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 ครังที ๕ หน้า ๑๕๓
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คําฟ้ อง มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๑๕๘

+ ส่วนสําคัญ คื อ (๕) (๖) และ (๗)
+ จะสัมพันธ์กบั
มาตรา ๑๖๑ การสังคําฟ้ อง
มาตรา ๑๖๓ และ ๑๖๔ การแก้ไขเพิมเติมฟ้ อง
มาตรา ๑๙๒ (๒) และ (๓) ข้อเท็จริงทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้ อง

มาตรา ๑๕๘ (๕) บรรยายฟ้ อง

๑. การกระทําทังหลายทีอ้างว่าจําเลยได้กระทําความผิด
( องค์ประกอบของความผิด ทังภายนอกและภายใน )
๒. ข้อเท็ จจริงและรายละเอียด เกียวกับ
๒.๑ เวลา
๒.๒ สถานที
๒.๓ บุคคลหรื อสิงของทีเกียวข้อง
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บรรยายองค์ประกอบของความผิ ด

+ องค์ประกอบภายนอก
+ องค์ประกอบภายใน เช่น “เพื อ” ป.อาญา ม.๒๖๔
+ พฤติการณ์พเิ ศษ เช่น “น่าจะ” ป.อาญา ม.๒๒๐ ม.๓๒๖

องค์ประกอบภายนอก

๑. โดยหลักแล้วควรจะใช้ถอ้ ยคําตามกฎหมายแล้วเพิมหรื อสอดแทรก
ข้อเท็จจริ งเข้าไปกับการกระทําตามองค์ประกอบของความผิด
๒. ใช้คาํ อื นทีมีความหมายเดียวกับคําในกฎหมายแทนได้ เช่น
“บังอาจ” แทน “โดยทุจริ ต”

ฎ. ๒๙๐๒/๔๗ ใช้คาํ ว่า “บังอาจ” แทนคําว่า “โดยทุจริ ต” ในข้อหาฉ้อโกงได้
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 *ใช้คาํ ว่า “ผู ใ้ หญ่บา้ น” แทน “เจ้าพนักงาน” ได้

ฎ. ๗๐๖/๑๖ บรรยายฟ้องใช้คาํ ว่า “ผูใ้ หญ่บา้ น” แทน “เจ้าพนักงาน”
ฎ. ๓๓๘/๕๒ บรรยายฟ้องข้อหาความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีว่าจําเลยเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น โดยไม่มีถอ้ ยคําว่าจําเลยเป็ นเจ้าพนักงาน ถื อว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้อง
แล้วว่าจําเลยเป็ นเจ้าพนักงาน เนื องจากผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท้องที ฯ

 ๓. คําบางคําทีแสดงการกระทําหลายอย่างหรื อทีมีความหมายพิเศษแล้ว

จะใช้ถอ้ ยคําตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตอ้ งระบุขอ้ เท็จจริ งและ
รายละเอียดทีเกียวข้องมาพอสมควรทีจะทําให้จาํ เลยเข้าใจข้อหาได้ดีดว้ ย
มิฉะนันจะเป็ นฟ้องเคลื อบคลุมได้ เช่น.ประมาท ต้องบรรยายด้วยว่า
ประมาทอย่างไร อนาจาร

ฎ. ๒๔๑/๙๓ คําฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจําเลยขับรถรางโดยประมาทด้วย
อาการอย่างไร หรื อชนในลักษณะอย่างไรทีแสดงถึงความประมาท
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 อนาจาร ตามป.อาญา ม.๒๗๘-๒๗๙ ต้องบรรยายด้วยว่ากระทําโดยอนาจาร

อย่างไร
 ข้อสังเกต หากอนาจารเป็ นองค์ประกอบภายใน เช่น ข้อหาพรากผูเ้ ยาว์เพื อการ
อนาจาร ไม่ตอ้ งบรรยายว่าเพื อการอนาจารอย่างไร

ฎ. ๖๖๓๒/๔๐ บรรยายฟ้องว่าพรากเด็กหญิง ส. ไปเพื อการอนาจาร ถื อว่า
บรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ไม่ตอ้ งบรรยายว่าจําเลยกระทํา
อนาจารอย่างไร ไม่เคลื อบคลุม

เหตุฉกรรจ์

หากเข้าเหตุฉกรรจ์ โจทก์ตอ้ งบรรยายลักษณะของเหตุฉกรรจ์มาด้วย มิฉะนัน
จะลงโทษตามบทฉกรรจ์ไม่ได้ แต่ยงั ลงบทธรรมดาได้

ฎ. ๖๔๑๖/๓๔ ฟ้องพยายามฆ่า ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าได้รบั อันตรายสาหัสอย่างไร
เมื อไม่มีเจตนาฆ่า ลงโทษตาม ม.๒๙๗ ไม่ได้ ลงได้เพียง ม.๒๙๕
สรุป ๑. คําฟ้ องสมบูรณ์บทธรรมดา แต่ไม่สมบูรณ์บทฉกรรจ์
๒. ต้องขอให้ลงโทษบทฉกรรจ์ดว้ ย มิฉะนันจะเกินคําขอ (ฎ.๔๓๓๗/๕๒)
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ข้อสังเกต เอกสารท้ายฟ้ องถือเป็ นส่วนหนึ งของคําฟ้ อง สามารถนํ าไป

เติมเต็มคําฟ้ องในส่วนทีขาดได้
ฎ.๗๑๗๕/๔๗ แม้โจทก์ไม่ได้บรรยายมาในคําฟ้ องว่าผูเ้ สียหายได้รบั
อันตรายสาหัส แต่ตามคําฟ้ องก็กล่าวว่าผูเ้ สียหายมีบาดแผลหรือ
เจ็บป่ วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ๒๐ วัน ตามรายการตรวจ
ชันสูตรบาดแผลท้ายฟ้ องโดยระบุว่าใช้เวลารักษา ๔๕ วัน
ซึ งเป็ นส่วนหนึ งของคําฟ้ อง ถือว่าโจทก์บรรยายฟ้ องแล้วว่าสาหัส

ข้อสังเกต **** แต่ถา้ เป็ นสิงที อยู่ในสํานวนผัดฟ้ องฝากขัง

แม้ไม่ใช่ส่วนหนึ งของคําฟ้ อง แต่ก็เป็ นส่วนประกอบของ
คําฟ้ องศาลสามารถนํามาประกอบการพิจารณาว่า
ฟ้ องโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ได้ กรณี “พออนุ โลมได้ว่าเป็ น
ส่วนประกอบของคําฟ้ อง” (ฎ.๑๒๒๒/๔๖)
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บรรยายฟ้ องเรืองเวลา
บรรยายฟ้ องเรื องเวลา

๑. พอสมควรเท่าทีจะทําให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
๒. กม.ใช้คําว่าเวลา แต่แนวฎีกา ต้อง วันที / เดื อน / พ.ศ. และเวลา
๓. เวลาต้องระบุดว้ ยว่าเป็ น กลางวัน หรื อกลางคืน
๔. หากเวลากลางคืนต้องระบุดว้ ยว่า ก่อนเทียง หรือหลังเทียง
๕. เวลา หมายถึงเวลาทีเกิดการกระทําความผิด

ข้อสังเกต
๑. ระบุเวลาเป็ นนาฬิกาได้เพราะชัดเจนและยิงทําให้จาํ เลยเข้าใจได้ดี
ฎ.๘๐๖๖/๔๙ แม้ไม่ระบุเวลาเป็ นกลางวันหรื อกลางคื น แต่ระบุเป็ นนาฬิกาก็เป็ นเวลาทีชัดเจน
ทําให้จาํ เลยเข้าใจข้อหาได้ดีกว่ากลางวันหรื อกลางคื นเสียอีก
๒. บางข้อหาแม้ไม่ได้ระบุว่าเป็ นกลางวันหรือกลางคืนก็เข้าใจได้ ว่าเป็ นเวลาอะไร
หรื อจะเป็ นเวลากลางวันหรื อกลางคื นก็ไม่ใช่สาระสําคัญ

ฎ.๑๕๑๗/๕๒ บรรยายฟ้องว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินวันที ...แต่ไม่ได้ระบุวา่ เป็ น
เวลากลางวันหรื อกลางคื น จึงขาดสาระสําคัญเรื องเวลา เมื อบรรยายว่าธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงิ นก็พอเข้าใจว่าเป็ นเวลากลางวันอันเป็ นเวลาทําการปกติของธนาคาร
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๓. บางความผิ ดเกิดในเวลาราชการ แม้ไม่ระบุว่าเป็ นเวลากลางวันก็สมบูรณ์

ฎ. ๘๖๘-๙/๙๔ ฟ้ องว่าเบิกความเท็จในศาล โดยระบุแต่เพียงวัน เดือน พ.ศ.
ก็พอเข้าใจได้ว่าหมายถึงเวลากลางวัน

ฎ. ๑๐๓/๙๕ ฟ้ องระบุวนั เดือนและปี ทีจําเลยทําหนังสือปลอมไปแสดงต่อ
เจ้าพนักงานทีดิน แต่ไม่ได้ระบุเวลาว่าเป็ นกลางวันหรือกลางคื นก็ย่อมเข้าใจได้
ว่าเป็ นเวลาราชการซึงเป็ นเวลากลางวัน

๔. ไม่ใส่เวลากระทําความผิ ดเนื องจากความผิ ดพลาดในการเรียง โดยมีวนั เดือน พ.ศ.
และเวลากลาง ... โดยลืมเติม “วัน” หรือ “คืน”

ฎ. ๑๖๒๖/๐๖ (ญ) โจทก์บรรยายฟ้ องว่าจําเลยกระทําผิ ดเมือวันที ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๕
เวลากลาง ... นัน เป็ นความผิ ดพลาดจากการเรี ยง โดยตกคําว่า “วัน” หรื อ “คื น”
ซึงความผิ ดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบนี จะกระทําผิดในเวลากลางวันหรือ
กลางคืนก็หาเป็ นสาระสําคัญ เมือจําเลยไม่หลงข้อต่อสูแ้ ละเข้าใจมาโดยตลอดว่า
จําเลยทําผิ ดเวลากลางคื น ข้อบกพร่องจึงไม่ถึงขนาดจะเป็ นฟ้ องทีไม่สมบูรณ์
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๕. หากไม่ทราบเวลาแน่ นอน ใช้ประมาณได้

(ฎ.๖๙๐/๓๖)

๖.ตามรูปคดี ผูเ้ สี ยหายอาจไม่ทราบเวลา แต่ผูก้ ระทําผิ ดจะทราบก็ระบุช่วงเวลาได้
เช่นยักยอก ลักทรัพย์ (ฎ.๔๘๐๓/๔๕)

ฎ.๑๓๓๐/๐๖ ฟ้ องว่าจําเลยยักยอกเงินโดยโจทก์เพียงแต่ระบุวนั เวลาทีมอบเงิน
กับวันเวลาทีตรวจสอบบัญชี พบและรูว้ ่าจําเลยยักยอก แม้ไม่ได้ระบุเวลา
ทียักยอกก็เป็ นฟ้ องทีสมบูรณ์แล้ว

๗. ฟ้ องว่าจําเลยทําผิ ดหลังวันทีโจทก์ฟ้อง เป็ นฟ้ องทีไม่แจ้งชัดเพียงพอทีจะทํา
ให้จําเลยเข้าใจข้อหาและต่อสูค้ ดีได้ถูกต้อง แม้จําเลยจะให้การรับสารภาพ
ก็ลงโทษไม่ได้ (ฎ. ๔๙๗๔/๕๓) เป็ นเรื องฟ้ องลักทรัพย์รบั ของโจร
แต่บรรยายฟ้ องรับของโจรคาบเกียวมาถึงหลังวันฟ้ อง และจําเลยรับสารภาพ
ฐานรับของโจร
๘. ถ้าข้อเท็จจริ งเรื องเวลาต่างกับทางพิจารณาลงโทษได้ตาม ม.๑๙๒ ว.๓ แต่ถา้
ไม่บรรยายเวลาเลยเป็ นฟ้ องทีไม่ชอบตาม ม.๑๕๘ (๕) ศาลต้องยกฟ้ อง
(ฎ.๔๙๗๖/๕๖)
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บรรยายฟ้ องเกียวกับสถานที
แนวฎี กา

๑. ถ้า ต่างจังหวัด ต้องระบุอย่างน้อย ตําบล อําเภอ และจังหวัด
๒. ถ้า กทม. ต้องระบุอย่างน้อย แขวง เขต และกทม.

ข้อสังเกต

๑. แม้ไม่ได้ระบุ ตําบล. อําเภอ.หรือ จังหวัด. แต่ดจู ากคําฟ้ องจําเลยสามารถเข้าใจ
ได้วา่ เหตุเกิดทีใด ก็ถือว่าพอสมควรทีจะทําให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว
- ฟ้ องว่าเบิกความเท็จทีศาลอาญา
๒. ในคําฟ้ องไม่ระบุ แต่ในคําร้องขอฝากขังทีอ้างถึ งในคําฟ้ องระบุสถานทีเกิดเหตุ
แม้ไม่ใช่ส่วนหนึ งของคําฟ้ อง แต่ก็เป็ นส่วนประกอบของคําฟ้ อง ศาลสามารถ
นํามาประกอบการพิจารณาว่าฟ้ องโจทก์สมบูรณ์หรื อไม่ได้ (ฎ.๑๒๒๒/๔๖)
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ฎ. ๔๙๑/๓๔ คําฟ้ องระบุว่าเหตุเกิดทีบริษทั ก. แต่ได้ระบุว่าบริษทั ก.

อยู่ทีใด แต่ตอนท้ายคําฟ้ องกล่าวว่าระหว่าสอบสวนถูกควบคุมตามหมายขัง
ในสํานวนฝากขัง ซึงระบุว่าบริษทั ก.อยู่ที ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง สป.
พออนุ โลมว่าเป็ นส่วนหนึ งของคําฟ้ อง
ฎ. ๑๕๖๘/๕๔ เป็ นเรื องเวลาทีไม่ได้ระบุในคําฟ้ อง แต่อา้ งสํานวนฝากขัง

ทีแนบสําเนาหมายจับทีระบุเวลาไว้

สรุป
โดยตามแนวฎีกาทังหมดถือว่า
๑. สิ งทีแนบมาท้ายคําฟ้ องเป็ นส่วนหนึ งของคําฟ้ อง
๒. สิ งทีอ้างมาในคําฟ้ องทีอยู่ในคําร้องขอผัดฟ้ อง ฝากขัง
เป็ นเป็ นส่วนประกอบของคําฟ้ อง ศาลสามารถ
นํามาประกอบการพิจารณาว่าฟ้ องโจทก์สมบูรณ์หรื อไม่ได้
กรณีที “พออนุโลมได้ว่าเป็ นส่วนประกอบของคําฟ้ อง”
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๓. หากสถานทีเกิดเหตุเป็ นองค์ประกอบของความผิด หรือเป็ นเหตุฉกรรจ์
จะต้องระบุมาให้ชดั เจน เช่น. ลักทรัพย์ในท่าอากาศยาน ตาม ม.๓๓๕(๙)
๔. บางกรณี ทีไม่อาจทราบได้เลยว่าเหตุเกิดทีส่วนใดของประเทศ เพราะ
ผูก้ ระทําความผิ ดทําโดยลําพังและไม่มีพยานรูเ้ ห็ น ก็สามารถระบุ
สถานทีเกิดเหตุกว้างๆว่าเหตุเกิดในประเทศไทยได้ โดยไม่ตอ้ งระบุ
ตําบล / อําเภอ / จังหวัด

ฎ. ๓๗๙๙/๕๗ การกระทําความผิดอาญาบางอย่าง ผูก้ ระทําอาจทําโดยลําพัง
ไม่มีพยานรูเ้ ห็น โจทก์ฟ้องว่าจําเลยหมินประมาททางโทรศัพท์มาจากญีปุ่ น
และขณะนันจําเลยทํางานอยู่ทีบริษทั อ.ในไทย แต่ไม่ทราบว่าวันนันจําเลย
อยู่ทีไหน และจําเลยยังมีภูมิลําเนาทีบริษทั ซ. จะเห็นได้ว่าเหตุเกิดทีญีปุ่ น
และไทย แต่จะเกิดทีใดในประเทศไทยไม่ทราบแน่ ชดั การทีโจทก์บรรยายฟ้ องว่า
สถานทีเกิดเหตุทีญีปุ่ นและไทยนัน จําเลยสามารถรูแ้ ละเข้าใจข้อทีจําเลยถูก
กล่าวหา เพราะคําฟ้ องได้กล่าวถึงบุคคลและสถานทีซึงเกิดการกระทําความผิ ดมา
พอสมควรทีจะทําให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว
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บรรยายฟ้ องบุคคลหรือสิงของทีเกียวข้อง
๑. ไม่ทราบชื อก็ไม่จําต้องระบุชือ

ฎ. ๓๙๗/๓๐ คดีลกั ทรัพย์ตามปกติตอ้ งระบุชือเจ้าของทรัพย์เพื อให้จาํ เลยต่อสูค้ ดี
แต่ถา้ ไม่ทราบก็ไม่ตอ้ งระบุชือ แต่ตอ้ งกล่าวไว้พอสมควรทีจะทําให้จาํ เลยเข้าใจ ฯ
๒. ถ้าบุคคล หรือสิงของเป็ นองค์ประกอบความผิดต้องบรรยายให้ครบ

ฎ. ๒๔๒๒/๓๐ บรรยายฟ้ องข้อหาชิงทรัพย์โดยไม่บรรยายว่าทรัพย์ทีถูกประทุษร้าย
เป็ นของผู อ้ ืนหรือผูอ้ ืนเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย เป็ นฟ้ องทีขาดสาระสําคัญและ
องค์ประกอบของความผิ ด

 ๓. แม้ไม่ได้ระชื อเจ้าของทรัพย์ แต่ในสํานวนฝากขังมีชือก็ถือว่าระบุแล้ว

(ฎ. ๑๒๙๐/๒๑ และ ฎ. ๙๕๘๗/๙๔ )
 ๔. ข้อหาพยามยามลักทรัพย์ก็ตอ้ งบรรยายฟ้ องว่าจําเลยจะลักอะไร
แต่ถา้ ลักษณะของความผิดไม่อาจทราบได้วา่ ทรัพย์ทีจําเลยจะลักเป็ นทรัพย์อะไร
และมีมูลค่าเพียงใด หาจําต้องระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์ เพราะจําเลย
เพียงแต่ลงมื อกระทําเท่านันแต่ยงั ไม่ได้เอาทรัพย์ไป จึงเป็ นการบรรยายฟ้อง
ทีครบถ้วนแล้ว
ฎ.๑๐๘๕๔/๕๓ คลื นยักษ์ทสึ นามิ
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 ๕. ข้อหาหมินประมาท ต้องบรรยายฟ้องว่าจําเลยใส่ความต่อบุคคลที ๓ แต่ไม่ตอ้ ง

ระบุวา่ บุคคลที ๓ เป็ นใคร (ฏ.๘๙๔-๗/๐๖)
 ๖. ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ แม้ระบุวา่ เป็ นเอกสารใด แต่ไม่ได้

ระบุวา่ เป็ นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ลงโทษได้เพียงปลอมเอกสาร
ตาม ม.๒๖๔ (ฎ. ๒๙๕๔/๔๗ ฟ้ องปลอมสัญญากูแ้ ละขอให้ลงโทษฐาน
ปลอมเอกสารสิ ทธิตาม ม.๒๖๕ แต่ไม่ได้บรรยายฟ้ องว่าสัญญากูเ้ ป็ นเอกสารสิ ทธิ
ตามคํานิ ยาม ม.๑(๙))
ม.๑(๙) เอกสารสิ ทธิ เอกสารทีเป็ นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึงสิ ทธิ

 ๗. ฟ้ องปลอมเช็ ค ไม่ตอ้ งบรรยายฟ้ องว่าเช็ คเป็ นตัวเงิน เพราะ ปพพ.

มาตรา ๘๙๘ ระบุว่าเช็ คเป็ นตัวเงิน

ฎ. ๙๐๕๑/๔๗ ฟ้ องปลอมเช็คโดยไม่ได้บรรยายฟ้ องว่าปลอมตัวเงิน เมือเช็ค
เป็ นตัวเงินประเภทหนึ ง จึงถือว่าฟ้ องขอให้ลงโทษข้อหาปลอมตัวเงินด้วยแล้ว
(ฎี กานี มีประเด็ นตามป.วิอาญา ม.๑๙๒ ว.๕ )

ม.๘๙๘ อันตัวเงินมี๓ประเภทคือตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินและเช็ ค
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สรุ ป ม.๑๕๘(๕)

ก.หากบรรยายฟ้ องไม่ครบองค์ประกอบความผิ ด จะส่งผลดังนี

๑. เป็ นฟ้ องทีขาดสาระสําคัญของความผิด ในชันตรวจคําฟ้องตาม ม.๑๖๑
ศาลไม่มีอาํ นาจสังให้โจทก์แก้ฟ้อง (ฎ.๒๗๔/๔๖)
๒. หากศาลรับฟ้ องไว้แล้วโจทก์ก็ขอแก้ฟ้องไม่ได้ (ฎ.๒๐๐๖/๔๑)
๓. แม้จําเลยจะรับสารภาพศาลก็ลงโทษไม่ได้ (ฎ.๑๕๗๒๖/๕๗)
๔. ศาลยกฟ้ องแล้วฟ้ องใหม่ไม่ได้ เพราะถื อว่าได้วินิจฉัยเนื อหาของความผิด
เป็ นฟ้ องซําตาม ม.๓๙(๔) (ฎ.๖๗๗๐/๔๖) (ฎ.๒๗๕๔/๔๔)

(ฎ.๖๗๘/๐๒ (ญ) )

 ข. ไม่ระบุเวลา สถานที หรื อบุคคล

ถือว่าเป็ นรายละเอียด ไม่ใช่
องค์ประกอบของความผิด หากไม่ระบุ หรื อระบุมาแต่เคลื อบคลุม
(๑) ในชันตรวจคําฟ้ อง ศาลสังให้โจทก์แก้ได้ ตาม ม. ๑๖๑
(๒) โจทก์ขอแก้ได้ ตาม ม. ๑๖๓
(๓) หากรับฟ้ องแล้วโจทก์ไม่ขอแก้ ศาลต้องยกฟ้ องเท่านัน จะสังแก้ไม่ได้
เพราะล่วงเลยเวลาแล้ว

15

 ผลการยกฟ้ องเรื อง เวลา สถานที

บุคคลหรือสิงของ
๑. ถ้ายกฟ้ องเพราะโจทก์ไม่ได้ระบุ เวลา / สถานที ฟ้องใหม่ไม่ได้เป็ นฟ้ องชํา
- เป็ นฟ้องทีไม่มีเวลาหรื อสถานทีทีจําเลยกระทําความผิด
- ถื อว่าได้วินิจฉัยเนื อหาของความผิดแล้ว

ฎ.๑๙๘๓/๙๙ ฎ.๑๕๗๖/๙๕ ฎ.๖๘๗/๐๒

 ๒. ถ้าระบุเวลาและสถานที แล้ว แต่ทีระบุมานันไม่สามารถทําให้จําเลยเข้าใจ

ข้อหาได้ดี
- เป็ นฟ้ องเคลื อบคลุม
- ฟ้ องใหม่ได้ไม่เป็ นฟ้ องซํา

ฎ.๑๕๗๐/๒๔ ศาลยกฟ้ องว่าเป็ นฟ้ องเคลือบคลุมเพราะบรรยายรายละเอียด
เวลาในอนาคต ไม่ใช่ยกฟ้ องตาม ม.๑๘๕ ฟ้ องใหม่ได้ไม่เป็ นฟ้ องซํา

(ฎ.๒๓๓๑/๑๔)
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มาตรา ๑๕๘ (๖)
ส่วนของคําขอท้ายฟ้ อง

อ้างมาตราในกฎหมายซึ งบัญญัตวิ า่ การกระทําเช่นนันเป็ นความผิด
๑. อ้างมาตราเท่านัน ไม่ตอ้ งระบุวรรค หรื ออนุ มาตรา แต่คําพิพากษาต้องระบุวรรค

ฎ. ๙๒๓๙/๑๗ ป.วิอาญา ม.๑๕๘(๖) บังคับให้อา้ งมาตรา หาได้บงั คับให้โจทก์
ต้องระบุวรรคของมาตราด้วยไม่
๒. ระบุเฉพาะมาตราซึงบัญญัติว่าเป็ นความผิ ด ส่วนมาตราอืน
ทีไม่ได้เป็ นความผิ ดโดยตรงไม่ตอ้ งอ้าง .......

 ตัวการร่วม ม.๘๓ (ฎ.๒๓๑๒/๕๔

, ๕๙๕/๑๕)

 บวกโทษ ม.๕๘ (ฎ.๗๖๔/๐๘)
 หลายกรรม ม.๙๑ (ฎ.๔๐/๔๖)
 กรรมเดียว ม.๙๐ (ฎ.๑๒๕๑๐/๔๗)
 ริบของกลาง ม.๓๒ , ๓๓ (ฎ.๔๗๔/๙๘)
 เพิมโทษ ม.๙๒, ๙๓ (ฎ.๙๔๗/๒๐)

(ฎ.๘๔๙๙/๕๗)

 *** แต่ถา้ เป็ นบทฉกรรจ์หรือบทหนัก ฎ.๔๓๓๗/๕๒ ถื อเป็ นบทบัญญัติว่าการกระทํานันเป็ น

ความผิดจึงต้องระบุมาตาม ม.๑๕๘(๖)
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๓. ใน พ.ร.บ. ทีมีบทห้ามและบทลงโทษแยกมาตรากัน ต้องอ้างทังสองบท .. แต่

ฎ.๑๒๗๑/๔๑ อ้างเพียงบทห้าม หรือเพียงบทลงโทษอย่างเดียวก็ใช้ได้
(ฎ.๖๒๕/๙๐)
๔.กรณีมีการแก้ไข อ้างบททีแก้ไขโดยไม่ตอ้ งอ้างกฎหมายเดิม (ฎ.๗๐๖/๑๖)
๕. ต้องระบุทงชื
ั อกฎหมายและเลขมาตราด้วย จะระบุอย่างใดอย่างหนึ งไม่ได้
แต่มีฎีกาเฉพาะข้อเท็จจริงตัดสินยกเว้นไว้ ...

 ๕.๑ อ้างเลขมาตรา แต่ไม่อา้ งกฎหมาย ถ้าประมวลจากคําฟ้ องแล้วพอทราบว่า

โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษตามกฎหมายใดถื อว่าชอบตาม ม.๑๕๘(๖)

ฎ.๑๗๐๐/๑๔(ญ.) หน้าคําฟ้ องระบุขอ้ หาปลอมหนังสือ ใช้หนังสือปลอม
ส่วนคําขอท้ายฟ้ องขอให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๔, ๒๖๕ และ ๒๖๘
โดยไม่ระบุชือกฎหมาย แต่เมือประมวลแล้วทราบได้ว่ากฎหมายทีขอให้
ลงโทษคือ ป.อาญา เช่นนี ฟ้ องสมบูรณ์ตาม ป.วิอาญา ม.๑๕๘(๖)
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๕.๒ ระบุแต่ชือกฎหมาย แต่ไม่ระบุมาตรา

ฎ.๔๓๓๕-๙ / ๔๔ พ.ร.บ.เช็ค มีเพียง ๑๑ มาตรา และมี ม.๔ เพียง ม.เดียวที
บัญญัติว่าเป็ นความผิดและกําหนดโทษไว้ ส่วน ม.อืนเป็ นบทบัญญัติเรืองอืน
แม้คําฟ้ องจะระบุแต่ชือกฎหมายไม่ระบุมาตรา แต่โจทก์ก็บรรยายฟ้ องถึ งการ
ออกเช็คทีมีลกั ษณะหรื อการกระทําไว้ชดั แจ้งครบถ้วนตาม ม.๔ แล้ว ทังจําเลย
เข้าใจข้อหาได้ดีและไม่หลงต่อสู ้ จึงไม่อาจเป็ นการกระทําตาม ม. อืนได้อีก
เท่ากับอ้างมาตราแล้วตาม ม.๑๕๘ (๖)

๖. อ้างกฎหมายที ถูกยกเลิ กแล้วเท่ากับไม่ได้อา้ ง

ฎ.๔๘๘/๘๓ โจทก์อา้ งกฎหมายทียกเลิกแล้วมาขอให้ลงโทษจําเลย เท่ากับ
ไม่ได้อา้ งกฎหมายมาเลย หาใช่เป็ นเรืองทีโจทก์อา้ งฐานความผิ ดหรือ
บทมาตราผิ ด (โจทก์ฎีกาต่อสูว้ ่าเข้า ม.๑๙๒ ว.๕ )

ฎ.๘๗๔/๔๔ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๔๗๙
ม.๑๑ ซึงถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ประกอบวิชาชี พเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ แล้ว
เท่ากับไม่ได้อา้ ง
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มาตรา ๑๕๘ (๗)
ฟ้ องต้องมี ลายมื อชื อโจทก์ ผูเ้ รียง ผูเ้ ขี ยน หรื อพิมพ์ฟ้อง

๑. หมายถึงตัวโจทก์เท่านัน ทนายลงชื อแทนไม่ได้ (ฎ.๔๓๕/๘๓)
๒. ผูร้ บั มอบอํานาจโจทก์ลงชือเป็ นโจทก์ได้ (ฎ.๘๙๐/๓๐ ญ.)

(ฎ.๘๙๘-๙๑๒/๓๐)
๓. คดีแพ่งเกียวเนื องกับคดีอาญา แม้จะฟ้องรวมกันมา คดีสว่ นแพ่ง
ทนายลงชื อได้ (ฎ.๓๐๐/๐๗)

มาตรา ๑๕๘ (๗) ต่อ
๔. เฉพาะคําฟ้ องใน ศต. เท่านัน ไม่รวมคําฟ้ อง อุทธรณ์. ฎีกา (ฎ.๗๕๑/๒๐)
๕. ไม่รวมถึงคําร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วม เพราะไม่ใช่คําฟ้ อง (ฎ.๒๙๐/๐๑)
๖. ต้องลงลายมือชือสด จะถ่ายเอกสารไม่ได้

ฎ.๑๕๕๐/๕๓ คําขอท้ายฟ้ องเป็ นเอกสารทีถ่ายสําเนาจึงเป็ นคําฟ้ องทีไม่มีลายมือชือ
โจทก์ ผูเ้ รียงและพิมพ์ ไม่ชอบตาม ม.๑๕๘(๗) (ฎ.๘๖๙/๕๔)
๗. อัยการลงชือโดยไม่วงเล็บชือและระบุตําแหน่ งก็ชอบ เพราะหน้าแรก
ก็ระบุตําแหน่ งไว้ชดั เจนแล้ว (ฎ.๖๖๖๓/๕๐)
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มาตรา ๑๕๘ (๗) ต่อ


๘. ถ้าพิมพ์ลายนิ วมือต้องมีพยานลงลายมือชือรับรองสองคน จึงจะถื อเป็ น
การลงลายชื อ เมือมีพยานรับรองคนเดี ยวจึงถือว่าลายพิมพ์นิวมือ
เสมอลายมือชือโจทก์ไม่ได้ (ฎ.๒๒๕๕๐/๒๒)

ั แก้ฟ้องไม่ได้ หากโจทก์
****** ๙. หากศาลรับฟ้ องแล้วตรวจพบภายหลังก็สงให้
ไม่ขอแก้ศาลต้องยกฟ้ อง (ฎ.๑๔๕๐/๕๓) มีปัญหาอยู่ *******

****แต่มีฎีกากลับแนว****
ฎ.๖๓๘๖/๖๒ ญ.ฟ้องไม่ถูกต้องเพราะไม่ลงลายมื อชื อผูเ้ รียง / ผูเ้ ขียน / พิมพ์ฟ้อง
เป็ นข้อผิ ดพลาดเพี ยงเล็ กน้อยศาลฎีกาสังแก้ไขได้ “...ฟ้ องโจทก์ได้ลงลายมือ
ชือโจทก์แล้ว แต่เหตุทีไม่ปรากฏลายมือชือผูเ้ รียง ผูเ้ ขียนหรือพิมพ์ฟ้อง
น่ าจะเพราะ ... เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็ กน้อยสามารถแก้ไขได้ ...”

ข้อสังเกต เฉพาะผูเ้ รียง เขียน และพิมพ์ แต่ไม่น่ารวมถึงลายมือชื อโจทก์
๑๐. ยกฟ้ องแล้วฟ้ องใหม่ได้ไม่เป็ นฟ้ องซํา (ฎ.๓๔๑๐/๕๔)
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สรุ ปผล ม.๑๕๘(๗)
ถ้าฟ้ องไม่มีลายมือชื อโจทก์ เป็ นฟ้ องทีไม่ชอบตาม ม.๑๕๘ (๗)

(๑) ถ้าศาลพบในชันตรวจคําฟ้ อง สังให้โจทก์แก้ได้ ตาม ม.๑๖๑
(๒) หลังรับฟ้ องแล้ว โจทก์ขอแก้ฟ้องได้ ตาม ม.๑๖๓ และ ๑๖๔
(๓) ถ้าโจทก์ไม่ขอแก้ ศาลสังให้แก้ไม่ได้เพราะถื อว่าล่วงเลยเวลาทีจะสังให้แก้ได้
โดยศาลต้องยกฟ้องเท่านัน (ฎ.๑๓๔๑/๓๐)

******** ฎีกา ๖๓๘๖/๒๕๖๒ ญ.

การขอเพิมโทษ
มาตรา ๑๕๙
๑. ขอให้เพิมโทษฐานไม่เข็ดหลาบ ต้องกล่าวหรือบรรยายมาในคําฟ้ องและ
มีคาํ ขอให้เพิมโทษด้วย แต่ไม่ตอ้ งอ้างมาตรา
๒. ต่างกับนับโทษต่อ หรือบวกโทษ
๒.๑ นับโทษต่อ ไม่ตอ้ งกล่าวหรื อบรรยายฟ้อง แต่ตอ้ งขอ (ฎ.๔๔๖๑-๒ / ๔๔ )
- ถ้าไม่มีตอ้ งขอแก้ฟ้อง ตาม ม. ๑๖๓ ว.๑ (ฎ.๑๒๙๙/๔๗)
- ถ้าไม่ขอ นับโทษต่อไม่ได้ตาม ม. ๑๙๒ ว.๑
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 ข้อสังเกต หากขอให้นับโทษต่อจากคดีอืนแล้ว แต่คดีอืนมีจาํ เลยบางคนรับ

สารภาพ และศาลสังจําหน่ายคดีให้โจทก์แยกฟ้องจําเลยเป็ นคดีใหม่
โจทก์ก็ตอ้ งขอแก้ฟ้องให้นับโทษจําเลยต่อจากคดีใหม่ดว้ ย
(ฎ. ๑๒๔๓/๑๔)
 ๒.๒ บวกโทษ เป็ นการดําเนิ นการตาม ป.อาญา ม.๕๘ ทีให้ศาลคดีหลัง
บวกโทษทีรอ โดยเป็ นอํานาจของศาลตามกฎหมายทีโจทก์ไม่จําต้องบรรยาย
ฟ้อง และขอ และไม่อยูใ่ นบังคับ ม.๑๙๒ ว.๑ (ฎ.๑๘๑๒/๔๕)

ข้อสังเกต

(ก) บวกโทษในชันอุทธรณ์และฎี กาได้ โดยไม่ตอ้ งกล่าวมาใน
อุทธรณ์หรื อฎี กา (ฎ.๒๑๔๓/๔๕)
(ข) ศาลชันต้นจําคุกตลอดชี วิตแล้วจึงบวกโทษทีรอไม่ได้
จําเลยอุทธรณ์ ศอ.แก้เป็ นจําคุก ๒๐ ปี แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ให้บวกโทษ
ศอ.ก็บวกโทษได้ (ฎ.๕๕๓๕/๕๕)
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สรุ ป การขอเพิมโทษ
๑. ต้องบรรยายฟ้ อง และต้องครบหลักเกณฑ์

ฎ.๘๓๓/๘๕ เพิมโทษฐานไม่เข็ดหลาบโจทก์บรรยายให้ชดั เจน
หากบรรยายไม่ครบศาลย่อมเพิมโทษไม่ได้
๒. ต้องมีคําขอท้ายฟ้ อง
๓. ถ้าไม่มีการบรรยาย และคําขอ โจทก์ตอ้ งขอแก้ฟ้อง
๔. ต้องขอให้ชดั เจนว่าเพิมโทษเท่าไร หากไม่ระบุวา่ ขอเพิมตามมาตราใด
ศาลเพิม ๑ ใน ๓ ทีเป็ นคุณกับจําเลย (ฎ.๘๔๙๙/๕๗)

ฎ.๘๔๙๙/๕๗ บทเพิโทษตาม ป.อาญา ม.๙๒ หรื อ ๙๓

ไม่ใช่มาตราในกฎหมายซึงบัญญัติว่าการกระทําใด
เป็ นความผิ ดไม่อยู่ในบังคับ ม.๑๕๘ (๖)
หมายเหตุ** ต้องขอเพิมโทษมาในคําขอท้ายฟ้ อง แต่ไม่ตอ้ ง
อ้างมาตรา

จบครังที ๑ (๔ม.ค. ๖๔)
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