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หวัขอ้การบรรยาย

• การเตรียมคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• การรา่งค าฟ้อง ค าใหก้าร ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• อ านาจหนา้ท่ีของศาลในการพิจารณาคดี

• การว่าความ และการแกปั้ญหาระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาคดี

• การขอเรียกบุคคลภายนอก หรือขอเขา้เป็นคู่ความร่วมเอง ตาม ป.วิ

แพ่ง มาตรา 57
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การเตรยีมคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• เมื่อไดร้บัเร่ืองมาจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อฟ้องคดีหรือต่อสูค้ดีแลว้ ใหเ้ปิดอ่านแฟ้มเคลม

ใหล้ะเอียด เพื่อพิจารณาว่าลกัษณะการเกิดเหตุเป็นอย่างไร ร่องรอยในท่ีเกิดเหตุเป็น

อยา่งไร ถ่ายภาพบริเวณท่ีเกิดเหตุมาเพียงพอไหม มีพยานในท่ีเกิดเหตุหรือไม่ ช่ือท่ีอยู่

ของพยานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งมีไหม ชัดเจนอ่านออกไหม ภาพถ่ายพยานวัต ถุ

เพียงพอไหม หากไม่เพียงพอใหร้ีบแจง้หน่วยงานเคลมไปด าเนินการจัดหามาให้

โดยเร็ว ดูว่าความเห็นของพนักงานเคลมและหัวหน้าฝ่ายเคลมสรุปไวว้่าอย่าง ไร 

สอดคลอ้งกบัพยานหลักฐานท่ีปรากฏในแฟ้มเคลมหรือไม่ เพื่อพิจารณาต่อไปไดว้่า 

หลกัฐานพอฟ้องไหม หรือพอท่ีจะต่อสูไ้ดไ้หม ไม่ใช่รบัเรื่องมาแลว้ก็ท าๆไปใหม้นัเสร็จ

ส้ินกระบวนการเท่าน้ัน โดยไม่ใชค้วามรูค้วามสามารถในทางวิชาชีพพิจารณาเลย ใน

แฟ้มเคลมปรากฏช่ือใครอยู่ ใหเ้อามาลงบญัชีระบุพยานใหห้มด รวมถึงเอกสารต่างๆ

ใหอ้า้งใหห้มดดว้ย 
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การเตรยีมคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• รถประกันมีความคุ ้มครองประเภทไหนบ้าง วงเงินคุ ้มครองเท่าไหร่

เง่ือนไขความคุม้ครองอยา่งไร มีการจ่ายค่าสินไหมไปแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

เท่าไหร่ มีน๊อคไหม
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การรา่งค าฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• กรณีเป็นโจทก ์หรือจ าเลย ตอ้งบรรยายความคุม้ครองในกรมธรรมใ์หช้ัดเจน มี

การจา่ยคา่สินไหมไปแลว้หรือไม ่อยา่งไร เท่าไหร่ เหลือทุนคุม้ครองอีกเท่าไหร่

• หากกรณีเป็นแพ่งจ าเลย ไม่ว่าจะต่อสูด้ว้ยเหตุผลอะไรก็ตาม จะตอ้งต่อสูเ้รื่อง

วงเงินคุม้ครองเสมอ มิฉะน้ันแลว้ จะเสียหายภายหลงั

• กรณีทางอาญา เวลายื่นค าใหก้าร ใหดู้ดว้ยว่าอัยการบรรยายฟ้องครบถ้วน

หรือไม ่เช่น พนักงานสอบสวนมีความเห็นวา่ประมาททั้งสองฝ่าย แต่อีกฝ่ายตาย

จึงสัง่ไม่ฟ้องฝ่ายท่ีตาย พอมาถึงชั้นอยัการ กลับบรรยายฟ้องกล่าวหาเราเพียง

ฝ่ายเดียว เราจะต้องต่อสู ้ในค าใหก้าร แล้วขอหมายศาลเรียกส านวนการ

สอบสวนตรงท่ีมีความเห็นวา่ประมาททั้งสองฝ่ายเขา้สู่ส านวนศาลดว้ย
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การรา่งค าฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา

• จ าไวว้่า อยัการไม่ส่งพยานหลกัฐานทุกช้ิน โดยเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์กบั

เรา เราจะตอ้งขอหมายเรียกจากศาลโดยเร็ว 

• จ าไวว้่า เม่ืองานมาถึงเราแลว้ เราจะท างานในหน้าท่ีทางวิชาชีพ คือ เป็น

ทนายความ ไมใ่ชลู่กจา้งบริษัทฯ ดงัน้ัน ไม่วา่ฝ่ายเคลมจะท างานอยา่งไรก็

ตาม เป็นหน้าท่ีๆเราจะพิจารณาว่าคดีน้ีไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร 

ควรสู ้ควรยอม ควรเจรจา อยา่งไร
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อ านาจหนา้ที่ของศาลในการพิจารณาคดี

• ปกติศาลจะไกล่เกล่ียก่อนทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตรงน้ีคือส่ิงท่ียากท่ีสุด

โดยเฉพาะทางอาญา จ าเลยหรือคนขับรถประกันมักจะถูกโน้มน้าวให้รับ

สารภาพ ก่อนขึ้ นศาลเราจะตอ้งควบคุม ใหค้วามมัน่ใจในผลของคดี แต่ไม่ ใช่

ยืนยนัว่าชนะแน่นอน อย่าปล่อยใหจ้ าเลยไปยืนอยู่ท่ามกลางผูเ้สียหาย อยัการ 

ทนายโจทกร์่วม 

• แมจ้ะดูว่าคดีเราชนะแน่นอน แต่อัยการกรุณาฟ้องคนขับรถประกันมา หรือ

แมแ้ต่โจทก์ร่วมหรือทนายโจทก์ร่วม ก็รูอ้ยู่เต็มอกว่า ฝ่ายเขาน่าจะเป็นฝ่าย

ประมาท แต่เขาก็อยากใหเ้ราช่วยจะเท่าไหร่ก็ได ้เราช่วยไม่ไดเ้ด็ดขาด เพราะวา่

หากช่วยไปในจ านวนท่ีไม่มากแลว้รบัสารภาพ โทษท่ีจะตามมาภายหลงัคือ เขา

จะเอาค ารับสารภาพไปรอ้ง คปภ . นอกจากตอ้งจ่ายเต็มแลว้ อาจโดนขอ้หา

ประวงิการจา่ยค่าสินไหมทดแทนอีก เราตอ้งดนัไปใหถึ้งการสืบพยานใหไ้ด้
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อ านาจหนา้ที่ของศาลในการพิจารณาคดี

• ช่วงก่อนสืบพยานเราจะถูกกดดันอย่างมาก เพื่อใหค้นขับรถประกัน

ยอมรบัสารภาพ ดว้ยเหตุผลต่างๆนาๆ โดยเฉพาะวา่ ถา้สูค้ดีไปแล้วแพจ้ะ

ถูกลงโทษจ าคุกหนัก ถา้รบัสารภาพจะช่วยแถลงศาลใหว้่าไม่ติดใจด าเนิน

คดีอาญาหรือไม่อยากใหจ้ าเลยตอ้งถูกจ าคุก ขอใหศ้าลลงโทษสถานเบา 

ส่วนค่าสินไหมจะไปเรียกรอ้งกบัทางบริษัทประกนัภยัเอง จะท าใหจ้ าเลย

โลเล แกวง่ ตอ้งระวงั

• แต่ถา้รถประกนัเป็นฝ่ายประมาท แนะน าวา่ใหจ้ดัเจรจา อยา่สูค้ดี มิฉะน้ัน

จ าเลยจะติดคุก
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อ านาจหนา้ที่ของศาลในการพิจารณาคดี

• ท่ีเจรจาหรือพิจารณายาก คือ ประมาททั้งสองฝ่าย แต่อีกฝ่ายตาย จะ

เจรจาแค่ไหน อย่างไร ถา้ไม่มีค าพิพากษาว่าประมาททั้งสองฝ่าย จะท า

อยา่งไร
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การว่าความ และการแกปั้ญหาระหว่างด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดี

• อัยการและศาล มักจะใหย้อมรับพยานบางปาก เอกสารบางฉบับ ให้

พิจารณาและระวงัใหดี้

• ระวงัเร่ืองพยานคู ่อยา่ปล่อยใหสื้บพยานโดยปล่อยโอกาสใหพ้ยานคู่มีเวลา

พดูคุยกนั ถา้พยานคูม่าบา้งไมม่าบา้ง ตอ้งขอซกัคา้นในคราวเดียวกนั

• ระวงัประจกัษ์พยาน มีทั้งเท็จและมีทั้งจริง ใหดู้ขอ้มูลต่างๆทั้งในแฟ้มเคลม

เรา ทั้งในส านวนการสอบสวนว่า พยานปากน้ีเขา้มาในส านวนไดอ้ย่างไร 

มีการพามาหาต ารวจ หรืออา้งว่าอยู่ในท่ีเกิดเหตุ พบและแสดงตัวกับ

พนักงานสอบสวนในท่ีเกิดเหตุดว้ย ยิง่อนัตราย
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การว่าความ และการแกปั้ญหาระหว่างด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดี

• อยัการปัจจุบนั ไมเ่หมือนกบัอยัการในอดีต

• ในหอ้งพิจารณา เราคือนักรบ ไมส่ามารถหาพี่เล้ียงได ้ตอ้งมัน่ใจ เด็ดเด่ียว และ

เด็ดขาด ในการท าหน้าท่ีวา่ความ อยา่ท าตวัเช่ือตามท่ีศาลพดู อัยการพดู โจทก์

ร่วมหรือทนายโจทก์ร่วม พูดใหก้ลัว หรือกล่อมใหร้ับ ตอ้งรูจ้ักเ ถียงอย่างมี

เหตุผล มิฉะน้ัน จ าเลยจะใจเสียและยอมรบัสารภาพ

• แผนท่ีสงัเขปท่ีเกิดเหตุของพนักงานสอบสวน มกัมีช่องว่าง ดูใหดี้ๆวา่มีปัญหา

ตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น ในแผนท่ีเกิดเหตุระบุจุดชน แต่ไม่มีภาพถ่าย

มาแสดงร่องรอยท่ีสนันิษฐานว่าเป็นจุดชน ถา้พนักงานเคลมถ่ายภาพมาเยอะ

และละเอียด เราสามารถเอาภาพถ่ายมาหักลา้งแผนท่ีสังเขปของพนักงาน

สอบสวนน้ันได้
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การว่าความ และการแกปั้ญหาระหว่างด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดี

• พยานปากนายแพทยผ์ูช้นัสูตรพลิกศพ บางคดีก็รับได ้บางคดีไม่ควรรับ 

แลว้แต่การเกิดเหตุ 

• โดยเฉพาะพยานท่ีไม่มาศาลแลว้จะใหร้ับรองค าใหก้ารท่ีใหถ้อ้ยค าต่อ

พนักงานสอบสวนไว ้หา้มรับเด็ดขาด ไม่ว่าจะอา้งอย่างไร เขาใหร้ับเพื่อ

ประโยชน์ของเขา เพื่อฟังลงโทษจ าเลยของเรา

• กรณีพยานอยัการไม่มาศาล แลว้อยัการขอเล่ือนคดี อย่ายอมง่ายๆ ใหดู้

เหตุผลแต่ละพยานไป
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การว่าความ และการแกปั้ญหาระหว่างด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดี

• สุดทา้ย การวา่ความ อยา่กลวัศาล อยา่กลวัอยัการ อยา่กลวัผูเ้สียหาย

• ใหร้ะวงั มาตรา 44/1 ป.วิอาญา ผูเ้สียหายหรือโจทกร์่วม มักสืบพยาน

หลวมๆ ไม่ค่อยมีหลกัฐานยืนยนัอยา่งมัน่คง และศาลก็ใชดุ้ลพินิจของศาล

เอง จ าเลยมกัจะเสียเปรียบ แต่เพราะเป็นคดีขบัรถประมาท มีประกันภยั

คอยรองรบั จึงมีชอ่งทางท่ีจะพยายามมดัมือชกไมใ่หเ้ราแกไ้ข
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การขอเรียกบุคคลภายนอก หรือขอเขา้เป็นคู่ความรว่มเอง 

ตาม ป.วิแพง่ มาตรา 57

• กรณีคนขับรถประกันถูกฟ้องศาล แต่ไม่ได้ฟ้องประกันภัยด้วย แล้ว

คนขบัรถประกนัส่งหมายเรียกส าเนาค าฟ้องมาใหบ้ริษัทฯ ใหดู้ว่าเกินทุน

ไหม ถา้ไมเ่กินทุน ไมต่อ้งเรียกบริษัทฯเขา้เป็นจ าเลยร่วม

• แต่ถา้เกินทุนประกนั ใหเ้รียกบริษัทฯหรือขอเขา้ไปเป็นคู่ความเอง กรณี

คนขบัรถประกนัมีทนายเอง เพราะอาจจะมีปัญหากบัผูเ้อาประกนัภัยเร่ือง

จ านวนความเสียหายท่ีเกินทุนประกนั
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การขอเรียกบุคคลภายนอก หรือขอเขา้เป็นคู่ความรว่มเอง 

ตาม ป.วิแพง่ มาตรา 57

• บางกรณี บางคดี อาจตอ้งแต่งทนายความแยกกนัระหว่างผูเ้อาประกันภยั 

กับบริษัทฯ เพื่อเชิงคดี หรือเหตุลักษณะคดีท่ีควรตอ้งด าเ นินกระบวน

พิจารณาแยกกนั

• ในคดีอาญา กรณีตามมาตรา 44/1 ป.วิอาญา ถา้จ าเป็น ใหย้ื่นขอศาลเขา้

ไปเป็นคู่ความร่วมส่วนแพ่ง เพื่อต่อสูค้ดีในส่วนแพ่ง ถา้ศาลไม่อนุญาต ให้

โตแ้ยง้คดัคา้น หรืออุทธรณฎ์ีกาต่อไป
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ถาม-ตอบ
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