การตรวจคําฟ้ อง มาตรา ๑๖๑
มาตรา ๑๖๑ ถ้าฟ้ องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลสังได้ ๓ ประการ

๑. แก้ฟ้องมาให้ถูกต้อง
๒. ยกฟ้ อง
๓. ไม่ประทับฟ้ อง
ข้อสังเกต

+ จะสังอย่างไรขึนอยูก่ บั ความร้ายแรงของฟ้องทีไม่ถูกต้อง
+ จะสังให้แก้ฟ้องต้องสังในชันตรวจคําฟ้องเท่านัน (ฎ.๓/๙๒ ญ. , ๕๙๔๘/๔๙ )

กรณี ทีศาลสังยกฟ้ อง

๑. บรรยายฟ้ องขัดกัน (ฎ.๘๗๗/๘๒)
๒. ไม่ครบองค์ประกอบความผิด ( ฎ.๑๔๘๖/๓๐, ๒๗๔/๔๖ )
๓. บรรยายฟ้ องแล้วไม่เป็ นความผิด (ฎ.๑๔๕๙/๒๗ )
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ข้อสังเกต

๑. คําสังตาม ม.๑๖๑ ทังสามกรณีไม่ใช่ คาํ สังระหว่างพิจารณา
(ตาม ม.๑๙๖) แต่เฉพาะโจทก์ทีอุทธรณ์ได้ ตาม ม.๑๖๒ วรรคสอง
ฎ.๖๙๗/๐๗ ฟ้องหลายข้อหา ศาลสังไม่รบั บางข้อหา โจทก์ตอ้ งอุทธรณ์ขอ้ หา
ทีไม่รบั ภายใน ๑ เดื อน นับแต่วนั มีคาํ สัง ตาม ม.๑๙๘
๒. ไม่ให้สิทธิจําเลยอุทธรณ์
๓. การอุทธรณ์เป็ นไปตามลักษณะอุทธรณ์ / ฎีกา ...โดย.....

๒.๑ ต้องอุทธรณ์ต่อศาลชันต้นนับแต่วนั อ่านคําสังตาม ม.๑๙๘
๒.๒ ดูเรืองการต้องห้ามอุทธรณ์ในปั ญหาข้อเท็จจริง และต้องห้ามฎีกา
ด้วย โดยเฉพาะ ม.๒๒๐

ฎ.๓๙๓๗/๓๕ การสังไม่รบั ฟ้ อง หรือ ไม่ประทับฟ้ องตาม ม.๑๖๑
ศอ.พิพากษายื น จึงมีผลเท่ากับ ศต.และศอ. พิพากษายกฟ้ อง
จึงต้องห้ามฎีกาตาม ม.๒๒๐
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กฎหมายแก้ไขใหม่ (ฉ.๓๔)
มาตรา ๑๖๑/๑ ในคดีทีราษฎรเป็ นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาล หรือ
จากพยานทีศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดย...

๑.ไม่สุจริ ต หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริง
๒. เพือกลันแกล้ง / เอารัดเอาเปรี ยบจําเลย / มุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอืน
ยิงกว่าประโยชน์ทีจะพึงได้โดยชอบ
๓.ให้ยกฟ้ อง / ห้ามโจทก์ยืนฟ้ องเรื องเดี ยวกันอีก
๔.การฟ้ องโดยไม่สุจริตหมายรวมถึงฟ้ องโดยจงใจฝ่ าฝื นคําพิพากษา / คําสังศาล
ในคดีอาญาซึงถึ งทีสุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

ข้อสังเกต

๑. เฉพาะคดีทีผูเ้ สี ยหายเป็ นโจทก์
๒. แม้ฟ้องจะชอบก็ยกฟ้ องได้
๓. ห้ามโจทก์ยืนฟ้ องเรืองเดี ยวกันอีก
- ไม่ใช่สิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับ
- ห้ามเฉพาะโจทก์ทีถูกยกฟ้ อง ไม่หา้ มผูเ้ สียหายอืน อัยการ
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การไต่สวนมูลฟ้ อง มาตรา ๑๖๒, ๑๖๕ และ๑๖๗
มาตรา ๑๖๒

๑. ฟ้องต้องถูกต้องตามกฎหมาย
๒. ดูวา่ ใครฟ้ อง
๒.๑ ถ้าราษฎร (ผู เ้ สียหาย) เป็ นโจทก์ ต้องไต่สวนมูลฟ้ องเสมอ
ข้อยกเว้น ศาลจะไม่ไต่สวนก็ได้ ถ้าอัยการฟ้องจําเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกัน
++ จําเลยคนเดียวกัน / ข้อหาเดียวกัน / ใครฟ้ องก่อนก็ได้
๒.๒ อัยการฟ้ อง ไม่ตอ้ งไต่สวน ข้อยกเว้น หากศาลเห็ นสมควรก็ไต่สวนได้
มาตรา๒(๑๒) “การไต่สวนมูลฟ้อง” กระบวนการไต่สวนของศาลเพื อให้วินิจฉัยถึ งมูลคดีซึงจําเลยต้องหา

 ข้อสังเกต

๑. ถ้าปรากฏชัดแจ้ง ศาลยกฟ้องโดยไม่ตอ้ งไต่สวนได้ (ฎ.๒๗๒๒/๔๑)
๒. คดีตอ้ งไต่สวน หากศาลไม่สงให้
ั ไต่สวนเป็ นการไม่ชอบ แต่ไม่ใช่ความผิดของโจทก์
ศาลสูงจึงยกฟ้องไม่ได้ ต้องพิพากษายกคําพิพากษาศาลชันต้นแล้ว
ให้ไต่สวนมูลฟ้อง และมีคาํ สังใหม่ตามรู ปคดี (ฎ.๑๔๔๐/๙๓ ญ.)
๓. คดีทีอัยการเป็ นโจทก์ หากศาลสังให้ไต่สวนมูลฟ้องแสดงว่ายังไม่ประทับฟ้ อง
หากจําเลยให้การรับสารภาพจะต้องสังประทับฟ้องก่อน ยังพิพากษาไม่ได้
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๕. คดีทีอัยการเป็ นโจทก์ แม้สงไต่
ั สวนมูลฟ้องจําเลยก็อยูใ่ นฐานะจําเลยแล้ว
ใช้สิทธิ อุทธรณ์ฎีกาได้ (ฎ.๑๔๔๐/๙๓ ญ.)
๖. คดีทีอัยการเป็ นโจทก์ ในวันยื นฟ้องโจทก์ตอ้ งนําตัวจําเลยมาด้วย ( ม.๑๔๑ ว.๔
ประกอบ ม.๑๖๕ ) เว้นแต่จาํ เลยจะอยูใ่ นอํานาจศาลแล้ว
๖.๑ ถ้าฝากขังไว้ในคดีนนแล้
ั วประกันตัวไป หรื อหลบประกันก็ถือว่า
อยูใ่ นอํานาจศาลแล้วไม่ตอ้ งนําตัวมา (ฎ.๑๗๓๕/๑๔ ญ.)

๖.๒ หากฝากขังในคดีอืน ต้องมีตวั อยู ่ หรื อประกันโดยยังไม่หนี ซึงสามารถ
เบิกตัวมาได้ (ฎ.๑๔๙๗/๙๖ ญ.) ดูขณะยืนฟ้ อง
++ แต่ถา้ หนี กอ่ นฟ้องถื อว่าไม่มีตวั อยู ่ (ฎ.๑๐๒๐/๑๘) (ฎ.๗๖๖/๐๔)
++ แต่ถา้ หลบหนี หลังยื นฟ้องถื อว่าขณะยื นฟ้องมีตวั อยู ่
๖.๓ ใช้กบั ศาลอื นทีเป็ นศาลยุติธรรมด้วยกัน (ฎ.๒๗๔๗/๕๑)
๖.๔ หากยื นฟ้องโดยมีตวั มาแล้วแต่ศาลคื นฟ้องให้ไปแก้ เมื อมายื นใหม่ตอ้ งมีตวั
มาด้วยเพราะเมื อศาลยังไม่ประทับฟ้องจึงยังไม่มีอาํ นาจสังขัง (ฎ.๒๗๕๖/๒๔)
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๖.๕ จําเลยหลายคนให้ดูจาํ เลยแต่ละคนว่าใครมีตวั อยู ่ (ฎ.๑๐๒๐/๑๘)
๖.๖ ฟ้องนิ ติบุคลเป็ นจําเลย ขณะยื นฟ้องต้องมีผูจ้ ดั การ / ผู แ้ ทน อยูด่ ว้ ย

ฎ. ๑๒๙๓/๒๙ การฟ้อง หจก.ซึงเป็ นนิ ติบุคคลจะต้องมีหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การซึงเป็ น
ผูแ้ ทนอยูด่ ว้ ยจึงจะดําเนิ นคดีได้ เพราะหากหุน้ ส่วนฯ ไม่อยูข่ ณะยื นฟ้อง
ต้องถื อว่า หจก. ไม่มีตวั อยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และต้องถื อว่าไม่มีตวั
จําเลยมาศาลในวันฟ้อง เมื อนาย ช.หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การไม่อยูโ่ ดยไปต่างประเทศ
โจทก์ยอ่ มไม่มีอาํ นาจฟ้อง

มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง (ต้องดู ม.๑๖๕/๒ ประกอบ)
ในชันไต่สวนมูลฟ้ องจําเลยไม่มีสิทธินําพยานมาสืบ แต่
++ ตังทนายมาซักค้านพยานโจทก์ โดยเอกสารทีจําเลยใช้ประกอบการถามค้าน
ถ้าพยานยอมรับ จําเลยอ้างส่งประกอบการถามค้านได้ (ฎ.๔๐๓๐/๓๒

และ ฎ.๖๖๓๘/๕๙ )
++ แต่ถา้ พยานไม่ได้เบิกความรับรองเอกสารนัน โจทก์ก็อา้ งส่งไม่ได้เพราะเท่ากับ
เป็ นพยานทีจําเลยนําสื บ ต้องห้ามมิให้รับฟัง
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ข้อสังเกต

๑. จําเลยยืนคําแถลงการณ์ปิดคดีได้
ฎ.๗๗๓๗/๕๒ แม้ ม.๑๖๕ ว.๓ จะไม่ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะจําเลย แต่ก็ให้
สิทธิจําเลยแต่งทนายเข้าซักค้านพยานโจทก์ได้ จําเลยจึงมีสิทธิยืน
คําแถลงการณ์ปิดคดี โดยชีให้เห็ นข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทีโจทก์
นํ ามาไต่สวนว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลได้ดว้ ย

๒. โจทก์จําเลยแถลงรับข้อเท็จจริงโดยไม่ตอ้ งนํ าพยานมาสื บ
เพือไต่สวนได้ โดยถือว่าการแถลงรับข้อเท็จจริงดังกล่าว
เป็ นการไต่สวนมูลฟ้ องแล้ว (ฎ.๑๐๕๐/๔๑)
ฎ.๔๗๗๕/๓๐ ส่งสําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อน และ
แถลงรับว่าข้อเท็ จจริงในฎีกาถูกต้อง ถือว่าเป็ นการไต่สวนมูลฟ้ อง
ทีชอบแล้ว
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มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม

ก่อนประทับฟ้ องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะจําเลย
++ จ.ล.ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ / ฎี กาคําสังของศาลก่อนมีการประทับฟ้ อง

ฎ.๒๑๕๑/๓๐ ผูเ้ สียหายฟ้ อง ศาลชันต้นยกฟ้ อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกคําพิพากษาศาลชันต้นและให้ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้ อง
จําเลยฎีกาไม่ได้เพระยังไม่อยู่ในฐานะคูค่ วาม

กฎหมายแก้ไข (ฉ.๓๓)
มาตรา ๑๖๕/๑ เรืองตังทนายความในชันไต่สวนมูลฟ้ อง

วรรค ๑ ศาลต้องตังทนายให้
๑. คดีโทษประหารชีวิต / จําเลยอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันถูกฟ้อง
๒. ถ้าจําเลยมาศาลเมือใด และไม่มีทนายความ
๓. ให้ศาลตังทนายความให้ ( ไม่ตอ้ งให้ศาลถาม )

วรรค ๒ ต้องถาม เหมื อนชันพิ จารณา โทษจําคุก ถ้าจําเลยมาศาลเมื อใด
ให้ถาม ถ้าไม่มีและต้องการให้ตงให้
ั
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กฎหมายแก้ไข (ฉ.๓๓)
มาตรา ๑๖๕/๒ ในการไต่สวนมูลฟ้ อง

๑. จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริ ง / ข้อกฎหมายอันสําคัญ
ทีศาลควรสังว่าคดีไม่มีมูล
๒. ระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล / เอกสาร / วัตถุทีสนับสนุ นข้อเท็จจริ ง
ตามคําแถลง
๓. ศาลอาจเรียกบุคคล / เอกสาร / วัตถุดงั กล่าวมาเป็ นพยานศาลก็ได้
๔. โจทก์ / จําเลย จะถามพยานได้เมื อได้รบั อนุ ญาตจากศาล

มาตรา ๑๖๗ วรรค ๒ (ฉ.๓๓)

“ คําสังของศาลทีว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบตามสมควรด้วย ”
เพิมหลักการใหม่ เพราะเดิมสังมีมูลง่าย
ส่วนถ้าคดีไม่มีมูลทีให้ศาลสังยกฟ้ องตาม ม.๑๖๗ นัน เป็ นการวินิจฉัยชีขาด
คดีจะต้องอยู่ภายใต้บงั คับ ม.๑๘๖ (๕) (๖) คื อต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงที
พิจารณาได้ความและเหตุผลในการตัดสินทังปั ญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
ว่าการกระทําของจําเลยไม่มีมูลความผิ ดอย่างไร (ฎ.๒๘๗๐/๒๔)
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มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๑๗๐ คําสังในชันไต่สวนมูลฟ้ อง

๑. คําสังมีมูลเด็ดขาด
๒. คําสังไม่มีมูล โจทก์อุทธรณ์ / ฎีกา ได้ตามลักษณะอุทธรณ์ / ฎีกา
๓. ถ้าอุทธรณ์แล้วยื น เท่ากับศต.และ ศอ. พิพากษายกฟ้อง จึงต้องห้ามฎีกา
ตาม ม.๒๒๐ (ฎ.๓๕๓๔/๔๑)
๔. ถ้าเป็ นคดีแพ่งเกียวเนื องกับคดีอาญา คดีสว่ นแพ่งจําเลยอยู่
ในฐานะจําเลยแล้ว จําเลยฎีกาได้ (ฎ.๑๘๙๕/๑๙)

มาตรา ๑๗๐ (ต่อ)
๕. อัยการฟ้ อง เมื อยื นฟ้องแล้วผูถ้ ูกฟ้ องเป็ นจําเลยทันที จําเลยจึงอุทธรณ์ ฎีกาได้

ฎ.๑๔๔๐/๙๓ ญ. ศต.ไม่ประทับฟ้องโดยเห็ นว่าอัยการโจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ ศอ.ยกคําสังศต. ให้ประทับฟ้อง จําเลยฎีกาได้
๖. นํา ม.๑๙๒ มาใช้ในชันไต่สวนมูลฟ้องด้วย

ฎ.๑๓๒๔๖/๕๕ โจทก์ฟ้องลักทรัพย์ ศาลไต่สวนแล้วมีมูลฐานยักยอกทรัพย์
ถื อว่าไม่ตา่ งกันในข้อสาระสําคัญตาม ม.๑๙๒ ว.๓ สังมีมูลยักยอกทรัพย์ได้
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 ฎีกาน่ าสนใจ

ฎ.๕๙๐๒/๕๘ ฟ้ องจําเลย ๔ คน ศต.ไต่สวนมูลฟ้ องแล้วสังมีมูลเฉพาะ
ล.๓ และ ล.๔ ในข้อหาฉ้อโกง
โจทก์อุทธรณ์ ขอให้มีมูล ล.๑ และล.๒
ศอ.ฟั งข้อเท็จจริ งแล้ววินิจฉัยยกฟ้ องจําเลยทังสี ดังนี ในส่วนของ
ล.๓ และล.๔ นัน ศต.สังมีมูลแล้วจึงเด็ดขาดตาม ม.๑๗๐ ว.๑ ศอ.จึ ง
ไม่มีอํานาจยกฟ้ อง ล.๓ และล.๔

แก้ฟ้อง มาตรา ๑๖๓ และ ๑๖๔
หลักการแก้ไขหรือเพิมเติมฟ้ อง
 ๑. ต้องทําเป็ นคําร้อง
ั ควร
 ๒. ต้องมีเหตุอน
 ๓. ต้องยื นก่อนมีคําพิพากษาศาลชันต้น
 ๔. ต้องไม่ทําให้จําเลยเสี ยเปรียบในการต่อสูค้ ดี
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ข้อสังเกต
๑. ฟ้ องทีจะขอแก้ได้ตอ้ งครบองค์ประกอบความผิด มิฉะนันถือว่า
ไม่มีเหตุอนั ควร (ฎ.๒๒๘๑/๓๔)
๒. คดีแพ่งเกียวเนื องกับคดีอาญา ถือเป็ นคดีอาญา แม้จะแก้ในส่วนแพ่ง
เช่นแก้ในส่วนทีขอให้จําเลยคื นหรื อใช้ราคาทรัพย์ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ตาม
ป.วิอาญา (ฎ.๓๒๒๔/๒๔)

********

๓. แก้ / เพิมเติมฐานความผิ ดได้ แต่เพิมจําเลยไม่ได้ (ฎ.๑๑๕/๑๑)
๔. แก้ไขเพิมเติมข้อหา หากอัยการเป็ นโจทก์ตอ้ งดูว่ามีการสอบสวนข้อหาที
จะขอแก้หรื อไม่

ฎ.๘๐๑/๕๑ อัยการฟ้ องทําร้ายร่างกายตาม ม.๒๙๕ สืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว
โจทก์ขอแก้ฟ้องโดยอ้างว่าปรากฏในชันพิจารณาว่าผูเ้ สียหายบาดเจ็บเกิน
๒๐ วัน ขอแก้เป็ นสาหัสตาม ม.๒๙๗ จากคําร้องชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเรือง
สาหัสเพิงปรากฏในชันพิจารณา จึงไม่มีการสอบสวนมาก่อน ต้องห้ามฟ้ อง
ตาม ม.๑๒๐ จึงให้ยกคําร้อง
*******
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ฎ.๙๙๓/๒๑ ฟ้องประมาทสาหัส ต่อมาระหว่างพิจารณาตาย พนักงาน

สอบสวนแจ้งข้อหาเพิ มเติ มแล้ว จึงมีอาํ นาจขอแก้ไขเพิมเติมฟ้องได้
ฎ.๔๓๐๘/๔๗ ผู เ้ สียหายร้องทุกข์วา่ ยักยอก พนักสอบสวนสอบสวนแล้ว

เห็ นควรสังฟ้องยักยอก แต่อยั การเห็ นว่าเป็ นฉ้อโกง เช่นนี ถื อว่าฉ้อโกงได้มีการ
สอบสวนแล้วเพราะเป็ นเรื องการปรับบทกฎหมายกับการกระทําของจําเลย
*******

๕.แก้ฟ้องได้แม้หากแก้แล้วจะทําให้เกินอํานาจของศาลชันต้น
ฎ๙๙๓/๒๗ ฟ้ องฐานขับรถโดยประมาทสาหัสต่อศาลแขวง ระหว่างพิจารณา



ผูเ้ สี ยหายตายและมีการสอบสวนเพิมเติมแล้วจึงแก้ไขเพิมเติมฟ้ องได้
ส่วนเมืออนุ ญาตแล้วจะเกินอํานาจของศาลแขวงทีจะพิจารณาพิพากษา
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เมืออนุ ญาตแล้วก็จําหน่ ายคดีให้โจทก์
ไปฟ้ องใหม่ยงั ศาลทีมีอํานาจได้
 ๖. ถ้าแก้ก่อนจําเลยยื นคําให้การ หรื อแก้ในชันไต่สวนมูลฟ้ องจะไม่มี
ปั ญหาเรืองจําเลยเสียเปรียบ (ฎ.๒๙๐๒/๔๗) ******
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๗. เมือยืนคําร้องแล้วศาลต้องสัง หากไม่สงถื
ั อว่าไม่ปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องตาม
กระบวนพิจารณา ศาลสูงยกคําพิพากษาแล้วให้สงใหม่
ั ตามรูปคดี
ตาม ม.๒๐๘(๒) (ฎ.๒๐๐๘/๓๘)
 ข้อสังเกต บางกรณี ถือว่าสังอนุ ญาตให้แก้ฟ้องโดยปริยายแล้ว

ฎ.๓๕๙๓/๒๕ โจทก์ขอแก้ชือผูเ้ สียหาย ศาลชันต้นสังในคําร้องว่า “สําเนาให้
จําเลย ศาลจะสังคําร้องในคําพิพากษา” และในคําพิพากษาก็ไม่ได้สงั แต่
ในคําพิพากษาปรากฏว่าใช้ชือผูเ้ สียหายตามทีโจทก์ขอแก้ ถือว่าอนุ ญาต
ให้แก้ฟ้องแล้วโดยปริยาย *****

๘. แก้คําให้การก็ตอ้ งมีเหตุอนั ควรด้วย มิใช่เป็ นไปตามอําเภอใจ
(ฎ.๑๕๐๙/๕๑)
(ฎ.๓๓๕/๕๙ แก้เพือจะให้มีการสื บพยาน / เพือเป็ นการประวิงคดี )
๙. ต้องยืนก่อนมีคําพิพากษาศาลชันต้น (ม.๑๖๓ ว.๑)
๙.๑ แม้สืบพยานเสร็จและนัดฟั งคําพิพากษาแล้ว แต่ยงั ไม่อ่านก็ยงั อยู่ใน
ระยะเวลาทีจะขอแก้ไขเพิมเติมฟ้ องได้ (ฎ.๔๙๔/๙๑ , ๒๗๑๔/๒๖)

****
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๙.๒ ถ้าจําเลยยืนคําร้องขอแก้ไขเพิมเติมคําให้การในชันอุทธรณ์ / ฎีกา
แม้จะแก้ไม่ได้ ถ้าแก้จากปฏิเสธเป็ นรับสารภาพ ถือว่าเป็ นการที จําเลย
ยอมรับข้อเท็ จจริงโดยไม่โต้แย้งข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยกระทํา
ผิดตามฟ้ อง จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยอีกแล้วว่าจําเลยกระทําความผิ ด
หรือไม่ (ฎ.๗๕๓๑/๔๖, ๔๙๔/๔๙, ๘๗๒๐/๕๘) ***

ฎ.๗๕๓๑/๔๖ จําเลยยื นฎี กาว่าไม่ได้กระทําความผิ ดและขอให้ลดโทษ ต่อมายื น

คําร้องขอให้การรับสารภาพในชันฎีกา ซึงไม่สามารถทําได้เพราะต้องทําก่อน ศต.มี
คําพิพากษาตาม ม.๑๖๓ ว.๒ และไม่ถือว่าเป็ นการถอนฎีกาตาม ม.๒๐๒ ประกอบ
ม.๒๒๕ เพราะยังติดใจประเด็ นลดโทษอยู่ และไม่ถือเป็ นการแก้ฎีกาด้วยการสละ
ประเด็นเพราะพ้นเวลาตาม ม.๒๑๖ แต่เป็ นการทีจําเลยยอมรับข้อเท็ จจริงโดยไม่
โต้แย้งข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้ อง จึงไม่มีประเด็ นต้อง
วินิจฉัยอีกแล้วว่าจําเลยกระทําความผิด **
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สรุป จากฎี กา

๐ การแก้คาํ ให้การต้องทําก่อนศาลชันต้นมีคาํ พิพากษา ม.๑๖๓ ว.๒
๐ การถอนฎีกาตาม ม.๒๐๒ หากมีหลายประเด็น ประเด็นทีไม่ถอนต้องพิจารณา
๐ การแก้ฎีกาตาม ม.๒๑๖ ต้องทําภายในระยะเวลายืนฎีกา แต่มี ฎ.๕๙๔/๔๙
ถ้าแก้โดยไม่ได้เพิมเติมประเด็นใหม่ทําได้แม้จะพ้นระเวลาฎีกา
๐ การรับสารภาพในชันฎีกาเป็ นการทีจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้ง
ข้อทีศาลล่างพิพากษาว่าจําเลยทําผิ ด *

๑๐ การขอให้รวมสํานวนไม่ถือว่าเป็ นการแก้ฟ้อง
ฎ.๒๒๕๔-๖/๔๒ ฟ้ องสามสํานวน โดยไม่มีการขอให้นบั โทษต่อ ต่อมาขอ
รวมสํานวนก็เพือประโยชน์ในการนํ าสืบพยานชุดเดียวกัน ถือไม่ได้ว่า
เป็ นการขอแก้ฟ้องทํานองให้นบั โทษต่อ จึงนับโทษต่อไม่ได้

+++++++ ( จบครังที๒ ) ++++++++
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