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กฎหมายอาญา
มาตรา 1 - 58 , 107 - 208
( บรรยายครังที 8)

อ.นวรัตน์ กลินรัตน์
18 กรกฎาคม 2563

มาตรา 32 ทรัพย์ สินใดทีกฎหมายบัญญัติไว้ ว่า ผู้ใดทําหรือมีไว้
เป็ นความผิด ให้ ริบเสี ยทังสิ น ไม่ ว่าเป็ นของผู้กระทําความผิด และมีผ้ ู
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่

โทษริบทรัพยสนิ เปนโทษที่มุงตัวทรัพย (ฎ. 246/2516,3937/25542) แม
ศาลพิพากษายกฟองก็ริบได (ฎ.2176/2543, 2090/2542) โจทกไมมีอํานาจฟอง
ก็ริบได (ฎ.1746/2550, 2171/2554) ศาลชั้นตนลืมสั่ง ศาลสูงแกได ไมเกิน
คําขอ (ฎ. 1020 /2541, 3021/2533, 8314/2554) ถาโจทกไมไดมีคําขอใหริบ
ของกลาง เดิมมีแนวฎีกาวินิจฉัยไววา ศาลจะริบไมได (ฎ. 3595/2540,
2808/2516) แตปจจุบัน มีคาํ พิพากษาริบยาเสพติดของกลางได แมโจทกมิไดมี
คําขอใหริบ ( ฎ. 9072/2544 และฎ.6465/2547) ถาไมใชทรัพยตามมาตรา 32
แมเปนทรัพยที่ใชในการกระทําผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด โจทกไมขอริบก็ริบไมได (ฎ.
1857/2554) จําเลยตายศาลริบทรัพยตามมาตรา 32 ได ( ฎ. 2171/2554 (ป))
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มาตรา 33... ใหศาลมีอาํ นาจสั่งใหริบทรัพยสนิ
ดังตอไปนี้อีกดวย คือ
1.ทรัพยสินซี่งบุคคลที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิด
2. ทรัพยสนิ ซึ่งบุคคลไดมาโดยการกระทํา
ความผิด
เวนแตทรัพยสนิ เหลานีเ้ ปนทรัพยสนิ ของผูอื่นซึ่ง
มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด

ตองเปนทรัพยที่กระทําผิดในคดีที่โจทกฟอ ง ถาเปนเรื่อง
กระทําผิดในคดีอื่นริบไมได (ฎ.1814/2543 (ป),1768/2543,
4184/2551, 3937/2554, 1344/2555) ตองเปนทรัพยที่ใช
ในการกระทําความผิดหรือไดมาจากการกระทําผิดโดยตรง
(ฎ.3937/2554, 5698/2555) แตถาเกี่ยวเนื่องจากการ
กระทําผิดในคดีนี้ คืออาจใชเปนเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดในคดีนี้ได ถือวาเปนทรัพยที่ใชในการกระทําผิด
ทั้งหมด ริบได (ฎ. 11925/2556)
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ฎ 11925/2556 แมตรายางที่ยึดไดภายในรถยนตของ
จําเลยที่ 4 บางอันจะไมใชตรายางที่จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไดใชใน
การกระทําความผิดในคดีนี้ แตตรายางที่ยึดไดนั้น เห็นไดชัดวา
เปนอุปกรณที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดฐานปลอม
เอกสารราชการของกรมการขนสงทางบกโดยเฉพาะ และโจทก
ไดยื่นฟองจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ขอใหลงโทษในขอหารวมกัน
ปลอมและใชเอกสารราชการปลอมมาดวยแลว จึงตองริบ
ตรายางทั้ง 25 อัน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
33 (1)

กรณีเกี่ยวกับยาเสพติด ถาฟองวาจําเลยผลิตหรือมี
ไวในครอบครอง แตไมไดฟองวาจําเลยจําหนายยาเสพติด
โจทกจะขอใหริบเงินของกลางไมได (ฎ. 2160/2543,
560/2542 และ 1541/2553)
ปนที่มีทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมายที่จะถูกริบ
เนื่องจากเปนทรัพยที่ใชในการกระทําผิด ไมจําเปนตองใช
อยางอาวุธปน ถาใชปนมีทะเบียนของตนจี้ศีรษะผูอื่นริบ
ได (ฎ.6107/2541)
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ริบไม่ได้เพราะไม่ ได้ ใช้ กระทําผิดโดยตรง
(1) เป็ นเพียงยานพาหนะทีนํามาจอด แล้ วจึงลงไปกระทําผิด
(ฎ. 2105/2549, 5014 / 2542 ,5146/2553 , 469/2547 ,
8688/2550,3937/2554)
(2) แม้ ใช้ รถไล่ตามแซงขึนหน้ าขวางทาง (ฎ. 665/2542)
(3) แม้ ต้องด้ วยเหตุฉกรรจ์ ใช้ ยานพานะก็ไม่ เข้า ม.33
(ฎ. 665/2542)

ฎ.4796/2561 เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวาจําเลยใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ติดตอ น. ในเรื่องซื้อขายเมทแอมเฟ
ตามีนและให น. นํารถจักรยานยนตไปติดตอซื้อขาย
เมทแอมเฟตามีน โทรศัพทเคลื่อนที่ของจําเลยและ
รถจักรยานยนตของกลางจึงมิใชทรัพยสินที่ใชในการ
กระทําความผิด ไมอาจริบได
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รถที่ใชบรรทุกคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ฎ. 5426/2536 การทีจําเลยที 1กระทําความผิดฐานช่วย
คนต่างด้าวทีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง มาตรา 64 วรรคแรก เพือให้พน้ การจับกุมโดย
ใช้รถยนต์ของกลางเป็ นพาหนะให้คนต่างด้าวนังมาในรถยนต์
ของกลางด้วยนัน ถือไม่ได้ว่ารถยนต์ของกลางเป็ นทรัพย์สินที
จําเลยที 1ได้ใช้ในการกระทําความผิดดังกล่าวโดยตรงจึงเป็ น
ทรัพย์สินทีไม่ควรริ บ

เครื องรับโทรทัศน์สีทีใช้เปิ ดพนันมวย
ฎ.788/2542 เครื องรับโทรทัศน์สีของกลางเป็ นเพียงเครื องมือ และอุปกรณ์รับ

ภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ ซึงเป็ นผูส้ ่งภาพดังกล่าวมาเท่านัน การที
จําเลยกับพวก ซึงเป็ นผูช้ มท้าพนันผลการแข่งขันชกมวย หาทําให้เครื องรับโทรทัศน์สี
ดังกล่าวเป็ นเครื องมือเครื องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมาย
แห่ ง พระราชบัญญัติการพนันฯ โดยแท้จริ งไม่และแม้จาํ เลยจะให้การรับสารภาพกรณี
ของกลางตามฟ้ องแต่เมือปรากฏว่าตามสภาพของเครื องรับโทรทัศน์ของกลางนันมิใช่
เครื องมือเครื องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยแล้วเครื องรับโทรทัศน์สีของกลางจึงไม่ใช่
เป็ นทรัพย์สินอันจะพึงริ บตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
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ตัวจํานําทีได้ จากเอาทรัพย์ ทปล้
ี นไปจํานํา
ฎ.998/2536 ข้อเท็จจริ งเบืองต้นฟังได้วา่ ในวันเวลาและสถานทีเกิดเหตุตาม
ฟ้ อง จําเลยที 1 กับพวกอีกหลายคนร่ วมกันมีอาวุธเข้าปล้นทรัพย์ของ
ผูเ้ สี ยหาย เมือเจ้าพนักงานตํารวจจับจําเลยที 2 ได้ในคดีอืน ค้นตัวจําเลยที 2
พบสร้อยข้อมือกับตัวรับจํานํา เครื องเล่นวีดีโอเทป ของผูเ้ สี ยหายปั ญหา
ว่า จําเลยที 2 เป็ นคนร้ายร่ วมกระทําความผิดฐานปล้นทรัพย์กบั จําเลย
ที 1 และพวกหรื อไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีโจทก์ยงั ไม่พอฟังได้วา่ จําเลย
ที 2 ได้ร่วมกระทําความผิดฐานปล้นทรัพย์ ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ อง
จําเลยที 2 ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึน แต่ตวรั
ั บจํานําของกลางนัน มิใช่
ทรัพย์ทีได้ใช้หรื อมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิดหรื อได้มาโดยการกระทํา
ความผิด ศาลไม่มีอาํ นาจริ บตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33

ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ ของอืนทีอยูใ่ นร้าน
ฎ. 5834/2550 โดยสภาพของการกระทําความผิดฐานร่วมกันขาย เสนอขาย และมีไว้เพือขายซึงแผ่นวี
ซีดคี าราโอเกะ แผ่นซีดเี พลงเอ็มพีสาม และแผ่นวีซดี ภี าพยนตร์ อันเป็ นงานทีละเมิดลิขสิทธิของ
ผูเ้ สียหายแก่บคุ คลทัวไปเพือการค้า แม้จาํ เลยทังสามไม่มหี รือไม่ใช้แผงเหล็กตังสินค้า สมุดบันทึก
รายรับรายจ่ายตะกร้า กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ซองพลาสติก และผ้าปูโต๊ะของกลางในการกระทํา
ความผิด จําเลยทังสามก็สามารถกระทําความผิดนีสําเร็จได้ ของกลางเหล่านีจึงไม่เป็ นปัจจัยหลักหรือ
ส่วนสําคัญในการกระทําความผิดดังกล่าว ทังสิงของเหล่านีก็มกั จะเป็ นสิงทีมีอยู่ตามปกติในร้านค้าที
ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพือขายซึงสินค้าไม่ว่าเป็ นสินค้าประเภทใด ข้อเท็จจริงตามคําบรรยายฟ้ องของ
โจทก์จงึ ยังไม่ชดั แจ้งพอฟังได้ว่า ของกลางดังกล่าวเป็ นวัตถุหรือเครืองมือเครืองใช้ทเป็ี นหลักหรือมีส่วน
สําคัญในการกระทําละเมิดต่องานอันมีลขิ สิทธิของผูเ้ สียหายโดยตรง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็ นสิงทีใช้ใน
การกระทําความผิดทีต้องริบเสียทังสิน
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ยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด ถามีกฎหมายพิเศษ
ใหริบก็ตองริบตามกฎหมายพิเศษ (ฎ. 4104 / 2540,
- 3524/2549, 9157/2553)
4411/2545,
มาตรา 33 เปนดุลพินิจของศาลวาเห็นสมควรจะริบ
เสียก็ได แตกตางกับมาตรา 32 ที่บังคับใหริบเสียทั้งสิ้น
(ฎ.1006/2533, 671/2548, 9725/2551, 11225/2555)

แมยกฟองก็ใชดุลพินิจริบได
ฎ.16/2536 จําเลยเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในระหวางที่จําเลยทํางานอยูที่
บริษทั พ. จําเลยมีหนาที่เพียงเปนผูสง หนังสือ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท สภาพหรือ
ฐานะของจําเลยเปนเพียงเด็กรับใชหรือนักการภารโรง คงไมมีโอกาสรูถึงนโยบายการ
บริหารงานของบริษัทและไมรูวาหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งพิมพดว ยภาษาอังกฤษทั้ง
ฉบับเปนเอกสารอันแทจริงหรือเปนเอกสารปลอม ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจําเลยให
การยืนยันมาโดยตลอดวา น. เจาหนาที่บริษัท พ. เปนผูวานใหจําเลยนําหนังสือรับรอง
ความประพฤติไปใหสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยรับรอง โดย
จําเลยไมทราบวาเปนเอกสารปลอม ยิ่งกวานั้นเมื่อเจาพนักงานตํารวจไปตรวจคนบริษัท พ.
ไดพบใบรับรองความประพฤติปลอมอีก 18 ฉบับในตูเก็บเอกสารของ น.ซึ่งหลบหนีไปแลว
พยานหลักฐานของโจทกจึงมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยกระทําผิดตามฟองหรือไม
ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย ตามป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง แตหนังสือ
รับรองความประพฤติปลอมเปนทรัพยที่ใชในการกระทําความผิด สมควรใหรบิ .
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แม้ พิพากษาว่ าจําเลยมีความผิด ก็ใช้ ดุลพินิจไม่ ริบได้
ฎ.2741/2544 ปั ญหาทีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุ ดท้ายมีวา่
ควรริ บอุปกรณ์ทีจําเลยใช้เลียงกุง้ กุลาดําหรื อไม่ซึง โจทก์ฎีกาว่า ควรริ บทรัพย์ที
ใช้ในการกระทําความผิดเพือปิ ดโอกาสมิให้จาํ เลยได้กระทําความผิดซําอีกต่อไป
นัน เห็นว่า การเลียงกุง้ กุลาดํามิใช่เป็ นการกระทําความผิดในตัวเอง หากแต่จะมี
ความผิดเฉพาะเป็ นการเข้าไปเลียงกุง้ กุลาดําในเขตทีมีคาํ สังห้ามเลียงเท่านัน
ฉะนันเครื องสู บนํา, ใบพัดพลาสติก และท่อเหล็ก จึงมิใช่ทรัพย์ทีมีไว้ใช้เพือการ
กระทําความผิดซําได้ดว้ ยตัวของทรัพย์เอง ประกอบกับจําเลยใช้ทรัพย์ทีโจทก์
ขอให้ริบดังกล่าวในช่วงระยะเวลาคาบเกียวกับระยะเวลาทีผ่อนผันให้เลียงได้ดว้ ย
จึงมิใช่ทรัพย์ทีใช้ในการกระทําความผิดมาแต่เริ มแรก หากแต่ใช้จนเลยกําหนด
ระยะเวลาผ่อนผันไปบ้างเท่านัน ศาลล่างทังสองใช้ดุลพินิจไม่ริบทรัพย์ตามบัญชี
ทรัพย์สินทีมีไว้ใช้ในการกระทําความผิดท้ายฟ้ องซึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล

แมโจทกไมไดอา งมาตรา 33 ในคําขอทายฟองก็
ริบได (ฎ.2224/2549)
ความผิดที่เกิดจากการไมไดรับอนุญาต ยอมไมมี
ทรัพยสนิ ที่ใชในกระทําผิดที่พึงริบได และเมื่อไมรบิ ก็
ตองสั่งคืน (ฎ.4093/2555)
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ฎ 3003/2560 ศาลลงโทษตามพรบ.อาวุธปนฯ ม.8
ประกอบ72 ทวิ ฐานพกพาปนมีทะเบียนไปในที่สาธารณะโดย
ไมไดรับอนุญาตอันเปนบทหนัก ไมไดลงโทษฐานพกพาปนไป
ในที่สาธารณะตาม ปอ.มาตรา 371 อันเปนบทเบา จึงริบตาม
ปอ.มาตรา 33 ไมได เพราะม.72 ทวิ มิไดบัญญัติใหอาํ นาจ
ศาลสั่งริบอาวุธ ปนที่พาไปโดยไมไดรับอนุญาตได
ฎ. 2694/2555 ถูกฟองเฉพาะขอหามีปนมีทะเบียนของ
ผูอื่นและพาอาวุธปน ริบปนไมได

การขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบ
มาตรา 36 ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสนิ ตามมาตรา 33
หรือ มาตรา 34 ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอ
ของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจ
ดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถา
ทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน
แตคาํ เสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายใน
หนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด
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- ตองรองขอภายใน 1 ปนับแตคําพิพากษาถึงที่สุดไมใช
นับแตวันที่ศาลพิพากษา (ฎ.3812/2549,2331/2550)
- เจาของที่แทจริงมารองขอได แมคดีอยูระหวาง
พิจารณาของศาลชั้นตน ไมตองรอใหศาลพิพากษาใหริบ
กอน (ฎ.604/2514, 5215/2549,2850/2552)
- กรณีที่พอแมมาขอคืนรถที่ลูกเอาไปใชแลวถูกริบ โดย
อางวาไมรูเห็นเปนใจดวย เปนปญหาขอเท็จจริงที่หลายคดี
ที่ศาลไมคืนให (ฎ.3649/2546, 3268/2548)

กรณีขอคืนไมได
ฎ. 1762/2548 ใสชื่อบุตรเปนเจาของ บิดาขอคืนของ
กลางไมได
ฎ.2105/2548 ปลอยปละใหคนอื่นเอารถไปบรรทุกเกิน
ฎ.2355/2548 แขวนกุญแจใหบุตรเขยเอารถไปบรรทุก
ถาน
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มาตรา ๕๖ (ใหม)
ผูใดกระทําความผิดที่มีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะ
ลงโทษจําคุกไมเกินหาปไมวาจะลงโทษปรับดวยหรือไมก็ตามหรือ
ลงโทษปรับ ถาปรากฏวาผูนั้น
( ๑) ไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือ
(๒) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือ
(๓) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวาหา
ป แลวมากระทําความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเปนความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

21

และเมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และ
สิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความ ผิด หรือการรูสึก
ความผิด และพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอัน
ควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการ
กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ไมวาจะเปน
โทษจําคุกหรือปรับ อยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งสองอยาง เพื่อให
โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนดแตตอง ไม
เกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุม
ความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไม ก็ได
22
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เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอตามควรแกกรณีได ดังตอไปนี้
( ๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพื่อเจา
พนักงานจะ ไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการประกอบ อาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน
(๒) ใหฝก หัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา
ความผิดในทํานองเดียวกันอีก
(๔) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทาง
รางกายหรือ จิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล
กําหนด
23

(๕) ใหเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
(๖) หามออกนอกสถานที่อยูอาศัย หรือหามเขาในสถานที่ใดในระหวาง
เวลาทีศ่ าลกําหนด ทั้งนี้ จะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่
สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางดวยก็ได
(๗) ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธอี ื่น
ใหแกผูเสียหาย ตามที่ผกู ระทําความผิดและผูเสียหายตกลงกัน
(๘) ใหแกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือชดใชคาเสียหายเพื่อการดังกลาว

24
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(๙) ใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาล
เห็นสมควรวาจะไมกอเหตุราย หรือกอใหเกิดภยันตรายแก
บุคคลอื่นหรือทรัพยสนิ
(๑๐) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข
ฟนฟู หรือปองกันมิให ผูก ระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาส
กระทําความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผูเสียหาย
ตามที่เห็นสมควร

25

เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคสองนั้น
ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอของผูกระทําความผิด
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการ
หรือเจาพนักงานวาพฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความ
ประพฤติของผูก ระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาล
เห็นสมควรศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสีย
ก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใดตามที่กลาวในวรรคสองที่ศาล
ยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได หรือถามีการกระทําผิดทัณฑ
บนใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
26
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รอการกําหนดโทษปรับ หลังแกมาตรา 56
ฎ. 1459/2560 พรบ.ภาพยนตร ม.82 ผูกระทําผิดตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีก
วันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท อยูในเกณฑที่จะรอการกําหนดโทษ
ปรับได เมื่อไมปรากฎวาจําเลยเคยไดรับโทษจําคุกมากอนเห็น
ควรใหโอกาสจําเลยกลับตัวเปนพลเมืองดีตอไป โดยรอการ
กําหนดโทษปรับใหแกจําเลย

ฎีการอการกําหนดโทษฐานผลิตพืชกระทอม
ฎ.1664/2560 พืชกระทอมที่ตมเสร็จและนํามาผสมกับ
ยาแกไอแลวนั้นมีปริมาตรเพียง 3,000 มิลลิลิตร ซึ่งเทากับ 3
ลิตร โดยไมปรากฏวาปริมาตร 3,000 มิลลิลติ รนั้นมีพชื
กระทอมผสมอยูเทาไร เมื่อไมปรากฏวาจําเลยทั้งสองเคย
กระทําความผิดมากอน กรณีมีเหตุสมควรรอการกําหนดโทษให
จําเลย
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จําเลยถูกฟองมาหลายกระทงในฟองเดียวกัน
กรณีนี้ตองดูโทษเปนรายกระทงไป ถาแตละ
กระทงจําคุกไมเกิน 5 ป แลวรอการลงโทษได
(ฎ 789/2524,1102/2525)

ลดโทษหนึ่งในสามแลวเหลือโทษเกิน ๕ ป
ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรอได
(ฎ.2682/2560)

ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หมายความวา
ตองไดรับโทษจําคุกจริงๆ ถาในคดีกอนศาลลงโทษ
จําคุก 3 เดือน แตโทษจําคุกรอไว 2 ป อยางนี้ไมถอื วา
ไดรับโทษจําคุกจริงๆ ศาลในคดีหลังรอซ้ําได เพราะไม
อยูในเงื่อนไขขอหามหรือที่พูดติดปากกันวา รอแลวรอ
อีกได (ฎ.1983/2497)
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คําวาไมปรากฏวาเคยไดรับโทษจําคุกมากอนนั้น คดีกอนนั้น
ตองถึงที่สุดแลว ถาคดีอยูระหวางอุทธรณ แมตัวจะถูกขังระหวาง
การพิจารณาอยูในเรือนจําก็ถือวายังไมปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา
กอน(ฎ. 6900 / 2544, 1925 / 2547)
หากปรากฏวาจําเลยเคยตองโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษ
ที่กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ ก็ยังรอลงโทษไดเพราะมาตรา 56
ยกเวนไว (ฎ. 715 / 2549)
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