ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ภาค ๔
ลักษณะ ๒ ฎีกา
ดร.จิตฤดี วีระเวสส์
ผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๖ บัญญัติว่า “ภายใต้บงั คับแห่งมาตรา ๒๑๗
ถึง ๒๒๑ คู่ความมีอาํ นาจฎีกาคัดค้านคําพิพากษา หรือคําสัง
ศาลอุทธรณ์ภายในหนึ งเดือน นับแต่วนั อ่าน หรือถือว่าได้อา่ น
คําพิพากษาหรือคําสังนันให้คู่ความฝ่ ายทีฎีกาฟัง
ฎีกานัน ให้ยนต่
ื อศาลชันต้น และให้นําบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา ๒๐๑ มาใช้บงั คับโดย
อนุ โลม”
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ บัญญัติว่า “ในคดีทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษา
ยืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจําคุก
จําเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับหรือทังจําทังปรับแต่โทษจําคุกไม่
เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ในคดีทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่
แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจําคุกจําเลยเกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษ
อย่างอืนด้วยหรือไม่ ห้ามมิให้โจทก์ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริง”

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)

๑. ข้อจํากัดสิทธิฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
๑.๑ มาตรา ๒๑๘ ทังสองวรรค ใช้ในกรณี ทศาล
ี
อุทธรณ์พพิ ากษายืนตามศาลล่าง หรือเพียงแต่
แก้ไขเล็กน้อยเท่านัน
หากศาลอุทธรณ์แก้ไขมาก หรือพิพากษากลับ ย่อม
ไม่ตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๔๘๘/๒๕๕๗ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยที ๑ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง จําคุก ๒ ปี และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้ให้ลงโทษตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึง จําคุก ๓ ปี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ แก้เฉพาะวรรคในมาตรา ๖๖ และแก้โทษด้วยนัน โดย
ความผิดตามวรรคหนึ งและวรรคสองของพระราชบัญญัติดงั กล่าวมีอตั ราโทษขันตํา
และขันสูงต่างกันมาก ซึงความผิดตามวรรคหนึ งนัน มีอตั ราโทษจําคุกขันตําสีปี
ขันสูงสิบห้าปี หรือปรับขันตําแปดหมืนบาทถึงสามแสนบาท แต่วรรคสองมีอตั รา
โทษจําคุกขันตําสีปี ขันสูงจําคุกตลอดชีวิต และปรับขันตําสีแสนบาท ขันสูงห้าล้าน
บาท การทีศาลอุทธรณ์ภาค ๒ แก้วรรคและแก้โทษในกรณี ความผิดตาม พ.ร.บ.ยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ นัน เป็ นการแก้ไขมาก ไม่ตอ้ งห้ามฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๔๑๒๑/๒๕๕๕ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยที ๓ ในความผิดฐานเป็น
ตัวการในการกระทําความผิดฐานร่วมกันจําหน่ ายเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึง วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสาม
ประกอบ ป.อ. มาตรา ๘๓ จําคุกจําเลยที ๓ ตลอดชีวิต และปรับ ๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยที ๓ กระทําความผิดฐานเป็ น
ผูส้ นับสนุ นในการกระทําความผิดฐานดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึงและวรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสาม ประกอบ ป.อ.
มาตรา ๘๖ เปลียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็ นโทษจําคุก ๕๐ ปี ตาม ป.อ. มาตรา ๕๓
คงจําคุกจําเลยที ๓ มีกาํ หนด ๓๓ ปี ๔ เดือน และปรับ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็ นการ
พิพากษาแก้ทงบทและโทษ
ั
จึงเป็ นการแก้ไขมาก ไม่ตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)

๑.๒ เมือเข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว
ต้องพิจารณาต่อไปว่าเข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามฎีกาในวรรคใด
เพราะจะมีผลทางกฎหมายต่างกัน
๑.๒.๑ หากศาลอุทธรณ์พพิ ากษาลงโทษจําคุกจําเลยไม่
เกิน ๕ ปี ย่อมเข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ ง ซึงห้ามคู่ความ (ทังโจทก์และจําเลย) มิให้ฎกี า
ในปัญหาข้อเท็จจริง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๓๐๒/๒๕๖๒ โจทก์บรรยายฟ้ องและขอให้ลงโทษจําเลยที ๑ และที ๒ ตาม
ป.อ. มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗, ๘๓ ศาลชันต้นเห็นว่า การกระทําของจําเลยที ๑ และที ๒
เป็ นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ อันเป็ นบทความผิดเฉพาะ
แล้วย่อมไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ซึงเป็ นบททัวไปอีก ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
พิพากษาแก้ความผิดในส่วนของจําเลยที ๒ เป็ นว่า จําเลยที ๒ ผิดตาม ป.อ. มาตรา
๑๕๗ โดยเห็นว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้ องและนําสืบว่าจําเลยที ๒ เป็ นเจ้าพนักงานผูม้ ี
หน้าทีทํา จัดการ และรักษาทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๑ จําเลยที ๒ คงมีความผิด
ตามมาตรา ๑๕๗ ดังนี เป็ นกรณี ทศาลอุ
ี ทธรณ์ภาค ๖ เพียงแต่ปรับบทลงโทษจําเลย
ที ๒ ให้ถกู ต้องและลงโทษจําคุกจําเลยที ๒ มีกาํ หนด ๓ ปี ซึงไม่เกินห้าปี จึงเป็ นการ
แก้ไขเล็กน้อย ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ ง ทีศาลชันต้นสังรับฎีกาเป็ นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่วนิ จิ ฉัยให้
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๖๓๘/๒๕๖๑ คดีนีศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด
ฐานวิงราวทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓๖ วรรคสอง จําคุก ๒ ปี ศาล
อุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยมีความผิดตาม ป.อ.
มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก (เดิม) จําคุก ๑ ปี เป็ นกรณี ทศาลอุ
ี ทธรณ์
ภาค ๓ พิพากษาแก้วรรคของความผิดในบทมาตราเดียวกัน ไม่ถอื
เป็ นการแก้บทความผิด แม้จะแก้โทษด้วยก็เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย
และคงให้ลงโทษจําคุกไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คูค่ วามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๒.๒ หากศาลอุทธรณ์พพิ ากษาลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี ย่อม
เข้าเกณฑ์ตอ้ งห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง ซึงต้องห้ามฎีกาเฉพาะ
โจทก์ (รวมถึงโจทก์ร่วม) แต่ไม่หา้ มจําเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ฎีกาที ๒๑๑๐/๒๕๔๘ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืนตามศาลล่างให้
จําคุกจําเลยเกินห้าปี โจทก์จงึ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง ข้อห้ามฎีกาดังกล่าวนี ย่อมใช้บงั คับโจทก์ร่วมด้วย
เพราะ ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๑๔) ได้นิยามศัพท์คาํ ว่า “โจทก์” ไว้ว่า
หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผูเ้ สียหายซึงฟ้ องคดีอาญาต่อศาล หรือ
ทังคู่ในเมือพนักงานอัยการและผูเ้ สียหายเป็ นโจทก์ร่วมกัน
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๖๐๒๘/๒๕๕๒ ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตาม ป.อ.
มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔๐ ตรี, ๘๓ ลงโทษจําคุก ๙ ปี ศาล
อุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาแก้เป็ นว่าจําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๔๐
วรรคแรก ประกอบมาตรา ๓๔๐ ตรี ลงโทษจําคุก ๙ ปี จึงเป็ นกรณีทศาล
ี
อุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาแก้เฉพาะบทจากความผิดฐานปล้นทรัพย์โดย
ผูก้ ระทําคนใดคนหนึ งมีอาวุธติดตัวไปด้วย เป็ นความผิดฐานปล้นทรัพย์โดย
ไม่ประกอบด้วยเหตุฉกรรจ์คอื ขณะกระทําผิดจําเลยกับพวกไม่มีอาวุธ อันเป็ น
กรณีทศาลอุ
ี ทธรณ์ภาค ๗ แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี
คดีจงึ ต้องห้ามมิให้โจทก์ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
วรรคสอง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๓ หลักในการนับกําหนดโทษจําคุกตามมาตรา ๒๑๘ (นํ าไปใช้กบั มาตรา ๒๑๙
ด้วย)
การนับกําหนดโทษจําคุกตามมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ ในการวินิจฉัยว่าคดีตอ้ งห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่นนั ให้พจิ ารณาดังนี
๑.๓.๑ ห้ามมิให้คาํ นวณกําหนดเวลาทีศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเกียวกับวิธีการ
เพือความปลอดภัยรวมเข้าด้วย
๑.๓.๒ ห้ามมิให้คาํ นวณกําหนดเวลาทีศาลมีคาํ พิพากษาบวกโทษทีรอการลงโทษไว้
ในคดีกอ่ นรวมเข้าด้วย เพราะไม่ใช่การใช้ดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษ แต่
เป็ นกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ศาลทีพิพากษาคดีหลังต้องบวกโทษทีรอในคดีก่อน
เข้าด้วยกัน (ฎีกาที ๗๘๓๘/๒๕๔๗)
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๖๒๔๒/๒๕๔๔ ศาลชันต้นลงโทษจําเลยฐานมีเมทแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพือจําหน่ายจําคุก ๕ ปี และฐานจําหน่ายเมทแอมเฟตา
มีนจําคุก ๕ ปี รวมจําคุก ๑๐ ปี เพิมโทษจําคุกกึงหนึงเป็ นจําคุก ๑๕ ปี
เมือลดโทษให้จาํ เลยกึงหนึงแล้วคงให้จาํ คุก ๗ ปี ๖ เดือน กับให้บวก
โทษของจําเลยทีรอการลงโทษไว้ในคดีกอ่ นเข้ากับโทษในคดีนี ศาล
อุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน จึงมีผลเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ยังคงให้ลงโทษจําคุกจําเลยแต่ละกระทงไม่เกิน ๕ ปี จึงต้องห้ามมิให้
คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
หมายเหตุ การพิจารณาว่าคดีตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ ต้อง
พิจารณาตามโทษทีเป็ นรายกระทง มิใช่พิจารณาโทษทีรวมทังคดี (ฎีกาที ๔๔๔/๒๕๖๓)
ฎีกาที ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยฐานมีเลือยโซ่ ยนต์ไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต จําคุก ๖ เดือน ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองทําประโยชน์ ก่อสร้าง แผ้วถาง ทํา
ให้เสือมเสียแก่สภาพป่ าสงวนแห่งชาติ และฐานทําไม้หวงห้ามภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เป็ น
กรรมเดียวเป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ฯ ซึงเป็ นกฎหมาย
บททีมีโทษหนักทีสุดตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ จําคุก ๕ ปี ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูป จําคุก ๕
ปี รวมจําคุก ๑๐ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ กึงหนึ ง คงจําคุก ๕ ปี ๓ เดือน ให้
จําเลย คนงาน ผู ร้ บั จ้าง ผู แ้ ทนและบริวารออกไปจากเขตป่ าสงวนแห่งชาติ และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
๔๕๗,๒๓๖.๒๗ บาท แก่รฐั ริบของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้ยกคําพิพากษา
ศาลชันต้นทีพิพากษาให้จาํ เลยชดใช้ค่าเสียหายแก่รฐั เป็ นเงิน ๔๕๗,๒๓๖.๒๗ บาท นอกจากทีแก้ให้
เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น เป็ นกรณี ทศาลอุ
ี ทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาแก้เฉพาะคดีส่วนแพ่ง
เท่านัน คดีในส่วนอาญา ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายืน
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
เท่ากับลงโทษจําคุกจําเลยแต่ละกระทงไม่เกินห้าปี แม้รวมโทษทุ กกระทงแล้วจะจําคุกรวม ๕
ปี ๓ เดือน ซึงเกินกว่าห้าปี กต็ าม ก็ตอ้ งห้ามมิให้จาํ เลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง เพราะการพิจารณาว่าคดีตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวพิจารณาตามโทษทีเป็ นรายกระทงมิใช่ พิจารณาโทษทีรวมทัง
คดี เมือโทษทีลงแก่จาํ เลยในคดีนีแต่ละกระทงจําคุกไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงทุกกระทง จําเลยจึงมีสทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอให้ผูพ้ พิ ากษาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ การทีศาลชันต้นสังในคําร้องดังกล่าวว่า เป็ นกรณีศาล
อุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจําคุกเกิน ๕ ปี ไม่ตอ้ งห้ามจําเลยฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่จาํ ต้องมีการรับรองในฎีกา ยกคําร้อง และมีคาํ สังรับฎีกาของจําเลยนัน
จึงเป็ นกรณี สงโดยผิ
ั
ดหลงและเป็ นการดําเนิ นกระบวนพิจารณาทีไม่ชอบ ถือว่าศาลชันต้น
ไม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาคดี ศาลฎีกามีอาํ นาจทีจะยกขึน
วินิจฉัย โดยให้เพิกถอนคําสังและการดําเนิ นการดังกล่าวของศาลชันต้นทีไม่ชอบเสียได้และ
สังให้ศาลชันต้นดําเนินการให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐๘ (๒) ประกอบมาตรา ๒๒๕

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๔ กรณี มีการลดโทษต้องถือ“โทษสุทธิ”หลังจากลดโทษด้วยเหตุต่าง ๆ แล้ว
ฎีกาที ๗๐๗๔/๒๕๓๗ ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๗
วรรคหนึง, ๘๓ ขณะกระทําผิดจําเลยอายุ ๑๕ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กงหนึ
ึ งตาม ป.อ.
มาตรา ๗๕ แล้ว จําคุก ๒ ปี จําเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กงึ
หนึ งตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ ปี ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เพียงว่าให้จดั การ
ตาม ป.อ. มาตรา ๗๕ ประกอบด้วยมาตรา ๗๔ (๕) โดยส่งตัวจําเลยไปฝึ กและอบรมที
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนมีกาํ หนด ๑ ปี จึงเป็ นการแก้ไขคําพิพากษา
ศาลชันต้นเพียงเล็กน้อย จําเลยฎีกาขอให้ศาลรอลงอาญาให้จาํ เลยหรือให้ศาลมอบตัว
จําเลยให้แก่มารดาเพือควบคุมความประพฤติของจําเลย เป็ นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษ เป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ ง
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๕ กรณี มีการเพิมโทษจําเลยฐานไม่เข็ดหลาบต้องนํ ากําหนดโทษทีศาลเพิม
แก่จาํ เลยมารวมคํานวณเข้าด้วย
ฎีกาที ๔๑๘๙/๒๕๕๐ (ปชญ) การทีจะพิจารณาว่าคดีใดต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง หรือไม่นนต้
ั องพิจารณาเป็ น
รายกระทงความผิดและกําหนดโทษสุดท้ายทีจําเลยได้รบั ซึงการเพิมโทษ
จําเลยในความผิดใด โทษทีเพิมขึนก็ย่อมรวมเป็ นโทษทีศาลจะนํ าไปกําหนด
โทษสุดท้ายทีจําเลยได้รบั ในความผิดนัน ดังนัน จึงต้องนํ าการเพิมโทษมา
คํานวณในการใช้สทิ ธิฎกี าด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ กําหนดโทษสุดท้ายที
จําเลยที ๑ ได้รบั ให้จาํ คุกแต่ละกระทงเกิน ๕ ปี จึงไม่ตอ้ งห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๖ กรณี ศาลเยาวชนเปลียนโทษจําคุกเป็ นส่งตัวจําเลยไปรับการฝึ กอบรม ไม่ถอื เป็ นการลงโทษและ
ต้องถือว่าเป็ นกรณี จาํ คุกไม่เกิน ๕ ปี เมือศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน คูค่ วามต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง
ฎีกาที ๕๐๔-๕๐๖/๒๕๖๑ ความผิดฐานกระทําชําเราผู ้เสียหายที ๒ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมี
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม จําคุก ๖ ปี เปลียนโทษจําคุกเป็ นส่งตัวไปฝึ กอบรมขันตํา
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ขันสูงไม่เกินกว่า ๗ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้เปลียนโทษจําคุก
เป็ นส่งตัวไปฝึ กอบรมกําหนดขันตําไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ขันสูงไม่เกิน ๒ ปี อันเป็ นการพิพากษาแก้ไข
เฉพาะระยะเวลาการฝึ กอบรม ซึงไม่ใช่โทษตาม ป.อ. มาตรา ๑๘ จึงเป็ นการแก้ไขเล็กน้อยและต้อง
ถือว่าศาลล่างทังสองพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน ๕ ปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ทีโจทก์ฎกี าขอให้ลงโทษจําเลยตามคํา
พิพากษาศาลชันต้น เป็ นการโต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดโทษเป็ นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้
ฎีกา ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย

9

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
หมายเหตุ การรอการกําหนดโทษและคุมความประพฤติไว้ ไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษ
ต้องถือว่าศาลชันต้นมิได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี
ฎีกาที ๙๔๖/๒๕๖๒ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดฐานร่วมกันทําร้ายร่างกาย
ผูอ้ นตาม
ื
ป.อ. มาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๘๓ แต่ให้รอการกําหนดโทษและคุม
ประพฤติไว้ จึงไม่เป็ นการลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๑๘ และต้องถือว่าศาลชันต้นมิได้
พิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี เมือศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษพิพากษา
ยืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรค
หนึ ง ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๘๒/๑ ทีจําเลยฎีกาพยานหลักฐานโจทก์ฟงั ไม่ได้ว่า
จําเลยกระทําความผิด เป็ นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
อุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ เป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๗ ศาลชันต้นลงโทษจําคุก ศาลอุทธรณ์เปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขังแทน
เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ ง
ฎีกาที ๕๒๑๖/๒๕๕๖ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ๑ เดือน ศาล
อุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้เปลียนโทษจําคุกเป็ นลงโทษกักขัง
จําเลยแทนโทษจําคุก มีกาํ หนด ๑ เดือน จึงเป็ นกรณี ทศาลอุ
ี ทธรณ์ภาค ๒
พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย คดีจึงต้องห้ามมิให้จาํ เลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง ทีจําเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษจําคุกให้แก่
จําเลยนัน เป็ นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เป็ น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดงั กล่าว
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๕๕๕๓/๒๕๓๙ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ๑๕ วัน และบวก
โทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้อกี ๑๕ วัน รวมจําคุก ๓๐ วัน ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้
ให้ลงโทษกักขัง ๓๐ วัน แทน เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎกี าในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึง การทีจําเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษ
เป็ นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษจําเลยของศาลอุทธรณ์ จึงเป็ นฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง ทังการทีศาลอุทธรณ์เปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษกักขังแทนตาม ป.อ.
มาตรา ๒๓ นัน ไม่อาจนํ าโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดีกอ่ นมาบวกเข้ากับโทษ
ในคดีนีได้ เพราะตาม ป.อ. มาตรา ๕๘ คําว่า "และศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก
สําหรับความผิด" นัน หมายความว่าจําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจริง ๆ
ปัญหานีเป็ นปัญหาข้อกฎหมายทีเกียวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มคี ู่ความฝ่ ายใด
ฎีกา ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยได้

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๘ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ ทังสองวรรค ห้ามฎีกาเฉพาะในปัญหา
ข้อเท็จจริงเท่านัน หากเป็ นปัญหาข้อกฎหมาย คู่ความย่อมไม่ตอ้ งห้าม
ฎีกา
ฎีกาที ๒๙๙๓/๒๕๓๐ แม้โจทก์จะต้องห้ามมิให้ฎกี าในข้อเท็จจริงก็
ตาม แต่ฎีกาของโจทก์ทีว่าศาลอุทธรณ์นับอายุของผูเ้ สียหาย
คลาดเคลือนเป็ นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานใน
สํานวน ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณานัน เป็ นข้อกฎหมาย จึงไม่
ต้องห้ามฎีกา
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๑.๙ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ ให้ความสําคัญกับโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงโทษทีศาลชันต้นลงแก่จาํ เลย หมายถึงให้
ดูโทษทีศาลอุทธรณ์กาํ หนดเป็ นหลัก คือ ถ้าลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน ๕
ปี ต้องห้ามทังโจทก์และจําเลยฎีกาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง
ฎีกาที ๗๙๖-๗๙๗/๒๕๑๘ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยกระทําความผิดฐาน
ข่มขืนกระทําชําเราให้จาํ คุก ๑๐ ปี ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงอย่างเดียวกับ
ศาลชันต้นแต่เห็นว่าจําเลยอายุ ๑๖ ปี พิพากษาแก้โดยลดมาตราส่วนโทษให้
กึงหนึ งตาม ป.อ. มาตรา ๗๕ ให้จาํ คุก ๕ ปี ดังนี เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย
ต้องห้ามมิให้ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
แต่ถา้ ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี ห้ามเฉพาะโจทก์ฎกี าในข้อเท็จจริง
แต่ไม่หา้ มจําเลยตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง โดยไม่ตอ้ งสนใจว่าศาลชันต้นจะลงโทษ
จําคุกจําเลยมากีปี
ฎีกาที ๘๓๔๔/๒๕๔๔ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยทังสองตลอดชีวติ ฐานร่วมกัน
ข่มขืนกระทําชําเราอันมีลกั ษณะโทรมหญิงและลงโทษประหารชีวติ ฐานร่วมกันฆ่าผูอ้ นเพื
ื อ
ปกปิ ดความผิดอืน ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้โดยลดโทษให้หนึงในสามลงโทษจําคุก
๓๓ ปี ๔ เดือน และจําคุกตลอดชีวติ ตามลําดับ จึงเป็ นการแก้เฉพาะโทษ กรณี เป็ นการ
แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจําคุกจําเลยทังสองเกิน ๕ ปี ดังนี ทีโจทก์ร่วมฎีกาว่าจําเลยทัง
สองให้การรับสารภาพเพราะจํานนต่อหลักฐาน ขอให้ลงโทษจําเลยทังสองตายตกไปตามกัน
อันหมายถึงให้ลงโทษประหารชีวติ ซึงเป็ นฎีกาดุลพินิจในการลงโทษ เป็ นฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ซงหมายความถึ
ึ
งโจทก์ร่วมด้วยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)

ส่วนความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์เป็ นเหตุให้ผูอ้ นื
ถึงแก่ความตาย ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิต ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้เป็ นว่าจําเลย
ทังสองร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนลด
โทษให้คนละหนึงในสามแล ้ว คงจําคุก ๔ ปี เป็ นการ
แก้ทงบทและโทษกรณี
ั
เป็ นการแก้ไขมาก จึงไม่
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๗๔๙๙/๒๕๕๓ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาแก้คาํ
พิพากษาศาลชันต้นทังบทความผิดและแก้โทษทีลงแก่จาํ เลยทังสอง
แต่กเ็ ป็ นการแก้ไขเพียงปรับวรรคของบทความผิดให้ถกู ต้อง โดย
มิได้แก้ฐานความผิด ถือว่าเป็ นการแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษ
จําคุกจําเลยทังสองเกินห้าปี ต้องห้ามมิให้โจทก์ฎกี าในปัญหา
ข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง ฎีกาของโจทก์เป็ น
การโต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดโทษ เป็ นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)

ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ บัญญัตวิ ่า “ในคดีทศาล
ี
ชันต้นพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสีหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ ถ้าศาล
อุทธรณ์ยงั คงลงโทษจําเลยไม่เกินกําหนดทีว่ามานี
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ขอ้ ห้าม
นี มิให้ใช้แก่จาํ เลยในกรณี ทศาลอุ
ี ทธรณ์พพิ ากษา
แก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลย”

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
หลักห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙
ศาลชันต้นพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่
เกินสีหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
ศาลอุทธรณ์ยงั คงลงโทษจําเลยไม่เกินกําหนดทีว่ามานี
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ยกเว้น จําเลยฎีกาในข้อเท็จจริงได้ ถ้าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากและ
เพิมเติมโทษจําเลย
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๓๗๓๐/๒๕๖๑ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยฐานมีอาวุธปื นโดยไม่ได้รบั
ใบอนุ ญาต จําคุก ๑ ปี ฐานพาอาวุธปื นไปในเมือง หมู่บา้ น หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้
รับใบอนุ ญาต จําคุก ๖ เดือน ฐานประมาทเป็ นเหตุให้ผูอ้ นได้
ื รบั อันตรายสาหัส จําคุก ๑
ปี รวมจําคุก ๒ ปี ๖ เดือน จําเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กงหนึ
ึ ง คงจําคุก ๑๕ เดือน
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษาแก้เป็ นว่า ฐานมีอาวุธปื นและเครืองกระสุนปื นโดยไม่ได้
รับใบอนุ ญาต ให้ลงโทษปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ฐานพาอาวุธปื นไปในเมือง หมู่บา้ น หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท และฐานประมาทเป็ นเหตุให้
ผูอ้ นได้
ื รบั อันตรายสาหัส ปรับ ๖,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ ง รวมเป็ นปรับ ๓๖,๐๐๐ บาท
เมือลดโทษกึงหนึ งแล้ว คงปรับ ๑๘,๐๐๐ บาท แล้วรอการลงโทษจําคุกและคุมความ
ประพฤติของจําเลยไว้ อันเป็ นกรณี ทศาลชั
ี นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ลงโทษจําคุก
จําเลยไม่เกินกระทงละ ๒ ปี และปรับไม่เกินกระทงละ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงห้ามมิให้โจทก์
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๖๖๑/๒๕๖๑ ความผิดฐานเก็บของป่ า ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยทัง
สองคนละ ๑ ปี ลดโทษกึงหนึงคงจําคุกคนละ ๖ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาแก้
เป็ นว่า จําเลยทังสองไม่มีความผิดฐานเก็บของป่ า แต่ยงั คงมีความผิดฐานยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน์ในทีดินหรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการเสือมเสียแก่
สภาพป่ าสงวนแห่งชาติ ให้ปรับจําเลยทังสองคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ ง ลด
โทษกึงหนึ งคงปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี ดังนี แม้
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จะได้รอการลงโทษจําคุกแก่จาํ เลยทังสองอันเป็ นการแก้ไขมากก็ตาม
แต่เมือศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยทังสองไม่เกิน ๒
ปี คดีจงึ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ทีโจทก์ฎกี าขอให้ไม่
รอการลงโทษนัน เป็ นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดโทษเป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว ทีศาลชันต้นสังรับฎีกาโจทก์ใน
ข้อนี มานันไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
หมายเหตุ หากพิจารณาด้านจําเลย จะเห็นว่าแม้จะเป็ นการแก้ไขมาก แต่กไ็ ม่มี
การเพิมเติมโทษจําเลยแต่อย่างใด จําเลยก็ไม่อาจฎีกาในข้อเท็จจริงได้เช่นกัน
ฎีกาที ๑๖๓๘/๒๕๖๑ ความผิดฐานทําร้ายร่ างกายผูอ้ นื ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมี
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๕ จําคุก ๒ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็ น
ว่า จําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๑ (เดิม) จําคุก ๑ เดือน เป็ นการแก้ไขทังบท
และโทษอันเป็ นการแก้ไขมาก แต่มไิ ด้เพิมเติมโทษจําเลย ทังศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ยังคง
ลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกินสองปี จึงต้องห้ามมิให้ค่คู วามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ จําเลยฎีกาในข้อทีศาลชันต้นสังไม่รบั ฎีกาว่า พยานหลักฐานของ
โจทก์ฟงั ไม่ได้ว่าจําเลยกระทําความผิดตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เป็ นการ
โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ อันเป็ นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดงั กล่าว

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๖๔๙๙/๒๕๕๕ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพือจําหน่ ายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษฯ มาตรา ๖๖ วรรคหนึง, ๑๐๐/๒ จําคุก ๒ ปี และศาลอุทธรณ์
ภาค ๘ พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้
ครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา
๖๗, ๑๐๐/๒ ลดโทษกึงหนึงแล้ว จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท
และรอการลงโทษ เป็ นกรณีทศาลชั
ี นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ลงโทษจําคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงต้องห้าม
มิให้ค่คู วามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๒.๑ หากศาลชันต้นหรือศาลอุทธรณ์แม้เพียงศาลใดศาลหนึ งลงโทษจําคุกจําเลยเกิน
๒ ปี หรือปรับเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท คู่ความย่อมสามารถฎีกาในข้อเท็จจริงได้ ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙
๒.๒ แม้ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้ทงบทและโทษอั
ั
นเป็ นการแก้ไขมาก แต่ถา้ ไม่ได้
เพิมเติมโทษจําเลย ย่อมฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้
ฎีกาที ๑๕๗๓๔/๒๕๕๗ ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนของจําเลยที ๒ นัน แม้
ศาลอุทธรณ์รอการลงโทษจําคุกจําเลยที ๒ อันเป็ นการแก้ไขมากก็ตาม แต่เมือศาล
ชันต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษาลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี คดีจงึ ต้องห้ามฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ เมือโจทก์ฎกี าขอให้ไม่รอการลงโทษ
นันเป็ นการโต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดโทษ จึงเป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและ
ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๒.๓ โจทก์รว่ มมีฐานะเป็ นโจทก์เช่นเดียวกัน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๒๑๙ ด้วย
ฎีกาที ๒๘๗๕/๒๕๔๗ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษฐานพาอาวุธปื นไปในเมืองและ
หมู่บา้ นโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตจําคุก ๖ เดือน ฐานบุกรุกจําคุก ๖ เดือน ลดโทษให้กงึ
หนึ ง คงจําคุก ๖ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาลดโทษกึงหนึ งแล้ว คงปรับ
๑๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ ง โทษจําคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี ดังนี แม้คาํ พิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๖ จะได้รอการลงโทษจําคุกจําเลยอันเป็ นการแก้ไขมากก็ตาม แต่เมือศาล
ชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี คดีนีจึง
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ทีโจทก์ร่วมฎีกาขอให้ไม่รอ
การลงโทษนัน เป็ นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกําหนดโทษเป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๒.๔ หากศาลอุทธรณ์แก้ไขมากและยังเป็ นการเพิมเติมโทษจําเลยอีก จําเลยฎีกาใน
ข้อเท็จจริงได้ ไม่ตอ้ งห้าม
ฎีกาที ๖๑๒๑/๒๕๔๘ ศาลชันต้นวางโทษจําคุกจําเลย ๔ เดือน และปรับ ๔๐,๐๐๐
บาท รอการลงโทษจําคุกไว้ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แก้เป็ นจําคุก ๖ เดือน ไม่รอการ
ลงโทษเป็ นการแก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลย จึงไม่ตอ้ งห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง
ฎีกาที ๒๖๙๕/๒๕๔๘ ความผิดฐานเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนัน ศาลชันต้นพิพากษา
ลงโทษจําเลยที ๑ ให้ปรับสถานเดียว ๑,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้
เฉพาะโทษเป็ นจําคุกสถานเดียวมีกาํ หนด ๑ เดือน แต่ให้เปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษ
กักขังแทน เป็ นกรณี แก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลย ไม่ตอ้ งห้ามจําเลยที ๑ ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา ต่อ)
๒.๕ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ไม่หา้ มโจทก์และจําเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย
๓. กรณี ทถืี อว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย
การทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้คําพิพากษาศาลชันต้นในเรืองอืน ๆ ทีมิใช่เป็ น
การแก้บทความผิดและโทษ ถือว่าเป็ นการแก้ไขเล็กน้อย เช่น
แก้จากความผิดหลายกรรมเป็ นความผิดกรรมเดียว (ฎีกาที ๘๐๕๓/๒๕๕๓)
แก้เรืองริบทรัพย์ (ฎีกาที ๙๒๘๐/๒๕๕๑)
แก้จาํ นวนเงินทีให้จาํ เลยใช้คืน (ฎีกาที ๑๑๖๔/๒๕๓๑)
แก้เรืองนับโทษต่อจากคดีอนื (ฎีกาที ๒๖๒/๒๕๑๕)
แก้เรืองเพิมโทษจําเลยฐานไม่เข็ดหลาบ (ฎีกาที ๘๕๖๑/๒๕๕๓)
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๒๒๐/๒๕๔๗ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา
๓๑๗ วรรคสาม, ๒๗๗ วรรคแรก เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ ฐาน
พรากเด็กหญิงอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปี จําคุก ๕ ปี ฐานกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยงั ไม่
เกินสิบห้าปี จําคุก ๔ ปี รวมจําคุก ๙ ปี เพิมโทษจําเลยหนึ งในสามตาม ป.อ. มาตรา
๙๒ รวมจําคุก ๑๒ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามฟ้ องคง
ลงโทษจําคุกจําเลยรวม ๒ กระทง เช่นเดิม เพียงแต่ให้ยกคําขอทีให้เพิมโทษ โจทก์
มิได้ฎกี าในข้อทีศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ไม่เพิมโทษ จึงมีผลเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๗
พิพากษาแก้คาํ พิพากษาศาลชันต้นในเรืองไม่เพิมโทษซึงเป็ นการแก้ไขเล็กน้อย และ
ยังคงให้ลงโทษจําคุกจําเลยแต่ละกระทงไม่เกิน ๕ ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง จําเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทําผิดทัง
สองฐานความผิดจึงเป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
กรณี ศาลชันต้นพิพากษาปรับสถานเดียวและให้รบิ ของกลาง ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เพียงว่าให้คืนของกลางแก่จาํ เลย เป็ นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
ฎีกาที ๖๕๖๖/๒๕๖๒ อาวุธปื นของกลางเป็ นอาวุธปื นมีทะเบียนจึงไม่ใช่ทรัพย์
ทีมีไว้เป็ นความผิดทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งริบเสียทังสินตาม ป.อ. มาตรา ๓๒
แต่เป็ นทรัพย์ซงจํ
ึ าเลยได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิดซึงศาลมี
อํานาจใช้ดุลพินิจทีจะสังให้รบิ หรือไม่รบิ ก็ได้ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ (๑) คดีนี
ศาลชันต้นลงโทษปรับจําเลยสถานเดียว และริบอาวุธปื นของกลาง ศาล
อุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษาแก้เฉพาะให้คนื อาวุธปื นของกลางแก่จาํ เลยเท่านัน
จึงเป็ นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๓.๑ การทีศาลอุทธรณ์แก้ไขวรรคความผิดให้ชดั เจน ไม่ใช่การแก้บทความผิด
แม้จะมีการแก้โทษด้วย ก็เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย
ฎีกาที ๒๐๕๒/๒๕๓๓ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยฐานมีกญั ชาไว้ใน
ครอบครองเพือจําหน่ าย (เดิม) จําคุก ๖ เดือน ฐานจําหน่ ายกัญชา (เดิม)
จําคุก ๒ เดือน ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่าให้ลงโทษจําเลยฐานมีกญั ชาไว้
ในครอบครองเพือจําหน่ าย จําคุก ๑ ปี ฐานจําหน่ ายกัญชาจําคุก ๑ ปี โดย
พิพากษาแก้เฉพาะอัตราโทษ ส่วนบทลงโทษคงเดิมเพียงแต่ระบุวรรคให้
ชัดเจน เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๑๘ วรรคหนึง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๔. กรณี ทถืี อว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมาก
๔.๑.๑ ศาลอุทธรณ์แก้ไขทังบทความผิดและโทษ เช่น แก้เป็ น
เรืองป้ องกัน จําเป็ น หรือบันดาลโทสะ ถือว่าเป็ นการแก้บทแล ้ว
และถ้าแก้จากไม่รอเป็ นรอการลงโทษ ก็เป็ นการเพิมเติมโทษด้วย
๔.๒ ศาลอุทธรณ์แก้เรืองรอการลงโทษ
๔.๒.๑ กรณี ศาลอุทธรณ์แก้จากไม่รอการลงโทษเป็ นให้รอการ
ลงโทษ เป็ นการแก้ไขมาก แต่ไม่เพิมเติมโทษจําเลย
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๔๒๙๒/๒๕๔๗ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําเลยให้จาํ คุกกระทงละ ๒ เดือน
รวม ๔ กระทง จําคุก ๘ เดือน ลดโทษให้กงหนึ
ึ ง คงจําคุก ๔ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค
๗ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้จาํ คุกกระทงละ ๑ เดือน และปรับกระทงละ ๒,๐๐๐ บาท
รวม ๔ กระทง เป็ นจําคุก ๔ เดือน ปรับ ๘,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กงหนึ
ึ ง คงจําคุก ๒
เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี เป็ นกรณี ทศาลชั
ี นต้น
พิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยแต่ละกระทงไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีหมืนบาท
หรือทังจําทังปรับ เมือศาลอุทธรณ์ยงั คงลงโทษจําเลยไม่เกินกําหนดดังกล่าว คดีนีจึง
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ การทีโจทก์
ฎีกาขอให้ลงโทษจําเลยตามคําพิพากษาศาลชันต้น จึงเท่ากับว่าเป็ นการฎีกาขอให้
เพิมเติมโทษจําเลยและไม่รอการลงโทษ ฎีกาของโจทก์จึงเป็ นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของ
ศาลว่าสมควรลงโทษจําเลยเพียงใด จึงเป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎกี า
ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๔.๒.๒ ศาลอุทธรณ์แก้จากรอการลงโทษเป็ นไม่รอการลงโทษ เป็ นการ
แก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลย
ฎีกาที ๗๒๙/๒๕๓๓ (ปชญ) ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตาม
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ ฐานมีกญั ชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาต (เดิม) ให้จาํ คุก ๔ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกาํ หนด ๒ ปี ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นจําคุก ๒ เดือน ไม่
รอการลงโทษจําคุกและไม่ปรับ การทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้คาํ พิพากษา
ศาลชันต้นทีรอการลงโทษจําคุกให้จาํ เลยเป็ นไม่รอการลงโทษจําคุก
นัน เป็ นการเพิมเติมโทษจําเลย จึงไม่ตอ้ งห้ามจําเลยฎีกาตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๑๙
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๔.๓ ศาลอุทธรณ์แก้จากโทษปรับสถานเดียวเป็ นจําคุก แล้วเปลียนโทษจําคุก
เป็ นกักขังแทน เป็ นการแก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลย
ฎีกาที ๒๖๙๕/๒๕๔๘ ความผิดฐานเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนัน ศาลชันต้น
พิพากษาลงโทษจําเลยที ๑ ให้ปรับสถานเดียว ๑,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ภาค
๓ พิพากษาแก้เฉพาะโทษเป็ นจําคุกสถานเดียวมีกาํ หนด ๑ เดือน แต่ให้
เปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษกักขังแทนเป็ นกรณี แก้ไขมากและเพิมเติมโทษ
จําเลย ไม่ตอ้ งห้ามจําเลยที ๑ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๙
๔.๔ ศาลอุทธรณ์แก้เป็ นไม่เปลียนโทษจําคุกเป็ นส่งตัวเด็กไปรับการฝึ กและ
อบรม เป็ นการแก้ไขมาก

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๕. ความเหมือนและความต่างระหว่างมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙
๕.๑ ความเหมือนของมาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๑๙ คือ เป็ นหลักการห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนกัน
ถ้าเข้าเกณฑ์หา้ มฎีกาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๘ เป็ นกรณี ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อย หรือ
เข้าเกณฑ์หา้ มฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ทีศาลล่างทังสองต่างพิพากษาลงโทษ
จําคุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี
คู่ความถูกจํากัดสิทธิฎกี าเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงเท่านัน แต่ถา้ ฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายย่อมมีสทิ ธิฎกี าได้ ไม่ตอ้ งห้ามทังมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๕.๒ ความต่างของมาตรา ๒๑๘และมาตรา ๒๑๙
๕.๒.๑ มาตรา ๒๑๙ มีหลักการจํากัดสิทธิฎกี าเพราะศาลล่างทังสองต่างเห็นพ้องให้พพิ ากษา
ลงโทษจําเลยเพียงเล็กน้อย คือจําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทังจํา
ทังปรับ จึงไม่สมควรจะให้ฎกี าในข้อเท็จจริงได้ แต่ถา้ ศาลใดศาลหนึ งเห็นต่างออกไปว่า ไม่ใช่
เรืองเล็กน้อย โดยให้จาํ คุกเกิน ๒ ปี หรือปรับเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ควรไปจํากัดสิทธิฎกี า
แตกต่างจากมาตรา ๒๑๘ ทีคํานึ งเฉพาะโทษทีจําเลยได้รบั ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ ไม่
ต้องสนใจว่าศาลชันต้นจะลงโทษจําเลยแค่ไหน อย่างไร เพราะการจํากัดสิทธิฎกี าตามมาตรา
๒๑๘ ให้ความสําคัญกับผลของคําวินิจฉัยของศาลล่างทังสองมากกว่าว่าแตกต่างกันมากหรือ
น้อยเพียงใด โดยใช้เฉพาะกรณีทศาลอุ
ี ทธรณ์พพิ ากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยเท่านัน หากศาล
อุทธรณ์พพิ ากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจําเลยไม่เกิน ๕ ปี ก็ควรจํากัดสิทธิ
คู่ความในการฎีกาข้อเท็จจริง ไม่สนใจว่าศาลชันต้นวางโทษจําคุกจําเลยมาเท่าใด แต่มาตรา
๒๑๙ พิจารณาอัตราโทษตามคําพิพากษาศาลชันต้นด้วยว่าจําคุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี หรือไม่

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๕.๒.๒ มาตรา ๒๑๙ วางเงือนไขว่า ศาลล่างทังสองลงโทษจําคุก
จําเลยไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทังจําทัง
ปรับ โดยไม่คํานึ งว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษายืน หรือแก้ไขคํา
พิพากษาศาลชันต้น ทังไม่สนใจว่าจะแก้ไขเล็กน้อยหรือแก้ไข
มาก
แตกต่างจากมาตรา ๒๑๘ ทีให้นําหนักแก่ผลของคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ทีพิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อย จึงจะเข้าเกณฑ์
ห้ามฎีกาข้อเท็จจริง
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๕.๒.๓ มาตรา ๒๑๘ ถ้าศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อย จะห้ามทัง
โจทก์และจําเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โดยฝ่ ายโจทก์ถกู ห้ามเด็ดขาด แต่
จําเลยให้ฎกี าข้อเท็จจริงได้หากศาลอุทธรณ์ลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๕ ปี ตาม
วรรคสอง จําเลยจะถูกห้ามฎีกาข้อเท็จจริงเมือศาลอุทธรณ์ลงโทษจําคุกจําเลย
ไม่เกิน ๕ ปี ตามวรรคหนึ ง
แตกต่างจากมาตรา ๒๑๙ ทีห้ามคู่ความ (โจทก์และจําเลย) ฎีกาข้อเท็จจริง ถ้า
ศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์จาํ คุกจําเลยไม่เกิน ๒ ปี โดยโจทก์ถกู ห้ามเด็ดขาด
ไม่มีขอ้ ยกเว้น แต่จาํ เลยฎีกาข้อเท็จจริงได้ ถ้าศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้คาํ
พิพากษาศาลชันต้น ๒ ประการ คือ แก้ไขมากและเพิมเติมโทษจําเลยด้วย

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๖. ข้อจํากัดสิทธิฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ทวิ
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ทวิ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คู่ความฎีกา
คัดค้านคําพิพากษาหรือคําสังในข้อเท็จจริงในปัญหาเรืองวิธีการ
เพือความปลอดภัยแต่อย่างเดียว แม้คดีนนจะไม่
ั
ตอ้ งห้ามฎีกาก็
ตาม
ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความในมาตรา ๒๑๘ และ
๒๑๙ นัน ห้ามมิให้คํานวณกําหนดเวลาทีศาลมีคาํ พิพากษาหรือ
คําสังเกียวกับวิธีการเพือความปลอดภัยรวมเข้าด้วย”
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๖.๑ มาตรา ๒๑๙ ทวิ ห้ามคู่ความฎีกาเฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไม่หา้ มฎีกา
ปัญหาข้อกฎหมาย
๖.๒ แม้คดีไม่ตอ้ งห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แต่ถา้ ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาหรือคําสัง
ในข้อเท็จจริงในปัญหาเรืองวิธีการเพือความปลอดภัยแต่อย่างเดียว ย่อมต้องห้าม
ฎีกา
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๑๙๙/๒๕๓๗ จําเลยฎีกาโดยสรุปว่า จําเลยเห็นพ ้องด้วยกับ
คําพิพากษาศาลชันต้น แต่ทศาลอุ
ี ทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่าให้กกั กันจําเลยมีกาํ หนด
๓ ปี ด้วยนัน จําเลยไม่เห็นด้วยเพราะการลงโทษกักกันตามทีโจทก์ขอมานัน เป็ นการ
ลงโทษแก้แค้น ทดแทนเพิมเติมเป็ นผลร้ายแก่จาํ เลย เป็ นฎีกาในข้อเท็จจริง ใน
ปัญหาวิธีการเพือความปลอดภัยอย่างเดียวเท่านัน ซึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ทวิ วรรคหนึ ง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๖.๓ ในการนับกําหนดโทษจําคุก ห้ามเอากําหนดเวลาทีศาลมีคาํ
พิพากษาหรือคําสังเกียวกับวิธีการเพือความปลอดภัยรวมเข้ามา
ด้วย
ฎีกาที ๑๔๕๕/๒๕๑๑ (ปชญ) การกักกันตาม ป.อ. ไม่ใช่โทษ
อาญา แต่เป็ นวิธีการเพือความปลอดภัยอันมีลกั ษณะเบากว่า
โทษจําคุก ฉะนัน จะอนุ โลมกําหนดเวลากักกันเป็ นกําหนดโทษ
จําคุกไม่ได้ และไม่ว่ากักกันจะมีกาํ หนดเวลาตําหรือเกินกว่า ๕
ปี ก็ตาม ย่อมเป็ นอันต้องห้ามฎีกา
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๗. ข้อจํากัดสิทธิฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ตรี
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ตรี บัญญัติว่า “ในคดีทีศาลชันต้นลงโทษกักขังแทนโทษ
จําคุก หรือเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุก หรือคดีทีเกียวกับการกักขังแทนค่าปรับ
หรือกักขังเกียวกับการริบทรัพย์สนิ ถ้าศาลอุทธรณ์มิได้พพิ ากษากลับคําพิพากษา
ศาลชันต้น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง”
เงือนไขสําคัญของมาตรา ๒๑๙ ตรี ทีต้องห้ามฎีกาต้องประกอบกัน ๒ ส่วน คือ
ต้องเป็ นคดีทีศาลชันต้นลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลียนโทษกักขังเป็ น
โทษจําคุก หรือคดีทเกี
ี ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ หรือกักขังเกียวกับการริบ
ทรัพย์สนิ
ิ ากษากลับคําพิพากษาศาลชันต้น
ศาลอุทธรณ์มิได้พพ

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๒๘๔๐/๒๕๕๘ ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยที ๔ มีความผิดตามฟ้ อง ลงโทษ
จําคุก ๔ เดือน ลดโทษให้กงหนึ
ึ ง คงจําคุก ๒ เดือน เปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขังแทน
การทีศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาไม่เปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขังแทนนัน ศาลอุทธรณ์ยงั
พิพากษาว่าจําเลยที ๔ มีความผิดตามฟ้ องโจทก์อยู่ เพียงแต่ลงโทษแตกต่างไปจากศาล
ชันต้นเท่านัน คําพิพากษาศาลอุทธรณ์จงึ เป็ นการพิพากษาแก้คาํ พิพากษาศาลชันต้น
มิใช่พพิ ากษากลับ จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙
ตรี ประกอบ พ.ร.บ.จัดตังศาลแขวงและวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๔ ทีจําเลยที ๔ ฎีกาว่า เพิงเข้ามาเป็ นกรรมการของจําเลยที ๑ ไม่รูเ้ ห็นเกียวข้อง
กับการทีจําเลยที ๑ เป็ นหนีโจทก์... และขอให้รอการลงโทษจําคุกให้แก่จาํ เลยที ๔ นัน
เป็ นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎกี าตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ทัง
เป็ นกรณีทไม่
ี อาจรับรองให้ฎกี าข้อเท็จจริงได้ ศาลฎีกาจึงไม่รบั วินิจฉัยให้
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)

๘. ข้อจํากัดสิทธิฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาในคดีทศาลชั
ี นต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายก
ฟ้ องโจทก์”
๘.๑ มาตรา ๒๒๐ ห้ามคู่ความฎีกาทังในปัญหาข้อ
กฎหมายและข้อเท็จจริง

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๘๒๖๑/๒๕๖๑ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผูอ้ นื
ตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๓ กับร่วมกันมีอาวุธปื นไม่ทราบชนิ ดและขนาด
โดยไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต ศาลชันต้น
พิพากษาว่า จําเลยมีความผิดฐานเป็ นผูส้ นับสนุ นฐานพยายามฆ่าผูอ้ นตาม
ื
ป.อ.
มาตรา ๒๘๘ประกอบมาตรา ๘๐, ๘๖ ข้อหาอืนนอกจากนี ให้ยก ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้ยกฟ้ องจําเลยในความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบ
มาตรา ๘๐, ๘๖ เสียด้วย นอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น จึงมี
ผลเท่ากับศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ในข้อหาร่วมกัน
พยายามฆ่าผูอ้ นื ตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๓ และข้อหาร่วมกันมีอาวุธปื นไม่
มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต คดีจงึ ต้องห้ามมิให้
คู่ความฎีกา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๙๓๙/๒๕๖๑ คดีสว่ นอาญาศาลชันต้นวินิจฉัยว่า จําเลยถูกผูต้ ายข่มเหงอย่าง
ร้ายแรงด้วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมจึงกระทําความผิดต่อผูต้ าย อันเป็ นการกระทําความผิด
ฐานฆ่าผูอ้ นโดยบั
ื
นดาลโทสะตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๗๒ ผูต้ ายไม่ใช่
ผูเ้ สียหายโดยนิ ตนิ ัยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) จึงยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ของ
โจทก์ร่วมทังสอง ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ เห็นพ้องกับคําวินิจฉัยของศาลชันต้นทีว่า
จําเลยกระทําความผิดฐานฆ่าผูอ้ นโดยบั
ื
นดาลโทสะตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบ
มาตรา ๗๒ ซึงเท่ากับว่าศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายกฟ้ องใน
ความผิดฐานฆ่าผูอ้ นตาม
ื
ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ดังนัน ทีโจทก์ร่วมทังสองฎีกาขอให้ลงโทษ
จําเลยในความผิดฐานฆ่าผูอ้ นตาม
ื
ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ตามฟ้ อง โดยกล่าวอ้างว่าการ
กระทําของจําเลยมิใช่การกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ จึงเป็ นการฎีกาขอให้ลงโทษ
จําเลยในข้อหาความผิดทีศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายกฟ้ อง ซึง
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๒ แม้เป็ นการยกฟ้ องในชันไต่สวนมูลฟ้ องก็เข้าเกณฑ์หา้ มฎีกาตามมาตรา
๒๒๐ ได้ (ฎีกาที ๒๘๙๑/๒๕๔๐)
๘.๓ ศาลชันต้นยกฟ้ องหรือสังไม่รบั ฟ้ องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๑ หากศาล
อุทธรณ์พพิ ากษายืน ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๓๒๙๔/๒๕๔๙ ศาลชันต้นตรวจคําฟ้ องแล้วเห็นว่าเมือความผิดเกิดขึน
ในเขตอํานาจของศาลจังหวัดตรังและอยู่ในวิสยั ทีโจทก์จะฟ้ องจําเลยต่อศาล
จังหวัดตรังได้ ทังไม่ปรากฏว่าการชําระคดีทศาลชั
ี นต้นจะสะดวกกว่าจึงไม่
ประทับรับฟ้ อง ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายืน ผลเท่ากับศาลชันต้นและ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายกฟ้ อง โจทก์ฎกี าไม่ได้ทงในปั
ั ญหาข้อเท็จจริง
และปัญหาข้อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๔ ศาลชันต้นสังไม่ประทับฟ้ องเพราะพนักงานอัยการโจทก์ไม่
นํ าตัวจําเลยมาส่งศาลพร้อมฟ้ อง หากศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
โจทก์กต็ อ้ งห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๓๑๘๕/๒๕๓๘ เมือศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนตามคําสัง
ศาลชันต้นทีว่าโจทก์ฟ้องโดยไม่นําตัวจําเลยมาส่งศาลพร้อม
ฟ้ องจึงสังไม่ประทับฟ้ องและจําหน่ ายคดี เท่ากับศาลชันต้นและ
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ตอ้ งห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๕ กรณี สทิ ธินําคดีอาญามาฟ้ องระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๑)-(๗) ศาล
ชันต้นจึงสังจําหน่ ายคดีของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน มีผลเท่ากับศาลชันต้น
และศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ อง คู่ความไม่มีสทิ ธิฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๑๘๒๗/๒๕๕๒ ศาลชันต้นวินิจฉัยว่า โจทก์จาํ เลยทําสัญญาประนี ประนอม
ยอมความและศาลพิพากษาตามยอม เมือเป็ นความผิดอันยอมความได้สทิ ธินํา
คดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๒) จึงมีคาํ สังจําหน่ ายคดีออก
จากสารบบความ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เห็นว่า กรณี ดงั กล่าวทําให้หนี ทีจําเลยได้ออก
เช็คเพือใช้เงินนันได้สนผลผู
ิ
กพันไปก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุด คดีจงึ เลิกกันตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ สิทธิของโจทก์
ในการนําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไป พิพากษายืน ย่อมมีผลว่าศาลชันต้นและศาล
อุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกฟ้ องโจทก์ ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามมาตรา ๒๒๐
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๖ แม้เหตุผลในการทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องแตกต่างจากศาลชันต้นก็
ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐ เช่นกัน
ฎีกาที ๖๖๙๐/๒๕๕๔ ศาลชันต้นเห็นว่าฟ้ องโจทก์เป็ นฟ้ องซําตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๓๙ (๔) จึงมีคาํ สังไม่ประทับฟ้ องและจําหน่ ายคดีออกจากสารบบความ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เห็นว่า เมือผูต้ ายไม่ใช่ผูเ้ สียหายโดยนิ ตนิ ยั โจทก์ทงสอง
ั
ซึงเป็ นบิดามารดาจึงไม่มีอาํ นาจฟ้ องคดีนีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) ประกอบ
มาตรา ๕ (๒), ๒๘ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้ยกฟ้ อง ย่อมมีผลเท่ากับว่าศาล
ชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษายกฟ้ องโจทก์ ซึงต้องห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาไม่วา่ จะเป็ นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย แม้คดีนีจะเป็ นการ
พิจารณาชันไต่สวนมูลฟ้ อง ก็ตอ้ งห้ามมิให้ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๗ ความผิดตามฟ้ องรวมการกระทําหลายอย่าง หากทังสองศาลลงโทษ
จําเลยเฉพาะบทเบาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคท้าย ต้องถือว่าบทหนัก
ตามฟ้ องศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้ องแล้ว ซึงต้องห้ามฎีกาตาม
มาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๙๒๗๙/๒๕๓๙ โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจําเลยที ๒ ตาม ป.อ. มาตรา
๒๙๗ ศาลชันต้นพิพากษาว่าจําเลยที ๒ มีความผิดตามมาตรา ๒๙๕ โจทก์
และจําเลยที ๒ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาให้ยกฟ้ องสําหรับจําเลย
ที ๒ เท่ากับศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายกฟ้ องโจทก์ใน
ข้อหาตามมาตรา ๒๙๗ โจทก์จงึ ฎีกาขอให้ลงโทษจําเลยที ๒ ตาม ป.อ. มาตรา
๒๙๗ อีกไม่ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
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ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๘ ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง แต่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าความผิดตามฟ้ องรวมการ
กระทําความผิดบทเบาด้วย จึงลงโทษจําเลยบทเบาซึงเป็ นความผิดในตัวเอง โจทก์
ก็ตอ้ งห้ามมิให้ฎีกาในบทหนัก เพราะต้องถือว่าบทหนักนันศาลชันต้นและศาล
อุทธรณ์ได้ยกฟ้ องแล้ว
ฎีกาที ๑๐๒๓/๒๕๓๑ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ศาล
ชันต้นฟังว่าการกระทําของจําเลยเป็ นการป้ องกันตัวพอสมควรแก่เหตุพพิ ากษายก
ฟ้ อง ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทําของจําเลยไม่เป็ นการป้ องกันแต่เป็ นการกระทํา
โดยบันดาลโทสะและจําเลยไม่มเี จตนาฆ่า พิพากษากลับว่าจําเลยมีความผิดตาม
มาตรา ๒๙๐, ๗๒ การทีศาลล่างทังสองต่างยกฟ้ องในข้อหาฆ่าผูอ้ นโดยอาศั
ื
ย
ข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์ทีว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่าจําเลยมีเจตนาฆ่าผูต้ ายขอให้
ลงโทษตามฟ้ องนัน เป็ นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๙ ศาลชันต้นวินิจฉัยว่าจําเลยไม่มีความผิดข้อหาใด แม้มิได้พพิ ากษายก
ฟ้ องในข้อหานัน เมือศาลอุทธรณ์มิได้แก้คาํ พิพากษาศาลชันต้นในส่วนนี ต้อง
ถือว่าศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนให้ยกฟ้ องในข้อหานี ด้วย ต้องห้ามฎีกา ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๑๖๓๕/๒๕๓๗ ศาลชันต้นวินิจฉัยว่าจําเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.
อาวุธปื นฯ แม้ศาลชันต้นไม่ได้พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ในข้อหานี ก็ตาม ก็ตอ้ ง
ถือว่าศาลชันต้นได้พพิ ากษายกฟ้ องในความผิดข้อหานี แล้ว เมือศาลอุทธรณ์
มิได้แก้คาํ พิพากษาศาลชันต้นในส่วนนี จึงถือว่าศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนให้
ยกฟ้ องในข้อหานี ด้วย ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปื นฯ จึงต้องห้ามมิให้ฎกี า
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

31

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๑๐ ศาลอุทธรณ์ยกอุทธรณ์เพราะอุทธรณ์ตอ้ งห้าม ถือไม่ได้ว่าพิพากษายกฟ้ อง ไม่
ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๒๖๖๙/๒๕๔๖ ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง ส่วนศาลอุทธรณ์
พิพากษายกอุทธรณ์เพราะเป็ นอุทธรณ์ทต้ี องห้าม จึงมิใช่กรณี ทศาลชั
ี นต้นและศาล
อุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๒๐ จึงไม่ตอ้ งห้ามฎีกา
๘.๑๑ ศาลชันต้นยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๖
หากศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ย่อมต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐
ฎีกาที ๑๗๕๑/๒๕๔๘ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีทีศาลชันต้นและ
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ ศาลชันต้นมีคาํ สังยกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตาม
มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ ง ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน เป็ นกรณี ทศาลชั
ี นต้นและศาล
อุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐

ข้อจํากัดสิทธิในการฎีกา (ต่อ)
๘.๑๒ การยกคําร้องขอให้ยกคดีโจทก์ขึนพิจารณาใหม่ หรือคําร้องขอคืนของ
กลาง แม้ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนก็ไม่ตอ้ งห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๙๒๘๐/๒๕๕๑ โจทก์ขอให้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่
ศาลชันต้นมีคาํ สังยกคําร้องและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ไม่ใช่กรณี ทศาล
ี
ชันต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์ ไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๒๒๐
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๓๔๒/๒๕๑๙ (ปชญ) ในกรณี ทผูี ร้ อ้ งยืนคําร้องขอคืน
ทรัพย์สนิ ทีศาลสังริบโดยอ้างว่าผูร้ อ้ งเป็ นเจ้าของอันแท้จริง มิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจ
ในการกระทําความผิดดังบัญญัติไว้ตาม ป.อ. มาตรา ๓๖ นัน แม้ศาลชันต้น
และศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกคําร้องของผูร้ อ้ งโดยอาศัยข้อเท็จจริง ผูร้ อ้ งก็ย่อม
ฎีกาได้
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ บัญญัติว่า “ในคดีซงห้
ึ ามฎีกาไว้โดย
มาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แห่งประมวลกฎหมายนี ถ้าผู ้
พิพากษาคนใดซึงพิจารณา หรือลงชือในคําพิพากษาหรือทํา
ความเห็นแย้งในศาลชันต้นหรือศาลอุทธรณ์พเิ คราะห์เห็นว่า
ข้อความทีตัดสินนันเป็ นปัญหาสําคัญอันควรสูศ่ าลสูงสุดและ
อนุ ญาตให้ฎกี า หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชือรับรองในฎีกา
ว่ามีเหตุอนั ควรทีศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รบั ฎีกานันไว้
พิจารณาต่อไป”

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๑. ข้อจํากัดสิทธิตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘, ๒๑๙, ๒๒๐ เท่านัน ทีมาตรา
๒๒๑ ยอมให้มีการอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี าได้ (ฎีกาที ๕๕๒๔/๒๕๔๑)
ฎีกาที ๑๓๐๖๐/๒๕๕๓ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก ศาล
อุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืน คดีจงึ ต้องห้ามมิให้ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ตรี ซึงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ ผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณา
และลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นจะอนุ ญาตให้ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงได้
เฉพาะในคดีซงต้
ึ องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐
เท่านัน จะอนุ ญาตให้ฎกี าในคดีซงต้
ึ องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๙ ตรี
ไม่ได้ ดังนัน ทีผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้น
อนุ ญาตให้จาํ เลยทังสีฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงเป็ นการมิชอบ
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๒. บุคคลทีกฎหมายกําหนดให้มีอาํ นาจอนุ ญาตหรือรับรองฎีกา
ิ ากษาซึงพิจารณาในศาลชันต้น (ซึงอาจเป็ นผูพ้ พิ ากษาอาวุโสได้)
ผูพ้ พ
ิ ากษาซึงลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้น
ผูพ้ พ
ิ ากษาซึงทําความเห็นแย้งในศาลชันต้น
ผูพ้ พ
ิ ากษาซึงพิจารณาในศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์ภาค)
ผูพ้ พ
ิ ากษาซึงลงชือในคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์ภาค)
ผูพ้ พ
ิ ากษาซึงทําความเห็นแย้งในศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์ภาค)
ผูพ้ พ
อธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) หรืออัยการผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย ลงลายมือ
ชือรับรองในฎีกา

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๒๒๐/๒๕๔๔ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ๒ เดือน ศาล
อุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่าให้เปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษกักขังแทนมีกาํ หนด ๒
เดือน เป็ นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ ง การทีจําเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษหรือ
จําหน่ ายคดีจากสารบบความโดยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าว แม้จาํ เลยได้ยนคํ
ื าร้องขอให้ผูพ้ พิ ากษาซึงได้พจิ ารณาและลง
ชือในคําพิพากษาคดีนีอนุ ญาตให้ฎกี า แต่ปรากฏว่าผูพ้ พิ ากษาศาลชันต้นผู ้
อนุ ญาตให้ฎกี า มิใช่ผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาหรือลงชือในคําพิพากษาหรือทํา
ความเห็นแย้ง การอนุ ญาตให้ฎกี าจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๓๐๙๔/๒๕๓๙ จําเลยยืนคําร้องขออนุ ญาตยืนฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงพร้อมกับฎีกาภายในกําหนดระยะเวลายืนฎีกา ถึงแม้ผู ้
พิพากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นจะสังอนุ ญาตให้
ฎีกา เมือล่วงเลยระยะเวลาฎีกาและย้ายไปรับราชการอยู่ทีศาลอืนแล้ว ก็
เป็ นคําสังทีชอบด้วยกฎหมาย
๒.๑ ผูพ้ พิ ากษาทีเพียงแค่สบื พยานประเด็นไม่มีอาํ นาจอนุ ญาตให้ฎีกา
(ฎีกาที ๓๔๒๐/๒๕๓๘)
๒.๒ ผูพ้ พิ ากษาทีทําความเห็นแย้งไว้ตอ้ งอนุ ญาตให้ฎกี าอีกชันหนึ ง (ฎีกา
ที ๑๖๖/๒๕๐๗)

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๒.๓ ผูพ้ พิ ากษาทีทําความเห็นแย้งอาจอนุ ญาตให้ฎีกาล่วงหน้าได้
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๔๗๘/๒๕๑๓ (ปชญ) ผูพ้ พิ ากษาซึงทํา
ความเห็นแย้งได้รบั รองล่วงหน้าให้ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ถือว่า
เป็ นการอนุ ญาตให้ฎีกาแล้วตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ ผูฎ้ ีกาต้องยืนคํา
ร้องภายในกําหนดเวลายืนฎีกาเท่านัน จะยืนเมือล่วงพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวหาได้ไม่
๓. กําหนดเวลายืนคําร้องขออนุ ญาตหรือรับรองฎีกา
๓.๑ ต้องยืนคําร้องขออนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี าภายในกําหนดฎีกา
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๑๒๒๙๑/๒๕๕๕ การขอให้อยั การสูงสุดรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอนั
ควรทีศาลสูงสุดจะได้วนิ ิ จฉัยและรับฎีกาไว้พจิ ารณาต่อไปตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๒๑ นัน ผูฎ้ กี าต้องยืนคําขอภายในกําหนดเวลายืนฎีกาตาม
มาตรา ๒๑๖ เท่านัน จะยืนเมือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหาได้ไม่ จําเลยทํา
หนังสือยืนต่ออัยการสูงสุดให้รบั รองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมือพ้น
กําหนดเวลายืนฎีกาแล้ว จึงต้องห้ามตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว แม้ต่อมา
อัยการสูงสุดจะรับรองว่ามีเหตุอนั ควรทีศาลสูงสุดจะได้วนิ ิ จฉัยและรับฎีกา
ไว้พจิ ารณาต่อไปและศาลชันต้นมีคาํ สังให้รบั ฎีกาของจําเลยก็ไม่ทาํ ให้ฎกี า
ของจําเลยกลับกลายเป็ นฎีกาทีชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๒๙๗๒/๒๕๔๐ จําเลยสามารถยืนฎีกาได้ภายในวันที ๓๑ ตุลาคม
๒๕๓๙ จําเลยยืนคําร้องพร้อมฎีกาต่อผูพ้ พิ ากษาซึงลงชือในคําพิพากษาศาล
ชันต้นในวันที ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ ขอให้อนุ ญาตให้จาํ เลยฎีกาตาม ป.วิ.อ.
มาตรา ๒๒๑ ยังอยู่ในกําหนดระยะเวลาทีจําเลยจะฎีกาได้ จึงเป็ นคําร้องทียืน
โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคําร้องของจําเลยพร้อมฎีกาทีขอให้ผูพ้ พิ ากษาซึง
ลงชือในคําพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุ ญาตให้จาํ เลยฎีกา ยืนเมือวันที ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นัน ล่วงพ้นระยะเวลาทีจําเลยมีสทิ ธิฎกี าคัดค้านคํา
พิพากษาศาลอุทธรณ์เสียแล้ว การยืนคําร้องดังกล่าวของจําเลยต่อผูพ้ พิ ากษา
ซึงลงชือในคําพิพากษาศาลอุทธรณ์จงึ เป็ นการปฏิบตั ทิ ไม่
ี ชอบด้วยกฎหมาย ที
ศาลอุทธรณ์มีคาํ สังยกคําร้องของจําเลยนันชอบแล้ว
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๓.๒ หากยืนภายในกําหนดอายุฎีกาแล้ว การอนุ ญาตหรือรับรองให้
ฎีกาอาจทําภายหลังเมือสินอายุฎีกาแล้วได้
๓.๓ กําหนดระยะเวลายืนฎีกาอาจยืนคําร้องขอขยายระยะเวลาได้
(ฎีกาที ๕๕๘๕/๒๕๔๓)
๓.๔ ศาลมีหน้าทีส่งคําร้องขออนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี า
๓.๕ การร้องขอให้ผูพ้ พิ ากษาอนุ ญาตให้ฎีกา ไม่จาํ เป็ นต้องระบุตวั ผู ้
หนึ งผูใ้ ดโดยเฉพาะเจาะจงก็ได้

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
คําสังคําร้องศาลฎีกาที ๖๒๔/๒๕๔๒ คําร้องของโจทก์มขี อ้ ความว่า “ขอประทานศาลที
นังพิจารณาในศาลชันต้นและหรือศาลอุทธรณ์ ได้รบั รองไว้หรือรับรองในเวลาตรวจฎีกา
ว่ามีเหตุสมควรทีจะฎีกาได้ หรือขอประทานให้อธิบดีผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์อนุ ญาตให้
โจทก์ฎกี าได้”เป็ นการลอกเลียนถ้อยคําใน ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึง แต่แสดงให้
เห็นเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์ให้มีการรับรองหรืออนุ ญาตให้ฎกี า ซึงถือได้ว่ามีการระบุ
ตัวผูพ้ พิ ากษาทีจะให้รบั รองฎีกาแล้ว เพราะแม้ไม่ระบุชือก็ไม่อาจตีความว่าเป็ นผู ้
พิพากษานายอืนนอกจาก ๓ นาย ทีลงชือในคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ และในส่วนขอให้ผู ้
พิพากษาทีนังพิจารณาคดีในศาลชันต้นรับรองฎีกา แม้ผพู ้ พิ ากษาทีนังพิจารณาคดีในศาล
ชันต้นมีหลายคน แต่กพ็ อถือได้ว่าโจทก์ประสงค์ให้ผูพ้ พิ ากษาทีลงชือในคําพิพากษาศาล
ชันต้นเป็ นผูร้ บั รองฎีกา คําร้องของโจทก์จงึ ปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๘
วรรคท้ายแล้ว ส่วนทีโจทก์ขอให้อธิบดีผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎกี านันเป็ น
ขันตอนทีโจทก์อาจกระทําต่อไป หากผูพ้ พิ ากษาดังกล่าวไม่รบั รองฎีกา
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๓.๖ การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี าจะทําลงในฎีกาหรือเอกสารแยกต่างหากจากฎีกาก็ได้
๓.๗ ข้อความแห่งการอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี า ต้องมีขอ้ ความว่า “ข้อความทีตัดสิน
นันเป็ นปัญหาสําคัญอันควรสูศ่ าลสูงสุด หรือศาลฎีกา” และต้องมีขอ้ ความว่า “อนุ ญาต
ให้ฎกี า” ด้วย
ฎีกาที ๑๙๑/๒๕๒๐ (ปชญ) ผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาคดีในศาลชันต้นมีคาํ สังรับฎีกาว่า
“จําเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จึงรับเป็ นฎีกาและรับรองให้ฎกี าในปัญหา
ข้อเท็จจริง สําเนาให้โจทก์” ตามฎีกาของจําเลยไม่ปรากฏว่ามีขอ้ ใดทีศาลชันต้นเห็นว่า
เป็ นปัญหาข้อเท็จจริงทีได้พเิ คราะห์เห็นว่า ข้อความทีตัดสินนันเป็ นปัญหาสําคัญ
อย่างไร อันควรสูศ่ าลสูงสุดและอนุ ญาตให้ฎกี าได้ เป็ นแต่บนั ทึกรับรองพ่วงท้ายคําสังรับ
ฎีกามาลอย ๆ จึงถือไม่ได้ว่าเป็ นการอนุ ญาตให้ฎกี าในปัญหาข้อเท็จจริงโดยชอบ ศาล
ฎีกาไม่รบั พิจารณา

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๓.๘ การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี าทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่มีผล
ฎีกาที ๒๘๔๑/๒๕๖๒ จําเลยที ๑ เคยยกปัญหาเรืองสายลับไม่ได้มาเบิกความขึนอ้างใน
ชันอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ มิได้หยิบยกข้อเท็จจริงทีจําเลยที ๑ อุทธรณ์ขนึ
วินิจฉัย จําเลยที ๑ ไม่ได้ฎกี าโต้แย้งคัดค้านว่าการทีศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ไม่ได้วนิ ิ จฉัย
นัน ไม่ชอบอย่างไร โดยไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เพราะเหตุใด ที
ถูกแล้วศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ควรวินิจฉัยอย่างไร และด้วยเหตุผลใด แต่จาํ เลยที ๑ กลับ
ยกข้อเท็จจริงทํานองเดียวกับทีเคยยกขึนกล่าวอ้างในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ขึนฎีกาซําอีก
จึงเป็ นข้อเท็จจริงทีเพิงยกขึนในชันฎีกา และถือไม่ได้ว่าเป็ นการคัดค้านคําพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๗ เป็ นฎีกาทีไม่ชอบตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๑๖ ทังมิได้เป็ นข้อทีศาลอุทธรณ์
ภาค ๗ ได้ตดั สินไว้ จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจให้ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ ได้ ทีผู ้
พิพากษาศาลชันต้นอนุ ญาตให้ฎกี ามานันเป็ นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
ฎีกาที ๔๒๐๐/๒๕๕๙ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑๖ วรรค
หนึ งและมาตรา ๒๒๕ วางหลักว่า ฎีกาทุกฉบับต้องมีขอ้ คัดค้านคําวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์ระบุขอ้ เท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายทียกขึนอ้างอิงเป็ นลําดับ คดีนีศาล
ชันต้นพิพากษายกฟ้ องในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผูอ้ นื โจทก์ร่วมที ๒ อุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พพิ ากษายืน โจทก์ร่วมที ๒ ฎีกาโดยคัดลอกข้อความทีอุทธรณ์มาเป็ นฎีกา
ทังสินและศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ วินิจฉัยในปัญหาเดียวกันไว้แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมที ๒
มิได้ยกเหตุผลคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถกู ต้อง หรือคลาดเคลือนอย่างไร
ทีถูกแล้วศาลอุทธรณ์ควรวินิจฉัยอย่างไรและด้วยเหตุผลใด ไม่ชอบด้วยบทกฎหมาย
ดังกล่าว จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจอนุ ญาตให้ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑ ได้ แม้ผู ้
พิพากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุ ญาตให้ฎกี าและศาล
ชันต้นรับฎีกาของโจทก์ร่วมที ๒ มาเป็ นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)

๓.๙ คําสังการอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี าเป็ นดุลพินิจ
เด็ดขาดเฉพาะตัว
ฎีกาที ๖๘๕/๒๕๒๓ (ปชญ) ตามบทบัญญัติแห่ง ปวิ.อ.
มาตรา ๒๒๑ ทีว่าข้อความทีตัดสินนันเป็ นปัญหาสําคัญอัน
ควรสูศ่ าลสูงสุดนัน กฎหมายมอบให้เป็ นดุลพินิจอัน
เด็ดขาดของผูพ้ พิ ากษาผูม้ ีคาํ สังอนุ ญาตให้ฎกี า
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การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๓.๑๐ กรณี ทต้ี องขออนุ ญาตหรือรับรองให้ฎกี า แต่ผูพ้ พิ ากษาอ้างว่าคดีไม่ตอ้ งห้ามฎีกา
นัน เป็ นการสังโดยผิดหลง ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยโดยเพิกถอนคําสังศาลชันต้น
ได้ และให้ศาลชันต้นพิจารณาใหม่ว่าจะอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตตามรูปคดี
ฎีกาที ๖๗๐/๒๕๔๗ คดีของจําเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จําเลยย่อมมีสทิ ธิ
ยืนคําร้องขอให้ผพู ้ พิ ากษาซึงลงชือในศาลชันต้นรับรองว่า ข้อความทีตัดสินนันเป็ น
ปัญหาอันควรสูศ่ าลสูงสุดและอนุ ญาตให้ฎกี า ผูพ้ พิ ากษาซึงลงชือในศาลชันต้นมีหน้าที
พิจารณาเพียงว่า ข้อความทีตัดสิการทีผูพ้ พิ ากษาซึงลงชือในศาลชันต้นสังว่าคดีไม่
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงเป็ นการสังคดีโดยผิดหลงและเป็ นการดําเนิ น
กระบวนพิจารณาทีไม่ชอบ ถือว่าไม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามบทบัญญัตวิ ่าด้วยการ
พิจารณาคดี นนันเป็ นปัญหาสําคัญอันควรสูศ่ าลสูงสุดหรือไม่เท่านันตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๒๒๑ ศาลฎีกามีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยโดยให้เพิกถอนคําสังของศาลชันต้นทีไม่ชอบเสีย
ได้ และให้ศาลชันต้นดําเนิ นการให้ถกู ต้องตามมาตรา ๒๐๘ (๒) ประกอบมาตรา ๒๒๕

การอนุ ญาตหรือรับรองให้ฎีกา (ต่อ)
๓.๑๑ การรับรองให้ฎกี าตามกฎหมายทีบัญญัตขิ นเป็
ึ นพิเศษโดยเฉพาะ ต้องเป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายนัน ๆ ไม่อาจนํ า ป.วิ.อ. ซึงเป็ นกฎหมายทัวไปมาใช้บงั คับได้
ฎีกาที ๒๘๖๙/๒๕๖๑ คดียาเสพติด แม้จะอยู่ในชันตรวจคําฟ้ อง เมือศาลชันต้นสังไม่
รับคําฟ้ อง โจทก์อทุ ธรณ์ขอให้ศาลชันต้นรับชําระคดี ถือว่าเป็ นการอุทธรณ์ในคดีความผิด
เกียวกับยาเสพติดย่อมเป็ นทีสุดตาม พ.ร.บ.วิธีพจิ ารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา ๑๘
วรรคหนึ ง และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ ง บัญญัตวิ ่า หากโจทก์จะฎีกาต้องยืนคําร้องขอ
อนุ ญาตฎีกาต่อศาลฎีกาซึงเป็ นกฎหมายเฉพาะ ไม่อาจนํ าบทบัญญัตติ าม ป.วิ.อ. ซึงเป็ น
กฎหมายทัวไปมาใช้บงั คับได้ การทีอัยการสูงสุดลงลายมือชือรับรองฎีกาของโจทก์ว่ามี
เหตุอนั สมควรทีศาลฎีกาจะได้วนิ ิจฉัย เป็ นการรับรองให้ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๑
มิใช่การยืนคําร้องขออนุ ญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เมือโจทก์ยนฎี
ื กาโดยมิได้ยนคํ
ื าร้องต่อศาล
ฎีกาเพือขอให้รบั ฎีกาของโจทก์ไว้วนิ ิ จฉัย จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.วิธีพจิ ารณา
คดียาเสพติดฯ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ ง เป็ นฎีกาทีไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย
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จบบริบูรณ์
ขอให้นกั ศึกษาทุกคน
ประสบความสําเร็จ
ในการสอบผ่านเนติบณ
ั ฑิตไทย
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