตนที่ศาลชั้นตนที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนกัน และวิธีปฏิบัติในการแสดงตนยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
ไม แ ตกต า งไปจากการแสดงตนในกรณี ป ล อยชั่ วคราว กล า วคื อ จํ าเลยต องมาแสดงตนที่ ศาลชั้ น ต น ที่
พิจารณาพิ พากษาคดี หากไมม าโดยปกติตองถือว าจําเลยหลบหนี และออกหมายจั บ อยางไรก็ตาม หาก
จําเลยอางเหตุวาไมสามารถมาแสดงตนที่ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีได เชน จําเลยปวยเจ็บพักรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลจนไมสามารถมาศาลได หากศาลไตสวนแลวเชื่อวาจําเลยไมสามารถมาแสดงตนที่ศาลไดจริง
ศาลอาจขยายระยะเวลาแสดงตนออกไปและรอการสั่งอุทธรณหรือฎีกาไวกอน หรือหากเห็นวาจําเลยไมอาจ
มาศาลไดอยางแนนอน ศาลอาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลไปตรวจสอบและทํารายงานเสนอตอศาลเพื่อให
จําเลยแสดงตนตอเจาพนักงานศาล ณ สถานที่ที่จําเลยรักษาตัวอยูก็ได
๕. กรณี จําเลยซึ่งได รับ อนุญ าตให ป ลอยชั่วคราวอ างวาอยู ระหวางรักษาตัวตางประเทศ
ไมสามารถเดินทางมาแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณห รือฎีกา ควรพิจารณาสั่งในทํานอง
เดียวกับการกําหนดเงื่อนไขใหผูตองหาหรือจําเลยปฏิบัติในระหวางปลอยชั่วคราว กลาวคือ หากศาลมีคําสั่ง
หามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรื อผูตองหาหรือจําเลยไดรับ อนุ ญาตจากศาลใหเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรแลวไมกลับมารายงานตัวตอศาลตามกําหนดนัด ตองถือวาจําเลยมีพฤติการณหลบหนีและ
ออกหมายจับ สวนอุทธรณหรือฎีกาที่ยื่นไวตองถือวาไมมีการแสดงตน แตห ากศาลไมมีคําสั่งหามจําเลย
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ศาลอาจกําหนดระยะเวลาใหจําเลยมารายงานตัวเสียกอน หากจําเลยไมมา
รายงานตัวตามเวลาที่ศาลกําหนดจึงจะถือวาจําเลยมีพฤติการณหลบหนีและออกหมายจับจําเลย และถือวา
ไมมีการแสดงตนในขณะยื่นอุทธรณหรือฎีกาเชนกัน
๖. ในกรณีที่จําเลยจะขอแสดงตนที่ศาลอื่นตองปฏิบัติเชน เดียวกับการขอปลอยชั่วคราว
กลาวคื อ หากศาลกํ าหนดเงื่อนไขให จําเลยไปรายงานตัวตอ ศาล การที่ จําเลยจะไปรายงานตัวที่ ศาลอื่ น
จําเลยตองขออนุญาตศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเปนการลวงหนาซึ่งตองอางเหตุผลที่สมควรดวย เมื่อศาล
สั่งอนุญ าตจึ งจะสามารถกระทําเช นนั้ นได หากศาลไมมีคําสั่งอนุญ าตไวกอน จําเลยจะไปแสดงตนที่ศาล
ชั้นตนอื่ นโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ ง มาตรา ๑๐ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ตองเปนกรณีมีเหตุสุดวิสัยเทานั้น และศาลชั้นตนนั้นควรสงคํารองใหศาล
ที่พิจารณาพิพากษาคดีเปนผูสั่ง

๓

๗. ในอนาคตอาจมีการรองขอแสดงตนที่ ศาลอื่น หรือสถานที่แห งอื่น โดยผานระบบการ
ประชุมทางจอภาพ ซึ่งสถานะทางกฎหมายขณะนี้ยอมรับใหทําไดเฉพาะการสืบพยาน หรือการสอบถาม
ผูตองหาหรือการไตสวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผูตองหา ตามขอบังคับของประธานศาลฎี กา
วาดวยการสืบพยานในคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือขอบังคับของประธาน
ศาลฎี กา วาด วยการสอบถามผูตอ งหาหรือทํ าการไต สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผูตองหาใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังไมมีกฎหมายใหนํามาใชกับการแสดงตนของผูตองหาหรือ
จําเลยที่ไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เนื่องจากเหตุผลวาขัดกับวัตถุประสงคที่ใหแสดงตนเพื่อปองกันมิให
ผูตอ งหาหรือจําเลยหลบหนีไปพนจากอํานาจศาลไดโดยงาย การจะนําระบบการประชุมทางจอภาพมาใชกับ
การแสดงตนในขณะยื่นอุทธรณ ห รือฎีกาควรที่ จะตองศึกษาใหรอบคอบกอนเพื่อมิให ขัดกับ หลักการของ
กฎหมาย
๘. บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม วรรคสี่
และมาตรา ๒๑๖ วรรคสอง ที่ แ ก ไขไม ได กํา หนดรายละเอี ยดวิธีการแสดงตนของจําเลยว าต องกระทํ า
อยางไร ทางปฏิบัติเมื่อจําเลยไปแสดงตนตอเจาพนักงานศาล เจาพนักงานศาลจะตรวจสอบเพื่อยืน ยันวา
เปนจําเลยในคดีดังกลาวหรือไม โดยตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนจําเลย ตรวจสอบภาพถายจําเลยใน
สํานวน หรือตรวจลายมือชื่อจําเลย ทํานองเดียวกับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวจําเลยกอนอานคําพิพากษา
เมื่อเจาพนักงานศาลตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ครบถวนแลวจะทํารายงานเสนอศาลเพื่อพิจารณาสั่งรับ
อุทธรณ หรือฎี กาจําเลยตอไป เมื่อจํ าเลยแสดงตนตอเจาพนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ ถือวาปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดแลว ไมจําเปนตองรออยูจนกระทั่งศาลมีคําสั่งรับอุทธรณหรือฎีกาแตอยางใด
๙. หลักเกณฑการยื่นอุทธรณหรือฎีกาประการอื่นๆ ยังคงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ถึงมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๑๖ ถึงมาตรา ๒๒๔ อยูเชนเดิม โดยจําเลย
ตองยื่นอุทธรณหรือฎีกาตอศาลชั้นตน ภายในกําหนด ๑ เดือน นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหจําเลยฟง ดังนั้น กรณีที่จําเลยตองรับโทษจําคุกหรือโทษสถานที่หนักกวานั้นและจําเลยไมไดถูก
คุมขัง หากประสงคจะยื่นอุทธรณหรือฎีกา จําเลยตองยื่นอุทธรณหรือฎีกาและแสดงตนตอเจาพนักงานศาล
ภายในเวลา ๑ เดือน นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาใหจําเลยฟง ทางปฏิบัตอิ าจแบงออกเปน ๒
กรณี กลาวคือ
(๑) กรณีทนายจําเลยยื่นอุทธรณในวันครบกําหนดอุทธรณ โดยจําเลยไมไดมาแสดง
ตนตอเจาพนักงานศาล เชนนี้ ควรสั่งในอุทธรณของจําเลยวา “รอไวสั่งเมื่อผูประกันนําจําเลยมาแสดงตนตอ
เจาพนักงานศาลแลว” เมื่อผูประกันนําตัวจําเลยมาแสดงตนตอเจาพนักงานศาลและเจาพนักงานศาลจัดทํา
รายงานเจาหนาทีเ่ สนอศาลวาจําเลยมาแสดงตนตามกฎหมายแลว ศาลอาจพิจารณาสั่งในรายงานเจาหนาที่
ดังกลาววา “สั่งในอุทธรณของจําเลย” และสั่งในอุทธรณของจําเลยวา “จําเลยยื่นอุทธรณภายในเวลาที่
กําหนดและแสดงตนตอเจาพนักงานศาลแลว รับเปนอุทธรณของจําเลย สําเนาใหโจทกแกภายใน ๑๕ วัน
นับแตวนั ที่ไดรับหมาย...”
๔

(๒) กรณีที่ทนายจําเลยยื่นอุทธรณกอนวันครบกําหนดอุทธรณ ซึ่งสามารถกระทําได
แตยอมอยูภ ายใตบังคับ ของกฎหมายที่ แกไขใหมที่จําเลยตองมาแสดงตนตอเจาพนั กงานศาลในขณะยื่ น
อุทธรณเชนกัน หากจําเลยไมไดมาศาลในวันดังกลาว ศาลควรใหทนายจําเลยยื่นคํารองขอขยายระยะเวลา
แสดงตน โดยอางเหตุจําเปนที่ตองขอขยายระยะเวลาแสดงตนตอเจาพนักงานศาล หากศาลอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลาแสดงตน ศาลพึงอนุญาตใหขยายระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดที่ผูประกันสงตัวจําเลย โดยอาจ
สั่งในคํารองขอขยายระยะเวลาแสดงตนวา “อนุญาตใหขยายระยะเวลาใหจําเลยมาแสดงตนตอเจาพนักงาน
ศาลจนถึงวันที่ ............................. (วันครบกําหนดที่ผูประกันสงตัวจําเลยตามสัญญาประกัน)” และสั่งใน
อุทธรณของจําเลยวา “รอไวสั่งเมื่อจําเลยแสดงตนตอเจาพนักงานศาลแลว” เมื่อจําเลยมาแสดงตนตอเจา
พนักงานศาล ใหพิจารณาสั่งในรายงานเจาพนักงานศาลวา “สั่งในอุทธรณของจําเลย” และสั่งในอุทธรณ
ของจําเลยตอไปวา “จําเลยยื่นอุทธรณภายในเวลาที่กําหนดและแสดงตนตอเจาพนักงานศาลแลว รับเปน
อุทธรณของจําเลย สําเนาใหโจทกแกภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่ไดรับหมาย...”
หากผู ป ระกั นไม นํ าตั วจํ าเลยมาแสดงตนต อเจ า พนั กงานศาลจนพ น กํ าหนดระยะเวลา
อุทธรณ หรือหากครบกําหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาตใหขยายระยะเวลาแสดงตน แลวจําเลยไมมาแสดงตน
ต อ เจ า พนั ก งานศาล ให เจ า พนั ก งานศาลทํ า รายงานเสนอว า ผู ป ระกั น ไม นํ า ตั วจํ า เลยมาแสดงตนต อ
เจาพนักงานศาลตามกําหนดนัด ใหศาลสั่งในอุทธรณของจําเลยวา “จําเลยยื่นอุทธรณโดยไมไดแสดงตนตอ
เจาพนักงานศาล จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณของจําเลย ครบกําหนดรายงานตัวตามสัญญาประกัน แลวจําเลย
ไมมาศาล กรณีมีพฤติการณหลบหนี ใหออกหมายจับจําเลย ผูประกันไมสงตัวจําเลยตอศาลตามนัด ถือวา
ผิดสัญญาประกัน ใหปรับผูประกันเต็มตามสัญญาประกัน หมายแจงใหผูประกันชําระคาปรับตอศาลภายใน
๓๐ วันนับแตวันที่ไดรบั หมาย เปนหมายศาล ไมมีผูรับโดยชอบใหปด”
ทั้งนี้ กําหนดอายุอุทธรณ ๑ เดือน ตามมาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๑๖ วรรค
หนึ่ง เป น ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ศาลอาจมี คํ าสั่ ง อนุ ญ าตให ข ยาย
ระยะเวลาอุทธรณ หรือขยายระยะเวลาฎีกา รวมถึงขยายระยะเวลาแสดงตนออกไปอีกก็ได ตามประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง มาตรา ๒๓ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕
๑๐. การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาครั้งนี้มีผลกับการยื่นอุทธรณหรือ
ฎีกาที่ยื่นตอศาลตั้งแตวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป ในระยะเริ่มแรกจําเลยอาจไมทราบหลักเกณฑ
ตามกฎหมายใหมและมอบหมายให ท นายความหรือผูรับมอบอํ านาจมายื่ น อุท ธรณ หรือฎี กาโดยตนเอง
ไมไดมาศาล ดังนั้น ในขั้นตอนการตรวจอุทธรณ หรือฎีกา ศาลควรใหเจาหนาที่ธุรการของศาลชั้นตนแจ ง
ผูย่นื อุทธรณหรือฎีกาทราบถึงหลักเกณฑตามกฎหมายใหมแลวทํารายงานเจาหนาที่ใหปรากฏรายละเอียด
เกี่ยวกับการแสดงตนของจําเลยเสนอตอศาล หรือจําเลยอาจยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาแสดงตนออกไป
โดยให ยื่ น คํ า ร องขอขยายระยะเวลาดั งกล าวเสนอไปพรอ มด วยเพื่ อศาลจะได พิ จ ารณาวามี เหตุ ส มควร
อนุญาตใหขยายระยะเวลาใหจําเลยแสดงตนหรือไม (หนังสือเวียนสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๕

๑๑. กรณีที่จําเลยไมแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณหรือยื่น ฎีกา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหเปนอํานาจของศาลชั้นตนในการสั่งไมรับอุทธรณหรือไมรับฎีกา
นั้นไวพิจารณา โดยใหศาลชั้นตนจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลใหชัดเจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง ตอนท าย และมาตรา ๒๒๓ ซึ่งจําเลยอาจยื่ น คํ ารองอุ ท ธรณ คําสั่ง
ดังกลาวตอศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาตอไปตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ และมาตรา ๒๒๔ (ซึ่งแตกตางไปจาก
การสั่งไมรับอุทธรณเพราะเหตุไมแสดงตน ตามพระราชบัญญัติวิธพี ิจารณาคดีคา มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา
๓๙ และพระราชบั ญ ญั ติวิธีพิจารณาคดีทุ จริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๐ ที่ บัญ ญั ติใน
ทํานองเดียวกันวา ในกรณีที่จําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูอุทธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณไดตอเมื่อแสดงตนตอ
เจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ มิ ฉะนั้น ใหศาลอุทธรณแผนกคดีคามนุษยหรือศาลอุทธรณแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบมีคําสั่งไมรับอุทธรณ ดังนั้น หากจําเลยในคดีคามนุษย หรือจําเลยในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไมแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ ศาลชั้นตนไมมีอํานาจสั่งไมรับอุทธรณแต
ตองสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณเพื่อใหมีคําสั่งไมรับอุทธรณตอไป)
คําสั่งของศาลชั้นตนที่ปฏิเสธไมรับอุทธรณหรือไมรับฎีกาขางตนเปนการที่ศาลชั้นตนปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๒๓ ซึ่ งกฎหมายให อํานาจศาลชั้น ตน ทํ าการแทนศาลชั้ น
อุท ธรณ ห รื อศาลฎี กา หาใช คําสั่ งเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การกระบวนพิ จ ารณาของศาลชั้ น ต น นั้ น เอง (คํ า
พิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔๗/๒๔๙๕) ดังนั้น การยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณหรือไมรับฎีกาตามมาตรา
๑๙๘ ทวิ หรือมาตรา ๒๒๔ จําเลยจึงไมอยูภายใตบังคับที่ตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณหรือไมรับฎีกา แตกตางไปจากการอุทธรณคําสั่งที่ไมอนุญาตใหขยายระยะเวลา
แสดงตน เนื่องจากคําสั่งไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาเชนวานี้ถือเปนคําสั่งของศาลชั้นตนนั้นๆ เอง จําเลย
จะอุทธรณ คําสั่งไม อนุญ าตให ขยายระยะเวลาแสดงตนดังกลาวไดตอเมื่ อมาแสดงตนตอเจาพนั กงานศาล
ในขณะยื่นอุทธรณ

๖

