ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา
ภาค ๔
อุ ท ธรณ์แ ละฎี ก า

ดร.จิตฤดี วีระเวสส์
ผู้พพ
ิ ากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ บัญญัตวิ ่า “การยืนอุทธรณ์ ให้ ยืนต่อศาล
ชันต้ นในกําหนดหนึงเดือนนับแต่ วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่าน
คําพิพากษาหรื อคําสั งให้ คู่ความฝ่ ายทีอุทธรณ์ ฟัง
ให้ เป็ นหน้ าทีศาลชันต้ นตรวจอุทธรณ์ ว่าควรจะรับส่ ง
ขึนไปยังศาลอุทธรณ์ หรื อไม่ ตามบทบัญญัตแิ ห่ งประมวล
กฎหมายนี ถ้ าเห็นว่าไม่ ควรรับให้ จดเหตุผลไว้ในคําสั งของ
ศาลนันโดยชัดเจน
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ในกรณีทตามคํ
ี
าพิพากษาจําเลยต้ องรับโทษจําคุกหรื อโทษ
สถานทีหนักกว่านันและจําเลยไม่ ได้ ถกู คุมขัง จําเลยจะยืนอุทธรณ์
ได้ ต่อเมือแสดงตนต่อเจ้ าพนักงานศาลในขณะยืนอุทธรณ์ มิฉะนัน
ให้ ศาลมีคาํ สังไม่ รับอุทธรณ์ ทังนี ประธานศาลฎีกาอาจออก
ข้ อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการแสดงตนของ
จําเลยก็ได้ ข้ อบังคับนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้
บังคับได้
ความในวรรคสามมิให้ ใช้ บังคับแก่กรณีทีจําเลยได้ รับการรอ
การลงโทษจําคุก หรื อรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาครบถ้ วนแล้ว”

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
มาตรา ๒๑๖ บัญญัตวิ ่ า “ภายใต้บังคับแห่ งมาตรา ๒๑๗ ถึง
๒๒๑ คู่ความมีอาํ นาจฎีกาคัดค้านคําพิพากษาหรื อคําสั งศาล
อุทธรณ์ ภายในหนึงเดือน นับแต่วนั อ่านหรื อถือว่ าได้อ่านคํา
พิพากษาหรื อคําสั งนันให้ ค่ ูความฝ่ ายทีฎีกาฟัง
ฎีกานัน ให้ ยืนต่อศาลชันต้น และให้ นําบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา ๒๐๑ มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม”
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. ศาลทีจะยืนอุทธรณ์ /ฎีกาคือศาลชันต้ น
ศาลชันต้น คือศาลทีได้ มคี ําพิพากษาหรื อคําสั งในคดีทจะอุ
ี ทธรณ์ /ฎีกา
ผูอ้ ุทธรณ์/ฎีกาไม่จาํ ต้องนําคําฟ้องอุทธรณ์/ฎีกาไปยืนทีศาลอุทธรณ์
กลางหรื ออุทธรณ์ภาคหรื อศาลฎีกาโดยตรง
เพราะกฎหมายบัญญัติให้ เป็ นหน้ าทีศาลชันต้ นในการตรวจรับอุทธรณ์ /
ฎีกา ส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ /ฎีกาให้ อกี ฝ่ ายหนึงแก้ รวมทังการอนุญาตให้ ถอน
อุทธรณ์ /ฎีกาก่อนทีจะส่ งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรื ออุทธรณ์ ภาคหรื อ
ศาลฎีกา ทังนี เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่คู่ความ

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒. กําหนดระยะเวลายืนอุทธรณ์ /ฎีกา
กําหนดระยะเวลายืนอุทธรณ์ /ฎีกา คือ ภายใน ๑ เดือนนับแต่วนั อ่าน หรื อถือ
ว่ าได้ อ่านคําพิพากษาหรื อคําสั ง
ื ทธรณ์/ฎีกาต้องปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด หากยืนอุทธรณ์/ฎีกาเกินกําหนด
ผูย้ นอุ
ศาลชันต้นอาจปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์/ฎีกาได้
แม้หากศาลชันต้นจะพลังเผลอไปรับอุทธรณ์/ฎีกาทียืนเกินกําหนดระยะเวลา
เช่นนี ส่งไปยังศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาก็จะพิพากษายก
อุทธรณ์ /ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๐ ทีบัญญัติว่า “เมือศาลอุทธรณ์ เห็นว่ า
ฟ้องอุทธรณ์ มไิ ด้ ยืนในกําหนด ให้ พพิ ากษายกฟ้องอุทธรณ์ นนเสี
ั ย” ประกอบ
มาตรา ๒๒๕
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๑ กําหนด ๑ เดือนนัน ต้ องนับแต่ วนั อ่านหรื อถือว่ าได้ อ่านคําพิพากษา
หรื อคําสั งให้ คู่ความฝ่ ายทีอุทธรณ์ /ฎีกาฟังด้ วย
ในคดีอาญา ศาลชันต้นต้องอ่านคําพิพากษาหรื อคําสังในศาลโดยเปิ ดเผย
แต่ในวันนัดอ่านคําพิพากษาหรื อคําสังนัน อาจมีจาํ เลยบางคนไม่มาศาล มี
การออกหมายจับ หากไม่ได้ตวั มาศาลก็จะอ่านคําพิพากษาลับหลังจําเลย
โดยถือว่ าได้ อ่านคําพิพากษานันให้ จําเลยฟังแล้ ว ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๒
บางกรณี จาํ เลยคนหนึงถูกขังอยูท่ ีเรื อนจําจังหวัดหนึง แต่อีกคนอยูท่ ี
เรื อนจําอีกจังหวัดหนึง การอ่ านคําพิพากษาให้ จําเลยแต่ ละคนฟังจึงอาจเป็ น
คนละวันกันได้ กฎหมายจึงให้ เวลา ๑ เดือน นับแต่ วนั ทีคู่ความฝ่ ายที
อุทธรณ์ /ฎีกาฟัง ซึงทําให้ วนั ครบกําหนดยืนอุทธรณ์ /ฎีกาของผู้อุทธรณ์ /
ฎีกาแต่ละคนอาจไม่ ตรงกันได้

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๒ กรณีอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ /ฎีกาให้ จําเลยหรื อโจทก์ฟังคนละวัน
วันสินกําหนดระยะเวลายืนอุทธรณ์ /ฎีกาและวันทีคดีถึงทีสุ ด จึงเป็ นคนละ
วันกัน
ฎีกาที ๘๘๗๒/๒๕๕๓ ศาลชันต้ นอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ จําเลย
ฟังเมือวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อมาวันที ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จําเลย
ยืนคําร้องว่าไม่ประสงค์ฎีกา แต่ ศาลชันต้ นอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
ให้ โจทก์ฟังในวันที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังนี โจทก์ยงั มีสิทธิยนฎี
ื กา
ในปัญหาข้อกฎหมายหรื อขออนุญาตยืนฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริ งได้ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๗ และ ๒๒๑ ภายในเวลาหนึงเดือนนับแต่วนั ดังกล่าว
ตามมาตรา ๒๑๖ วรรคหนึง
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
จะถือว่าคดีจําเลยถึงทีสุ ดย้ อนหลังไปวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ซึงเป็ นวัน
อ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ จําเลยฟังย่อมไม่ได้ เพราะจะขัดแย้งกับ ป.
วิ.พ. มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง เมือโจทก์ยนคํ
ื าร้องขอขยายเวลาฎีกาและศาล
ชันต้นให้ขยายถึงวันที ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และโจทก์ไม่ยนฎี
ื กาในวัน
ดังกล่าว คดีจึงถึงทีสุ ดในวันที ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึงเป็ นวันที
ระยะเวลาทีโจทก์ มสี ิทธิฎีกาสิ นสุ ดลงตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง
ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ทีศาลชันต้นออกหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ด
วันที ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงเป็ นการไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวเป็ นปัญหา
ข้อกฎหมายเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย ศาลฎีกายกขึนเพือแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๓ การนับระยะเวลาอุทธรณ์ /ฎีกาต้ องเริมนับในวันรุ่งขึนจากวันอ่านคํา
พิพากษา (ฎีกาที ๙๗๙/๒๔๘๙)
ฎีกาที ๘๖๕๙/๒๕๔๘ ศาลชันต้ นอ่านคําพิพากษาให้ จําเลยฟังในวันที
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จําเลยต้องยืนอุทธรณ์ภายในหนึงเดือนนับแต่
วันทีได้อ่านคําพิพากษาตาม ปวิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึง ซึงการนับ
ระยะเวลาเริมต้ นต้ องนับวันรุ่ งขึนเป็ นวันแรกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓
วรรคสอง โดยเริมนับแต่ วันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ส่ วนวันครบ
กําหนดยืนอุทธรณ์นนั ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๕ เมือวันที
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มิได้เป็ นวันต้นแห่ งเดือนกําหนดระยะเวลาเป็ น
เดือนจึงไม่อาจคํานวณตามปี ปฏิทินได้
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ระยะเวลาสิ นสุ ดย่อมเป็ นวันที ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึงเป็ นวันก่อน
หน้ าจะถึงวันแห่ งเดือนสุ ดท้ ายอันเป็ นวันตรงกับวันเริมระยะเวลา
มิใช่ว่าต้องนับระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีกาํ หนด ๑๑ วัน
และเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ มีกาํ หนด ๑๙ วัน รวมเป็ น ๓๐ วัน ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๖ วรรคหนึงและวรรคสาม แพราะบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็ นการนับระยะเวลาทีกําหนดเป็ นเดือนและวัน หรื อ
กําหนดเป็ นเดือนและส่ วนของเดือน มิได้กาํ หนดระยะเวลาเป็ น
เดือน

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๒.๔ ยืนอุทธรณ์/ฎีกาในวันครบกําหนดเกินเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิ กา แต่ ศาลชั นต้ นยังไม่
ปิ ดทําการ ย่อมถือว่ าเป็ นคําฟ้องอุทธรณ์ทยืี นภายในกําหนดเวลา

ฎีกาที ๘๙๑๐/๒๕๕๒ จําเลยยืนอุทธรณ์เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ล่วงเลยเวลาเปิ ดทําการของ
ศาลซึ งเปิ ดถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา แต่กไ็ ด้ความจากรายงานของเจ้าหน้าทีทีเสนออุทธรณ์ของ
จําเลยต่อผูพ้ ิพากษาศาลชันต้นว่า จําเลยได้ ติดต่ อยืนอุทธรณ์ เมือเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิ กา ซึง
อยู่ในเวลาเปิ ดทําการของศาลแล้วและขอเวลาเรียงเอกสารเพือยืนประกอบอุทธรณ์ โดย
จําเลยนังจัดเรียงเอกสารอยู่ทีหน้ าแผนกรับฟ้ องจนเสร็จ แล้ วยืนอุทธรณ์ ต่อเจ้ าหน้ าที
จากนันเจ้าหน้าทีได้นาํ เสนอผูพ้ ิพากษาในวันเดียวกัน ปรากฏว่าอุทธรณ์ของจําเลยบรรยาย
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายโต้แย้งคําพิพากษาศาลชันต้นมีรายละเอียดยืดยาว และอ้างอิง
เอกสารประกอบอุทธรณ์จาํ นวนมาก ซึงต้องใช้เวลาในการจัดเรี ยงเอกสารและตรวจสอบ
ความถูกต้องเรี ยบร้อยตามสมควร ทังจําเลยยืนอุทธรณ์ เลยเวลาทําการของศาลเพียง ๑๕
นาที เท่ านัน จึงมีเหตุผลสมควร เมือเจ้ าหน้ าทีรับอุทธรณ์ โดยศาลยังไม่ ปิดทําการ ย่ อมถื อ
ได้ ว่าจําเลยยืนอุทธรณ์ ภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์ ตามกฎหมาย ทีศาลชันต้นมีคาํ สังรับ
อุทธรณ์ของจําเลยไว้ จึงชอบแล้ว
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๗๐๐๒/๒๕๕๒ ทนายจําเลยยืนคําฟ้องอุทธรณ์ในวันครบกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ทีศาลชันต้นอนุญาตให้ขยายเมือเวลา ๑๖.๔๖ นาฬิกา ซึง
เจ้ าหน้ าทีงานรับฟ้องอุทธรณ์ -ฎีกาของศาลชันต้ นได้ รับคําฟ้องอุทธรณ์ ของ
จําเลยไว้ โดยมิได้ แจ้ งเหตุขดั ข้องต่ อทนายจําเลยว่ าพ้ นเวลาราชการแล้ ว แต่
ได้ ทาํ บันทึกเสนอศาลถึงเวลาทีทนายจําเลยยืนอุทธรณ์ ในวันรุ่ งขึนศาล
ชันต้ นมีคาํ สั งรับเป็ นอุทธรณ์ ของจําเลยโดยมิได้ มขี ้ อขัดแย้งแต่ ประการใด
แสดงว่ าศาลชันต้ นได้ พจิ ารณาบันทึกของเจ้ าหน้ าทีศาลแล้ วว่า ขณะที
ทนายจําเลยนําคําฟ้ องอุทธรณ์ยืนนันศาลชันต้ นยังไม่ปิดทําการ การทีศาล
ชันต้นมีคาํ สังรับคําฟ้องอุทธรณ์ของจําเลยดังกล่าว จึงถือว่าจําเลยยืนคํา
ฟ้องอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๕ กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ /ฎีกา ศาลอาจสั งอนุญาตให้ ขยาย
ระยะเวลาได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๓ ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕
กําหนดการยืนอุทธรณ์ /ฎีกา ๑ เดือนนี เป็ นระยะเวลา ฉะนัน หากมี
พฤติการณ์ พิเศษทําให้ผอู้ ุทธรณ์/ฎีกาไม่อาจยืนภายในกําหนดได้ ผูน้ นั
ก็ตอ้ งขอขยายระยะเวลาในการยืนอุทธรณ์ /ฎีกาออกไปได้ ก่อนทีจะสิ น
กําหนดอายุอุทธรณ์ นัน
แต่ ในกรณีทีเป็ นเหตุสุดวิสัย คือ แม้สินกําหนดอายุอทุ ธรณ์/ฎีกาแล้วก็
ตาม ทําให้ผอู ้ ุทธรณ์/ฎีกาไม่สามารถยืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้
ศาลก็อาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๕.๑ ศาลมีดุลพินิจทีจะขยายระยะเวลายืนอุทธรณ์ /ฎีกาว่ าควรมีกาํ หนดเท่ าใด
หาผูกมัดว่าต้ องเป็ นระยะเวลาตามทีผู้ประสงค์ อทุ ธรณ์ /ฎีกาขอมาเสมอไปไม่
ฎีกาที ๑๕๑๗/๒๕๖๐ การยืนคําร้องขอขยายระยะเวลายืนอุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๕ ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๓ จะกระทําได้ต่อเมือมีพฤติการณ์พิเศษ
และศาลจะขยายระยะเวลาให้ตามคําร้องหรื อไม่ เป็ นดุลพินิจทีจะพิจารณาเป็ น
เรื อง ๆ ไป เมือศาลชันต้ นมีคําสั งอนุญาตให้โจทก์ ขยายระยะเวลา แม้ จะน้ อย
กว่ าระยะเวลาทีโจทก์ ขอ ก็ไม่เป็ นเหตุทีโจทก์จะอุทธรณ์ให้ขยายระยะเวลา
ต่อไปได้อีก หากระยะเวลาทีศาลอนุญาตให้ ขยายนันไม่ เพียงพอ และมี
พฤติการณ์พิเศษ ก็ชอบทีโจทก์ จะขอขยายระยะเวลาได้ใหม่

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๗๕๖๘/๒๕๕๔ การสั งขยายหรื อย่ นระยะเวลาตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๓
เป็ นอํานาจของศาลทีจะกําหนดเพียงใดก็ได้ ตามทีศาลจะเห็นสมควร ทังกฎหมาย
มิได้ บังคับว่า ศาลต้ องอนุญาตเท่ากับจํานวนวันทีคู่ความร้ องขอเสมอไปและไม่
จําต้องให้เหตุผลของการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตอีกด้วย เมือวันที ๒๘ ธันวาคม
๒๕๔๕ โจทก์ยนคํ
ื าร้องขออนุ ญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครังแรกเป็ นเวลา ๓๐
วัน นับแต่วนั ครบกําหนดยืนอุทธรณ์ ซึ งครบวันที ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ศาล
ชันต้ นมีคําสั งอนุญาตให้ ขยายได้ ถึงวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ เป็ นเวลาเพียง ๑๔
วัน นับแต่ วนั ครบกําหนดยืนอุทธรณ์ แม้ ไม่ ครบ ๓๐ วัน ตามทีโจทก์ ขอและศาล
ชันต้ นไม่ ได้ให้ เหตุผลทีอนุญาตไม่ ครบจํานวนตามทีโจทก์ ขอไว้ กต็ าม แต่ กเ็ ป็ น
การสั งภายในขอบเขตและหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติมาตรา ๒๓ ดังกล่ าว หาเป็ น
การขัดหรื อฝ่ าฝื นต่ อบทกฎหมายอย่ างใดไม่
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๖ วันครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ /ฎีกาตรงกับวันหยุดทํา
การตามประกาศ หรื อตามประเพณี ให้ นับวันทีเริมทําการใหม่
ต่ อจากวันทีหยุดทําการนันเป็ นวันครบกําหนดระยะเวลา
อุทธรณ์ /ฎีกา (ฎีกาที ๔๐๐๒/๒๕๓๙ )
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๘ บัญญัติว่า “ถ้ าวันสุดท้ ายของระยะเวลา
เป็ นวันหยุดทําการตามประกาศเป็ นทางการ หรือตามประเพณี
ให้ นับวันทีเริ มทําการใหม่ ต่อจากวันทีหยุดทําการนันเป็ นวัน
สุ ดท้ ายของระยะเวลา”

การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๗ แม้ วันครบกําหนดอุทธรณ์ /ฎีกาเดิมทีขอขยายระยะเวลา
ออกไปจะตรงกับวันทีศาลหยุดทําการ การนับระยะเวลาทีขยาย
ออกไปต้องนับต่ อจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาเดิมเป็ นวัน
เริมต้นตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๗ มิใช่นบั ต่อจากวันทีศาล
เริ มทําการใหม่ (ฎีกาที ๘๔๘/๒๕๔๙)
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๗ บัญญัติว่า “ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไป
โดยมิได้มีการกําหนดวันเริมต้ นแห่ งระยะเวลาทีขยายออกไป ให้ นับ
วันทีต่ อจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาเดิมเป็ นวันเริ มต้ น”
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การยืนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๗.๑ กรณีผู้อทุ ธรณ์ /ฎีกาเข้ าใจหลักกฎหมายเกียวกับการนับระยะเวลา
ดังกล่ าวผิดพลาดคลาดเคลือนไป ถือเป็ นความเข้ าใจผิดของผู้นันเอง ไม่ เป็ นเหตุ
ทีศาลจะรับอุทธรณ์ /ฎีกานันไว้ พจิ ารณา (ฎีกาที ๑๑๐๓/๒๕๕๔)
ฎีกาที ๕๖๗/๒๕๔๑ คดีนีครบกําหนดยืนอุทธรณ์ในวันที ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ แต่
โจทก์ ระบุในคําร้ องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ว่าครบกําหนดยืนอุทธรณ์ในวันที ๑๑
มิถุนายน ๒๕๓๙ อันเป็ นความเข้ าใจผิดของโจทก์เอง เมือโจทก์ขอขยายระยะเวลาใน
การยืนอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่ วนั ถัดจากวันครบกําหนดยืนอุทธรณ์ จึง
ต้ องนับต่ อจากวันสุ ดท้ ายทีครบกําหนดระยะเวลาเดิม คือเริมนับหนึงตังแต่ วนั ที ๑๐
มิถุนายน ๒๕๓๙ จึงครบกําหนด ๓๐ วัน ในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โจทก์ยนื
อุทธรณ์ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เป็ นการยืนอุทธรณ์เมือพ้นกําหนดเวลาทีขอ
ขยาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์จึงชอบแล้ว

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้ เป็ นหน้ าทีศาล
ชันต้ นตรวจอุทธรณ์ ว่าควรจะรับส่ งขึนไปยังศาลอุทธรณ์ หรื อไม่
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายนี ถ้ าเห็นว่ าไม่ควรรั บให้
จดเหตุผลไว้ ในคําสังของศาลนันโดยชั ดเจน”
มาตรา ๒๒๓ บัญญัตวิ ่ า “ให้ เป็ นหน้ าทีศาลชันต้ นตรวจ
ฎีกาว่ าควรจะรับส่ งขึนไปยังศาลฎีกาหรื อไม่ ตามบทบัญญัตแิ ห่ ง
ประมวลกฎหมายนี ถ้ าเห็นว่ าไม่ ควรรับ ให้ จดเหตุผลไว้ ในคําสัง
ของศาลนันโดยชั ดเจน”
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. หลักเกณฑ์ การตรวจรับอุทธรณ์ /ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๓ กําหนดให้เป็ นหน้ าที
ของศาลชันต้ นเป็ นผู้ตรวจอุทธรณ์ /ฎีกาว่าควรจะรับส่ งขึนไปยังศาล
อุทธรณ์ /ศาลฎีกาหรื อไม่ ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายนี
ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในคําสังของศาลนันโดยชัดเจน เช่น
อุทธรณ์/ฎีกาต้องห้ามในปัญหาข้อเท็จจริ งหรื อไม่ อุทธรณ์/ฎีการะบุ
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายทีจะยกขึนอ้างอิงโต้แย้งคัดค้านหรื อไม่ เป็ น
ข้อทียกขึนว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างหรื อไม่ และยืนภายใน
กําหนดอุทธรณ์/ฎีกาหรื อไม่

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
หากศาลชันต้ นเห็นว่าถูกต้ องแล้วก็จะสั งรับอุทธรณ์/ฎีกา และ
สําเนาให้ อกี ฝ่ ายหนึงแก้ อันเป็ นการสั งรับไว้แทนศาลอุทธรณ์ /ฎีกา
แต่ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ /ฎีกานันบกพร่ อง ก็ชอบทีจะสั งให้ คืน
อุทธรณ์ /ฎีกานันให้ ไปทํามาใหม่ หรื อแก้ไขเสียให้ ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาทีศาลชันต้ นกําหนด
ถ้ าผู้อุทธรณ์ /ฎีกาไม่ ปฏิบัตติ าม ศาลชันต้ นก็ชอบทีจะมีคาํ สั ง
ปฏิเสธไม่ ยอมรับอุทธรณ์ /ฎีกานันไว้ พจิ ารณา แต่ ต้องจดเหตุผล
ไว้ในคําสังทีไม่ รับให้ ชัดเจน
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑.๑ กรณีทีผู้อุทธรณ์/ฎีกาไม่ เห็นด้ วยกับคําสั งไม่ รับอุทธรณ์ /
ฎีกาของศาลชันต้นนัน ก็อาจอุทธรณ์ เป็ นคําร้ องอุทธรณ์
คําสั งไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกาของศาลชันต้นไปยังศาลอุทธรณ์ /
ฎีกาได้ แต่จะอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ /ฎีกาให้ กลับคําสั งของ
ศาลชันต้ นโดยให้ รับอุทธรณ์ /ฎีกาของตนไว้ พจิ ารณา ทัง ๆ ที
ศาลชันต้นยังไม่ได้สังรับอุทธรณ์/ฎีกาแต่อย่ างใดนัน ถือเป็ น
การอุทธรณ์ข้ามขันตอนตามทีกฎหมายบัญญัติ

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๕๙๐๒/๒๕๕๔ ศาลชันต้นมีคาํ สังไม่อนุญาตในคําร้องขออนุ ญาตให้โจทก์
อุทธรณ์ในปั ญหาข้อเท็จจริ งเท่านัน ซึงเป็ นดุลพินิจเฉพาะตัวจะอุทธรณ์ไม่ได้ ทัง
คําสั งของศาลชั นต้ นทีให้ โจทก์ทาํ อุทธรณ์ ฉบับใหม่ หาได้ มีผลเป็ นการสั งรับอุทธรณ์
หรื อไม่ รับอุทธรณ์ ของโจทก์ไม่ แต่ ศาลชั นต้ นได้ สังให้ โจทก์ ยืนอุทธรณ์ฉบับใหม่ เข้ า
มาเฉพาะฐานความผิดของจําเลยที ๑ ที ๓ ที ๔ และที ๗ ทีไม่ ต้องห้ ามอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริ ง เพือศาลชั นต้ นจะได้ มีคําสั งในอุทธรณ์ของโจทก์ ฉบับใหม่ ต่อไป
ดังนัน เมือศาลชั นต้ นยังไม่ ได้ มีคําสั งรับหรื อไม่ รับอุทธรณ์ของโจทก์ แต่ โจทก์ กลับ
อุทธรณ์คําสั งไม่ รับอุทธรณ์ และขอให้ ศาลอุทธรณ์มีคําสั งกลับคําสั งศาลชันต้ น โดยมี
คําสั งรับอุทธรณ์ ของโจทก์ ไว้พจิ ารณาต่อไปโดยไม่ ได้ โต้ แย้ งว่ าคําสั งศาลชั นต้ นทีให้
โจทก์ ทาํ อุทธรณ์ ฉบับใหม่ ไม่ ชอบอย่างไร จึงเป็ นอุทธรณ์ ทไม่
ี ถูกขันตอนตามที
กฎหมายบัญญัติ

12

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑.๒ กรณีศาลชันต้ นมีคําสั งให้ คืนอุทธรณ์/ฎีกาไปทํามาใหม่ หรื อแก้ไขให้ ถูกต้ อง ผู้
อุทธรณ์/ฎีกามีสิทธิอุทธรณ์ คําสั งดังกล่าวได้ เพราะไม่ มีกฎหมายห้ ามไว้
ฎีกาที ๔๘๑๒/๒๕๔๘ จําเลยยืนอุทธรณ์ ศาลชันต้นสังให้แก้ไขเพราะฟุ่ มเฟื อย
เกินไป จําเลยไม่แก้ไข กลับอุทธรณ์คาํ สังศาลชันต้น การทีศาลชันต้ นสั งว่ า อุทธรณ์
คําสั งของจําเลยฟุ่ มเฟื อยเกินไป ให้คืนไปทํามาใหม่ ภายในกําหนด เป็ นกรณีทศาล
ี
ชันต้ นทําไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘ วรรคสอง ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ มิใช่เป็ น
การตรวจอุทธรณ์แล้วมีคาํ สังว่าควรจะรับส่ งขึนไปยังศาลอุทธรณ์ หรื อไม่ ตามมาตรา
๑๙๘ วรรคสอง ซึ งศาลชันต้นจะต้องมีคาํ สังปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์เสี ยก่อน ผู ้
อุทธรณ์จึงอาจอุทธรณ์คาํ สังของศาลนันต่อศาลอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ เมือ
ศาลชันต้ นสั งให้ คืนคําคู่ความไปทํามาใหม่ ไม่ มีกฎหมายบัญญัติห้ามอุทธรณ์
ไว้ จําเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์ คําสั งนันได้ ภายใน ๑ เดือน นับแต่ วนั อ่ านหรื อถือว่ าได้
อ่ านคําสั งให้ จําเลยทีอุทธรณ์ฟัง โดยไม่ ต้องรอให้ ศาลชันต้ นสั งไม่ รับอุทธรณ์ ก่อน

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑.๓ เมือศาลชันต้ นสั งรับอุทธรณ์ /ฎีกาแล้ว คู่ความอีกฝ่ ายหนึงจะร้ องขอให้
ศาลชันต้ นเพิกถอนคําสังรับอุทธรณ์ /ฎีกานันไม่ ได้
ฎีกาที ๕๐๒๓/๒๕๕๗ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง บัญญัติให้เป็ นหน้าทีศาล
ชันต้นตรวจอุทธรณ์ว่าควรจะรับเพือส่ งขึนไปยังศาลอุทธรณ์หรื อไม่ หากเป็ น
อุทธรณ์ทีชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้มีคาํ สังรับอุทธรณ์และส่ งสําเนาอุทธรณ์ให้แก่
อีกฝ่ายหนึ งยืนคําแก้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดเพือรวมสํานวน
ส่งขึนสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่ ถ้าหากศาลชันต้ นมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึง ก็ได้ บัญญัติถึงสิ ทธิของผู้อทุ ธรณ์ ทจะ
ี
คัดค้ านคําสั งศาลชันต้นโดยยืนคําร้ องอุทธรณ์ คาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์ อันเป็ นกรณี
ทีกฎหมายบัญญัตถิ ึงหน้ าทีของศาลชันต้ นและสิ ทธิของผู้อทุ ธรณ์ ไว้ เป็ นการ
เฉพาะ
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฉะนัน เมือศาลชันต้นตรวจอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคาํ สังรับอุทธรณ์อนั มี
ผลเท่ากับได้วินิจฉัยแล้วว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็ นอุทธรณ์ทีชอบด้วย
กฎหมายซึงต้องดําเนินการขันตอนต่อไปจนกว่าคดีขึนสู่ การพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ หากจําเลยเห็นว่ าอุทธรณ์ทศาลชั
ี นต้ นมีคาํ สั งรับไม่
ถูกต้ องหรื อไม่ ชอบด้ วยกฎหมายประการใด ก็มสี ิ ทธิทจะทํ
ี าคําแก้อทุ ธรณ์
เป็ นประเด็นให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ วินิจฉัยไปเสี ยทีเดียวว่าเป็ นอุทธรณ์ทจะ
ี
รับไว้ พจิ ารณาได้ หรื อไม่ การทีจําเลยกลับยืนคําร้ องขอให้ ศาลชันต้ นเพิก
ถอนคําสั งรับอุทธรณ์ จึงเป็ นการใช้ สิทธินอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด
และไม่ ชอบด้ วย ป.วิ.อ.

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒. การแก้ไขเพิมเติมอุทธรณ์ /ฎีกา
๒.๑ การขอแก้ไขเพิมเติมประเด็นอุทธรณ์ /ฎีกาใหม่ ต้ องกระทําภายใน
กําหนดอายุอุทธรณ์ /ฎีกา (ฎีกาที ๒๗๘๗/๒๕๔๑)
เนืองจากอุทธรณ์/ฎีกาทีขอเพิมเติมนันเป็ นการเพิมประเด็นจากอุทธรณ์/
ฎีกาทีศาลสังรับไปแล้ว จึงเท่ากับเป็ นการยืนอุทธรณ์/ฎีกา ฉะนัน การ
แก้ไขเพิมเติมอุทธรณ์/ฎีกาจึงต้องอยูใ่ นบังคับของอายุอุทธรณ์/ฎีกาตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึง, ๒๑๖
หากยืนขอแก้ไขเพิมเติมเมือล่วงเลยอายุอุทธรณ์/ฎีกาแล้ว ศาลจะรับไว้
เป็ นส่ วนหนึงของอุทธรณ์/ฎีกาไม่ได้
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๒ หากเป็ นการขอแก้ ไขเพิมเติมอุทธรณ์ /ฎีกาทีมิใช่ เป็ นการ
เพิมประเด็นใหม่ แม้ จะพ้ นกําหนดอายุอุทธรณ์ /ฎีกาแล้ว ก็
สามารถกระทําได้ (ฎีกาที ๒๕๗๕/๒๕๑๖)
ฎีกาที ๒๔๕๖/๒๕๒๐ ในคดีอาญาผูอ้ ุทธรณ์อาจเพิมเติมอุทธรณ์
ได้ ถ้าเป็ นการเพิมประเด็นจากอุทธรณ์เดิมต้องทําภายในกําหนด
๑๕ วัน (ปัจจุบนั ๑ เดือน) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ แต่ถ้าเป็ นแต่
เพิมข้ อความในประเด็นเดิมก็ไม่อยู่ในจํากัดเวลาตามมาตรา
๑๙๘

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๓ พ้นกําหนดอายุอทุ ธรณ์ /ฎีกาแล้ ว จะมาขอแก้ ไขเพิมเติมตัวผู้อทุ ธรณ์ /
ฎีกาอีกไม่ได้
ฎีกาที ๗๑๒๗/๒๕๔๐ ตามอุทธรณ์ทียืนต่อศาลชันต้น ทนายจําเลยผูอ้ ุทธรณ์
ได้ระบุไว้ ชัดแจ้ งว่ าเป็ นอุทธรณ์ ของจําเลยที ๑ และที ๓ โดยระบุชือจําเลยที ๑
และที ๓ ไว้ ด้วย แสดงให้เห็นว่าทนายจําเลยผูอ้ ุทธรณ์ประสงค์อทุ ธรณ์เฉพาะ
จําเลยที ๑ และที ๓ เท่านัน เมือไม่ ใช่ เป็ นกรณีทพิ
ี มพ์ ผดิ พลาด การทีทนาย
จําเลยทังห้าได้ยืนคําร้ องขอแก้ ไขเพิมเติมอุทธรณ์ เมือล่ วงเลยเวลากําหนดอายุ
อุทธรณ์ จากจําเลยที ๑ และที ๓ อุทธรณ์ เป็ นว่ าจําเลยทังห้ าอุทธรณ์ จึงเป็ น
การเพิมเติมตัวผู้อุทธรณ์ จากจําเลยที ๑ และที ๓ มาเป็ นจําเลยทังห้า จึงชอบที
ศาลอุทธรณ์ จะสั งยกคําร้ องดังกล่ าวเสี ย
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การแสดงตนเมือยืนอุทธรณ์/ฎีกา
หลักการใหม่ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสามและวรรคท้ าย, ๒๑๖ ซึงใช้
บังคับตังแต่ วนั ที ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป กําหนดว่า ในกรณีที
จําเลยต้ องรับโทษจําคุกหรื อโทษสถานทีหนักกว่านันและจําเลยไม่ ได้ ถูกคุม
ขัง จําเลยจะยืนอุทธรณ์ /ฎีกาได้ ต่อเมือแสดงตนต่ อเจ้ าพนักงานศาลในขณะ
ยืนอุทธรณ์ /ฎีกา มิฉะนัน ให้ ศาลมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกา ทังนี ประธาน
ศาลฎีกาอาจออกข้ อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการแสดง
ตนของจําเลยก็ได้ ข้ อบังคับนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้
บังคับได้
ความในวรรคสามมิให้ ใช้ บังคับแก่กรณีทจํี าเลยได้ รับการรอการลงโทษ
จําคุก หรื อรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาครบถ้ วนแล้ ว

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๓.๑ ผู้ทําการแสดงตนต้ องเป็ นจําเลยทียืนอุทธรณ์
หรื อฎีกาเท่ านัน ไม่ใช่โจทก์
แม้โจทก์จะเป็ นผูอ้ ุทธรณ์/ฎีกาคําพิพากษาทีให้ยก
ฟ้องโจทก์ก็ตาม โจทก์ไม่ถูกบังคับให้มาแสดงตนเมือ
ยืนอุทธรณ์/ฎีกา เพราะโจทก์ไม่มีทางทีจะถูกศาล
พิพากษาจําคุกในคดีทีตนฟ้องจําเลยได้
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๒ แม้ จําเลยจะอุทธรณ์ คาํ สังของศาลชันต้ นทีไม่ อนุญาตให้ ขยาย
ระยะเวลายืนอุทธรณ์ /ฎีกา อันมิใช่ การคัดค้ านในเนือหาของความผิดทีถูก
ฟ้อง ก็ต้องตกอยู่ภายในบังคับทีจําเลยต้ องแสดงตน
ฎีกาที ๕๖๒๓/๒๕๖๒ การทีจําเลยต้องคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับโทษ
จําคุกและไม่ได้ถูกคุมขังยืนอุทธรณ์คาํ สังศาลชันต้นทีไม่อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลายืนฎีกาโดยไม่ได้แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล แม้ อุทธรณ์ของ
จําเลยมิใช่ อทุ ธรณ์ คดั ค้ านคําพิพากษาศาลชันต้ นเกียวกับการกระทําอันเป็ น
ความผิด แต่ เป็ นอุทธรณ์คําสั งของศาลชันต้ นทีไม่ อนุญาตให้ ขยาย
ระยะเวลายืนฎีกาแก่จําเลยก็ตาม ก็ต้องอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่ ง ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม

การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๓.๓ จําเลยทีถูกศาลชันต้ น/อุทธรณ์ พพิ ากษาให้ จําคุก
หรื อจําคุกตลอดชี วิต หรื อประหารชีวิต ซึงไม่ได้ถูกคุม
ขัง อาจเป็ นเพราะได้รับการปล่อยชัวคราวไปในระหว่าง
อุทธรณ์/ฎีกา
๓.๔ หากจําเลยดังกล่ าวไม่ มาแสดงตัวในตอนยืน
อุทธรณ์ /ฎีกา ศาลชั นต้ นจะมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกา
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การตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๓.๕ ข้อยกเว้ นทีจําเลยผู้อุทธรณ์ /ฎีกาไม่ ต้องมาแสดงตน
๓.๕.๑ เมือศาลชันต้ น/อุทธรณ์ มคี ําพิพากษาให้ จําคุก
จําเลยผู้อุทธรณ์ /ฎีกา แต่ ให้ รอการลงโทษจําคุกไว้ หรื อ
๓.๕.๒ เมือจําเลยผู้อุทธรณ์ /ฎีกานันได้รับโทษจําคุก
ตามคําพิพากษามาครบถ้ วนแล้ว

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา
ป.วิอ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ บัญญัติว่า “เมือศาลชันต้ นปฏิเสธไม่ ยอมรับอุทธรณ์
ผู้อทุ ธรณ์ อาจอุทธรณ์ เป็ นคําร้ องอุทธรณ์ คาํ สังของศาลนันต่ อศาลอุทธรณ์
ได้ คําร้ องเช่ นนีให้ ยืนทีศาลชันต้ นภายในกําหนดสิ บห้ าวันนับแต่ วนั ฟัง
คําสั ง แล้ วให้ ศาลนันรีบส่ งคําร้ องเช่ นว่ านันไปยังศาลอุทธรณ์พร้ อมด้ วย
อุทธรณ์ และคําพิพากษาหรื อคําสั งของศาลชันต้ น
เมือศาลอุทธรณ์ เห็นสมควรตรวจสํ านวนเพือสั งคําร้ องเรื องนัน ก็ให้ สัง
ศาลชันต้ นส่ งมาให้
ให้ ศาลอุทธรณ์ พจิ ารณาคําร้ องนันแล้วมีคาํ สังยืนตามคําปฏิเสธของศาล
ชันต้ น หรื อมีคําสั งให้ รับอุทธรณ์ คําสั งนีให้ เป็ นทีสุ ดแล้วส่ งไปให้ ศาล
ชันต้ นอ่ าน”
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

มาตรา ๒๒๔ บัญญัติว่า “เมือศาลชันต้ นไม่ ยอมรับฎีกา ผู้ฎีกา
อาจฎีกาเป็ นคําร้ องอุทธรณ์คําสังของศาลนันต่ อศาลฎีกาได้ คํา
ร้ องเช่ นนีให้ ยืนทีศาลชันต้ นภายในกําหนดสิ บห้ าวันนับแต่ วนั
ฟังคําสั ง แล้วให้ ศาลนันรีบส่ งคําร้ องเช่ นว่ านันไปยังศาลฎีกา
พร้ อมด้ วยฎีกาและคําพิพากษาหรื อคําสั งของศาลชันต้ นและ
ศาลอุทธรณ์
เมือศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํ านวนเพือสั งคําร้ องเรื องนัน
ก็ให้ สังศาลชันต้ นส่ งมาให้ ”

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
จากบทบัญญัติมาตรา ๑๙๘, ๒๑๖ จะเห็นได้วา่ กฎหมายกําหนดให้
ศาลชันต้นทําหน้าทีตรวจรับอุทธรณ์/ฎีกา และมีคาํ สังรับหรื อไม่รับ
อุทธรณ์/ฎีกาแทนศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกา
ไม่ ใช่ เป็ นกรณีศาลชันต้ นมีคาํ สั งในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลชันต้ นเอง
ดังนัน หากผูอ้ ุทธรณ์/ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคําสังไม่ยอมรับ
อุทธรณ์/ฎีกาของศาลชันต้น ผู้อุทธรณ์ /ฎีกานันจะอุทธรณ์ คาํ สัง
ของศาลชันต้ นเช่ นนีต่ อศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาไม่ ได้
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. กรณีศาลชันต้ นมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกา ผู้อทุ ธรณ์ /ฎีกาต้ องทําเป็ นคํา
ร้ องอุทธรณ์ คาํ สั งของศาลชันต้ นทีไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกาของตนต่ อศาล
อุทธรณ์ /ศาลฎีกา ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่ วนั ฟังคําสั ง
ฎีกาที ๖๘๑๖/๒๕๖๐ แบบพิมพ์คาํ ร้องขอให้รับรองอุทธรณ์และแบบพิมพ์
ท้ายอุทธรณ์ของโจทก์มีขอ้ ความว่า “ข้าพเจ้ ารอฟังคําสั งอยู่ ถ้ าไม่ รอให้ ถือ
ว่ าทราบ” ซึงคําร้องและอุทธรณ์ดงั กล่าวศาลมีคาํ สังในวันทีโจทก์ยนื คือ
วันที ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าโจทก์ทราบคําสังศาลในวันทียืนแล้ว
ส่ วนทีในคําร้องและอุทธรณ์มีขอ้ ความเพิมเติมว่า “ให้ มาทราบคําสั งทุก ๗
วัน ถ้ าไม่มาให้ ถือว่ าทราบคําสั งโดยชอบแล้ว” นัน มีความหมายว่า

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
หากศาลมิได้ มีคาํ สั งในวันยืนนันเลย ให้ เป็ นหน้ าทีของผู้ยืนต้ องมา
ทราบคําสั งทุก ๗ วัน กรณี ของโจทก์จึงต้องถือว่าได้ทราบคําสัง
ศาลในวันยืนคําร้องและอุทธรณ์แล้ว ดังนัน เมือโจทก์มายืนคําร้อง
อุทธรณ์คาํ สังศาลชันต้นในวันที ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเป็ นการ
ยืนเมือพ้ นกําหนดสิ บห้ าวันนับแต่วนั ทราบคําสัง ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตังศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๔ การทีศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ มีคาํ สังไม่รับคําร้องอุทธรณ์คาํ สังและให้ยกคําร้อง
ของโจทก์จึงชอบแล้ว
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๒. ไม่ ว่าศาลอุทธรณ์ จะมีคาํ สั งยืนตามคําปฏิเสธของศาล
ชันต้ น หรื อมีคาํ สั งให้ รับอุทธรณ์ กต็ าม คําสั งเช่ นว่านีให้ เป็ น
ทีสุ ด คู่ความจะฎีกาคัดค้ านไม่ ได้แล้ว แม้ ว่าเหตุผลของศาล
ชันต้ นกับศาลอุทธรณ์ จะแตกต่ างกันก็ตาม
ส่ วนกรณีของศาลฎีกาไม่ ว่าจะสั งอย่ างไรก็ย่อมเป็ นทีสุ ด
อยู่แล้ ว จึงไม่ จําต้ องระบุไว้ในมาตรา ๒๒๔ ว่าให้ เป็ นที
สุ ดแต่อย่ างใด

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๓๗๒๘/๒๕๖๑ คดีนีศาลชันต้นมีคาํ สังให้ยกคําร้องขอขยาย
ระยะเวลายืนอุทธรณ์ของจําเลย ทนายจําเลยอุทธรณ์ คาํ สั งศาลชันต้ น แต่
ศาลชันต้ นมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์ ของจําเลยเนื องจากจําเลยไม่มาแสดงตน
เช่นนี การทีทนายจําเลยอุทธรณ์ คาํ สั งศาลชันต้ นทีไม่ รับอุทธรณ์ และศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ วินิจฉัยปัญหาตามข้ ออุทธรณ์ แล้วมีคาํ สั งให้ ยกคําร้ อง ยืน
ตามคําปฏิเสธของศาลชันต้ น คําสั งศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ ย่อมเป็ นทีสุ ด ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคสาม ประกอบ พ.ร.บ.จัดตังศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๔ และ พ.ร.บ.ให้นาํ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
มาตรา ๓ จําเลยไม่มสี ิ ทธิฎีกา

21

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๘๘๔๒/๒๕๕๐ ศาลชันต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ผูอ้ ุทธรณ์
อาจอุทธรณ์เป็ นคําร้องอุทธรณ์คาํ สังต่อศาลอุทธรณ์ได้ เมือศาลอุทธรณ์
มีคาํ สังยืนตามคําปฏิเสธของศาลชันต้นหรื อมีคาํ สังให้รับอุทธรณ์ คําสัง
นีให้เป็ นทีสุดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ แม้ ศาลอุทธรณ์ จะวินิจฉัย
เกียวกับเหตุทีโจทก์ขอขยายระยะเวลายืนอุทธรณ์ และอนุญาตให้ โจทก์
ขยายระยะเวลาจนถึงวันทีโจทก์ยืนอุทธรณ์ ได้ ก็เป็ นเพียงเหตุผลทีศาล
อุทธรณ์หยิบยกขึนวินิจฉัยเพือจะรับอุทธรณ์ ของโจทก์เท่ านัน แต่ ผล
ทีสุ ดศาลอุทธรณ์ ก็มีคาํ สั งให้ รับอุทธรณ์ คําสังของศาลอุทธรณ์ จึงเป็ น
ทีสุ ด

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๗๓๕/๒๕๓๐ ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล
จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลชันต้ นมีคาํ สั งไม่ รับอุทธรณ์
เพราะเป็ นอุทธรณ์ ปัญหาข้ อเท็จจริง โจทก์ยืนคําร้ องอุทธรณ์ คาํ สั งทีไม่
รับอุทธรณ์ อา้ งว่าเป็ นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ เห็นว่ า
อุทธรณ์ของโจทก์ เป็ นอุทธรณ์ ปัญหาข้อกฎหมาย แต่ เป็ นข้ อกฎหมายที
ไม่ เป็ นสาระอันควรได้ รับการวินิจฉัย จึงมีคําสังยกคําร้ องของโจทก์
เมือศาลอุทธรณ์ มีคาํ สังยืนตามคําปฏิเสธของศาลชันต้ นแล้ ว คําสั งของ
ศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็ นทีสุ ดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคสาม
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓. คําสั งของศาลอุทธรณ์ ทสืี บเนืองมาจากศาลชั นต้ นมีคําสั งปฏิเสธไม่ ยอมรับ
อุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึง ก็เป็ นทีสุ ดเช่ นเดียวกัน
ฎีกาที ๑๖๙๐/๒๕๔๗ เมือศาลชันต้ นมีคําสั งปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ คําพิพากษา
ของจําเลยที ๒ จําเลยที ๒ ได้ยนคํ
ื าร้องขอขยายระยะเวลายืนอุทธรณ์หลังพ้น
กําหนดยืนอุทธรณ์โดยอ้างเหตุสุดวิสัย โดยมิได้ ยืนคําร้ องอุทธรณ์ คําสั งของศาล
ชันต้ นทีปฏิเสธไม่ ยอมรั บอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘
ทวิ วรรคหนึง ทันที แต่เมือศาลชันต้นมีคาํ สังยกคําร้องทีขอขยายระยะเวลาดังกล่าว
จําเลยที ๒ ยืนคําร้ องอุทธรณ์ คําสั งทีไม่ อนุญาตให้ ขยายระยะเวลายืนอุทธรณ์ และไม่
รับอุทธรณ์ด้วย โดยยืนภายในกําหนด ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึง เมือ
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ มีคาํ สังยกคําร้ องอุทธรณ์ คําสั งของจําเลยที ๒ เท่ ากับว่ าคําสั ง
ดังกล่ าวของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เป็ นทีสุ ดมาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคสาม จําเลยที ๒ จึง
ไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคําสังของศาลอุทธรณ์ภาค ๒

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๔. ในกรณีทมิี ใช่ คําสั งของศาลอุทธรณ์ ทสัี งสื บเนืองมาจากการทีศาลชันต้ นมีคําสั ง
ปฏิเสธไม่ ยอมรั บอุทธรณ์ คําสั งของศาลอุทธรณ์ นันย่อมไม่ เป็ นทีสุ ด คู่ความชอบที
จะใช้ สิทธิฎกี าคัดค้ านคําสั งของศาลอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกาต่อไปได้
ฎีกาที ๖๕๙/๒๕๔๑ การทีผูพ้ ิพากษาซึ งพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาในศาล
ชันต้นมีคาํ สังอนุ ญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริ งและศาลชันต้ นสั งรับ
อุทธรณ์ของโจทก์ ร่วมทียืนต่ อศาลภายในกําหนดระยะเวลายืนอุทธรณ์ ทศาลชั
ี นต้ น
ขยายให้ แล้ ว แต่ ต่อมาศาลชันต้ นมีคําสั งเพิกถอนคําสั งเดิมดังกล่าว กรณี จึงเป็ นเรื อง
ทีมีเหตุพเิ ศษแตกต่ างไปจากกรณีการรับหรื อไม่ยอมรับอุทธรณ์ ตามทีบัญญัติไว้
ในป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘, ๑๙๘ ทวิ ดังนัน เมือศาลอุทธรณ์ มีคําสั งเกียวกับเรื องดังกล่ าว
อย่างใด คดีก็ยงั ไม่ เป็ นทีสุ ดดังทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคท้าย คู่ความทีไม่
พอใจคําสั งของศาลอุทธรณ์ ดังกล่ าวย่อมฎีกาต่ อไปได้
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
คําสังคําร้ องศาลฎีกาที ๑๐๑๐/๒๕๔๐ ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ ศาลชันต้ นไม่ รับอุทธรณ์ โดยอ้างว่าเป็ นอุทธรณ์ ในปัญหา
ข้ อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จัดตังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ โจทก์ยืนคําร้ องอุทธรณ์
คําสัง ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคาํ สังว่า คําร้ องอุทธรณ์ คําสังของโจทก์มิได้
โต้ แย้ งคําสั งของศาลชันต้ นโดยชัดแจ้ ง จึงเป็ นคําร้ องอุทธรณ์ คาํ สั งทีไม่
ชอบ ให้ ยกคําร้ อง ดังนี ไม่ ใช่ คาํ สั งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชันต้ นใน
เรื องไม่ รับอุทธรณ์ จึงไม่ เป็ นทีสุ ดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรค
สาม โจทก์มีสิทธิฎีกาได้

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๕. การทีศาลอุทธรณ์ พิพากษายกอุทธรณ์ ทศาลชั
ี นต้ นสังรับอุทธรณ์ มา
มิใช่ เป็ นคําสั งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชันต้ นทีไม่ รับอุทธรณ์ จึงยังไม่
ถึงทีสุ ด
คําสังคําร้ องศาลฎีกาที ๔๖๒-๔๖๓/๒๕๒๑ คดีอาญาทีศาลชันต้น
พิพากษายกฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ เพราะเห็นว่าเป็ น
อุทธรณ์ทีต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๓ ทวิ กรณี เช่นนีมิใช่คาํ สังที
ยืนตามคําปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ของศาลชันต้น จึงไม่เป็ นทีสุ ดตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคสาม โจทก์ ย่อมฎีกาคัดค้ านคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ได้
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๖. คําร้ องอุทธรณ์ คําสังศาลชันต้นทีไม่ รับอุทธรณ์/ฎีกานัน ผู้
อุทธรณ์ /ฎีกาจะยกข้ อทีไม่ ได้ กล่าวไว้ ในอุทธรณ์ /ฎีกา มาให้ ศาล
อุทธรณ์ /ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ ไม่ ได้ (คําสังคําร้องศาลฎีกาที
๖๙๕/๒๕๕๑)
๗. ศาลชันต้นมีหน้ าทีต้ องส่ งคําร้ องอุทธรณ์ คําสังไม่ รับอุทธรณ์ /
ฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกา ไม่มีหน้ าทีต้ องตรวจว่ าควรจะ
รับส่ งขึนไปหรื อไม่ (คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๗๒๗/๒๕๕๑)

อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๘. ศาลชันต้ นมีหน้ าทีต้ องแจ้ งคําสั งไม่ รับอุทธรณ์ /ฎีกาให้ แก่ผ้ อู ุทธรณ์ /
ฎีกาทราบ
ฎีกาที ๓๗๒๔/๒๕๔๖ จําเลยยืนฎีกาส่ งผ่านทางเรื อนจําเมือวันที ๒๐
สิ งหาคม ๒๕๔๕ ต่อมาวันที ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๔๕ ศาลชันต้ นมีคาํ สั ง
รับฎีกาของจําเลยเฉพาะปัญหาข้ อกฎหมายและสังไม่ รับฎีกาของจําเลย
ในปัญหาข้ อเท็จจริง ซึงจําเลยอาจฎีกาเป็ นคําร้ องอุทธรณ์ คําสังของศาล
ชันต้ นต่ อศาลฎีกาได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๔ แต่ ศาลชันต้ นมิได้ แจ้ ง
คําสังไม่ รับฎีกาในข้ อดังกล่ าวให้ จําเลยทราบ ซึงเป็ นกระบวนพิจารณา
ทีไม่ ชอบ
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อุทธรณ์คาํ สังไม่รับอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
แต่เมือศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชันต้น และให้ลงโทษจําคุกจําเลย
ในแต่ละกระทงความผิดไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริ งตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง จําเลยฎีกาในข้อทีศาล
ชันต้นสังไม่รับว่า พยานหลักฐานโจทก์ทีนําสื บมายังไม่อาจรับฟังได้วา่
จําเลยได้กระทําความผิดฐานจําหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามฟ้ อง เป็ นการ
โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อนั เป็ นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริ ง ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง ศาล
ชันต้ นชอบทีจะสั งไม่ รับฎีกาของจําเลยและไม่ จําเป็ นทีศาลฎีกาจะสั งให้ ส่ง
สํ านวนคืนศาลชันต้ นเพือแจ้ งคําสั งไม่ รับฎีกาในข้ อดังกล่าวให้ จําเลยทราบ
แต่ อย่ างใด

การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๐ บัญญัติว่า “ให้ ศาลส่ งสําเนาอุทธรณ์ ให้ แก่อกี
ฝ่ ายหนึงแก้ ภายในกําหนดสิ บห้ าวันนับแต่ วนั ทีได้ รับสําเนา
อุทธรณ์ ”
มาตรา ๒๐๑ บัญญัติว่า “เมือศาลส่ งสําเนาอุทธรณ์ แก่อกี ฝ่ ายหนึง
ไม่ ได้ เพราะหาตัวไม่ พบ หรื อหลบหนี หรื อจงใจไม่ รับสํ าเนา
อุทธรณ์ หรื อได้ รับแก้ อุทธรณ์แล้ว หรื อพ้นกําหนดแก้ อุทธรณ์
แล้ว ให้ ศาลรีบส่ งสํ านวนไปยังศาลอุทธรณ์ เพือทําการพิจารณา
พิพากษาต่ อไป”
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การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

มาตรา ๒๑๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “ฎีกา
นัน ให้ ยืนต่ อศาลชันต้ น และให้ นํา
บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐
และมาตรา ๒๐๑ มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม”

การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. ในคดีอาญาทีอัยการเป็ นโจทก์ ศาลมีหน้ าทีต้ องส่ งสําเนาอุทธรณ์ /
ฎีกาให้ อกี ฝ่ ายหนึงแก้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ ได้ รับสํ าเนาอุทธรณ์ /
ฎีกา จะนําเอา ป.วิ.พ. มาตรา ๗๐ วรรคสอง ทีกําหนดให้ โจทก์มี
หน้ าทีส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ มาอนุโลมใช้ ในคดีอาญาไม่ ได้
ฎีกาที ๓๖๐๓/๒๕๓๒ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๐ กําหนดให้ศาลส่ง
สําเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ ายหนึง ดังนี เมือโจทก์ ยืนอุทธรณ์ จึงเป็ น
หน้ าทีของศาลทีจะส่ งสําเนาให้ จําเลยโดยตรง โจทก์ไม่ จําต้ อง
วางเงินค่าส่ งสํ าเนาอุทธรณ์
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การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒. ในคดีอาญาทีราษฎรเป็ นโจทก์ หากโจทก์ นันเป็ นผู้อุทธรณ์/ฎีกา โจทก์ต้องเสี ย
ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ /ฎีกาเอง
เนืองจากมีการแก้ ไขเพิมเติม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๕๗ ทีบัญญัติว่า “ในคดีซึงราษฎรเป็ น
โจทก์ โจทก์ จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายในการส่ งสํ าเนาคําฟ้ องและหมายเรี ยกให้ แก่ จําเลย
โดยค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวจะต้ องมีจํานวนไม่ สูงเกินสมควร” ซึ งคําฟ้องนัน หมายถึง
อุทธรณ์และฎีกาด้วยตาม ป.วิ. มาตรา ๑ (๓) ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ดังนัน ใน
คดีทีราษฎรเป็ นโจทก์ ไม่วา่ จะฟ้องในความผิดข้อหาใด หากราษฎรทีเป็ นโจทก์
อุทธรณ์/ฎีกา โจทก์ นันก็ต้องเป็ นผู้เสี ยค่ าใช้ จ่ายในการส่ งสํ าเนาคําฟ้ องอุทธรณ์ /ฎีกา
 แต่หากจําเลยในคดีอาญาทีราษฎรเป็ นโจทก์ฟ้องเป็ นผูย้ นอุ
ื ทธรณ์/ฎีกา จําเลยนี
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา เพราะกฎหมายระบุให้ เฉพาะ
ราษฎรผู้เป็ นโจทก์ เท่ านันทีต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายในการนําส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ /ฎีกา

การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓. กรณีทศาลไม่
ี
อาจส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ /ฎีกาให้ อกี ฝ่ ายหนึงได้ เพราะหาตัว
ไม่ พบ หลบหนี จงใจไม่ รับสําเนาอุทธรณ์ /ฎีกา ศาลอุทธรณ์ /ฎีกามีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาต่ อไปได้
ฎีกาที ๕๘๓/๒๕๐๘ (ปชญ) กรณี ทีส่ งสําเนาฎีกาให้แก่จาํ เลยไม่ได้
เนืองจากจําเลยออกไปนอกประเทศไทยนัน ถือได้ ว่าส่ งไม่ ได้ เพราะหาตัว
ไม่ พบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๑ แล้ว
ฎีกาที ๑๒๔๔/๒๕๐๔ (ปชญ) คดีความผิดอาญาแผ่นดินทีราษฎรเป็ น
โจทก์ จําเลยฎีกา แต่ ศาลส่ งสํ าเนาฎีกาให้ โจทก์ไม่ ได้ เพราะโจทก์ถึงแก่
กรรมนัน ไม่เป็ นเหตุขดั ข้องแก่การดําเนินคดีต่อไป ถือได้ ว่าโจทก์ได้
ฟ้องร้ องแทนแผ่ นดิน ศาลฎีกาจึงทําการพิจารณาพิพากษาต่ อไปได้
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การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๔. การส่ งสําเนาอุทธรณ์ /ฎีกาเพือให้ อีกฝ่ ายหนึงแก้ มิใช่ เพือให้ ทราบ
เท่ านัน
ฎีกาที ๑๙๒๗/๒๕๓๗ ศาลชันต้ นเพียงแต่ ส่งสํ าเนาอุทธรณ์ของ
โจทก์ ให้ จําเลยทราบ มิได้ กาํ หนดให้ จําเลยแก้อุทธรณ์ ภายในระยะเวลา
ตามกฎหมายด้ วย เป็ นการทีศาลชันต้นไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ แต่เมือระยะเวลาล่วงเลยมาจนศาล
อุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว การทีจําเลยยกขึนฎีกา ศาลฎีกาย่อม
เห็นสมควรไม่ยอ้ นสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่

การส่งสําเนาอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๕. โจทก์ ร่วมมีฐานะเป็ นโจทก์เช่ นเดียวกัน ฉะนัน หากจําเลยเป็ นฝ่ ายอุทธรณ์ /
ฎีกา ศาลต้ องส่ งสํ าเนาอุทธรณ์ /ฎีกาแก่โจทก์ร่วมด้วย (ฎีกาที ๒๕๓๘/๒๕๔๑,
๗๗๐๕/๒๕๕๓)
ฎีกาที ๑๗๓๗/๒๕๓๘ ในคดีทีศาลอนุญาตให้ผเู ้ สี ยหายเข้าเป็ นโจทก์ร่วม
แล้ว โจทก์ ร่วมและพนักงานอัยการต่างมีฐานะเป็ นโจทก์ ด้วยกัน เมือจําเลยยืน
อุทธรณ์ การทีศาลชันต้ นเพียงแต่ สังให้ ส่งสําเนาอุทธรณ์ ให้ พนักงานอัยการ
โจทก์ โดยไม่ได้ สังให้ ส่งสําเนาอุทธรณ์ ให้ โจทก์ร่วมด้วยและศาลอุทธรณ์
พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าวไป จึงไม่ ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๐ อีกทัง
การทีศาลชันต้นมิได้แจ้งวันนัดฟังคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ร่วมทราบ
ด้วยก็ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๒ ประกอบมาตรา ๒๑๕ ศาลฎีกา
เห็นสมควรให้ปฏิบตั ิเสี ยให้ถูกต้อง
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๒ บัญญัตวิ ่า “ผู้อุทธรณ์มอี าํ นาจยืนคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ ต่อ
ศาลชันต้ นก่อนส่ งสํ านวนไปศาลอุทธรณ์ ในกรณีเช่ นนีศาลชันต้ นสั งอนุญาตได้
เมือส่ งสํ านวนไปแล้ วให้ ยืนต่ อศาลอุทธรณ์ หรื อต่ อศาลชันต้ นเพือส่ งไปยังศาล
อุทธรณ์ เพือสั ง ทังนี ต้ องก่อนอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
เมือถอนไปแล้ว ถ้ าคู่ความอีกฝ่ ายหนึงมิได้ อุทธรณ์ คําพิพากษาหรื อคําสั ง
ของศาลชันต้ นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน ถ้ าอีกฝ่ ายหนึงอุทธรณ์ จะเด็ดขาด
ต่ อเมือคดีถึงทีสุ ดโดยไม่มกี ารแก้ คาํ พิพากษาหรื อคําสั งศาลชันต้น”
มาตรา ๒๒๕ บัญญัติว่า “ให้ นําบทบัญญัตวิ ่ าด้ วยการพิจารณา และว่ าด้ วยคํา
พิพากษาและคําสั งชันอุทธรณ์ มาบังคับในชันฎีกาโดยอนุโลม เว้ นแต่ ห้ามมิให้
ทําความเห็นแย้ ง”

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. หลักเกณฑ์ การขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกา
๑.๑ ผู้อุทธรณ์/ฎีกาเท่ านันทีจะมีอาํ นาจถอนอุทธรณ์/ฎีกา
๑.๒ ต้ องยืนเป็ นคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกา
๑.๓ ก่อนศาลชันต้ นส่ งสํ านวนไปศาลอุทธรณ์/ฎีกา ต้ องยืนคํา
ร้ องขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกาต่ อศาลชันต้น
แต่ ถ้าส่ งสํ านวนไปยังศาลอุทธรณ์ /ฎีกาแล้ ว สามารถยืนต่ อ
ศาลอุทธรณ์ /ฎีกา หรือศาลชันต้นก็ได้
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑.๔ ต้ องขอถอนก่ อนอ่ านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ /ฎีกา
ฎีกาที ๑๙/๒๕๕๑ จําเลยยืนคําร้องอุทธรณ์คาํ สังไม่รับฎีกา แม้ศาลฎีกา
จะได้ส่งคําสังพร้อมสํานวนคืนศาลชันต้นเพืออ่านคําสังศาลฎีกาให้
คู่ความฟังแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ถือว่าคดีนีได้มีการส่ งสํานวนไปศาลฎีกาแล้ว
เมือจําเลยยืนคําร้องขอถอนคําร้องอุทธรณ์คาํ สังไม่รับฎีกา ศาลชันต้ น
ย่อมไม่มีอาํ นาจสั งอนุญาต แต่ ต้องส่ งให้ ศาลฎีกาเพือสั งตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๐๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕ การทีศาลชันต้ นสังอนุญาตให้ ถอน
คําร้ องอุทธรณ์ คําสั งไม่ รับฎีกาเสี ยเอง จึงเป็ นการไม่ ชอบ ศาลฎีกายก
คําสังศาลชันต้นและมีคาํ สังใหม่

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒. ศาลทีมีอาํ นาจสั งคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกา
๒.๑ ขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกา ก่อนศาลชันต้ นส่ งสํานวนไปยังศาล
อุทธรณ์ /ฎีกา ศาลชันต้ นมีอาํ นาจสั งอนุญาตได้
ฎีกาที ๔๓๐/๒๔๘๓ เมือโจทก์ถอนฎีกาก่อนทีศาลชันต้ นส่ ง
สํานวนมายังศาลฎีกา ศาลชันต้ นสั งอนุญาตได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๐๑, ๒๒๕ แต่เมือศาลชันต้ นส่ งสํานวนมาศาลฎีกา ศาลฎีกาก็
สังอนุญาตให้ ถอนฎีกาได้ และจําหน่ ายคดี
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๒ ขอถอนอุทธรณ์ /ฎีกา หลังจากทีศาลชันต้นส่ งสํ านวนไป
ยังศาลอุทธรณ์/ฎีกาแล้ ว ศาลอุทธรณ์ /ฎีกาเป็ นผู้มอี าํ นาจสั ง
ซึงเป็ นดุลพินิจจะอนุญาตหรื อไม่ กไ็ ด้
ฎีกาที ๕๔๕๗/๒๕๓๐ การถอนฟ้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
จะอนุญาตหรื อไม่ประการใดแล้วแต่ศาลอุทธรณ์จะ
พิจารณาเห็นสมควร ทีศาลอุทธรณ์ ไม่ อนุญาตให้ จําเลยถอน
ฟ้องอุทธรณ์ นัน เป็ นอํานาจของศาลอุทธรณ์ทีจะทําได้

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๓ ถ้ าประสงค์จะถอนอุทธรณ์ /ฎีกา แต่ ผู้อทุ ธรณ์ /ฎีกาใช้ ถ้อยคําผิดพลาดไป
และศาลพอแปลได้ ว่าเป็ นการถอนอุทธรณ์ /ฎีกา ศาลมีคาํ สั งอนุญาตได้
ฎีกาที ๖๓๒๐/๒๕๓๑ คดีทีราษฎรเป็ นโจทก์ ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว
พิพากษายกฟ้ อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ระหว่ างพิจารณาของศาลฎีกา
โจทก์ ยืนคําร้ องขอถอนฟ้ อง จําเลยไม่คา้ น เมือศาลชั นต้ นยังไม่ ได้ สังประทับฟ้ อง
โจทก์ ตามคําร้ องพอแปลได้ ว่าโจทก์มีความประสงค์ ขอถอนฎีกา ศาลฎีกาอนุญาต
ให้ ถอนฎีกาได้
คําสั งคําร้ องศาลฎีกาที ๕๕๖/๒๕๓๑ โจทก์ยนคํ
ื าร้องอุทธรณ์คาํ สังของศาลชันต้น
ทีไม่รับฎีกา คดีอยู่ในระหว่ างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ ยืนคําร้ องขอถอน
ฟ้ อง พอแปลได้ ว่าโจทก์ ขอถอนคําร้ องอุทธรณ์คําสั งไม่ รับฎีกา จึงอนุญาตให้โจทก์
ถอนได้และจําหน่ายคดี
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๔ เมืออยู่ในอํานาจศาลอุทธรณ์ /ฎีกาแล้ว ศาลสู งดังกล่าวย่ อมมีอาํ นาจสั งให้
ศาลชันต้ นออกหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ดนับแต่ วันใดได้ ด้วย
ฎีกาที ๑๔๗๙๑/๒๕๕๕ จําเลยขอถอนอุทธรณ์และขอให้ศาลออกหมายจําคุก
เมือคดีถึงทีสุดเพือจําเลยจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันครบรอบ ๘๔
พรรษา ในวันที ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศาลอุทธรณ์มีคาํ สังว่า “อนุญาตให้ จาํ เลย
ถอนอุทธรณ์ ได้ จําหน่ ายคดี ให้ ศาลชันต้ นออกหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ดให้
นับแต่ วันทีจําเลยเข้ามอบตัว” ศาลอุทธรณ์ จะอนุญาตหรื อไม่ อนุญาตและออก
หมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ดให้ แก่จําเลยนับแต่ วนั ใดแล้วแต่ ศาลอุทธรณ์ จะเห็น
ควร เมือศาลอุทธรณ์ให้ศาลชันต้นออกหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุดให้นบั แต่
วันทีจําเลยเข้ามอบตัว จึงเป็ นอํานาจของศาลอุทธรณ์ ทจะทํ
ี าได้

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓. ผลของการถอนอุทธรณ์ /ฎีกา
จาก ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๒ วรรคสอง “เมือถอนไปแล้ว ถ้ าคู่ความอีกฝ่ าย
หนึงมิได้ อุทธรณ์ คําพิพากษาหรือคําสังของศาลชันต้ นย่ อมเด็ดขาด
เฉพาะผู้ถอน ถ้ าอีกฝ่ ายหนึงอุทธรณ์ จะเด็ดขาดต่ อเมือคดีถึงทีสุ ดโดย
ไม่ มีการแก้คาํ พิพากษาหรื อคําสั งศาลชันต้ น”
จะเห็นได้ ว่า คําพิพากษาหรื อคําสั งของศาลชันต้ นเฉพาะในส่ วนที
เกียวกับผู้ถอนอุทธรณ์ /ฎีกาจะเป็ นอันเด็ดขาดหรือไม่ ย่ อมขึนอยู่กบั
ว่าคู่ความอีกฝ่ ายหนึงอุทธรณ์ /ฎีกาด้ วยหรื อไม่
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๓.๑ ถ้ าอีกฝ่ ายหนึงไม่ ได้อุทธรณ์ /ฎีกา คําพิพากษาหรื อ
คําสั งของศาลชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ ย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้
ถอน
๓.๑.๑ ผู้ถอนอุทธรณ์ /ฎีกาในกรณีทีอีกฝ่ ายหนึงไม่ ได้
อุทธรณ์ /ฎีกา มีผลทําให้ ผ้ ูอทุ ธรณ์/ฎีกานันหมดสิ ทธิทจะ
ี
ยืนอุทธรณ์ /ฎีกาใหม่ทันที แม้ จะยังอยู่ในกําหนดอายุ
อุทธรณ์ /ฎีกาก็ตาม

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๖๐/๑๕๑๒ (ปชญ) ภายหลังยืนอุทธรณ์แล้ว จําเลยยืน
คําร้ องขอถอนอุทธรณ์ โดยให้ เหตุผลว่ าไม่ ประสงค์ จะยืน
อุทธรณ์อีกต่ อไป แต่ครันแล้วจําเลยกลับยืนอุทธรณ์ใหม่โดย
ระบุวา่ ทีถอนไปนันเพราะหลงเชือผูแ้ นะว่าจะมีการอภัย
โทษ ดังนี เมือปรากฏว่าโจทก์ มิได้ อุทธรณ์ด้วย คําพิพากษา
ศาลชันต้นย่ อมเด็ดขาดถึงทีสุ ดสํ าหรับจําเลยแล้ ว จําเลยไม่มี
สิ ทธิยืนอุทธรณ์ใหม่ อีก แม้ จะยังอยู่ภายในกําหนดอายุ
อุทธรณ์ก็ตาม
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๑.๒ คําว่ า “คู่ความอีกฝ่ ายหนึงมิได้ อทุ ธรณ์ /ฎีกา” หมายถึง คู่ความทีเป็ น
ปรปักษ์หรื อฝ่ ายตรงข้ ามกับผู้ถอน
ฎีกาที ๑๖๗๓/๒๕๒๒ จําเลยคนอืนและจําเลยที ๕ ซึงศาลชั นต้ นพิพากษาลงโทษ
จําคุกนันได้ ยืนอุทธรณ์ โดยจําเลยที ๕ ยืนอุทธรณ์ในวันที ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๙ ซึง
ในวันเดียวกันนันจําเลยที ๕ ก็ยืนคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ ศาลชันต้ นมีคาํ สังว่ารับคํา
ร้องขอถอนอุทธรณ์ เนืองจากยังไม่ได้ส่งสํานวนไปศาลอุทธรณ์ จึงอนุญาตให้ จําเลย
ที ๕ ถอนอุทธรณ์ ได้ ศาลชันต้นได้ออกหมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ดให้แก่จาํ เลยที ๕
เมือวันที ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ดังนัน คดีเฉพาะจําเลยที ๕ จึงเป็ นอันเด็ดขาด ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๒ ทีศาลอุทธรณ์ รับวินิจฉัยทังข้ อกฎหมายและข้ อเท็จจริงเกียวแก่
จําเลยที ๕ ว่า อุทธรณ์ของจําเลยที ๕ ฟั งขึน แล้วพิพากษาแก้ เป็ นว่ าให้ ยกฟ้ องโจทก์
สํ าหรับจําเลยที ๕ นัน จึงเป็ นการไม่ ชอบ ศาลอุทธรณ์ไม่มีอาํ นาจทีจะพิจารณาเกียว
แก่จาํ เลยที ๕

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๒ ถ้ าอีกฝ่ ายหนึงอุทธรณ์ /ฎีกา คําพิพากษาหรื อคําสั งของ
ศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์ เฉพาะในส่ วนทีเกียวกับผู้ถอนจะ
เด็ดขาดต่อเมือคดีถึงทีสุ ด โดยไม่ มีการแก้ คําพิพากษาหรื อ
คําสั งของศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์
๓.๓ การถอนอุทธรณ์ /ฎีกาย่ อมมีผลลบล้ างการยืนอุทธรณ์/
ฎีกานัน และทําให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ /ฎีกากลับคืนสู่ ฐานะเดิมเสมือน
หนึงมิได้ยืนอุทธรณ์ /ฎีกาเลย
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๓.๑ ผลจากการทีจําเลยถอนอุทธรณ์ /ฎีกาเกียวพันกับมาตรา ๒๑๓, ๒๒๕
กรณีโจทก์ฟ้องจําเลยหลายคน จําเลยหลายคนนันอุทธรณ์ คาํ พิพากษาทีให้
ลงโทษตน โดยโจทก์ มไิ ด้ อุทธรณ์ ด้วย แม้การถอนอุทธรณ์ของจําเลยคนใดจะ
มีผลทําให้คาํ พิพากษาศาลชันต้นเป็ นอันเด็ดขาดเฉพาะจําเลยผูถ้ อนก็ตาม แต่
ถ้ าหากการพิจารณาอุทธรณ์ของจําเลยอืนทีมิได้ ถอนอุทธรณ์ ปรากฏว่ ามีเหตุ
ทีศาลอุทธรณ์ จะพิพากษากลับหรื อแก้คาํ พิพากษาศาลชันต้นเป็ นไม่ ลงโทษ
หรื อลดโทษให้ แก่จาํ เลยทีมิได้ ถอนอุทธรณ์ และเหตุเช่ นว่านีเป็ นเหตุในส่ วน
ลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์ ย่อมมีอาํ นาจพิพากษาให้ มผี ลตลอดไปถึงจําเลยที
ถอนอุทธรณ์ แล้ วได้ เพือมิต้องรับโทษหรื อได้ ลดโทษดุจจําเลยทีไม่ ได้ ถอน
อุทธรณ์ ด้วย

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๔๐๙๓/๒๕๓๐ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยที ๑ ที ๒ จําเลยทังสอง
อุทธรณ์ แต่ต่อมาจําเลยที ๑ ยืนคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคาํ สังอนุ ญาต
และให้จาํ หน่ายคดีเฉพาะจําเลยที ๑ แล้ว ส่ วนโจทก์มิได้ อุทธรณ์ แม้ คําพิพากษาของ
ศาลชันต้ นย่ อมเด็ดขาดเฉพาะจําเลยที ๑ ผู้ถอนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๒ ก็ตาม แต่
ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในส่ วนทีเกียวกับจําเลยที ๒ ในความผิดฐาน
เดียวกัน ถ้ าศาลอุทธรณ์ กลับคําพิพากษาศาลชันต้ นไม่ ลงโทษจําเลยที ๒ และเป็ นเหตุ
อยู่ในส่ วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์ยงั มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยที
๑ ด้ วยตามที ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ บัญญัติให้ อาํ นาจไว้ ทังนีเพราะคําว่า “คําพิพากษา
ของศาลชันต้ นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน” ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๒ หมายความ
เพียงว่าจําเลยทีถอนอุทธรณ์ แล้ วจะยืนอุทธรณ์อกี ไม่ ได้ หาได้ ห้ามศาลอุทธรณ์ ใช้
อํานาจตามมาตรา ๒๑๓ ไม่
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๖๓/๒๕๓๑ จําเลยที ๓ และที ๔ กับพวกต้องการไล่ผปี อบออกจากร่ างของ
ผูต้ ายได้ใช้ไม้ไผ่ผา่ ซี กตีผตู ้ ายล้มลง แล้วใช้ดา้ มมีดตีศีรษะผูต้ าย ด้ามมีดทําด้วยเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิว ยาว ๘.๕ นิว จําเลยย่อมเล็งเห็นผลได้วา่ ถ้าตีศีรษะผูต้ าย
โดยแรงและตีนาน ๆ ย่อมทําให้ผตู ้ ายถึงแก่ความตายได้ จําเลยตีผตู้ ายนานถึง ๒
ชัวโมง ผูต้ ายมีรอยฟกชําทีหน้าผาก โหนกแก้ม ศีรษะบวมชําแบบศีรษะน่วม ความ
ตายของผูต้ ายจึงเป็ นผลโดยตรงจากการทําร้ายของจําเลยกับพวก จําเลยที ๓ และที ๔
มีความผิดฐานฆ่ าผู้อืนโดยเจตนา และเมือการกระทําดังกล่ าวเป็ นการไล่ผปี อบตาม
ความเชื อและตามประเพณีท้องถินทีปฏิบัติกนั มา แม้ การทําร้ ายใช้ เวลานานถึง ๒
ชัวโมงจนผู้ตายถึงแก่ ความตาย ก็เป็ นเรื องของการไล่ ผปี อบ ไม่ ได้ เป็ นการกระทําที
แสดงถึงความโหดร้ ายทารุณเป็ นพิเศษจึงถือไม่ ได้ ว่าเป็ นการฆ่ าผู้อืนโดยกระทํา
ทารุ ณโหดร้ ายตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙ (๕) กรณีนีเป็ นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามี
อํานาจพิพากษาไปถึงจําเลยที ๒ ซึงถอนฎีกาไปแล้ วด้ วย

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
หมายเหตุ แต่ หากไม่ ใช่ เหตุในส่ วนลักษณะคดี ย่ อมไม่ มีผลถึงจําเลยทีถอน
อุทธรณ์ ไปแล้ ว
ฎีกาที ๖๐๐๗/๒๕๓๑ โจทก์ ฟ้องขอให้ ลงโทษจําเลยทังสองข้ อหาลักทรั พย์ หรื อ
รั บของโจร ศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําเลยที ๒ ข้ อหาลักทรั พย์ และยกฟ้อง
จําเลยที ๑ โจทก์ อทุ ธรณ์ ขอให้ ลงโทษจําเลยที ๑ ข้ อหารับของโจร ส่ วนจําเลยที
๒ อุทธรณ์ ขอให้ ยกฟ้อง ระหว่ างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ จําเลยที ๒ ขอ
ถอนอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ อนุญาต ดังนี คดีเฉพาะตัวจําเลยที ๒ ย่อมถึงทีสุ ด
(ยังมีความผิดฐานลักทรัพย์) เมือศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องจําเลยที ๑ และไม่
ปรากฏว่ าเหตุทยกฟ้
ี องนันเป็ นเหตุอยู่ในส่ วนลักษณะคดีเกียวกับจําเลยที ๒
ด้ วย ศาลอุทธรณ์ ไม่ มีอาํ นาจหยิบยกเอาอุทธรณ์ของจําเลยที ๒ ทีถอนแล้ วมา
วินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องจําเลยที ๒ ได้
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๓.๒ ผลจากการทีจําเลยถอนอุทธรณ์ เกียวพันกับ ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๔๕ วรรคสอง
เมือการถอนอุทธรณ์มีผลลบล้างการยืนอุทธรณ์เสมือนหนึงมิได้
มีการยืนอุทธรณ์
ฉะนัน การทีจําเลยในคดีทีศาลชันต้นพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชีวิตได้ยนอุ
ื ทธรณ์ แต่ต่อมาขอถอน
อุทธรณ์ ย่อมต้องถือว่ามีผลเท่ากับจําเลยไม่ได้ยนอุ
ื ทธรณ์

การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๓.๒.๑ หากเป็ นการถอนอุทธรณ์ ก่อนส่ งสํ านวนไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลชันต้ น
มีหน้ าทีต้ องส่ งสํ านวนคดีนันไปยังศาลอุทธรณ์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรค
สอง ในลักษณะเช่ นเดียวกับจําเลยทีไม่ ได้ อทุ ธรณ์
ฎีกาที ๒๒๔๘/๒๕๑๘ (ปชญ) ศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยตลอด
ชีวติ จําเลยฝ่ ายเดียวยืนอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลชันต้น ศาลชันต้นสังรับ
อุทธรณ์ของจําเลยไว้แล้ว ต่อมาก่อนทีศาลชันต้นส่ งสํ านวนไปศาลอุทธรณ์
จําเลยได้ ยืนคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ ศาลชันต้นสั งอนุญาตให้ จาํ เลยถอน
อุทธรณ์ ได้ ดังนี ศาลชันต้ นยังมีหน้ าทีต้ องส่ งสํ านวนไปยังศาลอุทธรณ์ ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรคสอง ปัญหาข้อนี แม้จะไม่มีฝ่ายใดฎีกา แต่เป็ น
ปัญหาเกียวด้วยความสงบเรี ยบร้อย ศาลฎีกาย่อมยกขึนวินิจฉัยได้
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การถอนอุทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๓.๓.๒.๒ หากเป็ นการถอนอุทธรณ์หลังจากทีส่ งสํ านวนไปยังศาลอุทธรณ์แล้ ว
ย่ อมเป็ นหน้ าทีศาลอุทธรณ์ ในการสั ง เมือศาลอุทธรณ์ สังอนุญาตให้ ถอนแล้วก็ยัง
ต้ องมีหน้ าทีพิจารณาคดีนันต่ อไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรคสอง เสมือน
หนึงเป็ นคดีทศาลชั
ี นต้ นมีหน้ าทีต้องส่ งขึนมาเมือไม่ มีการอุทธรณ์ นันเอง

ฎีกาที ๒๓๓๘/๒๕๓๖ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวติ จําเลย จําเลยยืน
อุทธรณ์ ระหว่ างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จําเลยยืนคําร้ องขอถอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ อนุญาตให้ จําเลยถอนอุทธรณ์แล้วพิจารณาคดีต่อไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๔๕ ดังนี การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงชอบด้ วย ป.วิ.อ.
และเมือศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดียอ่ มถึงทีสุด จําเลยจะฎีกาคัดค้านว่าจําเลย
ไม่ได้กระทําผิดไม่ได้

ขอขอบคุณ
บรรยายครังต่อไป
วันที ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ น.
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