คําแนะนําเกียวกับการสอบ
โดย อาจารย์อโนชา ชีวิตโสภณ

คําแนะนําในการเตรียมตัวสอบ
•1.สรุปสาระสําคัญไว้เองหรือขีดเส้นสาระสําคัญไว ้ทบทวน
•2.อ่านตัวบททุกครังทีตําราอ้างถึง ท่องจําก่อนวันสอบ
•3.สนใจและทบทวนฎีกาใหม่ๆ
•4.ฝึ กทําข้อสอบโดยไม่ดูธงคําตอบ

ควรจับเวลาในแต่ละข้อ
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คําแนะนําในการทําข้อสอบ
•1.ไม่ลอกโจทย์
•2.การกล่าวถึงตัวบท ต้องกล่าวชือกฎหมายในครังแรกโดยใช้ตวั

ย่อ เช่น ป.วิ.อ.มาตรา... เลขตัวบทต้องถูกต้อง ถ้าไม่แน่ใจให้
กล่าวแต่เนือหาเพราะเลขตัวบทไม่สาํ คัญเท่าเนือหา
•3.อธิบายหลักกฎหมาย

คําแนะนําในการทําข้อสอบ
•4.กรณีข ้อย่อยใช้หลักกฎหมายเดียวกัน กล่าวตัวบทและหลักกฎหมาย

รวมกันไว้ก่อนแยกตอบข้อย่อย
•5.โจทย์ไปไม่ถงึ ขอ้ กฎหมายใดไม่ตอ้ งพูดไปถึงเช่น ไม่มปี ระเด็นเรือง
ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั ก็ไม่ตอ้ งกล่าวถึง
•6.ต้องให้ความสําคัญกับทุกเรืองทีโจทย์กล่าวถึง เช่นเรืองนายสมชายยอม
ชดใช้แทนเงินให้ผูเ้ สียหายแทนจําเลยซึงเป็ นลูกน้องไปแล ้วต้องกล่าวว่าไม่มี
ผลทําให้ไม่เป็ นผูเ้ สียหาย
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คําแนะนําในการทําข้อสอบ
•7.ทําข้อใหม่ตอ้ งขึนหน้าใหม่ทกุ ครัง
•8.กรณีมหี ลายเล่ม อย่าทําผิดเล่ม
•9.อ่านโจทย์ให้ดี เช่น ผูร้ บั บุตรบุญธรรม ผูบ้ พ
ุ การี ผูส้ บื สันดาน

แล้วมุ่งประเด็นไปทีประเด็นทีโจทย์ถาม

คําแนะนําในการทําข้อสอบ
•10.ลายมือต้องอ่านง่าย
•11. อ่านข้อสอบทุกข้อและโน้ตย่อไว้ในข้อสอบก่อน ทําข้อทีทําได้

ก่อน ทําเครืองหมายไว้ว่าข้อไหนยังไม่ทาํ เพือกลับมาทําภายหลัง
•12. มีเวลาต้องกลับมาทบทวน
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ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ 1.โจทก์ฟ้องว่า จําเลยขับรถยนต์กระบะด้วยความประมาทชน

รถจักรยานยนต์ทนายตะวั
ี
นขับสวนทางมา เป็ นเหตุให้นายตะวันถึงแก่ความ
ตาย ขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 จําเลยให้การ
ปฏิเสธ ระหว่างพิจารณามารดาของผูต้ ายยืนคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ ศาล
ชันต้นอนุญาต ต่อมาก่อนสืบพยานมารดาของผูต้ ายยืนคําร้องขอให้จาํ เลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็ นค่าขาดไร้อปุ การะเลียงดู จํานวน 500,000 บาท
แก่ผรู ้ อ้ ง จําเลยให้การในคดีส่วนแพ่งว่า จําเลยไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้ อง
จึงไม่ตอ้ งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผรู ้ อ้ ง ขอให้ยกคําร้อง

ตัวอย่างข้อสอบ
•ศาลชันต้นพิจารณาแล ้วรับฟังข้อเท็จจริงตามฟ้ องและพิพากษาว่า

จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ให้จาํ คุก
จําเลย 2 ปี และให้จาํ เลยชําระค่าสินไหมทดแทนแก่ผูร้ อ้ งเป็ นเงิน
400,000 บาท จําเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยว่า
ข้อเท็จจริงรับฟังยุตติ ามคําพิพากษาศาลชันต้นซึงคู่ความไม่อทุ ธรณ์
โต้แย้งว่า ก่อนเกิดเหตุจาํ เลยขับรถยนต์กระบะแซงรถจักรยานยนต์คนั
หนึงลําเส้นแบ่งกึงกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถของผูต้ าย
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ตัวอย่างข้อสอบ
ํ นแบ่งกึงกลางถนนเข้าไปในช่อง
•ขณะเดียวกันผูต้ ายก็ขบั รถจักรยานยนต์ลาเส้

เดินรถของจําเลย เป็ นเหตุให้รถชนกัน เหตุจงึ เกิดจากความประมาทของทัง
จําเลยและผูต้ าย แม้ผูต้ ายมีส่วนประมาทด้วยก็ไม่ทาํ ให้จาํ เลยพ ้นความรับผิด
ไปได้ และไม่มเี หตุรอการลงโทษ จึงพิพากษายืน แต่ให้ยกคําร้องขอเข้าร่วม
เป็ นโจทก์และยกคําร้องขอค่าสินไหมทดแทนของผูร้ อ้ ง โจทก์ร่วมฎีกา
ี าร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์และ
•ให้วนิ ิจฉัยว่า คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ทยกคํ
คําร้องขอค่าสินไหมทดแทนของผูร้ อ้ งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคําตอบ
•กรณี คาํ ร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์
•ปัญหาต้องวินิจฉัยมีวา่ การทีผูต้ ายมีส่วนประมาทด้วยมีผลทําให้

มารดาของผูต้ ายไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมเป็ นโจทก์ในคดีนีหรือไม่ หลัก
กฎหมายทีต้องนํามาวินิจฉัย คือ บทบัญญัตเิ กียวกับผูเ้ สียหาย
ตาม ป.วิ.อ.มาตรา2(4) ,มาตรา 5 และบทบัญญัตเิ รืองสิทธิของ
ผูเ้ สียหายในการขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ตามมาตรา 30
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ธงคําตอบ
ั ญัติไว้
•ผูเ้ สียหายทีจะมีสทิ ธิต่าง ๆ ตาม ป.วิ.อ.นัน แม้มาตรา 2(4) จะไม่ได้บญ

โดยตรงว่า ผูเ้ สียหายตาม ป.วิ.อ. ต้องเป็ นผูเ้ สียหายโดยนิตินยั แต่ศาลฎีกาได้
วินิจฉัยไว้ในคําพิพากษาฎีกาเป็ นแนวบรรทัดฐานตลอดมาว่า การเป็ นผูเ้ สียหาย
โดยตรงตามมาตรา 2(4) ต้องเป็ น “ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั ” คือผูเ้ สียหายต้องไม่
มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนัน ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาท การที
ผูต้ ายมีส่วนประมาทด้วย ผูต้ ายจึงไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั ตาม มาตรา 2(4)
ทีจะมีสทิ ธิขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการตามมาตรา 30 ได้

ธงคําตอบ
•แม้มารดาของผูต้ ายซึงเป็ นบุพการีของผูต้ ายจะเป็ นผูม้ อี าํ นาจจัดการแทนผูต้ าย

ได้เนืองจากผูต้ ายถูกทําร้ายถึงแก่ความตายจากเหตุรถชนครังนีตามมาตรา 5(2)
ก็ตาม แต่การเข้าจัดการแทนนันจะต้องเป็ นกรณีทผูี เ้ สียหายโดยตรงมีสทิ ธิขอ
เข้าร่วมเป็ นโจทก์ได้เท่านัน เมือผูต้ ายไม่มสี ทิ ธิขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงาน
อัยการเพราะไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั มารดาของผูต้ ายย่อมไม่มอี าํ นาจจัดการ
แทนผูต้ ายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2) และไม่มอี าํ นาจเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั
พนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ. มาตรา 30
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ธงคําตอบ
•ปัญหานีเป็ นปัญหาข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรียบร้อย แม้

ไม่มคี ู่ความฝ่ ายใดยกขึนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มอี าํ นาจยกขึน
วินิจฉัยเองได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ทีศาลอุทธรณ์
ยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ของโจทก์ร่วมนันจึงชอบด้วย
กฎหมาย (เทียบคําพิพากษาฎีกาที 4461/2539)

ธงคําตอบ
•กรณี คําร้องขอค่าสินไหมทดแทน
•ปัญหาต้องวินิจฉัยมีวา่ ข้อเท็จจริงทีรับฟังได้ว่าผูต้ ายมีส่วนประมาท

ด้วยซึงทําให้ผูต้ ายไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตินยั นันมีผลทําให้มารดาของ
ผูต้ ายไม่มสี ทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1
หรือไม่
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ธงคําตอบ
•หลักกฎหมายทีต้องนํามาวินิจฉัยคือ บทบัญญัติเกียวกับผูเ้ สียหายตาม

ป.วิ.อ.มาตรา 2(4) ,มาตรา 5 และบทบัญญัติเรืองการเรียกค่าสินไหม
ทดแทนตาม มาตรา 44/1 ซึงเป็ นบทบัญญัตทิ มีี เจตนารมณ์จะช่วยให้ผู ้
ทีได้รบั ความเสียหายในทางแพ่งได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการได้รบั
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแพ่ง
เป็ นอีกคดีหนึง

ธงคําตอบ
•ข้อความตามมาตรา 44/1 ทีบัญญัติให้ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกค่า

สินไหมทดแทนได้ย่อมมีความหมายในตัวว่า หมายถึงผูท้ มีี สทิ ธิเรียกค่า
สินไหมทดแทน จึงมีความหมายทีแตกต่างขัดกับความหมายของ
ผูเ้ สียหายทีบัญญัติไว้ในมาตรา 2 (4) การตีความคําว่าผูเ้ สียหายตาม
มาตรา 44/1 จึงไม่ตอ้ งถือตามความหมายเช่นเดียวกับมาตรา 2 (4)
ทังนีเป็ นไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 1
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ธงคําตอบ
•การทีจําเลยขับรถยนต์กระบะด้วยความประมาทชนรถจักรยานยนต์ที

ผูต้ ายขับเป็ นเหตุให้ผูต้ ายถึงแก่ความตาย จึงเป็ นการทําละเมิด ผูร้ อ้ ง
เป็ นมารดาของผูต้ ายซึงผูต้ ายมีหน้าทีต้องอุปการะเลียงดูตามกฎหมาย
จึงมีสทิ ธิเรียกค่าขาดไร้อปุ การะจากจําเลยในฐานะผูท้ ได้
ี รบั ความ
เสียหายโดยตัวเองตาม ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรคสาม และมาตรา
1463 ผูร้ อ้ งจึงเป็ นผูม้ สี ทิ ธิจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจําเลยได้ ตาม
มาตรา 44/1

ธงคําตอบ
•ส่วนความประมาทของผูต้ ายทีมีส่วนร่วมประมาทด้วยนันเป็ นข้อเท็จจริงทีจะ

นํามาใช้ประกอบดุลพินิจในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนเท่านัน ไม่ทาํ ให้สทิ ธิ
ของผูร้ อ้ งทีจะขอให้จาํ เลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหมดไป ดังนัน แม้การที
ผูต้ ายมีส่วนประมาทด้วยทําให้ผูต้ ายไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั และมีผลทําให้
ผูต้ ายไม่ใช่ผเู ้ สียหายตาม ป.วิ.อ. ก็ตาม แต่หามีผลทําให้มารดาของผูต้ ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.44/1 ไม่ ทีศาลอุทธรณ์ยกคําร้องขอค่า
สินไหมทดแทนของมารดาของผูต้ าย จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัตดิ งั กล่าว (เทียบ
คําพิพากษาฎีกาที 5400/2560 ประชุมใหญ่)
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ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ 2. นางหนึงนํารถยนต์ไปว่าจ้างให้นายสมชายทีอู่สมชายการช่างซ่อม

โดยตกลงค่าซ่อมเป็ นจํานวน 10,000 บาท ในระหว่างทีซ่อมรถยนต์อยู่
นัน นายสองกับนายสามลูกจ้างของนายสมชายอยากได้เงินไปเทียว
ต่างจังหวัดกันจึงแอบติดต่อกับนางหนึงหลอกหลวงนางหนึงว่า อู่สมชาย
การช่างคิดค่าอะไหล่รถยนต์เพิมเติมอีกเป็ นจํานวน 5,000 บาทและให้
ตนมาขอรับเงินไปซืออะไหล่ นางหนึงหลงเชือจึงยินยอมจ่ายเงินจํานวน
ดังกล่าวแก่นายสองกับนายสาม

ตัวอย่างข้อสอบ
•เมือถึงวันรับมอบรถยนต์หลังจากซ่อมเสร็จแล ้ว นางหนึงจึงทราบว่าถูก

นายสองกับนายสามร่วมกันหลอกหลวง นายสมชายเห็นว่านายสองกับ
นายสามเป็ นลูกจ้างทีทํางานให้ตนมานานจึงยินยอมชําระเงิน 5,000 บาท
ให้แก่นางหนึง โดยคิดค่าซ่อมจากนางหนึงเพียง 5,000 บาท อย่างไรก็
ตามนางหนึงยังคงรูส้ กึ โกรธเคืองทีถูกหลอกลวงจึงไปร้องทุกข์ต่อเจ้า
พนักงานสอบสวนให้ดาํ เนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง
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ตัวอย่างข้อสอบ
•โดยระบุในคําร้องทุกข์วา่ นายสองเป็ นผูห้ ลอกหลวงเอาเงินของตนไป

และประสงค์ให้ดาํ เนินคดีแก่นายสองจนถึงทีสุด ทังนีในคําร้องทุกข์
ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงนายสามแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนรับคําร้อง
ทุกข์ และทําการสอบสวนแล้วได้ความว่านายสองกับนายสามร่วมกัน
หลอกลวงนางหนึง ต่อมาพนักงานอัยการฟ้ องนายสองกับนายสามต่อ
ศาลชันต้นในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
341

ตัวอย่างข้อสอบ
•ให้วนิ ิจฉัยว่า
•ก.

นางหนึงมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ให้ดาํ เนินคดีแก่นายสองกับนายสามหรือไม่
•ข. พนักงานอัยการมีอาํ นาจฟ้ องนายสองกับนายสามหรือไม่ เพียงใด
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ธงคําตอบ
• ก) บุคคลซึงได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐาน

หนึงตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 2(4) เท่านันทีมีสทิ ธิ
ร้องทุกข์เพือให้ดาํ เนินคดีแก่ผกู ้ ระทําความผิดในคดีความผิดต่อส่วนตัวตาม
มาตรา 3(1) ได้ ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
เป็ นความผิดต่อส่วนตัว บุคคลผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการกระทําความผิดดัง
กล่าวคือ ผูท้ ถูี กหลอกหลวงและต้องเสียหายในทางทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
ในทางทรัพย์สนิ จากการถูกหลอกหลวงนัน

ธงคําตอบ
•การทีนายสองกับนายสามหลอกหลวงนางหนึงว่าอู่สมชายการช่างให้นายสองกับ

นายสามมาขอรับเงิน 5,000 บาท จากนางหนึงไปซืออะไหล่ทงที
ั ไม่เป็ นความ
จริง ทําให้นางหนึงหลงเชือและมอบเงินจํานวนดังกล่าวให้ไป นางหนึงย่อมเป็ น
ผูเ้ สียหายจากการกระทําความผิดนัน ถึงแม้นายสมชายจะรับเงินค่าซ่อมอีก
เพียง 5,000 บาทและมอบรถยนต์ทซ่ี อมให้นางหนึงไปก็เป็ นเรืองระหว่างนาง
หนึงกับนายสมชายไม่เกียวกับทีนายสองกับนายสามหลอกหลวงนางหนึงและ
รับเงินไป ไม่มผี ลทําให้นางหนึงผูถ้ กู หลอกหลวงหลุดพ้นจากการเป็ นผูเ้ สียหาย
นางหนึงจึงมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ให้ดาํ เนินคดีแก่นายสองและนายสามตามบทบัญญัติ
ข้างต้น (เทียบเคียงฎ. 2600/2516)

12

ธงคําตอบ
•ข) ความผิดฐานฉ้อโกงเป็ นความผิดต่อส่วนตัว หากไม่มกี ารร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย พนักงานสอบสวนไม่มี
อํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา
121 วรรคสอง แม้ทาํ การสอบสวนไปก็เป็ นการสอบสวนโดยไม่มอี าํ นาจ
จึงเป็ นการสอบสวนทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือไม่ได้วา่ มีการสอบสวนใน
ความผิดนันแล ้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มอี าํ นาจฟ้ องตาม
มาตรา 120

ธงคําตอบ
•โดยการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 2(7)

ผูเ้ สียหายต้อง
มีเจตนาให้ผูก้ ระทําความผิดได้รบั โทษ ในกรณีทมีี ผูร้ ่วมกระทํา
ความผิดหลายคนและผูเ้ สียหายรูต้ วั ผูก้ ระทําความผิดทังหมดแล้ว หาก
ผูเ้ สียหายร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตวั ผูร้ ่วมกระทําความผิดคนใดก็ถอื ว่า
ไม่มเี จตนาให้ผูก้ ระทําความผิดคนนันได้รบั โทษ
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ธงคําตอบ
•เมือนางหนึงทราบดีอยู่แลว้ ว่า นายสองกับนายสามเป็ นบุคคลทีร่วมกัน

กระทําความผิดต่อตน แต่กลับกล่าวถึงเฉพาะนายสองเท่านันโดยไม่
กล่าวพาดพิงถึงนายสามเลยเท่ากับนางหนึงไม่มเี จตนาดําเนินคดีแก่นาย
สาม การร้องทุกข์ของนางหนึงจึงไม่คลอบคลุมถึงนายสามด้วย ถือไม่ได้
ว่านางหนึงร้องทุกข์ให้ดาํ เนินคดีแก่นายสาม พนักงานอัยการจึงมี
อํานาจฟ้ องเฉพาะนายสอง แต่ไม่มอี าํ นาจฟ้ องนายสาม (เทียบเคียงคํา
พิพากษาฎีกาที 3343/2536)

ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ 3.

นายจันทร์ใช้อาวุธปื นยิงใส่นายอังคารกับนายพุธเป็ นเหตุให้นาย
อังคารถึงแก่ความตายทันที ส่วนนายพุธได้รบั บาดเจ็บตามร่างกายหลาย
แห่ง โดยยังสามารถขยับเขยือนร่างกายได้และมีสติสมั ปชัญญะ
ครบถ้วน แต่แพทย์สงห้
ั ามไม่ให้ทาํ งานและให้พกั รักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล ต่อมาพนักงานอัยการฟ้ องนายจันทร์ในความผิดฐานฆ่า
นายอังคารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และฐานพยายาม
ฆ่านายพุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80

14

ตัวอย่างข้อสอบ
•ในระหว่างทีพักรักษาตัวทีโรงพยาบาล นายพุธรูส้ กึ เครียดทีต้องพัก

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทําให้ไม่ได้ทาํ งานหาเงินมาชดใช้หนีพนันบอล
ของตนจึงตัดสินใจผูกคอตาย
•หากท่านเป็ นผูพ้ พิ ากษาในคดีดงั กล่าวจะสังคําร้องทียืนต่อศาลในวันนัด
สืบพยานในกรณีต่อไปนี อย่างไร

ตัวอย่างข้อสอบ
•ก.นางพฤหัส ผูร้ บั บุตรบุญธรรมของนายอังคารยืนคําร้องขอเข้าร่วมเป็ น

โจทก์กบั พนักงานอัยการในความผิดฐานฆ่านายอังคาร
•ข.นางศุกร์ ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพุธยืนคําร้องขอเข้าร่วม
เป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการในข้อหาพยายามฆ่านายพุธ
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ธงคําตอบ
ี จิ ารณาความอาญา มาตรา 5(2)
•ตามประมวลกฎหมายวิธพ

ผูม้ อี าํ นาจ
จัดการแทนผูเ้ สียหายตามมาตรา 2(4) ทีจะมีสทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอเข้าร่วม
เป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการตามมาตรา 3(2) และมาตรา 30 นัน ต้อง
เป็ นบุพการี ผูส้ บื สันดาน สามีหรือภริยาของผูเ้ สียหายเฉพาะแต่ใน
ความผิดอาญาซึงผูเ้ สียหายถูกทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถ
จัดการเองได้

ธงคําตอบ
• ก) กรณีทนายอั
ี งคารถูกนายจันทร์ใช้อาวุธปื นยิงจนถึงแก่ความตาย

นายอังคารเป็ นผูเ้ สียหายจากการกระทําความผิดของนายจันทร์โดยเป็ น
กรณีทนายอั
ี งคารถูกทําร้ายจนถึงแก่ความตายซึงไม่สามารถจัดการได้
ด้วยตนเอง บุพการี ผูส้ บื สันดาน สามีหรือภริยาของนายอังคารย่อม
สามารถเข้ามาจัดการแทนได้ตามมาตรา 5(2) และมาตรา 3(2)
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ธงคําตอบ
•แต่นางพฤหัสเป็ นเพียงผูร้ บั บุตรบุญธรรมหาใช่บุพการีของนายอังคารตาม

มาตรา 5(2) โดยผูร้ บั บุตรบุญธรรมเป็ นเพียงผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามมาตรา
1598/28 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทเกี
ี ยวพันกันทางกฎหมาย
ไม่ได้เกียวพันกันทางสายเลือดตามความเป็ นจริงเสมือนบุพการีกบั ผูส้ บื สันดาน
ดังนัน นางพฤหัสจึงไม่อาจยืนคําร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
เพือจัดการแทนนายอังคารตามมาตรา 5(2) มาตรา 3(2) และมาตรา 30 ได้
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที 956/2509, 294/2538)
•หากข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ พิ ากษาจะสังยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ของนางพฤหัส

ธงคําตอบ
ี ธถูกนายจันทร์ใช้อาวุธปื นยิงแล้วนายพุธไม่ถงึ แก่ความตาย
• ข) กรณีทนายพุ

และยังสามารถเคลือนไหวร่างกาย อีกทังยังมีสติสมั ปชัญญะครบถ้วน ย่อม
ไม่เป็ นไปตามเงือนไขในมาตรา 5(2) ทีจะให้มีบคุ คลตามทีกําหนดมาจัดการ
แทนได้ เพราะมิใช่กรณีทนายพุ
ี ธถูกทําร้ายจนถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่
สามารถจัดการเองได้ เมือหลังเกิดเหตุนายพุธยังสามารถจัดการคดีอาญาได้
ด้วยตนเองแม้ต่อมา นายพุธถึงแก่ความตายทําให้ไม่สามารถจัดการคดีดว้ ย
ตนเองได้อกี ต่อไปก็เป็ นการตายเพราะผูกคอตาย -
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ธงคําตอบ
• ซึงไม่ใช่ผลโดยตรงหรือเกียวเนืองมาจากการถูกนายจันทร์ยงิ แต่อย่างใด

จึงไม่ใช่
กรณีตามมาตรา 5(2) ทีกําหนดให้มกี ารจัดการแทนผูเ้ สียหายได้เฉพาะความผิดอาญา
ทีผูเ้ สียหายถูกทําร้ายหรือตายจนไม่สามารถจัดการเองได้เท่านัน ดังนัน แม้นางศุกร์
เป็ นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพุธซึงเป็ นบุคคลตามทีกําหนดไว้ในมาตรา
5(2) ก็มอิ าจยืนคําร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการเพือจัดการแทนนายพุธ
ได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่าว (เทียบเคียง ฎ. 8357/2550)
• หากข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ พิ ากษาจะสังยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ของนางศุกร์

ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ 4. นายดําจงใจขับรถกระบะพุ่งชนนายแดงขณะทีนายแดงขับรถยนต์ของ

ตนอยู่บนถนนเพราะนายดําโกรธเคืองนายแดงทีมาเกียวพาราสี ภริยาของตน
เป็ นเหตุให้นายแดงได้รบั บาดเจ็บสาหัสจนสลบไป หลังจากเกิดเหตุแล้วกระเป๋ า
เงินของนายแดงซึงมีเงินอยู่ 5,000 บาท ทีนายแดงวางไว้บนเบาะรถยนต์หายไป
ต่อมาพนักงานอัยการฟ้ องนายดําในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์รถยนต์ของ
นายแดงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 และความผิดฐานทําร้าย
ร่างกายนายแดงเป็ นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส ตาม มาตรา 297
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ตัวอย่างข้อสอบ
• หากท่านเป็ นผูพ้ พิ ากษาศาลชันต้นในคดีดงั กล่าว

ท่านจะสังคําร้องทียืนต่อศาลก่อน

วันนัดสืบพยานในกรณีต่อไปนีอย่างไร
• ก.บริษทั มงคลประกันภัย จํากัด ยืนคําร้องขอค่าสินไหมทดแทนในฐานะทีเป็ นผูร้ บั
ประกันภัยรถยนต์ของนายแดงอ้างว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นายแดงจนเสร็จ
สินแล ้วจึงรับช่วงสิทธิจากนายแดงมาขอให้นายดําชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
• ข.นายแดงยืนคําร้องขอให้นายดําชดใช้ค่ารักษาพยาบาลทีตนได้รบั บาดเจ็บ และขอให้
นายดําชดใช้เงิน 5,000 บาท ทีหายไปแก่ตนด้วย

ธงคําตอบ
ี กงานอัยการเป็ นโจทก์ ถ้าผูเ้ สียหายมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกค่าสินไหม
•ในคดีทพนั

ทดแทนเพราะเหตุได้รบั อันตรายแก่ร่างกาย หรือได้รบั ความเสียหายในทาง
ทรัพย์สนิ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผูเ้ สียหายจะยืนคําร้อง
ต่อศาลทีพิจารณาคดีอาญาขอให้บงั คับจําเลยให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคหนึง แต่คาํ
ร้องดังกล่าวจะมีคาํ ขอประการอืนทีมิใช่คาํ ขอบังคับให้จาํ เลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได้ ตาม
มาตรา 44/1 วรรคสาม
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ธงคําตอบ
ื าร้องตามมาตรา 44/1 ต้องเป็ นบุคคลทีได้รบั ความ
•ก) ผูม้ สี ทิ ธิยนคํ

เสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญาในคดีนนโดยตรงตามมาตรา
ั
2(4) และมีสทิ ธิเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทนจากผูก้ ระทําความผิดในมูล
หนีละเมิดเท่านัน บริษทั มงคลประกันภัย จํากัด มิใช่เป็ นผูไ้ ด้รบั ความ
เสียหายจากความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 358 โดยตรง และไม่ใช่ผูท้ ถูี กกระทําละเมิดซึงจะมีสทิ ธิเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากผูก้ ระทําความผิด -

ธงคําตอบ
•เพียงแต่อา้ งสิทธิในฐานะผูร้ บั ประกันภัยรถยนต์ของนายแดงทีถูกนาย

ดําทําให้ทรัพย์เสียหายและได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายแดง
ผูร้ บั ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล ้วรับช่วงสิทธิของนายแดงมาใช้
สิทธิไล่เบียเอาจากนายดําเท่านัน ความเสียหายของบริษทั มงคล
ประกันภัย จํากัดทีอ้างว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปนันจึงเกิดขึนจาก
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย มิใช่เกิดขึนจากการกระทําความผิด
ฐานทําให้เสียทรัพย์ซงเป็
ึ นความผิดอาญาตามฟ้ อง
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ธงคําตอบ
•สิทธิเรียกร้องในส่วนนีจึงมิได้เกิดขึนจากสิทธิเรียกร้องในมูลหนีละเมิด

บริษทั มงคลประกันภัย จํากัดจึงไม่มสี ทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 44/1 แต่ประการใด (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาที
880/2555)
•หากข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ พ
ิ ากษาจะสังยกคําร้องขอค่าสินไหมทดแทนของ
บริษทั มงคลประกันภัย จํากัด

ธงคําตอบ
•ข) เมือนายแดงเป็ นบุคคลทีได้รบั บาดเจ็บจากการกระทําของนายดํา

ย่อมเป็ นบุคคลทีได้รบั ความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานทําร้าย
ร่างกายจนได้รบั อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297
ซึงเป็ นความผิดตามฟ้ องและเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากนายแดงในมูลหนีละเมิด นายแดงจึงสามารถยืนคําร้องขอค่า
รักษาพยาบาลได้ตามมาตรา 44/1 วรรคหนึง
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ธงคําตอบ
•ส่วนทีนายแดงขอให้นายดําชดใช้เงิน 5,000 บาท ทีหายไปด้วยนัน เมือ

พนักงานอัยการไม่ได้ฟ้องจําเลยในความผิดฐานใดทีเกียวกับเงินดังกล่าว คํา
ร้องขอค่าสินไหมทดแทนในส่วนนีของนายแดงจึงมิใช่คาํ ขอบังคับให้จาํ เลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลยใน
คดีอาญา นายแดงจึงไม่มสี ทิ ธิยนคํ
ื าร้องดังกล่าว ตามมาตรา 44/1 วรรคสาม
(เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาที 6258/2559)
•หากข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ พิ ากษาจะสังรับคําร้องขอค่าสินไหมทดแทนของนายแดง
เฉพาะทีขอค่ารักษาพยาบาลเท่านัน

ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ 5. นายเอ มีเจตนาฆ่านายบีจงึ ใช้อาวุธปื นยิงนายบี กระสุนปื นถูก

นายบี และพลาดไปถูกนายซี เป็ นเหตุให้นาย บีกบั นายซีถงึ แก่ความ
ตายซึงเป็ นการกระทํากรรมเดียวกัน หลังเกิดเหตุ นายดี บิดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของนายบีฟ้องนายเอต่อศาลชันต้นในความผิดฐานฆ่า
ผูอ้ นตามประมวลกฎหมายอาญา
ื
มาตรา 288 เป็ นคดีทหนึ
ี ง
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ตัวอย่างข้อสอบ
ี งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้น
•ในระหว่างทีคดีทหนึ

นายอี
บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายซีฟ้องนายเอต่อศาลชันต้นเดียวกัน
ในความผิดฐานฆ่าผูอ้ นตามมาตรา
ื
288 เป็ นคดีทสอง
ี ศาลชันต้นรับ
ฟ้ องคดีทสองไว้
ี
พจิ ารณาพิพากษา

•

ตัวอย่างข้อสอบ
•ให้วนิ ิจฉัยว่า
•ก.

การทีศาลชันต้นรับฟ้ องคดีทสอง
ี ไว้พิจารณาพิพากษานันชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด
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ตัวอย่างข้อสอบ
•ข.

หากต่อมาศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ องคดีทสองโดยวิ
ี
นจิ ฉัยว่า คํา
ฟ้ องของนายอีเป็ นฟ้ องทีเคลือบคลุมเพราะบรรยายฟ้ องไม่เข้า
หลักเกณฑ์และเงือนไขตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 158(5) ดังนี ศาลจะยังสามารถพิจารณาพิพากษาคดีทหนึ
ี งทีนาย
ดีฟ้องนายเอต่อศาลอาญาในความผิดฐานฆ่าผูอ้ นตามมาตรา
ื
288 ซึงยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลต่อไปได้หรือไม่ เพราะเหตุผลใด

ธงคําตอบ
•ก) ในคดีอาญาทีมีผูเ้ สียหายหลายคน แม้จะมีผูเ้ สียหายคนหนึงฟ้ องผูก้ ระทํา

ความผิดก่อนแล้วก็ตาม ผูเ้ สียหายก็มสี ทิ ธิฟ้องผูก้ ระทําความผิดได้อกี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาตรา 28(2) มาตรา 3(2) และมาตรา
2(4) โดยไม่มบี ทบัญญัตหิ า้ มผูเ้ สียหายคนอืนฟ้ องผูก้ ระทําผิดอีกเนืองจาก
อํานาจฟ้ องคดีของผูเ้ สียหายแต่ละคนเป็ นอิสระต่างหากจากกันแม้การกระทํา
ความผิดของจําเลยจะเป็ นกรรมเดียวกันก็ตาม
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ธงคําตอบ
•ทังนี แม้ตามมาตรา 15 ให้นาํ บทบัญญัติเรืองฟ้ องซ้อนตามมาตรา 173

วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับ
ในคดีอาญาโดยอนุ โลม แต่บทบัญญัตดิ งั กล่าวก็หา้ มเฉพาะโจทก์ในคดี
เดิมมิให้ฟ้องจําเลยในเรืองเดียวกันเท่านัน ดังนัน นายอีผูม้ อี าํ นาจ
จัดการแทนของนายซีตามมาตรา 5(2) จึงมีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาแก่นาย
เอได้ แม้นายดีผูม้ อี าํ นาจจัดการแทนของนายบีตามมาตรา 5(2) จะฟ้ อง
คดีอาญาแก่นายเอไว้ก่อนหน้านันแล ้วก็ตาม

ธงคําตอบ
•เมือนายอียงั ไม่เคยฟ้ องนายเอต่อศาลชันต้นในคดีนมาก่
ี อน ทังก็ไม่อาจ

ถือว่าการฟ้ องของนายดีเป็ นการฟ้ องคดีแทนนายอีได้ ฟ้ องของนายอีจงึ
มิใช่ฟ้องซ้อนกับฟ้ องของนายดีแต่อย่างใด การทีศาลรับฟ้ องคดีทสอง
ี
ของนายเอฟไว้พจิ ารณาพิพากษาคดีจงึ ชอบด้วยกฎหมาย (เทียบเคียงคํา
พิพากษาฎีกาที 769/2535)
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ธงคําตอบ
•ข) สิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปเมือมีคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาด

ในความผิดซึงได้ฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 39(4) เมือมีคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึงได้ฟ้อง
หมายถึง ศาลต้องวินิจฉัยพิพากษาในเนือหาของความผิดทีได้ฟ้องแล ้ว
เท่านัน หากยังมิได้วนิ ิจฉัยในเนือหาของความผิดทีได้ฟ้อง สิทธินาํ
คดีอาญามาฟ้ องก็ยงั ไม่ระงับ

ธงคําตอบ
ี
องจากฟ้ องของนายอีเป็ นฟ้ อง
•การทีศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ องคดีทสองเนื

เคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยมาตรา 158(5) เท่ากับศาลวินิจฉัยเฉพาะการบรรยาย
ฟ้ องเท่านัน ยังมิได้วนิ ิจฉัยในเนือหาของความผิดจึงไม่ใช่กรณีศาลมีคาํ
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดทีได้ฟ้องแล้วตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว สิทธินาํ
คดีอาญามาฟ้ องนายเอยังไม่ระงับไป คดีทนายดี
ี ฟ้องนายเอต่อศาลอาญาในคดี
ทีหนึงซึงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจึงยังสามารถดําเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปได้ ( เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาที 1970/2521)
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ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ ๖. พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยต่อศาลอาญาขอให้ลงโทษฐาน

กระทําชําเราเด็กหญิงสดใส อายุ ๑๓ ปี เศษ ซึงมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิง
สดใสยินยอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ และฐานข่มขืน
กระทําชําเรานางสาวสี อายุ ๑๗ ปี เศษ ซึงมิใช่ภริยาของตนโดยใช้กาํ ลัง
ประทุษร้ายเป็ นเหตุให้นางสาวสีได้รบั บาดเจ็บต้องพักรักษาตัวทีโรงพยาบาล
เป็ นเวลา ๑ เดือน และนางสาวสีไม่ยนิ ยอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๒๗๖

ตัวอย่างข้อสอบ
•ระหว่างพิจารณา นางสวยซึงเป็ นมารดาของเด็กหญิงสดใส และนายสม บิดา

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของนางสาวสีซงได้
ึ เลียงดูนางสาวสีร่วมกับมารดา ยืน
คําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการ ศาลอาญามีคาํ สังว่า เด็กหญิง
สดใสยินยอมให้จาํ เลยกระทําชําเราจึงไม่ใช่ผูเ้ สียหาย ให้ยกคําร้องของนางสวย
และมีคาํ สังอนุ ญาตให้นายสมเข้าร่วมเป็ นโจทก์ได้
•ให้วนิ ิจฉัยว่า คําสังของศาลอาญาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพียงใด
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ธงคําตอบ
•กรณี นางสวย ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราเด็กหญิงตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึง บัญญัตใิ ห้ผูก้ ระทําชําเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน
๑๕ ปี ซึงมิใช่ภริยาของตน มีความผิดโดยไม่คาํ นึงถึงว่าเด็กหญิงนันจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ดังนันแม้เด็กหญิงยินยอมก็มไิ ด้หมายความว่าเด็กหญิงนันมีส่วน
ร่วมในการกระทําความผิดด้วย เมือเด็กหญิงสดใสถูกระทําชําเรา แม้เด็กหญิง
สดใสยินยอมก็ถอื เป็ นบุคคลผูไ้ ด้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําความผิด
ข้อหานีตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๒(๔)

ธงคําตอบ
•นางสวยซึงเป็ นมารดาในฐานะผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงสดใสย่อมมี

อํานาจจัดการแทนเด็กหญิงสดใสตามมาตรา ๕(๑) และมีสทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอเข้า
ร่วมเป็ นโจทก์ในความผิดข้อหานีได้ตามมาตรา ๓(๒) และมาตรา ๓๐
•คําสังศาลทีให้ยกคําร้องของนางสวยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาที
๔๑๔๗/๒๕๕๐,๓๕๕๔/๒๕๖๑)
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ธงคําตอบ
•กรณี นายสม นางสาวสีเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการข่มขืนกระทํา

ชําเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ จึงเป็ นผูเ้ สียหาย
โดยตรงตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๒(๔) แต่
นายสมเป็ นบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายของนาสาวสีจงึ ไม่ใช่ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมทีจะมีอาํ นาจจัดการแทนนางสาวสีตามมาตรา ๕(๑)

ธงคําตอบ
•และไม่ใช่กรณีนางสาวสีถกู ทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเอง

ได้ตามมาตรา ๕(๒) นายสมจึงไม่มอี าํ นาจจัดการแทนนางสาวสีได้
•คําสังศาลอาญาทีอนุญาตให้นายสมเข้าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการจึงไม่
ชอบ (คําพิพากษาฎีกาที ๖๓๐๖/๒๕๔๕)

29

ตัวอย่างข้อสอบ
ื องจําเลยต่อศาลอาญาว่า
•ข้อ ๗. พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ยนฟ้

จําเลย
ชิงทรัพย์สร้อยคอทองคําหนัก ๑ บาท ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท ของนางสาว
ราตรี ผูเ้ สียหายโดยชกท้องของผูเ้ สียหายหลายครังเป็ นเหตุให้ผูเ้ สียหาย
ได้รบั อันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓๙ และขอให้สงจํ
ั าเลยคืนหรือใช้ราคาสร้อยคอทองคําเป็ นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาทแก่ผูเ้ สียหาย

ตัวอย่างข้อสอบ
•ก่อนเริมสืบพยานโจทก์ นางสาวราตรี ยืนคําร้องต่อศาลทีพิจารณาคดีอาญา

ดังกล่าวว่า จําเลยชิงสร้อยคอทองคําราคา ๒๐,๐๐ บาท ของผูเ้ สียหายไปและ
ผูเ้ สียหายถูกจําเลยชกได้รบั บาดเจ็บทีท้อง ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็ นเงิน
๕,๐๐๐ บาท ขอให้บงั คับจําเลยคืนหรือใช้ราคาสร้อยคอทองคําเป็ นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเงิน ๕,๐๐๐ บาท แก่
ผูเ้ สียหาย
ิ ากษาศาลอาญาทีพิจารณาคดีนจะรั
ี บคําร้องของ
•ให้วนิ ิจฉัยว่า ถ้าท่านเป็ นผูพ้ พ
ผูเ้ สียหายไว้พจิ ารณาหรือไม่ เพียงใด
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ธงคําตอบ
ี นคดีอาญาทีพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ และนางสาวราตรีเป็ นผูเ้ สียหายที
•คดีนเป็
ได้รบั ความเสียหายในทางทรัพย์สนิ และได้รบั อันตรายแก่ร่างกายอัน
เนืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลยจึงมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกร้องเอาค่าสินไหม
ทดแทนจากจําเลย เมือผูเ้ สียหายยืนคําร้องต่อศาลอาญาซึงเป็ นศาลทีพิจารณา
คดีอาญาก่อนเริมสืบพยานโจทก์ และคําร้องของผูเ้ สียหายได้แสดงรายละเอียด
ตามสมควรเกียวกับความเสียหายและจํานวนค่าสินไหมทดแทนทีเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึงและวรรค
สอง

ธงคําตอบ
•ศาลจึงต้องรับคําร้องของผูเ้ สียหายในส่วนทีขอให้บงั คับจําเลยใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผูเ้ สียหาย
•สําหรับคําร้องในส่วนทีขอให้จาํ เลยคืนหรือใช้ราคาสร้อยคอทองคํานัน
พนักงานอัยการได้มคี าํ ขอให้จาํ เลยคืนหรือใช้ราคาแทนผูเ้ สียหายแล ้ว ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ผูเ้ สียหายจึงยืนคําร้อง
เพือเรียกทรัพย์สนิ หรือราคาทรัพย์อกี ไม่ได้ ตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคท้าย ศาล
จึงต้องสังไม่รบั คําร้องของผูเ้ สียหายในส่วนนี (คําพิพากษาฎีกาที ๒๑๕๐๒/
๒๕๕๖)
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ธงคําตอบ
•ถ้าข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ พิ ากษาศาลอาญาทีพิจารณาคดีนีจะรับคําร้องของผูเ้ สียหาย

ในส่วนทีขอให้บงั คับจําเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้ สียหายไว้พิจารณา แต่จะ
ไม่รบั คําร้องของผูเ้ สียหายในส่วนทีขอให้จาํ เลยคืนหรือใช้ราคาสร้อยคอทองคํา

ตัวอย่างข้อสอบ
• ข้อ ๘.พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องจําเลยต่อศาลอาญาในความผิดฐานลัก

รถจักรยานยนต์ของนายจันทร์ทให้
ี นายตะวันเช่าซือไปในขณะทีรถจอดอยู่ภายใน
บา้ นพักของของนายตะวัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕
ภายหลังจากศาลอาญามีคาํ สังประทับฟ้ องไว้พจิ ารณาแล ้ว นายตะวันยืนฟ้ องจําเลยใน
ความผิดฐานเดียวกันอีก จําเลยให้การต่อสูค้ ดีนว่ี า นายตะวันไม่ใช่ผูเ้ สียหาย ไม่มี
อํานาจฟ้ อง ทังพนักงานอัยการได้ยนฟ้
ื องตนในความผิดเดียวกันนันไว้ก่อนแล ้ว ฟ้ อง
ของนายตะวันจึงเป็ นฟ้ องซ้อนกับฟ้ องของพนักงานอัยการ ขอให้ยกฟ้ อง
•
ให้วนิ จิ ฉัยว่า คําให้การของจําเลยฟังขึนหรือไม่ เพียงใด
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ธงคําตอบ
•กรณี ขอ้ ต่อสูว้ ่านายตะวันไม่ใช่ผูเ้ สียหาย ความผิดฐานลักทรัพย์นอกจาก

กฎหมายจะมุง่ คุม้ ครองเจ้าของกรรมสิทธิแล้ว ยังให้ความคุม้ ครองแก่ผู ้
ครอบครองดูแลทรัพย์เหล่านัน แม้นายตะวันไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ
รถจักรยานยนต์ทจํี าเลยลักไปแต่เมือนายตะวันเป็ นผูเ้ ช่าซือซึงเป็ นผู ้
ครอบครองรถจักรยานยนต์ทจํี าเลยลักไป นายตะวันถือเป็ นบุคคลผูไ้ ด้รบั
ความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ดว้ ยจึงเป็ นผูเ้ สียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๒(๔) และมีอาํ นาจฟ้ องคดีนี
(คําพิพากษาฎีกาที ๒๑๓๒/๒๕๔๘,เทียบคําพิพากษาฎีกาที ๔๘๐/๒๕๕๕)

ธงคําตอบ
•ส่วนข้อต่อสูว้ ่าฟ้ องของนายตะวันเป็ นฟ้ องซ้อนนัน ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามีบทบัญญัตเิ รืองอํานาจฟ้ องของพนักงานอัยการ กับ
ผูเ้ สียหายไว้ใน มาตรา ๒๘ ว่า บุคคลทีมีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาต่อศาล ได้แก่
(๑) พนักงานอัยการ (๒)ผูเ้ สียหาย โดยไม่มบี ทมาตราใดบัญญัตหิ า้ มมิให้
พนักงานอัยการฟ้ องเมือผูเ้ สียหายฟ้ องแล้ว หรือห้ามผูเ้ สียหายฟ้ องเมือ
พนักงานอัยการฟ้ องไว้ก่อน อํานาจฟ้ องของพนักงานอัยการและของผูเ้ สียหาย
จึงเป็ นอํานาจฟ้ องทีมีอสิ ระจากกัน
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ธงคําตอบ
•และเมือประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาบัญญัตไิ ว้แล้ว จึงไม่อาจนํา

บทบัญญัติเรืองฟ้ องซ้อนในประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาใช้ใน
กรณีนีโดยอาศัยมาตรา ๑๕ ได้ดงั นัน แม้พนักงานอัยการฟ้ องคดีไว้ก่อนแล้ว
นายตะวันซึงเป็ นผูเ้ สียหายย่อมเป็ นบุคคลทีมีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญาต่อศาลตาม
บทบัญญัติดงั กล่าวได้ ฟ้ องของนายตะวันจึงไม่เป็ นฟ้ องซ้อนกับฟ้ องของ
พนักงานอัยการ (เทียบคําพิพากษาฎีกาที ๑๖๔๖-๑๖๔๙ /๒๕๑๕)
ึ งสองข้อต่อสู ้
•คําให้การของจําเลยจึงฟังไม่ขนทั

ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ ๙. นายท้องฟ้ าเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยทังสองต่อศาลอาญาในความผิดฐาน

ร่วมกันบุกรุกบ้านของนายท้องฟ้ าโดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายชกต่อยนายท้องฟ้ า
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,๓๖๒,๓๖๔,๓๖๕
ข้อเท็จจริงได้ความว่า ก่อนคดีนีพนักงานอัยการเคยฟ้ องจําเลยทังสองต่อศาล
แขวงพระนครเหนือในความผิดฐานร่วมกันทําร้ายร่างกายนายท้องฟ้ าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ในเหตุการณ์เดียวกันกับข้อเท็จจริงที
นายท้องฟ้ าฟ้ องคดีนี
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ตัวอย่างข้อสอบ
•ซึงคดีดงั กล่าวศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาว่า พยานหลักฐานโจทก์รบั ฟัง

ได้วา่ จําเลยที ๑ กระทําความผิดตามฟ้ อง ยกฟ้ องจําเลยที ๒ เนืองจากการ
สอบสวนในส่วนของจําเลยที ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จําเลยที ๑ อุทธรณ์
ขอให้ยกฟ้ อง ขณะนีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา
จึงพิพากษายกฟ้ องคดีนโดยวิ
ี นิจฉัยว่าฟ้ องของนายท้องฟ้ าคดีนเป็
ี นฟ้ องซํากับ
ฟ้ องของพนักงานอัยการในคดีก่อน
•ให้วนิ ิจฉัยว่า คําพิพากษาของศาลอาญาดังกล่าวชอบหรือไม่ เพียงใด

ธงคําตอบ
•กรณี จาํ เลยที ๑ เมือข้อเท็จจริงในคดีก่อนเป็ นเหตุการณ์เดียวกันกับข้อเท็จจริง

ทีโจทก์ฟ้องคดีนี จึงเป็ นการกระทํากรรมเดียวกันแต่เป็ นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ เมือในคดีก่อนศาลแขวง
พระนครเหนือมีคาํ พิพากษาว่าจําเลยที ๑ กระทําความผิดตามฟ้ อง ถือได้วา่ มี
คําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดตามทีได้ฟ้องแล้ว สิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ อง
ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔)
ทันที หาจําต้องเป็ นคําพิพากษาอันถึงทีสุดเหมือนหลักเรืองฟ้ องซําในคดีแพ่งไม่
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ธงคําตอบ
ี กงานอัยการฟ้ องจําเลยทังสองในความผิดฐานร่วมกันทําร้าย
•ดังนัน แม้คดีทพนั
ร่างกายอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ก็เป็ นกรณีมคี าํ พิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดในความผิดซึงได้ฟ้องแล้ว สิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ องจําเลยทังสองของ
โจทก์ในคดีนี ย่อมเป็ นอันระงับไป เพราะเป็ นฟ้ องซํากับฟ้ องคดีก่อน (คํา
พิพากษาฎีกาที ๓๑๑๖/๒๕๒๕,๗๖๕/๒๕๓๒,๒๘๙/๒๕๖๐)
คําพิพากษาศาลอาญาทียกฟ้ องสําหรับจําเลยที ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย
•

ธงคําตอบ
•กรณี จาํ เลยที ๒ คําพิพากษายกฟ้ องทีจะทําให้สทิ ธินาํ คดีอาญามาฟ้ องระงับ

ตามมาตรา ๓๙(๔) ต้องยกฟ้ องโดยวินิจฉัยเนือหาแห่งคดีแล้วว่าการกระทําของ
จําเลยไม่เป็ นความผิด การทีศาลแขวงพระนครเหนือยกฟ้ องของพนักงาน
อัยการในคดีก่อนโดยวินิจฉัยว่าการสอบสวนในส่วนของจําเลยที ๒ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนัน เห็นได้ว่ายังมิได้วนิ ิจฉัยถึงการกระทําของจําเลยที ๒ ตามข้อ
กล่าวหา
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ธงคําตอบ
•จึงถือไม่ได้วา่ เป็ นคําพิพากษาทีได้วนิ ิจฉัยในความผิดซึงได้ฟ้องอันจะเป็ นเหตุ

ให้สทิ ธิของนายท้องฟ้ าทีจะนําคดีมาฟ้ องในความผิดกรรมเดียวกันนันระงับสิน
ไปตามมาตรา ๓๙(๔) ฟ้ องคดีนีของนายท้องฟ้ าสําหรับจําเลยที ๒ จึงไม่เป็ น
ฟ้ องซํา (คําพิพากษาฎีกาที ๑๓๘๓๘/๒๕๕๕,๒๒๙๔/๒๕๑๗)
คําพิพากษาศาลอาญาทียกฟ้ องสําหรับจําเลยที ๒ จึงไม่ชอบด้วย
•
กฎหมาย

ตัวอย่างข้อสอบ
•ข้อ ๑๐.พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยต่อศาลอาญาว่าจําเลยฆ่านายเพชร

ขอให้ลงโทษจําเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ จําเลยให้การ
ปฏิเสธ โดยยืนคําร้องว่านางพลอย มารดาของนายเพชรได้ฟ้องจําเลยในข้อหา
ว่าฆ่าผูอ้ นโดยเจตนามาแล้
ื
วและศาลอาญาพิพากษายกฟ้ อง คดีถงึ ทีสุดอันทําให้
สิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ องของโจทก์ระงับไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔) ขอให้ยกฟ้ อง ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะ
เกิดเหตุมปี ระจักษ์พยาน ๔ คน ยืนยันว่าเห็นจําเลยยิงผูต้ าย
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ตัวอย่างข้อสอบ
•หลังเกิดเหตุใหม่ ๆ นางพลอย ผูเ้ สียหาย ซึงเป็ นมารดาของนายเพชร ผูต้ าย

ได้รอ้ งทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาํ เนินคดีแก่จาํ เลย แต่จาํ เลยหลบหนีการ
จับกุม พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไว้ต่อมา นางพลอยได้ฟ้องจําเลยใน
ข้อหาฆ่าผูอ้ นต่
ื อศาลอาญาด้วยตัวเองโดยมิได้ประสานงานให้พนักงานอัยการ
ทราบ ในชันไต่สวนมูลฟ้ องนางพลอยนําพยานเข้าสืบในชันไต่สวนมูลฟ้ องเพียง
๒ ปาก คือตัวนางพลอยเองซึงมิได้รูเ้ ห็นเหตุการณ์และนายศรี ผูซ้ งอ้
ึ างว่ารูเ้ ห็น
เหตุการณ์คดีนีโดยเห็นคนร้ายเป็ นชายทางด้านหลังและด้านข้างและยืนยันด้วย
ว่ามิใช่จาํ เลยนี ศาลอาญาเห็นว่าคดีไม่มมี ลู และพิพากษายกฟ้ อง

ตัวอย่างข้อสอบ
ื ทธรณ์
•ต่อมาเมือพ้นกําหนดระยะเวลายืนอุทธรณ์แล้ว โดยนางพลอยมิได้ยนอุ
จําเลยได้เข้ามอบตัวและต่อสูค้ ดีนีว่าเป็ นฟ้ องซํา
•
ให้วนิ ิจฉัยว่า พนักงานอัยการดําเนินคดีนแก่
ี จาํ เลยต่อไปได้หรือไม่
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ธงคําตอบ
•หลักการของ ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) ที

บัญญัตใิ ห้สทิ ธินาํ คดีอาญามาฟ้ องระงับไปเมือมีคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดใน
ความผิดซึงได้ฟ้อง อันเป็ นหลักการห้ามดําเนินคดีซาสองแก่
ํ
จาํ เลยนัน จะต้อง
ปรากฏว่าคดีก่อนเป็ นกรณีทจํี าเลยถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีอย่างแท้จริง หาก
ปรากฏว่าคดีก่อนเป็ นการฟ้ องร้องดําเนินคดีอย่างสมยอมกัน แม้วา่ จะเป็ นการ
กระทํากรรมเดียวกันก็ถอื ไม่ได้วา่ การกระทํากรรมนันจําเลยเคยถูกฟ้ องและ
ศาลได้มคี าํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดอันจะมีผลทําให้สทิ ธินาํ คดีอาญามาฟ้ องใน
ความผิดกรรมนันระงับไป

ธงคําตอบ
•เมือข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีก่อนมีพฤติการณ์บ่งชีว่านางพลอยโจทก์ในคดี

ก่อนดําเนินคดีโดยสมยอม เนืองจากขณะเกิดเหตุมผี ูพ้ บเห็นว่าจําเลยเป็ น
คนร้ายทีใช้อาวุธปื นยิงผูต้ ายถึง ๔ คนแต่นาํ เพียงนางพลอยซึงไม่เห็น
เหตุการณ์และนายศรี ผูซ้ งอ้
ึ างว่าเห็นเหตุการณ์แต่กลับเบิกความเป็ นปฏิปกั ษ์
ต่อคดีเข้าเบิกความต่อศาลในชันไต่สวนมูลฟ้ องอันเป็ นเหตุให้ศาลพิพากษายก
ฟ้ องคดีนนเพราะเห็
ั
นว่าคดีไม่มมี ลู และนางพลอยก็ไม่ยนอุ
ื ทธรณ์เช่นนี ย่อมส่อ
แสดงว่าคดีก่อนนางพลอยผูเ้ สียหายซึงเป็ นโจทก์ในคดีนนได้
ั ฟ้องร้องดําเนินคดี
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ธงคําตอบ
•แก่จาํ เลยในลักษณะสมยอมกัน เป็ นการดําเนินคดีโดยไม่สุจริตเพือหวังผล

เพียงต้องการตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทก์คดีนมิี ให้มสี ทิ ธิฟ้องร้องดําเนินคดี
แก่จาํ เลยซําสองได้อกี เท่านัน ย่อมถือไม่ได้วา่ คดีก่อนได้มกี ารฟ้ องร้อง
ดําเนินคดีแก่จาํ เลยอย่างแท้จริง สิทธินาํ คดีอาญามาฟ้ องของโจทก์ในคดีนหาได้
ี
ระงับไปไม่ ดังนัน พนักงานอัยการโจทก์จงึ มีสทิ ธิดาํ เนินคดีนแก่
ี จาํ เลยต่อไปได้
(คําพิพากษาฎีกาที ๖๔๔๖/๒๕๔๗)
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