ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ภาค ๔
อุทธรณ์และฎีกา
ดร.จิตฤดี วีระเวสส์
ผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ บัญญัติว่า “ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ ตาม
หมวดนี
(๑) ถ้ าศาลอุทธรณ์ เห็นว่ าควรสื บพยานเพิมเติม ให้ มีอาํ นาจ
เรียกพยานมาสื บเองหรื อสั งศาลชันต้ นสื บให้ เมือศาลชันต้ น
สื บพยานแล้ ว ให้ ส่งสํ านวนมายังศาลอุทธรณ์ เพือวินิจฉัยต่อไป
(๒) ถ้ าศาลอุทธรณ์ เห็นเป็ นการจําเป็ น เนื องจากศาลชันต้ น
มิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกระบวนพิจารณา ก็ให้ พพิ ากษาสังให้
ศาลชันต้ นทําการพิจารณาและพิพากษาหรื อสั งใหม่ ตามรูปคดี”
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๕ บัญญัติว่า
“ให้ นําบทบัญญัติว่าด้ วยการพิจารณา และ
ว่าด้ วยคําพิพากษาและคําสั งชันอุทธรณ์ มา
บังคับในชันฎีกาโดยอนุโลม เว้ นแต่ ห้ามมิ
ให้ ทําความเห็นแย้ง”

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
การพิจารณาคดีอาญาของศาลอุทธรณ์/ฎีกานัน ศาลสู งเหล่านีมี
อํานาจทีจะวินิจฉัยคดีโดยพิจารณาจากคําฟ้องอุทธรณ์/ฎีกา คําแก้
อุทธรณ์/ฎีกา เอกสารและหลักฐานทังปวงในสํานวนความทีศาล
ชันต้นส่ งมา
 หากพยานหลักฐานบางอย่างยังขาดตกบกพร่ อง ไม่สมบูรณ์
เพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี หรื อศาลสู งตรวจพบว่าศาลชันต้นมิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘, ๒๒๕
จึงบัญญัติให้อาํ นาจศาลสู งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพือให้การ
พิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกาถูกต้องสมบูรณ์ได้
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๑. ศาลอุทธรณ์ /ฎีกาเห็นว่าควรสื บพยานเพิมเติม ย่อมมีอาํ นาจเรียกพยานมาสื บ
เองหรื อสั งศาลชั นต้ นสื บให้ เมือศาลชั นต้ นสื บพยานแล้ ว ให้ ส่งสํานวนมายังศาล
อุทธรณ์เพือวินิจฉัยต่อไป
ฎีกาที ๗๙๕๐/๒๕๔๙ บทบัญญัติ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๖ มิได้หมายความว่าเมือจําเลย

ให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจําเลยเสมอไป ถ้าศาลเห็นว่า
จําเลยมิได้กระทําความผิดหรื อการกระทําของจําเลยไม่เป็ นความผิด ศาลย่อม
พิพากษายกฟ้ องได้ตามมาตรา ๑๘๕ หรื อหากศาลเห็นว่ าสมควรให้ มกี ารสื บ
พยานหลักฐานก่ อนมีคําพิพากษาก็เป็ นอํานาจของศาลทีจะมีคําสั งให้ กระทําได้ เมือ
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๙ พิจารณารายงานการสื บเสาะและพินิจแล้วเห็นว่ า ข้ อเท็จจริ งไม่
แน่ ชัดว่ าของกลางเป็ นยาเสพติดให้ โทษในประเภท ๒ หรื อประเภท ๓ จึงมีคําสั งให้
ศาลชันต้นสื บพยานเพิมเติมในประเด็นทีว่ าของกลางเป็ นยาแก้ ไอทีมีส่วนผสมของ
โคเดอีนหรื อไม่ ก็เป็ นอํานาจของศาลอุทธรณ์ ภาค ๙ ทีจะกระทําได้ ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๐๘ (๑)

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๐๐๐/๒๕๑๒ แม้พนักงานอัยการโจทก์มิได้อุทธรณ์ แต่
โจทก์ร่วมได้อุทธรณ์และฎีกาต่อมา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๒)
อธิบายคําว่า “โจทก์” ไว้ว่า หมายความถึงพนักงานอัยการหรื อ
ผูเ้ สี ยหายซึงฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรื อทังคู่ในเมือพนักงานอัยการ
และผูเ้ สี ยหายเป็ นโจทก์ร่วมกัน ดังนัน โจทก์ร่วมกับพนักงาน
อัยการต่ างจึงมีฐานะเป็ นโจทก์ด้วยกัน เมือศาลอุทธรณ์มีคาํ สังให้
ศาลชันต้นสื บพยานโจทก์ซึงศาลชันต้นสังงดไม่สืบต่อไปให้
เสร็จ พนักงานอัยการโจทก์ จึงมีสิทธินําสื บต่อไปได้ ศาลอุทธรณ์
จึงฟังพยานทีนําสื บต่อไปนันวินิจฉัยคดีได้
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒. ถ้ าศาลอุทธรณ์ เห็นเป็ นการจําเป็ น เนืองจากศาลชันต้ นมิได้
ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกระบวนพิจารณา จะพิพากษาสังให้ ศาลชันต้ น
ทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสังใหม่ ตามรูปคดี
๒.๑ กรณีทศาลชั
ี นต้ นมิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกระบวนพิจารณา
ก่อนเริ มพิจารณาศาลชันต้นไม่ได้สอบถามจําเลยว่าต้องการ
ทนายความหรื อไม่
ศาลชันต้นสังรับประทับฟ้องโจทก์ไว้ โดยไม่ไต่สวนมูลฟ้อง
เสี ยก่อน

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ส่ วนกรณีทีศาลอุทธรณ์ มิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกระบวน
พิจารณา
ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ แต่วน
ิ ิจฉัย
อุทธรณ์ของจําเลยเพียงฝ่ ายเดียว ซึงเป็ นความผิดพลาด
ของศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์
กรณี เช่นนี ศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาจะย้ อนสํ านวนไปให้
ศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์ พจิ ารณาพิพากษาใหม่
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๕๘๕/๒๕๖๒ คดีนีจําเลยอุทธรณ์ วา่ จําเลยไม่ได้กระทําความผิด
ตามฟ้อง แต่ ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษายกฟ้องโดยเห็นว่าคดีของโจทก์ขาด
อายุความ สิ ทธิ นาํ คดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๓๙ (๖) (ซึงต่อมาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ) โดยยัง
มิได้ วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ ของจําเลยดังกล่าว ดังนัน เพือให้ การวินิจฉัยเป็ นไป
ตามลําดับศาลเพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจนําไปสู่ การ
จํากัดสิ ทธิการฎีกาของคู่ความได้ ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสํานวนไปให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ (๒)
ประกอบมาตรา ๒๒๕

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๘๑๓๖/๒๕๕๗ เมือโจทก์ร่วมขอให้ ผ้ พู พิ ากษาซึงพิจารณา
และลงชื อในคําพิพากษาศาลชันต้ นอนุญาตให้ อุทธรณ์ ในปัญหา
ข้ อเท็จจริงแล้ว จึงเป็ นหน้ าทีของผู้พพิ ากษาซึงพิจารณาและลงชื อ
ในคําพิพากษาศาลชันต้ นต้ องสั งคําร้ องของโจทก์ร่วมดังกล่าวว่ าจะ
อนุญาตหรื อไม่ อนุญาตให้ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ ในปัญหาข้ อเท็จจริง
การทีผู้พิพากษาซึงพิจารณาและลงชื อในคําพิพากษาศาลชันต้ นสัง
คําร้ องของโจทก์ ร่วมว่า “รวม” โดยยังไม่ ได้ พิจารณาว่ า จะอนุญาต
ให้ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ ในปัญหาข้ อเท็จจริงหรื อไม่ และมีคําสังรับ
อุทธรณ์ของโจทก์ ร่วมนัน จึงเป็ นการสั งโดยผิดหลงและเป็ นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทีไม่ ชอบ
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ถือว่าศาลชันต้นไม่ได้ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.จัดตังศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ทวิ
ประกอบ พ.ร.บ.ให้นาํ วิธีพจิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงั คับ
ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓ ซึ งศาลอุทธรณ์ มีอาํ นาจทีจะ
ยกขึนวินิจฉัยโดยให้ เพิกถอนคําสั งและการดําเนินการดังกล่ าวของ
ศาลชันต้ นทีไม่ ชอบเสี ยได้ และสั งให้ ศาลชันต้ นดําเนินการให้ ถูกต้ อง
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ (๒) ประกอบ พ.ร.บ.ให้นาํ วิธีพจิ ารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓
การทีศาลอุทธรณ์ ไม่ ดาํ เนินการดังกล่าวและยกอุทธรณ์ ของโจทก์ ร่วม
จึงเป็ นการไม่ ชอบ

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๐๔๔๙/๒๕๕๖ ผู้เสี ยหายทังสามเป็ นคนต่ างด้ าวเบิก
ความโดยไม่ ปรากฏว่าล่ามได้ สาบานหรื อปฏิญาณตนแล้ว และไม่
ปรากฏว่าผู้ทลงลายมื
ี
อชื อในคําให้ การพยานในฐานะล่ ามนันเป็ น
ใคร การสื บพยานปากผูเ้ สี ยหายทังสามจึงเป็ นการฝ่ าฝื น ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๓ ชอบทีจะต้องเพิกถอนกระบวนพิจารณาทีผิดระเบียบ
ดังกล่าวและย้อนสํานวนไปให้ ศาลชันต้ นสื บพยานโจทก์ ปาก
ผู้เสี ยหายทังสามและพิพากษาใหม่ ให้ ถูกต้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๐๘ (๒) ประกอบมาตรา ๒๒๕

6

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๒ หากการดําเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาดเป็ นความบกพร่ องของ
โจทก์ เอง มิใช่ เกิดจากศาล ศาลย่ อมไม่ อาจย้ อนสํ านวนไปให้ ศาลชันต้ น/ศาล
อุทธรณ์ พจิ ารณาพิพากษาใหม่ แต่ จะพิพากษากลับเป็ นยกฟ้ องโจทก์
ฎีกาที ๒๗๐๕/๒๕๓๗ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลลงโทษจําเลยกับพวกฐานใด
ฐานหนึ งระหว่างร่ วมกันลักลอบนําเลือยโซ่ยนต์ของกลางทีเจ้าพนักงานยึด
ไว้อนั เป็ นของทีผลิตในต่างประเทศทียังมิได้ผา่ นด่านศุลกากรโดยถูกต้อง
เข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลียงการเสี ยค่าภาษีศุลกากรและโดยเจตนา
จะฉ้อค่าภาษี หรื อร่ วมกันซื อ รับจํานํา ช่วยซ่อนเร้นช่วยจําหน่าย หรื อรับ
ไว้ ซึงเลือยโซ่ยนต์ของกลาง โดยจําเลยรู้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นของทีมีผลู ้ กั ลอบนํา
หนี ศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลียงอากรทีต้องเสียสําหรับของ
นัน ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗, ๒๗ ทวิ

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
จําเลยทังสองให้ การว่าได้ รับทราบคําฟ้ องของโจทก์ โดยตลอดแล้ ว ให้ การรับ
สารภาพว่าได้ กระทําความผิดและเป็ นความจริงตามฟ้ องโจทก์ ทุกประการ ไม่ขอ
ต่อสู ้และไม่ตอ้ งการทนายความ ซึ งคําว่า“ทราบ”หมายความว่ารู ้หรื อเข้าใจ แสดง
ว่าศาลได้อธิ บายฟ้องให้จาํ เลยฟังเข้าใจแล้ว จําเลยจึงได้ให้การเท้าความว่าจําเลย
ได้ทราบคําฟ้องของโจทก์โดยตลอดแล้ว และโจทก์เองก็ได้ลงลายมือชือไว้ใน
คําให้การของจําเลยและรายงานกระบวนพิจารณาด้วย หากโจทก์ เห็นว่ าคําให้ การ
ของจําเลยทีศาลจดไว้ไม่ ชัดแจ้ ง โจทก์กช็ อบทีจะคัดค้ านหรื อแถลง ขอสื บพยาน
ต่ อไปเพราะเป็ นหน้ าทีของโจทก์ ทต้ี องสื บพยานให้ ได้ ความถึงการกระทํา
ความผิดของจําเลย เมือโจทก์ไม่นาํ สื บให้ได้ความว่าจําเลยกระทําความผิดฐาน
ใดแน่ก็ลงโทษจําเลยไม่ได้ และคดีไม่ มีเหตุทจะย้
ี อนสํ านวนไปให้ ศาลชันต้ น
พิจารณาคดีใหม่ ทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนและพิพากษาใหม่ แต่ อย่างใด
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)

๒.๓ ต้ องเป็ นกรณีทศาลอุ
ี ทธรณ์ /ศาลฎีกา
เห็นเป็ นการจําเป็ นในการย้ อนสํานวนด้ วย
หากไม่ เห็นจําเป็ นต้ องย้ อนไปให้ ศาล
ชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ พจิ ารณาพิพากษาใหม่
ก็ไม่ จําต้องย้ อน (ฎีกาที ๗๙๑๕/๒๕๖๐)

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๒๘๑/๒๕๔๕ จําเลยยืนอุทธรณ์โดย ก. ทนายความลงลายมือชือเป็ นผู ้
อุทธรณ์แทนจําเลย แต่ ในสํ านวนไม่ ปรากฏว่ าจําเลยได้ แต่ งตัง ก. เป็ นทนายจําเลย
ไว้ อุทธรณ์ของจําเลยจึงไม่ ชอบ ซึ งกรณี เช่นนีศาลชันต้นชอบทีจะตรวจอุทธรณ์
ของจําเลยโดยละเอียด และมีคาํ สังให้จาํ เลยแก้ไขข้อบกพร่ องในการยืนอุทธรณ์
เสี ยให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนทีจะสังรับอุทธรณ์ของจําเลย ดังนัน การทีศาล
ชันต้ นสั งรับอุทธรณ์ ของจําเลยทัง ๆ ทีเป็ นอุทธรณ์ ไม่ ชอบ จึงถือได้ ว่าศาลชันต้ น
มิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกระบวนพิจารณาอันเป็ นเหตุให้ จําเลยต้ องเสี ยสิ ทธิทจะ
ี
ได้ รับการพิจารณาในเนือหาแห่ งอุทธรณ์ ศาลฎีกามีอํานาจสั งให้ แก้ไขให้ ถูกต้ อง
ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ (๒) ประกอบมาตรา ๒๒๕ แต่ เมือปรากฏว่ าจําเลย
ได้ แต่ งตัง ก. เป็ นทนายจําเลยโดยให้ มีอํานาจอุทธรณ์และฎีกาแทนจําเลยได้ พร้ อม
กับยืนฎีกาเข้ ามาแล้ วจึงไม่ จําต้ องสั งให้ แก้ ไขและต้ องถือว่ าจําเลยได้ ยืนอุทธรณ์คํา
พิพากษาศาลชันต้ นโดยชอบแล้ ว
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การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
๒.๔ กรณีทศาลอุ
ี ทธรณ์ /ศาลฎีกาจําต้ องถือข้ อเท็จจริงตามทีศาลชันต้ น/ศาล
อุทธรณ์วนิ ิจฉัยมาแล้ วในสํ านวน แต่ ปรากฏว่าศาลชั นต้ น/ศาลอุทธรณ์ กลับ
วินิจฉัยข้อเท็จจริ งผิดต่ อกฎหมาย ซึง ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ มิได้ บัญญัติกระบวน
วิธีพจิ ารณาให้ ศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาดําเนินการอย่ างไรไว้เป็ นการเฉพาะ ต้ อง
นําเอา ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๓) (ก), ๒๔๗ มาอนุโลมใช้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ บัญญัติว่า “...(๓) ในกรณีทศาลอุ
ี ทธรณ์ จําต้ องถือตาม
ข้ อเท็จจริงของศาลชันต้ น ถ้ าปรากฏว่ า
(ก) การทีศาลชันต้ นวินิจฉัยข้ อเท็จจริ งนันผิดต่ อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์อาจฟัง
ข้ อเท็จจริงใหม่ แทนข้ อเท็จจริงของศาลชั นต้ น แล้ วมีคําพิพากษาหรื อคําสั งชีขาด
ตัดสิ นคดีไปตามนัน หรื อ...”

การพิจารณาคดีชนอุ
ั ทธรณ์/ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๗๓๙๐/๒๕๕๖ จําเลยเกิดเมือวันที ๗ สิ งหาคม ๒๕๓๗ จําเลยกระทํา
ความผิดฐานกระทําอนาจาร ๒ กระทงในปี ๒๕๔๙ ดังนัน จําเลยจึงมีอายุกว่า
สิ บปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บห้าปี จําเลยจึงไม่ตอ้ งรับโทษ ตาม ป.อ. มาตรา ๗๔ แต่
ศาลมีอาํ นาจทีจะดําเนินการตาม ป.อ. มาตรา ๗๔ (๑) ถึง (๕) ได้ ดังนัน ทีศาล
ล่ างทังสองวินิจฉัยข้ อเท็จจริงเกียวกับอายุของจําเลยผิดจากพยานหลักฐานใน
สํ านวน และลดมาตราส่ วนโทษให้จําเลยในความผิดฐานดังกล่าวตาม ป.อ.
มาตรา ๗๕ แล้วลงโทษจําเลยโดยเปลียนโทษจําคุกเป็ นส่ งตัวจําเลยไปรับการ
ฝึ กอบรม ตาม พ.ร.บ.จัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๔ (๒) จึงเป็ นการไม่ ชอบ ศาล
ฎีกาจึงฟังข้อเท็จจริงใหม่ แทนข้อเท็จจริงของศาลล่างทังสองได้ ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๔๓ (๓) (ก) ประกอบมาตรา ๒๔๗ และ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ บัญญัตวิ ่า “คดีทจํี าเลยอุทธรณ์ คํา
พิพากษาทีให้ ลงโทษ ห้ ามมิให้ ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาเพิมเติม
โทษจําเลย เว้ นแต่ โจทก์ จะได้ อทุ ธรณ์ในทํานองนัน”
มาตรา ๒๒๕ บัญญัตวิ ่า “ให้ นําบทบัญญัตวิ ่าด้ วยการ
พิจารณา และว่ าด้ วยคําพิพากษาและคําสังชันอุทธรณ์ มา
บังคับในชันฎีกาโดยอนุโลม เว้ นแต่ห้ามมิให้ ทาํ ความเห็น
แย้ ง”

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
นอกจากศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาจะอยูใ่ นบังคับทีจะพิพากษาเกินคํา
ขอหรื อทีมิได้กล่าวในฟ้ องไม่ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ ซึง
นํามาใช้ในชันอุทธรณ์/ฎีกาตามมาตรา ๒๑๕, ๒๒๕ แล้ว
ในการทําคําพิพากษาและคําสังชันอุทธรณ์ /ฎีกา กฎหมายยังเพิม
หลักการสําคัญอีก ๒ ประการ คือ
การห้ ามพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย และ
การให้ อาํ นาจศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาพิพากษาตลอดไปถึงจําเลย
อืนทีมิได้ อุทธรณ์ /ฎีกาด้ วยหากเป็ นเหตุในส่ วนลักษณะคดี
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๑. การห้ ามศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย
๑.๑ จําเลยอุทธรณ์ ฝ่ายเดียว ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาพิพากษาเพิมเติมโทษไม่ ได้
แม้ศาลสู งจะเห็นว่าจําเลยกระทําความผิดหนักกว่าทีศาลล่างพิพากษาลงโทษ
จําเลยมา ศาลสู งจะพิพากษาแก้โทษของจําเลยให้หนักขึนหรื อให้สาสมกับ
ความผิดทีกระทําไม่ได้ เพราะจะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย
เช่น ศาลชันต้นลงโทษจําคุกจําเลย ๒ ปี โจทก์ไม่อุทธรณ์ แต่จาํ เลยอุทธรณ์วา่
ไม่ได้กระทําผิด แต่หากศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยว่าการกระทําของจําเลยเป็ น
ความผิดก็ขอให้รอการลงโทษด้วย เช่นนี แม้ศาลอุทธรณ์จะเห็นว่าการกระทํา
ของจําเลยเป็ นความผิดและเป็ นภัยต่อสังคม ซึ งโทษจําคุก ๒ ปี ตําเกินไปไม่
เหมาะสมกับความผิดและความเสี ยหายทีเกิดขึน ศาลอุทธรณ์ก็ไม่อาจแก้โทษ
จําคุกให้หนักขึนได้ เพราะจะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๗๐๓๒/๒๕๕๙ ผูเ้ สี ยหายทังสามไม่ได้ฎีกาขอให้จาํ เลยชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน แต่การพิพากษาในคดีส่วนแพ่ง ศาลต้องถือข้อเท็จจริ งตามทีปรากฏใน
คําพิพากษาคดีส่วนอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๖ ศาลฎีกาจึงต้องมีคาํ พิพากษาคดี
ส่วนแพ่งด้วย และทีศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ๕ ปี โดยวินิจฉัยว่า
การใช้วธิ ีการสําหรับเด็กและเยาวชนในคดีนีไม่เป็ นประโยชน์แก่จาํ เลยและให้ส่ง
ตัวจําเลยไปจําคุกในเรื อนจํามีกาํ หนด ๒ ปี นัน เห็นว่า ไม่มีกฎหมายใดให้อาํ นาจ
กระทําได้จึงเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ เนืองจากจําเลยอุทธรณ์ ฝ่ายเดียว
ศาลฎีกาจึงไม่ อาจกําหนดโทษจําเลยให้ สูงกว่าโทษทีศาลชันต้ นพิพากษา เพราะ
จะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย โดยทีโจทก์มิได้ ฎีกาขอให้เพิมเติมโทษตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕ และ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๑.๒ การปรับบทให้ ถูกต้ องโดยไม่ แก้โทษให้ หนักขึน สามารถทําได้ พราะไม่ ได้
เพิมเติมโทษจําเลย
ฎีกาที ๔๒๘๑/๒๕๖๒ จําเลยเปิ ดสมุดบัญชีเงินฝากเพือให้ ป. ใช้รับโอนเงินค่ายา
เสพติดจากลูกค้า จําเลยจึงมีความผิดฐานเป็ นผูส้ นับสนุ นหรื อช่วยเหลื อ ป. ซึ ง
เป็ นผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด ซึงการกระทําความผิดฐานเป็ น
ผู้สนับสนุนตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกียวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ วรรคหนึง (๑) ต้ องระวางโทษเช่ นเดียวกับตัวการ
ในความผิดนัน จึงต้ องระวางโทษจําเลยเช่ นเดียวกับ ป. ซึ งเป็ นจําเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที ๓๖๐๖/๒๕๕๘ ของศาลชันต้น เมือได้ ความว่า การกระทํา
ความผิดของ ป. ต้ องด้ วยบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสาม ซึงต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวติ และปรับตังแต่
หนึงล้ านบาทถึงห้ าล้ านบาท หรื อประหารชี วิต

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ซึงคดีดงั กล่าวศาลพิพากษาลงโทษจําคุก ป. ตลอดชีวิต และปรับ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนเพิมโทษและลดโทษกึงหนึง ดังนัน ทีศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖
วรรคหนึง และลงโทษจําคุกเพียง ๑๕ ปี จึงไม่ถูกต้ อง ปัญหานีเป็ นข้อ
กฎหมายทีเกียวด้วยความสงบเรี ยบร้อย แม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอาํ นาจ
ยกขึนวินิจฉัยและแก้ไขโดยปรับบทลงโทษจําเลยให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ อย่างไรก็ตาม เมือโจทก์ไม่ได้ ฎกี า ศาลฎีกา
จึงไม่ อาจพิพากษาแก้ไขโทษจําเลยให้ ถูกต้องได้ เพราะเป็ นการเพิมเติมโทษ
จําเลย อันเป็ นการต้ องห้ ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕
และ พ.ร.บ.วิธีพจิ ารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๒๗๔/๒๕๕๙ การทีจําเลยที ๑ หลอกลวงเอาทรัพย์ไปจาก
ผูเ้ สี ยหายที ๑ ในขณะทีผูเ้ สี ยหายที ๑ มีอาการป่ วยทางจิต ซึ งเป็ นบุคคล
ทีมีภาวะแห่งจิตตํากว่าปกติ และย่อมถูกหลอกลวงได้โดยง่ายกว่าคน
ปกติทวไปนั
ั
น ถือเป็ นการกระทําความผิดฐานฉ้อโกงโดยอาศัยความ
อ่อนแอแห่งจิตของผูเ้ สี ยหายที ๑ ผูถ้ ูกหลอกลวง จึงเป็ นความผิดตาม
ป.อ. มาตรา ๓๔๒ (๒) หาใช่เป็ นเพียงความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๔๑
ดังทีศาลล่างทังสองวินิจฉัยไม่ แต่ เมือโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ ฎีกา ศาล
ฎีกาจึงเพียงแก้ ไขปรับบทลงโทษจําเลยทังสี เสียใหม่ให้ ถูกต้ อง แต่ กไ็ ม่
อาจเพิมเติมโทษจําเลยทังสี ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา
๒๒๕

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๑.๓ โจทก์ฟ้องแยกการกระทําหลายกรรม แต่ ศาลล่ างพิพากษาว่ าเป็ นกรรม
เดียว ศาลสู งปรับบทว่ าเป็ นหลายกรรมได้ แต่แก้โทษให้ หนักขึนไม่ ได้
ฎีกาที ๔๓๘๕/๒๕๖๒ ภายหลังจากจําเลยกระทําชําเราผูเ้ สี ยหายที ๑ โจทก์
ยังฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในความผิดฐานหน่วงเหนี ยวกักขังผูเ้ สี ยหายที ๑
ตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก จากกรณี ทีจําเลยจับผูเ้ สี ยหายที ๑ มัดไว้กบั
เก้าอีเป็ นความผิดอีกกรรมหนึ ง และฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในความผิดฐาน
ข่มขืนใจผูอ้ ืนให้กระทําการใด ไม่กระทําการใดหรื อจํายอมต่อสิ งใด โดยทํา
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต จนผูถ้ ูกข่มขืนใจกระทําการนัน ไม่กระทํา
การนันหรื อจํายอมต่อสิ งนัน ตาม ป.อ. มาตรา ๓๐๙ วรรคแรก จากกรณี ที
จําเลยข่มขู่ผเู ้ สี ยหายที ๑ มิให้นาํ เรื องทีเกิดขึนไปบอกผูใ้ ด มิฉะนันจะใช้มีด
ฟันให้ตาย เป็ นความผิดอีกกรรมหนึ งด้วย
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ซึงลักษณะความผิดในแต่ ละข้ อหาดังกล่าวแม้ จะเป็ นการกระทําต่ อเนือง
เชื อมโยงอยู่ในวาระเดียวกันโดยมุ่งหมายมิให้ ผ้เู สี ยหายที ๑ บอกเรื องที
จําเลยกระทําต่ อบุคคลอืน แต่ ความผิดทังสองข้ อหาดังกล่าวอาศัยเจตนา
ในการกระทําความผิดแตกต่ างแยกจากความผิดฐานกระทําชําเรา
ผู้เสี ยหายที ๑ ได้ จึงเป็ นความผิดหลายกรรมต่ างกัน ปั ญหาดังกล่าวเป็ น
ข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรี ยบร้อย แม้ โจทก์มไิ ด้ ฎกี า ศาลฎีกาก็มี
อํานาจยกขึนวินิจฉัยปรับบทลงโทษจําเลยให้ ถูกต้ องได้ ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ แต่ ไม่ อาจพิพากษา
ลงโทษจําเลยครบทุกกรรมได้ เพราะจะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลยซึง
ต้ องห้ ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๑๕๑๓/๒๕๖๒ ผูเ้ สี ยหายเบิกความว่า หลังจากส่งเงินให้จาํ เลยแล้ว จําเลยกอด
ปลําพยายามดึงกางเกง ตนกลัวจําเลยจะข่มขืน จึงถอดสร้อยคอทองคําทีสวมให้จาํ เลย
ไปเอง โดยจําเลยไม่ได้ข่เู ข็ญหรื อใช้กาํ ลังประทุษร้ายเพือมุ่งประสงค์ต่อสร้อยคอ
ทองคําของตน หากแต่ผเู ้ สี ยหายคิดว่า เมือจําเลยได้สร้อยคอทองคําแล้ว จะปล่อยตัว
ผูเ้ สี ยหายไป การทีจําเลยรับสร้ อยคอทองคําไป จึงเป็ นเจตนาทุจริตทีเกิดขึนภายหลัง
การกระทําของจําเลยในส่ วนนีไม่เป็ นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ผดิ ฐานลักทรัพย์ ตาม
ป.อ. มาตรา ๓๓๔ อีกกระทงหนึงแยกต่างหากจากฐานชิงทรัพย์เงิน ๒๔๐ บาท เมือ
ความผิดฐานชิ งทรัพย์รวมความผิดฐานลักทรัพย์อยูด่ ว้ ย แม้โจทก์ฟ้องให้ลงโทษฐาน
ชิ งทรัพย์เงินสดและสร้อยคอทองคํา แต่เมือพิจารณาได้ความว่าจําเลยกระทําความผิด
ฐานลักทรัพย์สร้อยคอทองคํา ศาลย่ อมมีอาํ นาจปรับบทความผิดและบทลงโทษจําเลย
ฐานลักทรัพย์ ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคท้าย แต่เนืองจากโจทก์ มไิ ด้อทุ ธรณ์ หรื อ
ฎีกา ศาลฎีกาไม่ อาจลงโทษจําเลยในความผิดฐานลักทรั พย์ อกี กระทงได้ เพราะจะเป็ น
การพิพากษาเพิมโทษตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๑.๔ ความผิดหลายกรรมต่ างกัน ต้ องเพิมหรื อลดโทษแต่ ละกระทงก่ อนแล้วจึง
รวมโทษทุกกระทงไม่ เกินเพดานโทษตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ (๑) ถึง (๓) (ฎีกาที
๑๒๑๒๘/๒๕๕๖)
ฎีกาที ๒๑๖๔/๒๕๖๑ (ปชญ) จําเลยกระทําความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ ศาล
ชันต้ นรวมโทษทุกกระทงแล้วจึงลดโทษให้ จําเลย แทนทีจะลดโทษแต่ ละกระทง
ก่ อนแล้ วจึงรวมโทษ ย่อมเป็ นผลร้ ายแก่ จําเลยมากกว่ าการลดโทษแต่ ละกระทง
เสียก่ อนแล้วจึงรวมเข้ าด้ วยกัน เพราะ ป.อ. มาตรา ๒๑ วรรคสอง บัญญัติวา่ หาก
กําหนดโทษจําคุกเป็ นเดือน ให้นบั สามสิ บวันเป็ นหนึงเดือน แต่ถา้ กําหนดเป็ นปี
ให้คาํ นวณตามปี ปฏิทินในราชการ ดังนัน การกําหนดโทษจําคุก ๑๒ เดือน ย่ อมมี
กําหนดเท่ากับ ๓๖๐ วัน ซึงน้ อยกว่าจํานวนวันตามปี ปฏิทินทีอาจมีถึง ๓๖๖ วัน
หรื อ ๓๖๕ วัน สุ ดแท้แต่ ว่าจะเป็ นปี อธิกสุ รทินหรือปี จันทรคติ ศาลฎีกาเห็นควร
แก้ไขให้ ถูกต้ องโดยให้ ลดโทษแต่ละกระทงเสียก่อนแล้ วจึงรวมโทษ

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๒. ศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาผิดพลาดเป็ นคุณแก่จาํ เลย
๒.๑ ศาลล่ างรวมโทษทุกกระทงในความผิดหลายกรรมต่ างกัน แต่ กาํ หนดโทษขันสู ง
ไม่ถูกต้องตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ (๓)
ฎีกาที ๑๒๒๐/๒๕๓๐ กรณี ทีความผิดกระทงหนักทีสุดมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน
๑๐ ปี ขึนไป แม้ ป.อ. มาตรา ๙๑ (๓) จะกําหนดไว้ ว่า เมือรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษ
จําคุกต้องไม่ เกิน ๕๐ ปี ก็ตาม แต่กม็ บี ทยกเว้ นไม่ ให้ ใช้ บังคับสําหรับกรณีทศาลลงโทษ
ี
จําคุกตลอดชีวติ การทีศาลชันต้ นลงโทษจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙ ให้ ประหารชีวติ
ส่ วนฐานมีอาวุธปื นและเครื องกระสุ นปื นไว้ ในครอบครอง จําคุก ๑ ปี ฐานพาอาวุธปื น
ติดตัวไปในทางสาธารณะ จําคุก ๖ เดือน ลดโทษให้ ๑ ใน ๓ ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ แล้ ว
ให้ จาํ คุกตลอดชีวิต และจําคุก ๑ ปี เปลียนโทษจําคุกตลอดชีวติ เป็ นจําคุก ๕๐ ปี แต่ คง
ให้ จาํ คุกเพียง ๕๐ ปี จึงไม่ถูกต้ อง แต่เมือโจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์ คัดค้ านคําพิพากษาศาล
ชันต้ น ศาลฎีกาก็ไม่ อาจแก้ ไขให้ เป็ นผลร้ ายแก่จาํ เลยได้
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๗๗๒๒/๒๕๔๔ ศาลชันต้นเรี ยงกระทงลงโทษจําเลย ๒ กระทง กระทงแรก
จําคุกตลอดชีวิต กระทงทีสองจําคุก ๑ ปี แต่ตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ (๓) บัญญัติตอนท้ าย
ไว้ความว่ า เว้ นแต่ กรณีทีศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวติ ซึงหมายความว่า หากกระทงหนึง
กระทงใดมีโทษทีจะลงแก่จาํ เลยจริง ๆ เป็ นโทษจําคุกตลอดชีวติ แล้ ว ศาลลงโทษจําเลย
ได้ เพียงจําคุกตลอดชีวิตเท่ านัน ความผิดกระทงแรกศาลชันต้ นลงโทษจําคุกตลอดชีวติ
แต่เมือลดโทษให้ จาํ เลยแล้ ว คงจําคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน จึงอยู่ในเกณฑ์ ทจะนํ
ี าเอาโทษ
จําคุกในความผิดกระทงทีสองมารวมอีกได้ ซึงเมือรวมกับโทษกระทงทีสองหลังจาก
ลดโทษให้จาํ เลยจําคุก ๘ เดือน รวมเป็ นโทษจําคุก ๓๓ ปี ๑๒ เดือน การทีศาลชันต้ น
ไม่นําโทษของจําเลยในความผิดกระทงทีสองมารวมลงแก่ จาํ เลยเป็ นการไม่ถูกต้ อง แต่
เมือโจทก์มไิ ด้อุทธรณ์ ฎีกาขอให้ ลงโทษจําเลยให้ ถูกต้ อง ศาลฎีกาจึงไม่ อาจแก้ ไขให้
ถูกต้ องได้เพราะจะเป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย ซึงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕ คงลงโทษได้เพียงจําคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน ตามคําพิพากษา
ศาลชันต้น

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๒.๒ ศาลล่ างพิพากษาลงโทษจําเลยตํากว่ าอัตราโทษขันตําตามที
กฎหมายกําหนด
ฎีกาที ๗๐๖๕/๒๕๔๗ ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๕ (๑) วรรคแรก มี
ระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถึงห้าปี และปรับตังแต่สองพันบาทถึงหนึง
หมืนบาท (ปัจจุบนั ปรับตังแต่สองหมืนบาทถึงสองแสนบาท) ทีศาล
อุทธรณ์ภาค ๒ ใช้ ดุลพินิจวางโทษก่อนลดให้ จําคุกจําเลย ๖ เดือน จึง
เป็ นการลงโทษจําเลยตํากว่ าอัตราโทษขันตําทีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่
เนืองจากโจทก์มิได้ ฎกี าในปัญหานี ศาลฎีกาจึงไม่ อาจแก้ ไขกําหนดโทษ
ให้ เป็ นไปตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ เพราะจะเป็ นการเพิมเติมโทษ
จําเลย ซึงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๒.๓ ศาลล่ างมิได้ ลงโทษจําคุกและปรับด้วยเสมอ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษฯ มาตรา ๑๐๐/๑
ฎีกาที ๓๑๖๑/๒๕๔๗ ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง
เพือจําหน่ายและจําหน่ายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา ๖๖ วรรค
สอง มีระวางโทษจําคุกตังแต่สีปี ถึงจําคุกตลอดชีวติ และปรับตังแต่สีแสน
บาทถึงห้าล้านบาท ซึ งตามมาตรา ๑๐๐/๑ กําหนดให้ความผิดทีมีโทษ
จําคุกและปรับให้ ศาลลงโทษจําคุกและปรับด้วยเสมอ... การทีศาลล่ างทัง
สองลงโทษจําคุกจําเลยโดยไม่ ปรับด้วยนันจึงไม่ ถูกต้อง แต่โจทก์ มิได้
อุทธรณ์ฎีกาในปัญหาดังกล่ าว ศาลฎีกาไม่ อาจกําหนดโทษปรับได้ เพราะ
จะเป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย ซึ งต้องห้าม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒
ประกอบมาตรา ๒๒๕

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
หมายเหตุ กรณีมีการเพิมโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษฯ เมือมีโทษปรั บก็ต้องเพิม
โทษปรั บด้วย แต่ หากโจทก์ไม่ อุทธรณ์ ย่อมเพิมโทษไม่ ได้
ฎีกาที ๒๐๔๙/๒๕๕๑ แม้ศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ วางโทษจําคุกตลอดชีวิตแล้ วย่ อมไม่ อาจ
เพิมโทษจําคุกได้ อีกก็ตาม แต่ ความผิดทีจําเลยที ๑ กระทําตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
มาตรา ๖๖ วรรคสาม มีโทษจําคุกและปรั บ และมาตรา ๑๐๐/๑ กําหนดให้ ศาลลงโทษ
จําคุกและปรั บด้ วยเสมอ ซึ งศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ ก็ได้ วางโทษจําคุกจําเลยที ๑ ตลอด
ชี วิตและปรั บจําเลยที ๑ ด้ วยการเพิมโทษทีจะลงแก่จาํ เลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
มาตรา ๙๗ จึงเพิมโทษปรับได้ ทีศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ มิได้เพิมโทษจําเลยที ๑ จึงเป็ น
การมิชอบ แต่ โจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาย่อมไม่ อาจเพิมโทษปรั บได้ เพราะจะเป็ นการ
พิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยที ๑ อันเป็ นการต้ องห้ ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒
ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)

๓. ศาลชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาผิดพลาดเป็ น
ผลร้ ายแก่จําเลย
กรณีทีศาลล่างลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษขันสู งตาม
กฎหมาย แม้จาํ เลยไม่อุทธรณ์/ฎีกาขึนมา หากศาลสูง
เห็นก็มีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้
เพราะเป็ นปัญหาข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบ
เรี ยบร้อยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๕๗๑/๒๕๔๒ ศาลอุทธรณ์พิพากษาเรี ยงกระทงลงโทษจําเลย เมือ
รวมโทษจําเลยแล้วคงจําคุกจําเลย ๓ เดือน ๑๕ วัน ซึ งไม่ถูกต้อง ที
ถูกต้องเป็ น ๖ เดือน ๑๕ วัน และในความผิดฐานยิงปื นโดยใช่เหตุ ตาม
ป.อ. มาตรา ๓๗๖ (เดิม) มีระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ วัน การทีศาล
อุทธรณ์วางโทษจําคุกจําเลยทังสามคนละ ๑ เดือน จึงเกินกว่ าอัตราโทษ
ทีกฎหมายกําหนด ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ ถูกต้ องโดยให้ จําคุก
จําเลยในความผิดฐานนี ๑๐ วัน และเมือรวมโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ แล้วยังน้ อยกว่ าโทษทีคํานวณโดยถูกต้ อง แต่ โจทก์มิได้ ฎกี า
ขอให้ ลงโทษให้ ถูกต้ อง ศาลฎีกาไม่ อาจแก้ ไขโทษสําหรับจําเลยให้
ถูกต้ องได้ เพราะเป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษ ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๔. ศาลชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ คาํ นวณโทษผิดตํากว่าความเป็ นจริง
กรณี ทีศาลล่างลงโทษจําเลยผิดพลาดน้อยกว่าความเป็ นจริ ง หากโจทก์ไม่
อุทธรณ์/ฎีกาขอให้ศาลสู งคํานวณให้ถูกต้อง แม้ศาลสูงเห็นก็ไม่อาจแก้ไข
โทษให้สูงขึนตามทีถูกต้องได้ เพราะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย
ฎีกาที ๖๓๙๗/๒๕๔๐ การทีศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลย ๔ ปี ลดโทษ
ให้หนึ งในสามคงจําคุก ๒ ปี ๔ เดือน เป็ นการคํานวณโทษผิดพลาด ทีถูก
เป็ น ๒ ปี ๘ เดือน และศาลอุทธรณ์ พพิ ากษายืน แต่เมือโจทก์มไิ ด้ อทุ ธรณ์
ฎีกาขอให้ ลงโทษให้ ถูกต้ องศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ ถูกต้ องได้ เพราะเป็ น
การพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยซึงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๒๑๒
ประกอบมาตรา ๒๒๕ (และฎีกาที ๑๕๘๐/๒๕๔๒)

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๕. ศาลชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ พิพากษาปรับจําเลยเป็ นรายคนไม่ถูกต้ อง
ฎีกาที ๖๔๔๒/๒๕๔๐ การทีจําเลยทังสองร่ วมกันลักลอบนําบุหรี ซิ กาแรต
ต่างประเทศทียังมิได้เสี ยค่ าภาษีและยังมิได้ ผ่านศุลกากรโดยถูกต้ องจาก
ต่างประเทศเข้ ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลียงการเสี ยภาษีศุลกากร และโดย
เจตนาจะฉ้ อค่ าภาษีและมีบุหรีซิกาแรตจํานวนเดียวกันนันโดยมิได้ ปิดแสตมป์
ยาสู บตาม พ.ร.บ. ยาสู บฯ ในวันเวลาเดียวกัน อันเป็ นการกระทําทีจําเลยทังสองมี
เจตนาในผลของการกระทําเป็ นอย่างเดียวกันคือการหลีกเลียงทีจะไม่ ต้องเสี ย
ภาษีศุลกากรและปิ ดแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมาย แม้ การกระทําของจําเลยทังสอง
จะผิดต่อกฎหมายหลายบทก็เป็ นการกระทําโดยเจตนาเดียวกัน จึงเป็ นความผิด
กรรมเดียว ต้องลงโทษจําเลยทังสองตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๗ มาตรา
๒๗ ซึ งเป็ นบทกฎหมายบททีมีโทษหนักทีสุ ดตาม ป.อ. มาตรา ๙๐
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ศาลชั นต้ นพิพากษาลงโทษจําเลยทังสองฐานนําบุหรีซิกาแรตต่ างประเทศเข้ า
มาในราชอาณาจักรโดยไม่ ผ่านศุลกากร ปรับคนละ ๒๒,๒๕๗ บาท แต่ศาล
อุทธรณ์ พพิ ากษาแก้เป็ นให้ ปรั บจําเลยทังสองสํ าหรับความผิดดังกล่ าวเป็ นเงิน
สี เท่าของราคาซึงได้ รวมค่ าอากรจํานวน ๕,๕๖๔.๔๕ บาท เป็ นเงินทังสิ น
๒๒,๒๕๗.๘๐ บาท แม้ศาลชันต้นจะปรับจําเลยทังสองเป็ นรายตัวคนละ
๒๒,๒๕๗ บาท ซึงไม่ ถูกต้องตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.
๒๔๖๙ เพราะต้ องปรั บสํ าหรับความผิดครังหนึง ๆ และเป็ นเงินสี เท่ าดังกล่ าวก็
ตาม แต่ การทีศาลชั นต้ นปรับเป็ นเงิน ๒๒,๒๕๗ บาท โดยโจทก์ มิได้อุทธรณ์
ขอให้ ลงโทษจําเลยหนักขึน ศาลอุทธรณ์ จึงไม่ อาจลงโทษปรับให้ หนักขึนได้
ศาลฎีกามีอาํ นาจแก้ไขเสี ยให้ถูกต้องได้ โดยให้ปรับจําเลยทังสองรวมกันเป็ น
เงิน ๒๒,๒๕๗ บาท เมือลดโทษให้กึงหนึงแล้วคงปรับจําเลยทังสองรวมกัน
เป็ นเงิน ๑๑,๑๒๘.๕๐ บาท

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๖. ศาลล่ างฟังว่ าผู้เสี ยหายมีส่วนก่อให้ จําเลยกระทําความผิดจึงลดโทษให้ จําเลย
แต่ศาลสู งเห็นว่ าผู้เสี ยหายมิได้ มีส่วนเกียวข้ องเช่ นนันไม่ ควรลดโทษให้ หาก
โจทก์ มิได้ อุทธรณ์/ฎีกาไม่ ให้ลดโทษ ศาลสู งก็ไม่ อาจแก้เป็ นไม่ ลดโทษให้ ได้
ฎีกาที ๗๙๑๗/๒๕๕๕ คดีนีศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาเห็นพ้อง
กันว่า การกระทําของจําเลยมีสาเหตุส่วนหนึงมาจากการขาดความระมัดระวัง
ของผู้เสี ยหายซึงถือว่ ามีเหตุอืนอันเป็ นเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้ จําเลยกึง
หนึงตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ แต่การทีผูเ้ สี ยหายเป็ นพนักงานธนาคารจําต้องทํายอด
ลูกค้าบัตรเครดิตให้ได้ตามทีธนาคารกําหนด จึงยอมไปเทียวและร่ วมทานอาหาร
กับจําเลยเพราะผูเ้ สี ยหายเคยรับปากจําเลยไว้ จึงไม่อยากเสี ยคําพูดกับลูกค้า และ
ในทีสุ ดยอมขึนไปทีห้ องพักบนอพาร์ ตเมนต์ ทเกิ
ี ดเหตุตามคําคะยันคะยอของ
จําเลยเป็ นเหตุให้ ถูกจําเลยใช้ อาวุธปื นพูดขู่เข็ญและใช้ กาํ ลังบังคับข่ มขืนกระทํา
ชํ าเราจนสํ าเร็จความใคร่ นัน
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
พฤติการณ์แห่ งการกระทําความผิดของจําเลยดังกล่าว หาใช่ กรณีที
จะถือได้ ว่าสาเหตุแห่ งการกระทําความผิดของจําเลยมีสาเหตุส่วน
หนึงมาจากการขาดความระมัดระวังตัวของผู้เสียหาย อันจะถือว่ ามี
เหตุอืนทีศาลเห็นว่ามีเหตุอนั ควรปรานีลกั ษณะทํานองเดียวกับเหตุ
อืน ๆ ทีบัญญัติไว้ ใน ป.อ. มาตรา ๗๘ ไม่ อย่างไรก็ตาม เมือโจทก์
มิได้ อุทธรณ์ ฎีกาในปัญหาข้ อนี ศาลฎีกาก็ไม่ อาจพิพากษาแก้ เป็ นไม่
ลดโทษให้ แก่จําเลยตามคําพิพากษาของศาลล่างทังสองได้ เพราะจะ
เป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยซึ งต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗. หลักในการพิจารณาว่ ากรณีเช่ นใดเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย
หลักพิจารณาโดยการเปรียบเทียบผลร้ ายทีจําเลยได้ รับตามคํา
พิพากษาของแต่ ละศาลเป็ นกรณีไป โดยเทียบเคียงโทษตาม ป.อ.
มาตรา ๑๘ ทีเรียงลําดับความหนักเบาจากโทษประหารชีวติ จําคุก
กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน
อย่ างไรก็ตาม หากศาลสู งกําหนดเงือนไขการลงโทษทีเป็ นคุณแก่
จําเลยไว้ แม้ ตามลําดับโทษอาจจะดูหนักกว่า ก็ยงั ไม่ ถือว่าเป็ นการ
เพิมเติมโทษจําเลย ซึงต้ องพิจารณาเป็ นรายคดีและศึกษาตามแนว
คําพิพากษาฎีกาด้ วย
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑ การแก้จากรอการลงโทษเป็ นไม่ รอการลงโทษจําคุก เป็ นการ
เพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๒๙๘๑/๒๕๕๔ ความผิดฐานมีอาวุธปื นไว้ ในครอบครองโดย
ไม่ ได้ รับใบอนุญาตและฐานพาอาวุธปื นนัน ศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษ
จําคุกจําเลย ๙ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้ รอการลงโทษ
ไว้ ๒ ปี โจทก์ ไม่ อุทธรณ์ ความผิดดังกล่าว จึงต้ องถือว่าโจทก์ พอใจคํา
พิพากษาศาลชันต้ นทีลงโทษจําเลยในความผิดนันแล้ว การทีศาล
อุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษาแก้ โทษจําเลยเป็ นไม่ รอการลงโทษ จึงเป็ นการ
ไม่ ชอบ เพราะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๑๒

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๒ แก้จากโทษจําคุกเป็ นโทษกักขัง ไม่ เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๖๙๘/๒๕๕๑ การทีศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ให้เปลียนโทษจําคุก
เป็ นโทษกักขังตาม ป.อ. มาตรา ๒๓ นัน เป็ นการใช้ดุลพินิจ
กําหนดโทษแก่จาํ เลยตามสมควรแก่ความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๑๘๕ วรรคสอง และโทษกักขังก็เป็ นโทษในสถานเบากว่าโทษ
จําคุก ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จึงมิได้ พิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยทังที
โจทก์จะมิได้อุทธรณ์ในทํานองนัน คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
หาได้ฝ่าฝื นต่อ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ ประกอบมาตรา ๒๑๕ หรื อ
มาตรา ๒๑๒ ไม่
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๓ แก้จากโทษกักขังเป็ นโทษจําคุกและรอการลงโทษจําคุกให้ ไม่ เป็ น
การเพิมเติมโทษ เพราะการรอการลงโทษจําคุกเป็ นเงือนไขทีเป็ นคุณแก่
จําเลยมากกว่ าโทษกักขัง
ฎีกาที ๒๖๕๑/๒๕๑๗ (ปชญ) ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย
๕ วัน ปรับ ๒๐๐ บาท โทษจําคุกเปลียนเป็ นกักขัง จําเลยฝ่ ายเดียว
อุทธรณ์ การทีศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาแก้ให้ รอการลงโทษไว้ มกี าํ หนด ๑
ปี โดยไม่ ลงโทษกักขังแทนจําคุก นอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคํา
พิพากษาศาลชันต้นนัน เป็ นการกําหนดโทษจําคุกโดยมีเงือนไขให้ เป็ น
คุณแก่จําเลยเพือให้ จําเลยไม่ ต้องรับโทษกักขัง ไม่เป็ นการเพิมเติมโทษ
อันต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๔ แก้โทษจําคุกให้ สูงขึนเพือรอการลงโทษจําคุก ไม่ เป็ นการ
เพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๑๗๑๘/๒๕๒๖ ศาลชันต้ นลงโทษจําคุก ๕ เดือน ปรับ
๒,๕๐๐ บาท โทษจําคุกให้ รอไว้มีกาํ หนด ๒ ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็ นว่ าให้ จําคุก ๓ เดือน ไม่ปรับและไม่ รอการ
ลงโทษ ศาลฎีกาพิพากษาให้ บังคับคดีไปตามคําพิพากษาศาล
ชันต้ นได้ ไม่เป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๕ เพิมโทษปรับขึนอีกสถานหนึงเพือรอการลงโทษจําคุกให้ ไม่ เป็ นการ
เพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๑๗๒๓/๒๕๔๒ ศาลชันต้นพิพากษาจําคุกจําเลยที ๑ จําเลยที ๑
อุทธรณ์ ขอให้ รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์เห็นว่า จําเลยที ๑ เพียงแต่มีเครื อง
วิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาตให้มีและใช้จากทางราชการเท่านัน
ทังไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเครื องวิทยุโทรคมนาคมของกลางเป็ นเครื องที
สามารถดักฟั งข่าวสารราชการทีเป็ นความลับของชาติได้ ประกอบกับจําเลยที
๑ ไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน จึงมีเหตุอนั สมควรรอการลงโทษจําคุกไว้ ศาล
อุทธรณ์ รอการลงโทษจําคุกไว้ แต่ ลงโทษปรับเพิมขึนอีกสถานหนึงด้ วย มีผล
ให้ จําเลยที ๑ ยังไม่ ต้องรับโทษจําคุก โทษทีศาลอุทธรณ์ กําหนดจึงเบากว่ าโทษ
ทีศาลชั นต้ นกําหนด จึงไม่ เป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยที ๑ แต่ อย่ างใด

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๖ แก้ โทษปรับเป็ นโทษจําคุกเพือรอการลงโทษจําคุก ไม่
เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๔๕๒๕/๒๕๓๓ ศาลชั นต้ นลงโทษปรับจําเลย
สถานเดียว ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้ลงโทษ
จําคุกจําเลยสถานเดียว แต่ให้ รอการลงโทษไว้นนั ไม่ ถือว่า
เป็ นการเพิมเติมโทษจําเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒
เพราะเป็ นการกําหนดโทษจําคุกโดยมีเงือนไขเป็ นคุณแก่
จําเลย
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๗ แก้จากโทษปรับเป็ นจําคุกอีกสถานหนึง เท่ ากับเป็ นจําคุกและปรับ แม้
รอการลงโทษให้ ก็ถือว่ าเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย
ฎีกาที ๔๘๙๙/๒๕๓๖ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ทวิ
กําหนดระวางโทษปรับเป็ นเงินสี เท่าราคาของซึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วย
แล้วนัน คําว่า "ค่าอากร" หมายถึง ค่าอากรในทางศุลกากรเท่านัน หา
รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิมอันเป็ นภาษีฝ่ายสรรพากรด้วยไม่ จึง
จะนําภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิมมารวมเป็ นค่าอากรเพือคํานวณ
โทษปรับด้วยมิได้ ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาแก้คาํ พิพากษาศาลชันต้ นทีให้
ลงโทษปรับสถานเดียวโดยให้ ลงโทษจําคุกด้ วย แต่ ให้ รอการลงโทษจําคุกไว้
๒ ปี เป็ นการเพิมเติมโทษจําเลยให้ หนักขึน โดยโจทก์มไิ ด้ อทุ ธรณ์ เป็ นการ
ไม่ ชอบด้ วย ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๘ แก้ โทษจําคุกให้ เบาลง แต่ไม่ลดโทษให้ ทังทีโจทก์ ไม่ อุทธรณ์ /ฎีกา ถือเป็ นการ
เพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๓๘๕๔/๒๕๓๐ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๙
ประกอบมาตรา ๓๔๐ ตรี จําคุก ๑๘ ปี เพิมโทษตามมาตรา ๙๓ เป็ นจําคุก ๒๗ ปี มี
ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปื นฯ ฐานมีอาวุธปื นจําคุก ๑ ปี ๖ เดือน ฐานพาอาวุธปื นไป
ในทางสาธารณะจําคุกคนละ ๖ เดือน เป็ นโทษจําคุก ๒๙ ปี ลดโทษหนึงในสามตาม
ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑๙ ปี ๔ เดือน จําเลยอุทธรณ์ การทีศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาแก้
เป็ นว่ าจําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๙ จําคุก ๑๒ ปี เพิมโทษตามมาตรา ๙๓
เป็ นจําคุก ๑๘ ปี รวมกับโทษฐานมีอาวุธปื นพาอาวุธปื นติดตัวไปในทางสาธารณะโดย
ไม่มเี หตุอนั ควร เป็ นจําคุก ๒๐ ปี ไม่ได้ลดโทษให้ แก่จาํ เลย เป็ นการพิพากษาเพิมเติม
โทษจําเลยโดยทีโจทก์ มไิ ด้อุทธรณ์ เป็ นการไม่ ถูกต้ อง ศาลฎีกาพิพากษาแก้โดยลดโทษ
ให้จาํ เลยหนึงในสามตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจําคุกไว้ ๑๓ ปี ๔ เดือน
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๙ การสั งริบของกลางไม่ เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๓๒๙๙/๒๕๔๗ โจทก์ฟ้องขอให้ ริบของกลางทังหมด แต่ ศาล
ล่ างทังสองมิได้ มีคาํ วินิจฉัยว่าจะริ บของกลางดังกล่าวหรื อไม่ คํา
พิพากษาของศาลล่างทังสองยังไม่ ชอบด้ วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๖ (๙) แม้
คู่ความจะมิได้ฎีกาในปัญหานีแต่เป็ นปัญหาเกียวกับความสงบ
เรี ยบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยเองได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ และการริบทรัพย์สินของกลาง
นีไม่ เป็ นการเพิมโทษจําเลย จึงไม่ตอ้ งห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒
เมือปรากฏว่าทรัพย์สินของกลางเป็ นทรัพย์สินทีจําเลยใช้ในการกระทํา
ความผิดและมีไว้เป็ นความผิด จึงให้ริบ

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๐ ความผิดทีมีทงอั
ั ตราโทษปรับเป็ นระวางโทษทีกําหนดและโทษ
ปรับรายวัน จะเป็ นการเพิมเติมโทษหรื อไม่ ต้ องพิจารณาโทษแต่ ละ
อย่างแยกต่ างหากจากกัน
ั
กําหนดและโทษ
ฎีกาที ๗๓๓๐/๒๕๔๐ กรณี ทีมีทงระวางโทษที
รายวัน การทีจะพิจารณาว่ าศาลใดลงโทษสู งตํากว่ ากัน ต้ องพิจารณา
ลักษณะของโทษแยกกัน ศาลชันต้นลงโทษจําคุกและปรับ กับปรับ
รายวันอีกวันละ ๒๐๐ บาท จําเลยอุทธรณ์ ฝ่ายเดียว และศาลอุทธรณ์
ลงโทษปรับและปรับรายวันวันละ ๕๐๐ บาท ย่อมเป็ นการพิพากษา
เพิมเติมโทษจําเลย เมือโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้เพิมโทษจําเลย จึงเป็ น
การไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๒
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๑ การบวกโทษทีรอไว้ ไม่ เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๑๔๖๔๕/๒๕๕๘ ข้อเท็จจริ งปรากฏตามสํ าเนาคําพิพากษาท้าย
อุทธรณ์ของจําเลยว่า คดีทโจทก์
ี ขอให้ เพิมโทษนัน ศาลอุทธรณ์ ลงโทษ
จําคุกและปรับ แต่ โทษจําคุกให้ รอการลงโทษไว้ จึงเป็ นกรณี ทีความ
ปรากฏแก่ศาลจากอุทธรณ์ ของจําเลยว่า ภายในเวลาทีศาลรอการ
ลงโทษไว้ ในคดีก่อน จําจึงต้ องนําโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดี
ก่อนมาบวกเข้ ากับโทษในคดีนี เลยมากระทําความผิดเป็ นคดีนีอีก แม้
โจทก์ มไิ ด้ ขอให้ บวกโทษ ทังมิใช่ การพิพากษาเกินคําขอและไม่เป็ นการ
เพิมเติมโทษจําเลยเพราะกฎหมายบัญญัติให้ ศาลทีพิพากษาคดีหลัง
บวกโทษทีรอการลงโทษไว้ ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังด้ วยเสมอ

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๒ ศาลสู งจะลงโทษจําเลยให้หนักขึนตามทีจําเลยอุทธรณ์/ฎีกาไม่ได้ เป็ น
การเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๓๗๔๑/๒๕๔๐ ศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจําคุก
จําเลยตลอดชี วิต จําเลยฎีกาว่ าจําเลยไม่ ประสงค์ให้ ศาลฎีกาพิจารณาและ
พิพากษาเพือประโยชน์ แก่จําเลย แต่ ขอให้ ศาลฎีกาลงโทษประหารชี วติ โดยไม่
ต้ องลดโทษให้ แก่จําเลย กรณี เป็ นเรื องทีจําเลยไม่ตอ้ งการให้พจิ ารณาพิพากษา
ใหม่ในส่ วนทีจะเป็ นประโยชน์แก่จาํ เลย ศาลฎีกาจึงไม่จาํ ต้องวินิจฉัยว่าจําเลย
กระทําความผิดตามโจทก์ฟ้องหรื อไม่ ส่ วนทีจําเลยขอให้ ลงโทษประหารชีวิต
โดยไม่ ต้องลดโทษให้ แก่จําเลยนันเท่ ากับเป็ นการเพิมโทษจําเลยโดยทีโจทก์
ไม่ได้ ฎกี าในประเด็นนี ย่อมต้องห้ามในการทีจะเพิมโทษจําเลยตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕ ศาลฎีกาไม่อาจเพิมโทษจําเลยได้

27

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๓ การทีศาลล่ างพิพากษาปรับจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐ ซึงจะ
กักขังได้ เพียง ๑ ปี หรื อมิได้ ระบุในคําพิพากษาว่าให้ กกั ขังแทนค่าปรับเป็ น
ระยะเวลาเท่ าใด การทีศาลสู งแก้เป็ นว่ า หากต้ องกักขังแทนค่าปรับให้ กกั ขัง
เกินกว่า ๑ ปี แต่ ไม่ เกิน ๒ ปี หรื อให้ กกั ขังไม่ เกิน ๒ ปี เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๑๓๕๙๘/๒๕๕๖ ศาลชันต้นพิพากษาว่าไม่ ชําระค่าปรับให้ จดั การตาม
ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐ ถือเป็ นกรณีทศาลชั
ี นต้ นไม่ ได้ สังให้ กกั ขังจําเลยไว้ เป็ น
อย่างอืน ดังนัน หากจะกักขังจําเลยแทนค่าปรับก็กกั ขังได้ เพียง ๑ ปี ตาม
ป.อ. มาตรา ๓๐ วรรคแรก การทีศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาแก้เป็ นว่ า หากต้ อง
กักขังแทนค่ าปรับให้ กกั ขังไม่ เกิน ๒ ปี โดยโจทก์ไม่ ได้ อทุ ธรณ์ ถือว่ าเป็ นการ
เพิมโทษจําเลย ซึงเป็ นการไม่ชอบ

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๔ โจทก์ อทุ ธรณ์ คาํ พิพากษาศาลชันต้ นขอให้ ไม่ รอการลงโทษอย่ าง
เดียว แต่ ศาลอุทธรณ์ กาํ หนดโทษจําคุกให้ สูงขึน เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๖๑๒๑/๒๕๔๘ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจําเลยในสถานหนัก
โดยไม่รอการลงโทษ เท่ากับโจทก์ อทุ ธรณ์ ขอให้ ไม่ รอการลงโทษเพียง
ประการเดียว มิได้ อทุ ธรณ์ ขอให้ กาํ หนดโทษสู งขึนด้ วย การทีศาล
อุทธรณ์ภาค ๗ กําหนดโทษจําคุกข้ อหาความผิดดังกล่าวสู งขึน จึงเป็ น
การพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยโดยทีโจทก์ มไิ ด้ อทุ ธรณ์ แม้จาํ เลย
ไม่ได้ฎีกาในปั ญหานี แต่ปัญหาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเกียวกับ
ความสงบเรี ยบร้อยศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๕ โจทก์ฟ้องว่ าจําเลยกระทําผิด ๒ กระทง ศาลชันต้น
ฟังว่ าจําเลยทําผิดกระทงเดียวซึงมีโทษเบา จึงรอการ
ลงโทษให้ โจทก์ อทุ ธรณ์ ขอให้ ลงโทษจําเลยอีกกระทงหนึง
ซึงมีโทษหนัก แม้ ศาลอุทธรณ์ จะพิพากษาแก้ ว่าจําเลยทํา
ผิดในกระทงทีอุทธรณ์ขนมาและลงโทษจํ
ึ
าคุกโดยไม่ รอ ก็
ไม่ มีอํานาจไปแก้ โทษกระทงเบาเป็ นไม่ รอการลงโทษด้วย
เป็ นการเพิมเติมโทษ

ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
ฎีกาที ๑๔๗๒/๒๕๔๕ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยทังสองมีความผิดฐานเสพ
เมทแอมเฟตามีนลงโทษจําคุกและปรับ รอการลงโทษและคุมความประพฤติ
ของจําเลยทังสอง ยกฟ้องโจทก์ ข้อหาร่ วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ ใน
ครอบครองเพือจําหน่ ายและจําหน่ าย การทีโจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษจําเลย
ทังสองแต่เฉพาะข้ อหามีเมทแอมเฟตามีนไว้ ในครอบครองเพือจําหน่ าย มิได้
อุทธรณ์ในข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนด้วย ต้ องถือว่ าโจทก์พอใจคําพิพากษา
ของศาลชันต้ นทีลงโทษจําเลยทังสองในข้ อหาเสพเมทแอมเฟตามีน
แล้ ว ดังนัน การทีศาลอุทธรณ์ ภาค ๗ พิพากษาแก้ให้ ลงโทษจําเลยทังสองใน
ข้ อหาเสพเมทแอมเฟตามีนเป็ นไม่ รอการลงโทษและไม่ ปรับจําเลยทังสอง จึง
เป็ นการไม่ ชอบ เพราะเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลยทังสอง อันเป็ นการต้องห้าม
ตาม ป.วิ.อ มาตรา ๒๑๒
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ห้ามศาลอุทธรณ์/ฎีกาเพิมเติมโทษ (ต่อ)
๗.๑๖ กรณีศาลชันต้ นพิพากษาให้ จาํ คุกและปรับ โทษจําคุกให้ รอการลงโทษ โจทก์ อทุ ธรณ์
ขอให้ ไม่รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์ มอี าํ นาจเปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขังแทน โดยไม่ ปรับได้
แม้ว่าจําเลยจะได้ ชําระค่ าปรับในศาลชันต้ นแล้ วก็ตาม ไม่ เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๑๔๙๓/๒๕๕๔ ศาลชันต้ นลงโทษจําคุกและปรับ โทษจําคุกให้ รอไว้ โจทก์ อุทธรณ์
ขอให้ไม่รอการ คําพิพากษาศาลชันต้ นจึงยังไม่ ถึงทีสุ ด เมือความผิดฐานขับรถบรรทุก
นําหนักเกินตามฟ้อง มีระวางโทษจําคุกหรื อปรับ หรื อทังจําทังปรับ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ จึงมี
อํานาจแก้โทษจําเลยเป็ นจําคุกโดยไม่รอการลงโทษตามทีโจทก์ อุทธรณ์ หรื อเปลียนโทษจําคุก
เป็ นกักขังแทน เบากว่ าทีโจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ลง แต่หนักกว่าโทษทีศาลชันต้ นลงแก่จาํ เลยได้
แม้จาํ เลยจะได้ชาํ ระค่าปรับครบถ้วนแล้วก็เป็ นเพียงการชําระค่าปรับตามคําพิพากษาศาล
ชันต้นในระหว่างอุทธรณ์ ไม่ใช่การชําระค่าปรับเสร็ จเด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลชันต้นที
ถึงทีสุดแล้ว ทีศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ ลงโทษจําคุกแล้ วเปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขังแทนโดยไม่
ปรับนัน ไม่ เป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย และจําเลยมีสิทธิทีจะขอเงินทีชําระเป็ น
ค่าปรับไปก่อนในระหว่างทีคดียงั ไม่ถึงทีสุ ดนันคืนได้ คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ที
แก้โทษมานันชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อยกเว้นให้เพิมเติมโทษได้
๘. ข้ อยกเว้ นทีศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลยได้
๘.๑ เมือโจทก์อุทธรณ์/ฎีกาในทํานองขอให้ เพิมโทษจําเลย (ฎีกาที ๕๗๙/
๒๕๖๒)
ฎีกาที ๖๔๙๙/๒๕๕๙ คดีนีโจทก์อุทธรณ์วา่ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลย
ตาม พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๓๑ วรรคหนึง และลงโทษ
จําคุกจําเลย ๑ ปี ตํากว่าระวางโทษขันตํา โจทก์จึงไม่เห็นด้วยและขอให้
พิพากษาแก้เป็ นลงโทษจําคุกจําเลยตาม พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๓๑ วรรคสอง (๓) ซึงนอกจากโจทก์ อทุ ธรณ์ ขอให้ ปรับบทให้ ถกู ต้อง
แล้วยังอุทธรณ์ โต้ แย้ งโทษทีศาลชันต้ นลงแก่จําเลยและขอให้ ลงโทษตามมาตรา
๓๑ วรรคสอง (๓) ซึงมีระวางโทษจําคุกขันตําสู งกว่ าโทษจําคุกทีศาลชันต้ นลง
แก่ จําเลย อันมีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่าโจทก์ประสงค์ ทจะให้
ี เพิมเติมโทษ
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ข้อยกเว้นให้เพิมเติมโทษได้ (ต่อ)
๘.๒ คดีต้องห้ ามฎีกาในปัญหาข้ อเท็จจริง โจทก์ ฎกี าขอให้ ไม่ รอการลงโทษโดย
ไม่ ได้ รับอนุญาต เท่ ากับโจทก์มิได้ ฎกี า ศาลฎีกาจะแก้ โทษจากรอเป็ นไม่ รอไม่ ได้
เป็ นการเพิมเติมโทษ
ฎีกาที ๒๙๘๐/๒๕๕๔ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยที ๑ ในความผิดฐาน
ร่ วมกันมีอาวุธปื น ซึงมีโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อ
ทังจําทังปรับ เมือศาลอุทธรณ์ยงั คงลงโทษไม่เกินกําหนดนี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา
ในปั ญหาข้อเท็จจริ งตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ การทีโจทก์ ฎกี าของให้ ลงโทษ
จําเลยที ๑ ตามคําพิพากษาศาลชั นต้ นจึงเท่ากับฎีกาขอให้ ไม่ รอการลงโทษ อัน
เป็ นการโต้ แย้ งดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลอุทธรณ์ เป็ นฎีกาในปัญหา
ข้ อเท็จจริง ต้ องห้ ามมิให้ โจทก์ฎกี า และโจทก์มิได้ ขออนุญาตฎีกาหรื ออัยการ
สู งสุ ดรับรองให้ ฎีกา ศาลฎีกาไม่ อาจพิพากษาแก้กระทงความผิดฐานดังกล่ าวเป็ น
ไม่ รอการลงโทษด้ วยได้ เพราะเป็ นการพิพากษาเพิมเติมโทษจําเลย

ข้อยกเว้นให้เพิมเติมโทษได้ (ต่อ)
๘.๓ ถ้ าเป็ นคดีทต้ี องห้ ามมิให้ ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐ ย่ อมถื อไม่ได้ว่าเป็ นการฎีกา
ขอให้ ลงโทษให้ หนักขึน
ฎีกาที ๒๕๘๒/๒๕๕๓ โจทก์ ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทังสองในข้อหาร่ วมกันพยายามฆ่า
ผูอ้ ืนตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘, ๘๐ ศาลชันต้ นฟังว่าจําเลยทังสองไม่ มีเจตนาฆ่ า ลงโทษจําเลย
ทังสองฐานร่ วมกันทําร้ายผูอ้ ืนจนเป็ นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๕
โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษฐานพยายามฆ่า ศาลอุทธรณ์ ภาค ๙ ฟังว่ าจําเลยทังสองไม่ มี
เจตนาฆ่ าเช่ นกัน ย่ อมมีผลเท่ากับศาลชันต้ นและศาลอุทธรณ์ ภาค ๙ พิพากษายกฟ้ องใน
ข้ อหาความผิดฐานร่ วมกันพยายามฆ่าผู้อืนโดยเจตนา จึงต้ องห้ ามมิให้ ฎกี าตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๒๐ ซึงต้ องห้ ามทังปัญหาข้ อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทีโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษ
จําเลยทังสองฐานพยายามฆ่าตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘, ๘๐ จึงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๒๐ คดีโจทก์ไม่อาจขึนมาสู่ การวินิจฉัยของศาลฎีกาและถือไม่ได้ว่าโจทก์ ฎกี าขอให้ ลงโทษ
จําเลยให้ หนักขึนในข้ อหาฐานร่ วมกันทําร้ ายผู้อืนเป็ นเหตุให้ ได้ รับอันตรายแก่ กายตาม ป.อ.
มาตรา ๒๙๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกฎีกาโจทก์
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เหตุในส่วนลักษณะคดี
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ บัญญัติว่า “ในคดีซึงจําเลยผู้หนึงอุทธรณ์คดั ค้านคํา
พิพากษา ซึงให้ ลงโทษจําเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรื อ
ต่ อเนืองกัน ถ้ าศาลอุทธรณ์ กลับหรื อแก้คาํ พิพากษาศาลชันต้ นไม่ ลงโทษ
หรื อลดโทษให้ จําเลย แม้เป็ นเหตุอยู่ในส่ วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์ มี
อํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอืนทีมิได้ อทุ ธรณ์ ให้ มติ ้ องถูกรับโทษ
หรื อได้ ลดโทษดุจจําเลยผู้อทุ ธรณ์”
มาตรา ๒๒๕ บัญญัติว่า “ให้ นําบทบัญญัติว่าด้ วยการพิจารณา และ
ว่าด้ วยคําพิพากษาและคําสั งชันอุทธรณ์มาบังคับในชันฎีกาโดยอนุโลม
เว้นแต่ ห้ามมิให้ ทาํ ความเห็นแย้ง”

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๑. ต้ องเป็ นกรณีทศาลชั
ี นต้น/ศาลอุทธรณ์ พพิ ากษาลงโทษ
จําเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรื อต่อเนืองกัน
คําว่า “ในความผิดฐานเดียวกัน” อาจจะเป็ นฐานเดียวกัน
โดยร่ วมกระทําความผิดด้วยกันในฐานะเป็ นตัวการตาม
ป.อ. มาตรา ๘๓ หรื อในฐานะเป็ นผูใ้ ช้ให้ผอู ้ ืนกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘๔ หรื อในฐานะผูส้ นับสนุนตาม
มาตรา ๘๖ ก็ได้
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
ฎีกาที ๑๐๘๐๒/๒๕๕๙ จําเลยที ๒ ร่ วมกับ ป. ขับรถพาโจทก์ ร่วมที ๑ ไปห้ องพัก
ทีเกิดเหตุ โดยโจทก์ ร่วมที ๑ เต็มใจไปกับ ป. ด้ วย ไม่ปรากฏว่า จําเลยที ๑ และที
๓ ร่ วมกันชักชวนโจทก์ร่วมที ๑ คงมีแต่คาํ เบิกความของโจทก์ร่วมที ๑ ว่า ป.
ชวนโจทก์ร่วมที ๑ ไปโดยบอกว่าจะไปส่ งจําเลยที ๒ กลับหอพักและจะส่ ง
โจทก์ร่วมที ๑ ก่อนเพราะเป็ นทางผ่าน แต่ ป. ไม่ ทาํ ตามทีพูด กลับพาโจทก์ ร่วมที
๑ ไปล่ วงละเมิดทางเพศในห้ องพักทีเกิดเหตุ ซึงโจทก์ร่วมที ๑ ไม่ ได้ ขัดขืน การ
กระทําของ ป. กับจําเลยที ๒ จึงเป็ นความผิดฐานร่ วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิ บ
ห้ าปี แต่ ยงั ไม่ เกินสิ บแปดปี ไปเสี ยจากบิดามารดาเพือการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็ม
ใจไปด้ วย ส่วนจําเลยที ๑ และที ๓ ไม่ มีความผิดฐานดังกล่ าวนี แต่ เนืองจากเป็ น
เหตุในลักษณะคดี แม้จาํ เลยที ๓ ไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอาํ นาจวินิจฉัยถึงจําเลยที
๓ ได้ สําหรับคดีในส่ วนแพ่งนัน เมือจําเลยที ๑ ไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้อง
จําเลยที ๑ จึงไม่จาํ ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมทังสาม

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
ส่วน “ความผิดต่ อเนืองกัน” เช่น ความผิดฐานรับของโจรตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๗
มีองค์ประกอบความผิดว่า ทรัพย์ทีรับของโจรต้องเป็ นทรัพย์ทีคนร้ายได้มาจาก
การกระทําความผิดฐานใดฐานหนึง คือ ลักทรัพย์ วิงราวทรัพย์ กรรโชก รี ดเอา
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรื อเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ หาก
โจทก์ ฟ้องจําเลยที ๑ ฐานลักทรัพย์ และขอให้ ลงโทษจําเลยที ๒ ฐานรั บของโจร
หากศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําเลยทังสองตามฟ้ อง แต่ จําเลยที ๑ อุทธรณ์แต่ ผู้
เดียว ถ้ าศาลอุทธรณ์ เห็นว่าองค์ ประกอบความผิดทีฟ้ องจําเลยที ๑ ไม่ เข้ าเกณฑ์
การลักทรัพย์ อย่ างนีจําเลยที ๒ ย่ อมไม่ มีความผิดฐานรับของโจร ซึงเป็ นเหตุใน
ส่ วนลักษณะคดี เมือศาลอุทธรณ์ พพิ ากษากลับไม่ลงโทษจําเลยที ๑ ศาลอุทธรณ์ก็
มีอาํ นาจพิพากษายกฟ้ องจําเลยที ๒ ทีมิได้ อุทธรณ์ ขึนมาให้ มติ ้ องรับโทษดุจ
จําเลยที ๑ ผู้อุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๒. แม้ กฎหมายบัญญัติว่า “ในคดีซึงจําเลยผู้หนึงอุทธรณ์ คดั ค้านคํา
พิพากษา...” ซึงอาจทําให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นกรณีมีจําเลยบางคน
อุทธรณ์คดั ค้ านคําพิพากษาศาลชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ ขนมาเท่
ึ
านัน แต่
กรณีเช่ นนีต้ องเพ่งเล็งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยิงกว่าถ้อยคํา
ตามตัวอักษร ฉะนัน คู่ความฝ่ ายใดจะอุทธรณ์ /ฎีกาจึงไม่ สําคัญ ด้ วย
เหตุนี แม้ โจทก์ฝ่ายเดียวอุทธรณ์ให้ ลงโทษเฉพาะจําเลยทีศาลชันต้ น
ยกฟ้ อง ถ้ าเป็ นเหตุในส่ วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์ กม็ ีอํานาจ
พิพากษาไม่ลงโทษจําเลยอืนทีศาลชันต้ นลงโทษในความผิดฐาน
เดียวกันหรือต่ อเนืองกันได้ ด้วย (ฎีกาที ๑๓๗๐/๒๕๐๓ (ปชญ))

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๒.๑ กรณีโจทก์แยกฟ้ องจําเลยเป็ นคดีหลายสํ านวน
กรณี โจทก์แยกฟ้องจําเลยเป็ นหลายสํานวน หากมีการรวมพิจารณา
คดีหลายสํานวนนันเข้ าด้ วยกัน แม้จะเป็ นจําเลยคนละสํานวน แต่
เมือเป็ นกรณี ทีจําเลยหลายคนนันกระทําความผิดฐานเดียวกันหรื อ
ต่อเนืองกัน และมีเฉพาะจําเลยบางสํ านวนเท่ านันทีอุทธรณ์ /ฎีกา
ศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาย่อมมีอาํ นาจพิพากษายกฟ้องตลอดไปถึง
จําเลยในสํานวนอืนทีมิได้ อุทธรณ์ /ฎีกาขึนมาได้ หากว่าเหตุทยก
ี
ฟ้องหรื อลดโทษให้ แก่จําเลยนันเป็ นเหตุในส่ วนลักษณะคดี (ฎีกาที
๘๕๗/๒๕๒๙)

34

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๒.๒ กรณีโจทก์ฟ้องจําเลยหลายสํ านวน แต่ ไม่มกี ารรวมพิจารณาเป็ น
คดีเดียวกัน
การทีโจทก์ ฟ้องจําเลยหลายสํ านวน แต่ มิได้ สังให้ รวมพิจารณาเป็ นคดี
เดียวกัน ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาจะพิพากษาให้ มีผลไปถึงจําเลยสํานวน
อืนซึงมิได้ อทุ ธรณ์ /ฎีกาด้ วยไม่ ได้ เพราะเมือไม่ รวมพิจารณาเป็ นคดี
เดียวกัน จําเลยในสํ านวนอืนย่ อมไม่มีสิทธิอทุ ธรณ์ /ฎีกาในคดีนีได้
เนืองจากมิได้ มีฐานะเป็ นคู่ความในคดี ย่อมถือไม่ ได้ ว่าจําเลยในสํานวน
อืนเป็ นจําเลยอืนทีมิได้ อทุ ธรณ์ /ฎีกา อันจะเข้ าหลักเกณฑ์ ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๓, ๒๑๕ (ฎีกาที ๖๙๐๒/๒๕๕๗)

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๓. กรณีจาํ เลยบางคนถอนอุทธรณ์
แม้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ จะใช้ถอ้ ยคําว่า “จําเลยอืนทีมิได้
อุทธรณ์ ” แต่กม็ ิได้ตดั อํานาจศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาในการทีจะ
พิพากษาตลอดไปถึงจําเลยทีอุทธรณ์แล้วถอนอุทธรณ์ไปแล้ว
ด้วย เพราะการถอนอุทธรณ์ เป็ นกรณีทีห้ ามผู้อุทธรณ์ ทถอนจะ
ี
มายืนอุทธรณ์ อกี ไม่ ได้ เท่ านัน หาได้ห้ามศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาใช้
อํานาจตามมาตรา ๒๑๓ พิพากษาให้ มีผลเป็ นคุณแก่จําเลยผู้ถอน
อุทธรณ์ ไม่ (ฎีกาที ๔๐๙๓/๒๕๓๐)
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๔. คดีทจํี าเลยบางคนต้ องห้ ามอุทธรณ์ /ฎีกา
กรณี ทีศาลชันต้น/ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจําเลยหลายคน แม้ศาล
อุทธรณ์/ศาลฎีกาจะไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์/ฎีกาของจําเลยบางคน เพราะ
ต้องห้ามอุทธรณ์/ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริ ง แต่ หากปรากฏว่ าในการ
พิจารณาอุทธรณ์ /ฎีกาของจําเลยอืนทีไม่ ต้องห้ ามอุทธรณ์ /ฎีกานัน มีเหตุ
ทีศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาจะไม่ ลงโทษหรื อลดโทษให้ แก่จําเลยนัน และเหตุ
ดังกล่ าวเป็ นเหตุในส่ วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาย่อมมีอาํ นาจ
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ ทีจะพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอืนทีต้ องห้ าม
มิให้ อุทธรณ์/ฎีกาไม่ ต้องรับโทษหรื อลดโทษเช่ นเดียวกัน (ฎีกาที ๙๓๙๑/
๒๕๕๐)

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๔. ศาลมีอาํ นาจใช้ มาตรา ๒๑๓ แก่จําเลยทีถูกลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลได้
ฎีกาที ๓๒๒๗/๒๕๔๒ ผูถ้ ูกกล่าวหาทังสองเรี ยกและรับเงินจากผูก้ ล่าวหาและ
จําเลย นําไปวิงเต้นอัยการและตํารวจ โดยไม่ปรากฏว่าจะนําเงินไปให้ผพู ้ ิพากษา
เป็ นอามิสสิ นจ้างในการดําเนินคดี แม้ การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทังสองจะมุ่ง
หมายให้ เกิดผลแก่ การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล อันอาจเสี ยหายแก่ ค่ ูความ
และประชาชน สมควรลงโทษให้ หลาบจําก็ตาม แต่เมือการกระทําของผูถ้ ูก
กล่าวหาทังสองมิได้เกิดขึนในบริ เวณศาลแล้ว จะอาศัยแต่ผลทีอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่รูปคดีมาชีขาดว่าผูถ้ ูกกล่าวหาทังสองประพฤติตนไม่เรี ยบร้อยใน
บริ เวณศาลไม่ได้ เมือฟั งว่าผู้ถูกกล่าวหาทังสองมิได้ประพฤติตนไม่ เรียบร้ อยใน
บริเวณศาลอันเป็ นเหตุอยู่ในส่ วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้ มีผลไปถึง
ผู้ถูกกล่าวหาที ๒ ทีมิได้ อุทธรณ์ ฎกี าได้ ด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓, ๒๒๕
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๕. กรณีจําเลยบางคนหลบหนีและศาลจําหน่ ายคดีชัวคราวไปแล้ ว เป็ นเรื องทีศาล
ชันต้ นพิจารณาในส่ วนของจําเลยทีเหลือไม่เกียวกับจําเลยทีหลบหนี ย่ อมไม่ เข้ าเกณฑ์
ทีศาลอุทธรณ์ /ศาลฎีกาจะพิพากษาให้ มผี ลไปถึงจําเลยทีหลบหนีได้
ฎีกาที ๙๓๖๖/๒๕๕๓ ศาลชันต้ นออกหมายจับจําเลยที ๓ และที ๔ เพราะมีพฤติการณ์
หลบหนี และจําหน่ ายคดีสําหรับจําเลยที ๓ และที ๔ ชัวคราว การดําเนินกระบวน
พิจารณาต่อจากนันไม่ได้กระทําโดยเปิ ดเผยต่อหน้าจําเลยที ๓ และที ๔ ถือว่ายังไม่ได้
มีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในส่วนทีเกียวกับจําเลยที ๓ และที ๔ ในศาลชันต้น
เมือไม่ ได้มกี ารยกคดีในส่ วนทีเกียวกับจําเลยที ๓ และที ๔ ขึนพิจารณา การทีศาล
ชันต้ นดําเนินกระบวนพิจารณาต่อจากนันจึงไม่เกียวกับจําเลยที ๓ และที ๔ คงเป็ น
เรื องพิจารณาคดีในส่ วนของจําเลยอืนทีไม่ได้ ถูกจําหน่ ายคดี แม้ หากคดีนจะฟั
ี งได้ดงั ที
จําเลยที ๓ และที ๔ อ้างว่ าตนไม่ มคี วามผิดเช่ นเดียวกับจําเลยที ๑ และที ๒ ก็ตาม ก็ไม่
อาจถือเป็ นเหตุในลักษณะคดีให้ มีผลถึงจําเลยที ๓ และที ๔ ด้ วย

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๖. เหตุในลักษณะคดีทศาลอุ
ี ทธรณ์ /ศาลฎีกาพิพากษากลับ/แก้คําพิพากษาศาล
ชันต้ น/ศาลอุทธรณ์ เป็ นกรณีไม่ ลงโทษหรื อลดโทษแก่จําเลยผู้อุทธรณ์ ซึงเหตุใน
ส่ วนลักษณะคดีอนั เป็ นเหตุยกฟ้ อง/ลดโทษ/ไม่ตอ้ งรับโทษสําหรับจําเลยที
อุทธรณ์นนั พอสรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี
ฟ้ องเคลือบคลุม (ฎีกาที ๗๙๙/๒๔๗๘)
การใช้กฎหมายในส่ วนทีเป็ นคุณแก่จาํ เลย (ฎีกาที ๙๓๓-๙๓๔/๒๕๕๐)
ศาลล่างวางบทกําหนดโทษจําเลยไม่ถูกต้อง (ฎีกาที ๙๐๐/๒๔๗๘ และที
๒๘๕๖/๒๕๕๙)
คดีขาดอายุความ (ฎีกาที ๑๐๓๑/๒๔๙๘ และที ๗๘๗/๒๕๓๒)
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
การกระทําของจําเลยเป็ นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

(ฎีกาที ๔๐๗๓/๒๕๔๕)
ไม่มีการกระทําความผิดตามฟ้องเกิดขึน (ฎีกาที ๒๑๗/๒๕๓๑)
ศาลล่างลงโทษในความผิดทีโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษไม่ได้
(ฎีกาที ๑๑๑๙๘/๒๕๕๘)
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฎีกาที
๑๐๔๙๒/๒๕๕๘)
ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขาดองค์ประกอบความผิด
(ฎีกาที ๖๖๔๗/๒๕๖๐)

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
ฎีกาที ๒๘๙๓/๒๕๖๒ พยานหลักฐานทีโจทก์นาํ สื บมายังรับฟั งไม่ได้วา่
จําเลยที ๑ มีเจตนาฆ่าผูเ้ สี ยหาย คงรับฟังได้เพียงว่าจําเลยที ๑ มีเจตนายิง
ปื นเพือข่มขู่ผเู ้ สี ยหายเท่านัน การกระทําของจําเลยที ๑ จึงไม่เป็ น
ความผิดฐานพยายามฆ่าผูเ้ สี ยหาย การทีจําเลยที ๒ ขับรถจักรยานยนต์
ให้จาํ เลยที ๑ นังซ้อนท้ายแล้วจําเลยที ๑ ใช้อาวุธปื นยิงขู่ผเู ้ สี ยหาย
ดังกล่าว การกระทําของจําเลยที ๒ จึงไม่ เป็ นความผิดฐานร่ วมกับจําเลย
ที ๑ พยายามฆ่ าผู้เสี ยหายตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๘ และกรณี
ดังกล่ าวเป็ นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
ตลอดไปถึงจําเลยที ๑ ทีมิได้ ฎีกาด้ วยได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
ประกอบมาตรา ๒๒๕
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๗. แม้ จะเป็ นเหตุในลักษณะคดีตาม ป.อ. มาตรา ๘๙ แต่จะนําไปใช้ ในการ
เพิมโทษให้ เป็ นผลร้ ายแก่ จําเลยอืนทีมิได้ อทุ ธรณ์ ด้วยไม่ ได้ เพราะ ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๓ ใช้ ในทางทีเป็ นคุณแก่จาํ เลยทีมิได้ อทุ ธรณ์ /ฎีกาขึนมาเท่ านัน
หากโจทก์ต้องการเพิมโทษจําเลยต้ องทําเป็ นอุทธรณ์ขอให้ เพิมโทษตาม
ขันตอนกฎหมาย
ป.อ. มาตรา ๘๙ บัญญัติว่า “ถ้ ามีเหตุส่วนตัวอันควรยกเว้ นโทษ ลดโทษ
หรื อเพิมโทษแก่ผ้ กู ระทําความผิดคนใด จะนําเหตุนนไปใช้
ั
แก่ผ้ กู ระทํา
ความผิดคนอืนในการกระทําความผิดนันด้ วยไม่ ได้ แต่ ถ้าเหตุอนั ควรยกเว้ น
โทษ ลดโทษหรื อเพิมโทษเป็ นเหตุในลักษณะคดี จึงให้ ใช้ แก่ผ้ กู ระทํา
ความผิดในการกระทําความผิดนันด้ วยกันทุกคน”

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
ฎีกาที ๕๔๕๗/๒๕๔๑ ฉ.ขับรถบรรทุกลากจูงรถพ่วงบรรทุกม้วนกระดาษ
ดราฟท์เพือไปส่ งให้ผเู ้ สี ยหาย แต่เมือไปถึงสถานทีจะขนถ่ายลง จําเลยและ ฉ.
กลับร่ วมกันนําม้วนกระดาษทีบรรทุกในรถพ่วงไปขายให้ผอู้ ืน เมือทีจําเลยกับ
พวกลักนันได้บรรทุกอยูบ่ นรถพ่วงซึ งถูกลากจูงเพือขนส่ งไปยังสถานทีขนถ่าย
อยูก่ ่อนแล้ว การกระทําของจําเลยกับ ฉ. จึงมิใช่ เป็ นการลักทรัพย์ โดยใช้
ยานพาหนะเพือสะดวกแก่การกระทําผิดหรื อการพาทรัพย์นันไป ไม่ เป็ นความผิด
ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๖ ทวิ แม้ จําเลยกับ ฉ. เคยถูกฟ้ องเป็ นคดีเดียวกัน แต่ ฉ.ให้
การรับสารภาพ ศาลชันต้นพิพากษาว่า ฉ. ผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๕ วรรคสาม,
๓๓๖ ทวิ ส่ วนจําเลยให้ การปฏิเสธ ศาลชันต้ นให้ แยกฟ้ องจําเลยเป็ นอีกคดีหนึง
และโจทก์ได้ ฟ้องจําเลยเป็ นคดีนีก็ตาม เมือข้อเท็จจริ งในคดีนี การกระทําของ
จําเลยไม่เป็ นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๖ ทวิ ศาลก็ลงโทษจําเลยไม่ ได้ หาใช่
ว่าเป็ นเหตุในลักษณะคดีทจํี าเลยต้ องรับโทษเช่ นเดียวกับ ฉ. ไม่
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๘. กรณีเหตุยกฟ้ องหรื อลดโทษให้ ผ้อู ุทธรณ์ เป็ นเหตุส่วนตัว
ย่อมมิใช่ เหตุในลักษณะคดีทจะให้
ี มีผลถึงจําเลยอืนทีมิได้
อุทธรณ์ /ฎีกา ถอนอุทธรณ์ /ฎีกา หรื อต้ องห้ ามอุทธรณ์/ฎีกา
(ฎีกาที ๖๐๐๗/๒๕๓๑)
ฎีกาที ๑๘๙/๒๔๘๗ ปั ญหาทีว่าจะเพิมโทษจําเลยได้ ตาม
กฎหมายหรื อไม่ นนเป็
ั นเหตุส่วนตัว ไม่ ใช่ เหตุลกั ษณะ
คดี ศาลอุทธรณ์จะหยิบยกขึนตัดสิ นเกียวกับจําเลยทีมิได้
อุทธรณ์ไม่ได้

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๙. เมือศาลสู งใช้ อาํ นาจตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ พิพากษาให้ มผี ลถึง
จําเลยอืนทีมิได้ อทุ ธรณ์ คําพิพากษาศาลล่างในส่ วนของจําเลยคนนันจึง
ยังไม่ ถือว่ าเป็ นทีสุ ด
ฎีกาที ๑๙๓๔/๒๕๕๒ ในการพิจารณาคดีของศาลฎีกา หากจําเลยผูห้ นึง
ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาซึงให้ลงโทษจําเลยหลายคนในความผิดฐาน
เดียวกัน หากคดีนนศาลฎี
ั
กาใช้อาํ นาจตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
พิพากษากลับหรื อแก้คาํ พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ลงโทษหรื อลดโทษให้
จําเลยทีฎีกาและพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยทีมิได้ฎีกาด้วย เพราะเป็ น
เหตุอยูใ่ นส่ วนลักษณะคดี คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในส่ วนของจําเลยอืน
ทีมิได้ ฎีกาจึงยังไม่ ถือว่ าเป็ นทีสุ ด
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
เมือครบกําหนดหนึงเดือนนับแต่ วันทีได้ อ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง ประกอบด้ วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕
ศาลชันต้นอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ให้จาํ เลยที ๑ ฟังเมือวันที
๖ สิ งหาคม ๒๕๔๖ แม้จาํ เลยที ๑ ไม่ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๙ เมือศาลฎีกาเห็นว่ามีเหตุอยูใ่ นส่ วนลักษณะคดีและ
พิพากษาตลอดไปถึงจําเลยที ๑ ทีมิได้ฎีกาด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
ประกอบมาตรา ๒๒๕ แล้ว คดีในส่ วนของจําเลยที ๑ จึงเป็ นทีสุ ดเมือ
ศาลชันต้นอ่านคําพิพากษาฎีกาให้จาํ เลยที ๑ ฟัง การทีศาลชันต้นระบุใน
หมายจําคุกเมือคดีถึงทีสุ ดของจําเลยที ๑ ว่าคดีถึงทีสุ ดวันที ๒๒
ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันทีศาลชันต้นได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกาให้
จําเลยที ๑ ฟั ง จึงเป็ นการชอบด้วยกฎหมาย

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
๑๐. กรณีความผิดตามฟ้องรวมการกระทําหลายอย่าง ซึงเป็ นความผิดได้ อยู่
ในตัวเอง ศาลสู งมีอาํ นาจตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓ ทีจะยกฟ้องจําเลยอืนที
มิได้ อทุ ธรณ์ /ฎีกาในความผิดใหญ่ และลงโทษจําเลยทุกคนในความผิดเล็กที
พิจารณาได้ ความได้
ฎีกาที ๒๘๙๓/๒๕๖๒ พยานหลักฐานทีโจทก์นาํ สื บมายังรับฟังไม่ได้วา่
จําเลยที ๑ มีเจตนาฆ่าผูเ้ สี ยหาย คงรับฟังได้เพียงว่า จําเลยที ๑ มีเจตนายิงปื น
เพือข่มขู่ผเู ้ สียหายเท่านัน การกระทําของจําเลยที ๑ จึงไม่เป็ นความผิดฐาน
พยายามฆ่าผูเ้ สี ยหาย และการทีจําเลยที ๒ ขับรถจักรยานยนต์ให้จาํ เลยที ๑
นังซ้อนท้ายแล้วจําเลยที ๑ ใช้อาวุธปื นยิงขู่ผเู ้ สี ยหายดังกล่าว การกระทําของ
จําเลยที ๒ ย่อมไม่เป็ นความผิดฐานร่ วมกับจําเลยที ๑ พยายามฆ่าผูเ้ สี ยหาย
ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เช่นกัน
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เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
กรณีดังกล่าวเป็ นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา
ตลอดไปถึงจําเลยที ๑ ทีมิได้ ฎีกาด้ วยได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
ประกอบมาตรา ๒๒๕ แต่ การทีจําเลยที ๑ ยิงปื นเพือข่มขู่ผ้เู สี ยหายเป็ น
การยิงปื นซึงใช้ ดินระเบิดโดยใช่ เหตุในเมือง หมู่บ้านหรื อทีชุ มนุมชน
อันเป็ นส่ วนหนึงของความผิดฐานใช้ อาวุธปื นยิงพยายามฆ่าผู้เสี ยหาย
อยู่ในตัว จึงเป็ นการกระทําความผิดทีรวมการกระทําหลายอย่าง แต่ ละ
อย่างอาจเป็ นความผิดได้ อยู่ในตัวเอง ซึงศาลจะลงโทษอย่ างหนึงอย่ าง
ใดตามทีพิจารณาได้ ความก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคท้ าย จึงให้
ลงโทษจําเลยที ๑ ในความผิดฐานยิงปื นซึงใช้ ดินระเบิดโดยใช่ เหตุใน
เมือง หมู่บ้านหรื อทีชุ มนุมชน

เหตุในส่วนลักษณะคดี (ต่อ)
ฎีกาที ๘๗๐๑/๒๕๔๗ ความผิดฐานทําร้ ายร่ างกายจนเป็ นเหตุให้ โจทก์ ร่วม
รับอันตรายสาหัสกับความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนดังกล่ าวล้วนแต่
เป็ นการกระทําทีเกิดต่ อเนือง และต่างก็เป็ นส่ วนหนึงของการกระทําหลาย
อย่างซึงรวมอยู่ในความผิดฐานชิงทรัพย์ตามฟ้องโดยแต่ ละอย่ างเป็ น
ความผิดได้ อยู่ในตัวเอง ศาลฎี กาจึงมีอาํ นาจพิพากษาลงโทษจําเลยที ๒ ใน
การกระทําตามทีพิจารณาได้ความได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคท้าย
และแม้จาํ เลยที ๑ จะมิได้ยนฎี
ื กาโต้แย้งคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ดว้ ย แต่
ปัญหาทุกข้อดังกล่าวเป็ นเหตุในลักษณะคดีตาม ป.อ. มาตรา ๘๙ ซึง
กําหนดให้ ใช้ แก่ผ้ ูกระทําความผิดในการกระทําความผิดนันด้ วยกันทุกคน
ศาลฎี กาจึงมีอาํ นาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยที ๑ ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๑๓ ประกอบมาตรา ๒๒๕
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ขอขอบคุณ

บรรยายครังต่อไป
วันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ น.
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