๕. ถ้าถามแล้วจําเลยจะหาทนายเอง หากต่อมาไม่ตงมา
ั และไม่ขอให้ตงให้
ั
แสดงว่าจําเลยไม่ประสงค์จะให้มีทนาย ถือว่าชอบ (ฎ.๒๐๖๙/๔๑,

๑๒๖๐/๑๔)
๖. ถ้าถามแล้วจําเลยจะหาทนายเอง แต่ถึงวันนัดหาไม่ได้จึงขอให้ศาลตังให้
ศาลต้องตังให้ (ฎ.๒๒๐๖/๒๐)
๗.การสอบถาม / การตังทนายให้ เป็ นปั ญหาเกียวด้วยความสงบฯ และเป็ น
ความบกพร่องของ ศต. ทีศาลสูงจะต้องยกย้อน แต่ถา้ ยกย้อนแล้ว
จะทําให้จําเลยเสียสิทธิในฐานะนักโทษเด็ ดขาดทีได้รบั ไปบ้างแล้ว
ศาลฎีกาไม่ยกย้อน

ฎ. ๓๒๗๙/๕๐ จําเลยมี ๒ คน โทษประหาร ศต.สอบถามเรื องทนายแล้ว

จล.ที๑ไม่ตอ้ งการ แต่ศาลก็ขอแรงทนายให้ หลังจากนันมีการตังทนายให้
จล.ที ๒ เพียงคนเดียวแล้วมีการดําเนิ นคดี ต่อไปจนพิพากษา โจทก์อุทธรณ์
ศอ.๕ เพิมลงโทษฐานจําหน่ ายฝิ นอีกกระทง จล.๑ ไม่ฎีกา แต่ จล.๒ ฎี กา
ศก.วินิจฉัยว่า จล.๒ ทําผิดร่วมกับ จล.๑ เมือเป็ นพยานชุดเดียวกัน การทํา
หน้าทีของทนายจล.๒ มีผลดูแลคดีของ จล.๑ ด้วยในตัว ดังนี จล.๑ จะมีทนาย
หรื อไม่ ไม่มีผลเปลียนแปลงผลคดี และจล.๑ได้สิทธิจากนักโทษเด็ดขาดไปแล้ว
๒ปี จึงไม่ยอ้ น
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ฎ.๕๗๖๔/๕๐ จําเลยมี พ.ทําหน้าทีทนายความโดยไม่ปรากฏใบแต่งทนาย

แต่ พ. ก็ดําเนิ นการในฐานะทนายของจําเลยจนศต.พิพากษา ภายหลัง
ศอ.ให้จําเลยจัดทําใบแต่งให้เสียให้ถกู ต้อง แต่จําเลยแถลงไม่ประสงค์
จะแต่งทนายเนื องจากต้องการรับสารภาพ แสดงว่าการดําเนิ นกระบวน
พิจารณาจําเลยไม่เสียเปรียบ จึงไม่ยกย้อน

 ๗.ในชันสอบสวน ม.๑๓๔/๑ ว.๑ คดีโทษประหาร / ผู ต้ อ้ งหาอายุไม่เกิน ๑๘

ก่อนถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู ต้ อ้ งหาว่ามีทนายหรื อไม่
ถ้าไม่มีให้รฐั จัดหาให้ แต่ใน ม.๑๓๔/๔ วรรคท้าย ...” จะรับฟั งเป็ นพยาน
หลักฐาน ในการพิสูจน์ความผิดของผูน้ ันไม่ได้ “
+++จึงไม่ทําให้การสอบสวนไม่ชอบ
๘. คํารับของจําเลยเรืองเพิมโทษแม้จะก่อนถามเรืองทนายความเป็ นคนละส่วน
กับกรณีความผิดทีจําเลยถูกฟ้ องร้อง ไม่เกียวกับ ม๑๗๓ แม้จําเลยจะให้การ
ก่อนสอบถามเรืองทนายความก็ไม่เสียไปจึงรับฟั งเพือเพิมโทษจําเลยได้

(ฎ.๘๗๑/๐๙ ญ.)
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การตรวจพยานหลักฐาน มาตรา ๑๗๓/๑ และ๑๗๓/๒
 การตรวจพยานหลักฐาน

๑. มีเฉพาะทีจําเลยให้การปฏิ เสธ หรือไม่ให้การ
๒. เพือความรวดเร็ ว / ต่อเนื อง / เป็ นธรรม
๓. ต้องแจ้งวันนัดให้ค่คู วามทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ วัน
๔. โจทก์ตอ้ งมา มิฉะนันถูกยกฟ้ องเพราะขาดนัด ( ม.๑๗๓/๒ ว.๑ ตอนท้าย
ให้นํา ม.๑๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ( เคยออก เนฯ แล้ว)



๕. หลังตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดสื บพยานแล้ว
หากมีความจําเป็ นเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะให้
มีการสืบพยานล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดตาม ม.๑๗๓/๒ ว.๒ ได้
แต่ตอ้ งสืบต่อหน้าจําเลย
( เป็ นคนละกรณี กบั มาตรา ๒๓๗ ทวิ )

3

มาตรา ๑๗๔ โจทก์สืบก่อน

๑. คดีอาญาต้องสืบพยานโจทก์ก่อน จะให้จําเลยนํ าสื บก่อนไม่ได้

ฎ.๑๒๗/๐๓ ต่างคนต่างทําร้าย / ต่างคนต่างฟ้ อง / ศาลสังรวม แต่
จะสื บทีละข้างจนเสร็จไม่ได้
๒. คดี ขอคืนของกลาง / ขอให้ริบทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการ
ไม่อยู่ในบังคับ ม.๑๗๔ ผูร้ อ้ ง / ผูค้ ดั ค้านแล้วแต่กรณี นําสืบก่อน

(ฎ.๑๘๔/๒๔, ๘๘๔๔/๒๓)

๓. ขอนับโทษต่อจากคดีในศาลเดียวกัน โจทก์ก็มีหน้าทีนํ าสืบ
ไม่ใช่เรืองทีศาลรับรูเ้ อง (ฎ.๗๒๖๒/๔๖)
๔. ศาลไม่สามารถนํ าคําเบิกความของจําเลยทีตอบคําถามค้านของโจทก์
มาฟั งเพือลงโทษจําเลยได้ โจทก์สืบไม่ครบก็เอามาเติมเต็ มไม่ได้
ฎ.๕๔๘๕/๓๙ โจทก์ไม่ได้นําสื บว่าอาวุธปื นนันไม่มีทะเบียน แม้จําเลย

จะตอบคําถามค้านโจทก์ว่าอาวุธปื นทีใช้ยิงไม่มีทะเบียน ก็ลงโทษ
ฐานมีอาวุธปื นไม่มีทะเบียนไม่ได้ เพราะไม่ใช่การรับสารภาพ
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ข้อสังเกต

+++ หากจําเลยแถลงยอมรับข้อเท็จจริง และศาลได้จดไว้ในรายงานฯ
ถือว่าจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามทีโจทก์บรรยายฟ้ องแล้ว
ศาลรับฟั งได้โดยโจทก์ไม่ตอ้ งนําสืบ (ฎ. ๓๐๔๐/๓๕)

เรียกสํานวนการสอบสวนจากอัยการ (มาตรา ๑๗๕)
๑. มาตรา ๑๗๑ วรรค ๑ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวน และการพิจารณา
มาใช้ในชันไต่สวนมูลฟ้ องโดยอนุโลม โดยยกเว้น ม.๑๗๕ แต่ศาลก็เรี ยกได้
ฎ.๑๒๘/๘๗ ในชันไต่สวนมูลฟ้ อง ศาลมีอาํ นาจเรียกสํานวนการสอบสวนมา
ประกอบคดีได้
 หมายเหตุ การยกเว้น ม.๑๗๕ เลยทําให้ศาลเรี ยกได้เสมอไม่ตอ้ งรอให้
สืบโจทก์เสร็จ
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๒. เป็ นอํานาจของทุกชันศาล
๓. การเรี ยกสํานวนการสอบสวน ไม่ใช่การพิจารณาและการสืบพยาน
จึงไม่ตอ้ งทําต่อหน้าจําเลย (ฎ.๕๒๓๙/๔๗)

จําเลยรับสารภาพ ( มาตรา ๑๗๖ )


มาตรา ๑๗๖
๑. ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้ อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ
พยานหลักฐานต่อไปก็ได้

+++ เป็ นดุลยพินิจ (ฎ.๒๙๔๔/๔๔)

ฎ.๗๙๕๐/๔๙ ม.๑๗๖ มิได้หมายความว่าเมือจําเลยให้การรับสารภาพแล้ว
ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจําเลยเสมอไป ถ้าเห็ นว่าไม่ผิดย่อมยกฟ้ อง
ตาม ม.๑๘๕ ได้ หรือเห็นควรให้มีการสื บพยานก่อนก็ได้โดยเป็ นอํานาจ
ของศาลทีจะสังได้และทุกชันศาล (ฎ.วางหลัก)
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๐๐ ถ้าศาลไม่สงสื
ั บก็ตอ้ งถื อว่าข้อเท็ จจริงยุตแิ ล้วว่าจําเลยกระทําความผิด
ฎ.๒๗๗๕/๔๘ และ๔๘๔/๔๙ เมื อจําเลยให้การรับสารภาพและศาลสังสื บเสาะ
ซึงวัตถุประสงค์ของการสื บเสาะเพื อใช้ประกอบดุลยพินิจในการกําหนดโทษเท่านัน
จึงไม่สามารถนําข้อเท็จจริ งทีได้จากรายงานการสื บเสาะมายกฟ้องได้

ฎ.๑๙๕๗/๑๕ ญ. เมือรับสารภาพต้องถือว่าข้อเท็จจริงยุติตามคํารับ แม้
ในคดีนนจะมี
ั
จาํ เลยอืนปฏิเสธและศาลไม่ได้สงแยกฟ้
ั
องแล้วทางนํ าสืบ
ได้ความว่าผิ ดฐานอืนก็ตอ้ งพิพากษาลงโทษตามฟ้ องทีรับสารภาพ

๐๐ คํารับสารภาพต้องชัดเจนว่ารับฐานใด หากไม่ชดั เจนเป็ นหน้าทีของศาลชันต้น
ทีจะต้องถามให้ชดั เจน

ฎ.๗๗๓๕/๕๗ โจทก์ฟ้องลักทรัพย์หรือรับของโจร ศต.อ่านและอธิบายฟ้องให้
จําเลยฟัง จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้ อง เป็ นกรณี ที ศต. มิได้สอบถาม
คําให้การของจําเลยให้ชดั เจนว่าจําเลยจะให้การรับสารภาพในข้อหาใดข้อหาหนึ ง
จึงเป็ นการดําเนิ นกระบวนพิจารณาทีไม่ชอบด้วย ป.วิอาญา ม.๑๗๒ ว.๒
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๐๐ ต้องรับสารภาพจริง ๆ

ฎ.๑๓๑๘/๒๓ จําเลยให้การว่าความจริ งลูกระเบิดไม่ใช่ของจําเลย แต่เพื อไม่ยุง่ ยาก
แก่คดีจึงขอรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ดังนี ไม่ใช่คํารับสารภาพตามฟ้ อง

ฎ.๑๓๕๑๖/๕๓ รับสารภาพแต่แถลงข้อเท็จจริงว่าไม่มีเจตนา ฟังไม่ได้วา่
รับสารภาพ
 ๐๐ รับสารภาพแต่มีคาํ แถลงเพิมเติมว่าทําไปโดยรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ ถื อว่า
รับสารภาพ ส่วนคําแถลงเป็ นการขอบรรเทาโทษ / ลดโทษไม่ใช่การปฏิเสธว่า
ไม่มีเจตนา (ฎ.๒๒๗๔/๒๕)



๒. คํารับสารภาพ ตัวบทใช้คาํ ว่า “รับสารภาพตามฟ้ อง”
๒.๑ รับสารภาพตามฟ้ อง
๒.๒ รับสารภาพตลอดข้อหา
๒.๓ รับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามฟ้ อง

รับสารภาพตามฟ้ อง ถื อว่ารับทุกอย่างทีอยูใ่ นคําฟ้อง ทังข้อหาและ อื น ๆ

(ฎ.๕๒๔๘/๔๖ ญ. และ ๕๗๙/๖๒ ) แต่มี ฎ.๑๕๗๑๙/๕๗ ทีไม่ถือว่า
รับว่าเป็ นจําเลยเดียวกัน
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๓. กรณีจําเลยยื นคําให้การ ๒ ครังไม่เหมือนกัน

ฎ.๒๐๓๘/๓๘ ให้ศาลสอบถามจําเลยว่าจะให้การอย่างไร



๔. ข้อยกเว้นทีต้องสื บประกอบ ... ความผิดอัตราโทษขันตําจําคุกตังแต่ ๕ ปี ขึน
ไปหรือโทษสถานหนักกว่า
๔.๑ ไม่ตอ้ งคํานึ งโทษขันสูง (ฎ.๑๒๑๔/๒๙)
๔.๒ หากมีหลายข้อหา ดูเป็ นรายฐานความผิดว่าฐานนันว่าขันตํา ๕ปี หรื อไม่
๔.๓ จําเลยเป็ นเด็ก / เยาวชน ซึง ป.อาญา ม.๗๕ และ๗๖ ให้ลดมาตราส่วนโทษก็
ดูโทษเต็มก่อนลด

ฎ.๙๔/๓๘ ฟ้องจําเลยอายุ ๑๖ ปี อัตราโทษจําคุกอย่างตําตังแต่ ๕ ปี แต่ ป.อาญา ม.๗๕
ต้องลดมาตราส่วนโทษกึงหนึ ง ก็ยงั ต้องสื บประกอบ
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ฎ.๗๒๐๗/๓๙ จําเลยอายุ ๑๗ ปี ตาม ม.๗๖ ถ้าศาลเห็ นสมควรจะลดมาตราส่วน
โทษให้ซึงเป็ นดุลยพินิจ ก็จะสื บประกอบ ต้องดูโทษเต็มตามกฎหมาย
๔.๔ พยายาม / สนับสนุน ตาม ป.อาญา ม.๘๐ และ ๘๖ รับโทษ ๒ ใน ๓
จะสื บประกอบหรื อไม่ ต้องคํานวณลดระวางโทษก่อนด้วย

ฎ.๕๒๙/๙๖ พยายามกระทําความผิดลงโทษได้เพียง ๒ ใน ๓ เมือจําเลย
รับสารภาพจึงไม่ตอ้ งสืบประกอบ ( ตัดสินโทษตามกม.เก่า )

๔.๔ บันดาลโทสะ ตาม ม.๗๒ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าทีกฎหมาย
กําหนดเพียงใดก็ได้ จึงเท่ากับไม่มีโทษจําคุกขันตํา
ฎ.๑๑๘๑๗/๕๖ ฟ้ องฆ่าผูอ้ ืนโดยบันดาลโทสะ ซึงศาลจะลงโทษ
น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้ กรณีจึงไม่มีอตั ราโทษ
จําคุกอย่างตํา เมือจําเลยรับสารภาพจึงไม่ตอ้ งสืบประกอบ
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๔.๖ หากไม่สืบประกอบ เป็ นการดําเนิ นกระบวนพิจารณา
ทีไม่ชอบ ต้องดูว่าเป็ นความบกพร่องของใคร
๔.๖.๑ ถ้าโจทก์แถลงว่าไม่ตดิ ใจสืบ เป็ นความบกพร่องของโจทก์
ทีไม่นําพยานมาสืบ ศาลต้องยกฟ้ อง (ฎ.๕๙๑/๓๖)
๔.๖.๒ ถ้าศาลไม่สงให้
ั สืบโดยทีโจทก์ไม่ได้แถลง เป็ นความบกพร่อง
ของศาล ศาลสูงยกฟ้ องไม่ได้ ต้องยกคําพิพากษาศาลชันต้น
(ยกย้อน) (ฎ.๙๔๗/๓๓)

๔.๗ พยานทีสืบประกอบต้องมีทีมาเป็ นอิสระจากคํารับสารภาพ หากมีเพียง
คํารับในชันสอบสวนก็ถือว่ายังไม่เป็ นทีพอใจ (ฎ.๘๕๘/๔๗)
๔.๘ หากศาลพิพากษาลงโทษ จําเลยอุทธรณ์เรืองการรับฟั งพยานหลักฐาน
ว่ายังไม่พอใจทีจะรับฟั งได้ว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้ อง หรือโจทก์
สืบไม่สมได้ แต่จะอุทธรณ์ว่าไม่ได้กระทําความผิดไม่ได้เพราะเป็ นการ
อุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็ จจริงทีขัดกับคําให้การรับสารภาพ หรือเป็ นการ
ยกข้อเท็จจริงขึนใหม่ในชันอุทธรณ์ตอ้ งห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิแพ่ง ม.๒๒๕
ว.๑ ประกอบ ป.วิอาญา ม.๑๕ ( ฎ.๑๓/๖๐ )
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กรณีสังให้แยกฟ้ องจําเลยทีปฏิเสธ ม.๑๗๖ ว.๒
มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง

๑. มีจําเลยหลายคน
๒. จําเลยบางคนรับสารภาพ
๓. ศาลเห็ นสมควร ( ดุลยพินิจ )
๔. สังจําหน่ ายคดีจําเลยทีปฏิเสธ เพือให้โจทก์ฟ้องเป็ นคดีใหม่ภายใน
เวลาทีศาลกําหนด (ก็ได้)

xii

 ๑. โจทก์ตอ้ งฟ้ องตามข้อหาเดิมเท่านัน จะฟ้ องข้อหาอืนไม่ได้

(ฎ.๘๓๑/๐๒)
 ๒. เมื อสังให้แยกฟ้ องแล้ว คําขออื นในคดี เดิ มย่อมตกไป ต้องขอ

ในคดี ใหม่ดว้ ย เช่น นับโทษต่อ เพิมโทษ ริบของกลาง

(ฎ.๔๑๙๐/๒๙)
 ๓. ในทางกลับกัน

หากมี คดีใดขอให้นบั โทษจําเลยต่อจากคดี เดิ ม ดังนี
เมือแยกฟ้ องเป็ นคดี ใหม่แล้วก็ตอ้ งขอแก้ฟ้องเพือขอให้นบั โทษต่อ
xi
จากคดีใหม่แทนด้วย (ฎ.๑๖๔๓/๑๔)
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๔. คดีใหม่ตอ้ งยื นบัญชีระบุพยานใหม่ดว้ ย ทําเหมือนกับฟ้ องคดี ใหม่ทวไป
ั
ฎ.๓๓๘๙/๒๒ ศาลสังให้แยกฟ้ อง การฟ้ องใหม่โจทก์ตอ้ งยืนบัญชีระบุพยาน
ใหม่ดว้ ย แต่เพือประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม ศาลรับฟั งพยานทีระบุไว้ใน
คดีเดิมได้ตาม ป.วิอาญา ม.๑๕ ประกอบ ป.วิแพ่ง ม.๘๗ (๒)
๕. แยกฟ้ องแล้วจะนํ าเหตุลกั ษณะคดีตาม ม.๒๑๓ *มาใช้ไม่ได้

x

เพราะเป็ นจําเลยคนละคดีกนั แล้ว (ฎ.๑๐๔๐/๑๖)

 ๖. หากคดี เดิมมีการสื บพยานไปบ้างแล้ว หากเป็ นการสื บต่อหน้าจําเลย

ทีแยกมาฟ้ องแล้ว นํ ามาใช้ได้โดยถือว่าเป็ นการพิ จารณาและสื บพยาน
โดยเปิ ดเผยต่อหน้าจําเลยแล้ว ( ฎ.๑๔๕๗/๓๑)

IX
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ข้อสังเกต

๑.คดี ยาเสพติ ดตาม พ.ร.บ.วิ.ยาเสพติดฯ ม.๑๓ จะสื บประกอบโทษจําคุตลอดชีวิต
หรื อโทษสถานทีหนักกว่านัน
 ๒. ต้องรับสารภาพตามข้อหาทีฟ้ องเท่านัน จะรับฐานอืนไม่ได้ แม้จะไม่ใช่ขอ้ หา
ทีต่างในสาระสําคัญก็ตาม


ฎ.๕๖๖๖/๔๕ ฟ้ อง ล.๑ ลักทรัพย์ ล.๒ และ ล.๓ รับของโจร แต่ ล.๒ และ ล.๓
รับสารภาพลักทรัพย์ เมือโจทก์ไม่สืบต้องยกฟ้ อง และนํา ม.๑๙๒ ว.๓ มาใช้ไม่ได้

VIII

การอ่านคําพิพากษาหรือคําสัง
มาตรา ๑๘๒ วรรค ๒ ให้อา่ นคําพิพากษาหรื อคําสังในศาลโดยเปิ ดเผย

ในวันเสร็จการพิจารณา หรื อภายใน ๓ วันนับแต่วนั เสร็ จคดี ถ้ามีเหตุสมควร
จะเลื อนไปอ่านวันอืนก็ได้ แต่ตอ้ งจดรายงานเหตุไว้
๑. อ่านแล้วมีผลทันที แม้จะอ่านใหม่ก็ไม่กระทบกับการอ่านทีชอบแล้ว

ฎ.๒๗๖/๐๕ ญ.ออกหมายจับจําเลยมาฟังเกิน ๑ เดื อนแล้วไม่ได้ตวั จึงอ่านให้โจทก์ฟงั
ถื อว่าอ่านให้จาํ เลยฟังโดยชอบแล้ว แม้จะได้อา่ นให้จาํ เลยฟังเมื อได้ตวั มาหลังจาก
อ่านครังแรก ๕ เดื อน ก็เป็ นเพียงให้จําเลยทราบ หาเป็ นการยืดอายุฎีกาไม่ VII
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 ๒. ไม่จําต้องอ่านให้จําเลยฟั งพร้อมกันทุกคน เมืออ่านให้จําเลยคนใดฟั งแล้ว

จะมีผลกับจําเลยคนนันจะต้องยื นอุทธรณ์ภายใน ๑ เดื อน (ฎ.๖๘๘/๒๖)
 ๓. แม้ไม่ใช่วน
ั นัดฟั ง แต่เมือเสร็ จการพิจารณาแล้วอ่านได้เลย

ฎ.๖๙๖๙/๔๖ ศต.นัดฟั งคําพิพากษา ศอ. เมืออ่านให้ฟังแล้วปรากฏว่า ศอ.ยกคํา
พิพากษาของ ศต. ให้ ศต.นัดฟั งคําพิพากษาใหม่และดําเนิ นการต่อไป ศต.จึง
อ่านคําพิพากษาของศต.ให้โจทก์และจําเลยฟั งต่อเนื องกันไปเลย ดังนี ถือว่าอ่าน

VI

โดยชอบตาม ม๑๘๒ ว.๒

 ๔. แม้ กม.จะให้อ่านให้ค่ค
ู วามฟั ง แต่ในส่วนของจําเลยต้องอ่านให้ตวั จําเลย

และไม่จําต้องอ่านให้ทนายจําเลยฟั งด้วย (คร.๓๐๗๒/๔๖)
 ๕. หากจําเลยไม่มาฟั งจนศาลออกหมายจับเพือให้มาฟั งแล้ว ไม่จําต้อง

แจ้งวันนัดอ่านให้จําเลยทราบอีก โดยหากออกหมายจับครบ ๑ เดื อนแล้ว
ยังจับตัวไม่ได้ ศาลก็อ่านลับหลังได้ (ฎ.๖๐/๒๘)

V
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การทําคําพิพากษา มาตรา ๑๘๔
มาตรา ๑๘๔

๑. การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก
๒. หากหาเสี ยงข้างมากไม่ได้ให้ผูท้ ีเห็นเป็ นผลร้ายแก่จําเลยมากกว่ายอมเห็นด้วย

ฎ.๖๙๘๘/๔๙ องค์คณะมี ๒ คน จึงหาเสียงข้างมากไม่ได้ แต่คาํ พิพากษา
พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดและลงโทษ และมีความเห็ นแย้งว่าจําเลย
ไม่มีความผิดและควรยกฟ้อง แสดงว่าถื อเอาความเห็ นของผู ท้ ีมีความเห็ น
เป็ นผลร้ายกับจําเลยมากกว่า ขัดต่อ ม.๑๘๔

IV

ผลของคําพิพากษา มาตรา ๑๘๕
กรณี ให้ศาลยกฟ้ อง
๑. จําเลยไม่ได้กระทําความผิด
 ๒. การกระของจําเลยไม่เป็ นความผิ ด
 ๓. คดี ขาดอายุความ




๔. มีเหตุตาม กม.ทีจําเลยไม่ควรต้องรับโทษ

III
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กรณี ให้ศาลลงโทษจําเลยตามความผิ ด
๑. จําเลยได้กระทําความผิด
๒. ไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย

ฎ.๘๐๔๖/๔๒ เหตุต่าง ๆ ทีศาลจะยกฟ้ องนัน ศาลสามารถหยิบยกขึนวินิจฉัย
เองได้โดยทีจําเลยมิตอ้ งยกขึนเป็ นข้อต่อสู ้

ฎ.๓๔๖๘/๕๓ จะนํ าข้อเท็จริงจากรายงานการสืบเสาะ*มาเป็ นเหตุเพือ
II

ยกฟ้ องไม่ได้

ข้อสังเกต

๑. ข้อหาทียุติตามคําพิพากษาศาลชันต้น หากคดีขึนศาลสูง แล้ว
ศาลสูงเห็นว่าเป็ นข้อเท็จจริงอันเกียวพันกัน และการกระทําของจําเลย
ไม่เป็ นความผิ ด ศาลสูงก็ยกฟ้ องได้ (ฎ.๗๙๔๑/๕๑)
++++ ไม่รวมในชันไต่สวนมูลฟ้ องทีศาลสังมีมูลแล้วเด็ดขาดตาม ม.๑๗๐

I
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๒. คดีทีต้องห้ามอุทธรณ์ / ฎีกา หรือต้องห้ามอุทธรณ์ / ฎีกาข้อเท็จจริง
หากสํานวนขึนมาศาลสูง แล้วศาลสูงเห็ นว่า ศาลล่างลงโทษหนักไป
ศาลสูงก็มีอํานาจลงโทษตามทีเหมาะสมได้ตาม ม.๑๘๕ ว.๒ ประกอบ
ม.๒๑๕ และ ม.๒๒๕ (ฎ.๗๑๒๓/๕๓, ๒๐๒๕/๔๑)
 ๓. แม้ ม.๑๘๕ จะบัญญัติให้ศาลยกเหตุต่าง ๆ ขึนมายกฟ้ อง แต่ตามแนวฎีกา
ศาลยกเหตุในการลดโทษ หรือบรรเทาโทษได้ดว้ ย


รายละเอียดในคําพิพากษา มาตรา ๑๘๖
มาตรา ๑๘๖ (๖) คําพิพากษาต้องมีเหตุผลในการตัดสิ นทังปัญหาข้อเท็จจริ ง

และข้อกฎหมาย
มาตรา ๑๘๖ (๙) คําวินิจฉัยเรื องของกลาง หรื อในเรื องฟ้องทางแพ่ง

ฎ.๔๓๗๙/๕๔ ศาลพิพากษาลดโทษให้จาํ เลยกึงหนึ งโดยไม่ได้ระบุเหตุบรรเทาโทษ
ตาม ป.อาญา ม.๗๘ ว.๒ จึงไม่ชอบตาม ม.๑๘๖ (๖)
ฎ.๒๘๖/๕๔ โจทก์มีคาํ ขอให้ริบของกลาง ศต.พิพากษามีวา่ .. “คําขออืนให้ยก”
แม้จะเข้าใจว่ายกคําขอริ บของกลาง แต่เมื อไม่ให้เหตุผลว่าทําไมไม่ริบจึ งไม่ชอบ
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คําวินิจฉัยเรืองของกลางรวมถึงเรืองการสังคืนของกลางด้วย
และศาลสังคืนได้โดยทีโจทก์ไม่ตอ้ งขอ และไม่เป็ นการพิพากษาเกินคําขอ

ฎ.๑๒๑๗/๕๓ เมือข้อเท็จจริงฟั งได้ว่าอาวุธปื นมีทะเบียน และไม่ได้ใช้
ในการกระทําความผิด แม้โจทก์ไม่ได้ขอให้คืนแก่เจ้าของ ศาลก็
สังคืนของกลางแก่เจ้าของได้ตาม ม.๑๘๖ (๙)

การแก้ไขคําพิพากษา
มาตรา ๑๙๐ ห้ามแก้ไขคําพิพากษา / คําสัง นอกจากแก้ถอ้ ยคําที

เขี ยน / พิมพ์ผิดพลาด
++ห้ามเฉพาะแก้คาํ พิพากษา แต่ถา้ เป็ นการแก้หมายจําคุกคดีถึงทีสุดไม่หา้ ม
ฎ.๕๙๑๗/๔๙ ศาลจําคุกและนับโทษต่อรวมแล้วเกิน ๒๐ปี ขัดต่อ ปอ.ม.๙๑(๒)
ศาลย่อมแก้ไขหมายจําคุกเป็ นไม่นบั โทษต่อได้ ไม่เป็ นการแก้ไขเปลียนแปลง
คําพิพากษา เพราะเป็ นเรืองการบังคับคดีทีศาลจะต้องออกหมายจําคุกเมือ
คดีถึงทีสุด
+++++++ จบครังที ๔ +++++++
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