ผลของคําพิพากษา มาตรา ๑๘๕
กรณี ให้ศาลยกฟ้ อง
๑. จําเลยไม่ได้กระทําความผิด
 ๒. การกระของจําเลยไม่เป็ นความผิ ด
 ๓. คดี ขาดอายุความ
 ๔. มีเหตุตาม กม.ทีจําเลยไม่ควรต้องรับโทษ
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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
ยกฟ้ องไม่ได้
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ข้อสังเกต

๑. ข้อหาทียุติตามคําพิพากษาศาลชันต้น หากคดีขึนศาลสูง แล้ว
ศาลสูงเห็นว่าเป็ นข้อเท็จจริงอันเกียวพันกัน และการกระทําของจําเลย
ไม่เป็ นความผิ ด ศาลสูงก็ยกฟ้ องได้ (ฎ.๗๙๔๑/๕๑)
++++ ไม่รวมในชันไต่สวนมูลฟ้ องทีศาลสังมีมูลแล้วเด็ดขาดตาม ม.๑๗๐
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๒. คดีทีต้องห้ามอุทธรณ์ / ฎีกา หรือต้องห้ามอุทธรณ์ / ฎีกาข้อเท็จจริง
หากสํานวนขึนมาศาลสูง แล้วศาลสูงเห็นว่า ศาลล่างลงโทษหนักไป
ศาลสูงก็มีอํานาจลงโทษตามทีเหมาะสมได้ตาม ม.๑๘๕ ว.๒ ประกอบ
ม.๒๑๕ และ ม.๒๒๕ (ฎ.๗๑๒๓/๕๓, ๒๐๒๕/๔๑)
 ๓. แม้ ม.๑๘๕ จะบัญญัติให้ศาลยกเหตุต่าง ๆ ขึ นมายกฟ้ อง แต่ตามแนวฎีกา
ศาลยกเหตุในการลดโทษ หรือบรรเทาโทษได้ดว้ ย
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2

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

161



คําวินิจฉัยเรืองของกลางรวมถึงเรืองการสังคืนของกลางด้วย
และศาลสังคืนได้โดยทีโจทก์ไม่ตอ้ งขอ และไม่เป็ นการพิพากษาเกินคําขอ

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

162

3

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
163

คําพิพากษาต้องไม่เกินฟ้ อง มาตรา ๑๙๒
มาตรา ๑๙๒ วรรค ๑

๑. ห้ามพิพากษา / สัง เกินคําขอ
๒. ห้ามพิพากษา / สัง ในข้อ(เท็จจริ ง) ทีโจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้ อง
ข้อสังเกต

++ นอกจากใช้กบั ขอให้ลงโทษแล้วยังใช้กบั คําขอต่อเนื องด้วย
++ จะสัมพันธ์กบั ม.๑๕๘(๕) และ (๖)
++ จะสัมพันธ์กบั ม.๑๙๒ วรรค ๔ ด้วย

ฎ.๑๐๗๗/๕๐ ถ้าบรรยายฟ้องแต่ไม่ขอท้ายฟ้องเท่ากับไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
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ฎี กาวางหลัก

ฎ.๔๓๓๗/๕๒ ม.๑๙๒ ว.๑ กําหนดกรอบอํานาจการพิจารณาคดีของศาล หรื อ
การชีขาดคดีไว้ ๒ ประการคื อ ห้ามมิให้พพิ ากษาหรือสังเกินคําขอประการหนึ ง
กับห้ามมิให้พพิ ากษาหรือสังในข้อทีโจทก์มิได้กล่าวมาในฟ้ องอีกประการหนึ ง
ซึงอยูใ่ นบังคับศาลทีจะพิพากษาหรื อสังเกินประการใดไม่ได้ และทังสองประการ
เป็ นเรื องทีโจทก์จะต้องระบุมาในคําฟ้อง
สรุป ในคําฟ้ องต้องมีทงสองอย่
ั
างคือทังบรรยายฟ้ องและขอมาท้ายฟ้ อง
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ข้อสังเกต

ฎ.๘๔๙๙/๖๐ ม.๑๙๒ ว.๑ ใช้ในชันอุทธรณ์ดว้ ย โดยจะต้องพิจารณาประกอบ
ม.๒๑๕ และ๒๑๒

ฎ.๗๐๘๖/๕๙ ฟ้ อง จล.ทังสาม ร่วมกันลักรถซึ งอยู่ในความครอบครองของ ร.
แต่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าจําเลยทังสามให้ ร. ไปเช่าซือแล้วนํามาแลกกับเงิน
๑๐,๐๐๐บาท หาใช่เป็ นการลักทรัพย์จาก ร. แต่เป็ นการใช้ให้ ร.ไปฉ้อโกงผูเ้ สียหาย
จึงเป็ นการเกินคําขอ หรือมิได้กล่าวมาในฟ้ อง ตาม ม.๑๙๒ ว.๑ ต้องยกฟ้ อง
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ฎ.๙๑๔๐/๕๐ ฟ้ องพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตาม ม.๑๘๙ (๔)
ทางพิจารณาได้ความว่าทําให้ผอู ้ ืนกลัว หรือตกใจโดยการขู่เข็ญ ตาม ม.๓๙๒
ก็ลงโทษไม่ได้เพราะเป็ นกรณี ทีโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษตาม ม.๑๙๒ ว.๔

ฎ.๕๗๑๐/๔๑ ฟ้ องวางเพลิงเผาทรัพย์ของผูอ้ ืนตาม ม.๒๑๗และ๒๑๘ ได้ความว่า

1/3

ทรัพย์นนจํ
ั าเลยเป็ นเจ้าของรวม ศาลลง ม.๒๒๐ ว.๒ ทําให้เกิดเพลิ งไหม้
ทรัพย์ของตนเองจนน่ าจะเป็ นอันตรายแก่ผูอ้ ืนไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่ได้กล่าว
มาในฟ้ องตาม ม.๑๙๒ ว.๑ (ไม่ใช่ต่างกันทีเจตนากับประมาท
แต่เจตนาคนละฐานความผิด ม.๒๒๕ทําให้เกิดเพลิ งไหม้โดยประมาท)
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ฎ.๕๒๘๐/๔๐ แต่ถา้ ฟ้ องตาม ม.๒๒๐ แต่ได้ความว่าประมาท

ตาม ม.๒๒๕ ลงได้ ตาม ม.๑๙๒ ว.๓
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มาตรา ๑๙๒ วรรค ๒
มาตรา ๑๙๒ วรรค ๒ ( ต้องดูประกอบวรรค ๓ )

หลัก ข้อเท็จจริงทีบรรยายฟ้ อง กับข้อเท็จจริงทีได้จากทางพิจารณา
ต้องตรงกัน หากแตกต่างกันให้ศาลยกฟ้ อง

ข้อยกเว้น
๑. ข้อแตกต่างนันไม่ใช่ขอ้ สาระสําคัญ
๒. จําเลยมิได้หลงต่อสู ้
๓. ลงโทษตามข้อเท็จจริ งทีได้ความได้

(B)
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ฏ.๔๑๖๖/๕๐ ฟ้ องว่าจําเลยพยายามฆ่า ทางพิจารณาได้ความว่าจําเลยต้องการ
ฆ่าผูอ้ ืนแต่กระทําโดยพลาดต่อผูเ้ สียหาย แม้โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าเป็ นการ
กระทําโดยพลาดมาด้วย ก็ไม่ถือว่าเป็ นข้อเท็ จจริงทีปรากฏในทางพิจารณา
แตกต่างกับข้อเท็จจริงที กล่าวในฟ้ อง ตาม ม.๑๙๒ ว.๒
ฎ.๙๒๔๔/๕๓ กระทําโดยพลาดทําร้ายร่างกาย (วินิจฉัยแนวเดียวกัน )
แต่ ฎ.๙๐๒๔ /๕๐ ฟ้ องว่ากระทําโดยพลาด แทงผูต้ ายแล้วแทงอีก ผูเ้ สี ยหายมากัน
เลยพลาดถูกผูเ้ สี ยหาย แสดงว่าให้ลงโทษกรรมเดี ยว ตาม ม.๙๐ แต่ได้ความว่า
เจตนาฆ่าผูต้ ายแล้วยังทําร้ายผูเ้ สียหายอีก เป็ นเรื องไม่ประสงค์ลงโทษ ตาม ว.๔
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ฎ.๖๒๙๔/๖๐ ฟ้ องจําเลยทําผิ ดคนเดียว ได้ความว่าจําเลยร่วมกับพวกทําผิ ด เป็ น
ข้อแตกต่างในรายละเอียด เมือจําเลยไม่หลงต่อสูล้ งโทษได้ ตาม ม.๑๙๒ ว.๒
ฎ.๗๕๘๓/๖๐ ลักทรัพย์ ได้ความว่าผูค้ รอบครองทรัพย์เป็ นคนอืนก็มิใช่ขอ้ แตกต่าง
ในข้อสาระสําคัญ เมือจําเลยไม่หลงข้อต่อสู ้ ลงโทษได้
ฎ.๘๑๘๕/๖๑ ฟ้ องว่าชิงสร้อยคอทองคําพร้อมพระเครืองเหรียญหลวงพ่อเปิ น
หน้าเสือแต่ทางพิจารณาได้ความว่า ชิงสร้อยแสตนเลสพร้อมพระเครืองเหรียญ
หลวงพ่อเปิ นหน้าเสือ เป็ นเพียงรายละเอียดไม่ใช่ขอ้ สําคัญและจําเลย
ไม่หลงต่อสูล้ งได้ตาม ว.๒
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ฎ.๙๔๒๕/๕๙ ฟ้ องลักทรัพย์ของคนหนึ ง ได้ความลักทรัพย์เดียวกันแต่
เป็ นของอีกคนก็ตามแต่ก็เป็ นของผูอ้ ืน เมือ กม.มิได้บงั คับเด็ดขาด
ว่าต้องระบุชือเจ้าของทรัพย์เสมอไป ข้อแตกต่างจึงเป็ นการต่างใน
รายละเอียดมิใช่ขอ้ แตกต่างในข้อสาระสําคัญ เมือจําเลยไม่ได้หลงต่อสู ้
ลงโทษได้ตามข้อเท็จจริงทีได้ความได้ ม.๑๙๒ ว.๒
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มาตรา ๑๙๒ วรรค ๓
มาตรา ๑๙๒ วรรค ๓ ข้อแตกต่างที ไม่ถือว่าต่างกันในสาระสําคัญ

๑. รายละเอียด เช่น เวลา / สถานที กระทําความผิด
๐๐** ไม่ได้กล่าวถึงสิ งของ หรื อบุคคล ... จึงต้องย้อนไปวรรค ๒ ดูแล้วแต่กรณี
๒. ฐานความผิดเกียวกับทรัพย์ ๘ ฐาน
ลักทรัพย์ / กรรโชก / รี ดเอาทรัพย์ / ฉ้อโกง / โกงเจ้าหนี
ยักยอก / รับของโจร / ทําให้เสียทรัพย์
๓. เจตนา / ประมาท
173

ผล ไม่ถือว่าแตกต่างกันในข้อสาระสําคัญ****จะย้อนกลับไปวรรคสอง

ก. ถ้าจําเลยไม่หลงต่อสู ้ ลงตามทางพิจารณาได้
ข. ไม่ถือว่าข้อแตกต่างกันนันเป็ นเรืองเกินคําขอตามวรรคหนึ ง
ค. ไม่ถือว่าข้อทีพิจารณาได้ความนันเป็ นเรืองทีโจทก์ไม่ประสงค์ลงโทษตาม
วรรคสี
ง. แต่จะลงโทษเกินอัตราโทษสําหรับความผิดตามทีขอไม่ได้
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ข้อสังเกต

๑. ไม่รวม วิงราวทรัพย์ / ชิงทรัพย์ / ปล้นทรัพย์ / บุกรุก
๒. แต่ วิงราวทรัพย์ / ชิงทรัพย์ / ปล้นทรั พย์ มีรากฐานเดิมมาจากลักทรัพย์
ถ้าฟ้องฐานเหล่านี เท่ากับโจทก์ฟ้องฐานลักทรัพย์ดว้ ย (ฎ.๘๙๙/๓๒)

ฎ.๘๒๑/๐๒ บุกรุกมีองค์ประกอบแตกต่างจากความผิดเกียวกับทรัพย์ฐานอืน
หากต่างจากฟ้ องถื อว่าต่างกันในสาระสําคัญ แม้จําเลยไม่หลงต่อสูศ้ าล
ก็ตอ้ งยกฟ้ อง

(c)
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๓. ยกเว้นหลักเรืองสอบสวน ตามมาตรา ๑๒๐ แม้ความผิดทีพิจารณาได้นนั
พนักงานสอบสวนจะไม่ได้สอบสวนมาก่อนก็ไม่ตดั อํานาจศาลทีจะลงโทษ
เพราะ ม.๑๒๐ ห้ามอัยการฟ้ อง แต่ไม่หา้ มศาลลงโทษ

๔. หากเป็ นความผิดต่อส่วนตัว ข้อเท็จจริ งทางพิจารณาฐานความผิดที
ได้ความนันต้องมีการร้องทุกข์มาก่อน มิฉะนันจะส่งผลถึงอํานาจฟ้อง
( สําหรับเรืองร้องทุกข์นีใช้ทงวรรคสาม
ั
นี และวรรคหกด้วย ) XIII
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ฎ.๔๙๐๖/๔๓ ฟ้องข้อหาข่มขื นโดยมีอาวุธปื น ตาม ป.อาญา ม.๒๗๖ ว.๒

ดังนี แม้จะฟังว่าข่มขื นตาม ม.๒๗๖ ว.๑ ศต.มีอาํ นาจลงโทษตาม ม.๑๙๒ ว.๖
แต่เมื อผูเ้ สี ยหายมิได้รอ้ งทุกข์ตามระเบียบ เพียงแต่แจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน
โดยไม่มีเจตนาให้ผูก้ ระทําผิดได้รบั โทษ การสอบสวนจึงไม่ชอบตาม
ม.๑๒๑ ว.๒ ทําให้อยั การไม่มีอาํ นาจฟ้อง ศาลจึงไม่มีอํานาจลงโทษ

XII

177

++ ความผิ ดทีพิจารณาได้ความนันต้องยังไม่ขาดอายุความด้วย

ฎ.๑๖๐๘๑-๓/๕๕ ฟ้ องลักทรัพย์ได้ความว่ายักยอกทรัพย์ ไม่ถือว่า
ต่างกันในสาระสําคัญ ลงยักยอกได้ แต่ยกั ยอกไม่ได้รอ้ งทุกข์
ภายในกําหนด จึ งขาดอายุความ ลงไม่ได้

ข้อสังเกต ฎีกานี ผูเ้ สียหายฟ้องเอง

XI

178
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มาตรา ๑๙๒ วรรคสี

มาตรา ๑๙๒ วรรค๔
๑. ข้อเท็จจริ งตามฟ้อง และตามทางพิจารณาไม่ตา่ งกัน แต่เป็ นเรื องที
โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
๒. กฎหมายห้ามลงโทษตามข้อเท็จจริ งนัน
๓. ดูวา่ โจทก์ประสงค์หรื อไม่ให้ดจู ากคําขอท้ายฟ้ อง ตาม ม.๑๕๘(๖)
๔. แต่มีขอ้ ยกเว้น โดยวรรคสาม และวรรคหก จะเป็ นบทยกเว้นให้ลงได้
X
179

มาตรา ๑๙๒ วรรคห้า
มาตรา ๑๙๒ วรรค ๕ อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด

ศาลลงตามทีถูกต้องได้
๑. ต้องเป็ นกรณี ทีข้อเท็จจริงจากการบรรยายฟ้ อง และทางพิจารณาตรงกัน
แต่อา้ งฐานความผิด หรือบทมาตราผิด แต่ถา้ ไม่ตรงกันจะเป็ นกรณี
ไม่ประสงค์ให้ลงโทษตาม วรรค ๔

ฎ.๓๔๕๔/๒๓ ฐานความผิดหรือบทมาตราผิดนันต้องเป็ นเรืองทีโจทก์ประสงค์
ให้ลงโทษด้วย

IX
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๒. ปัญหาจะเกิดกับเหตุฉกรรจ์ หรื อกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
คื อบรรยายฟ้องมาแต่ไม่ขอให้ลงโทษ ซึงเป็ นเรื องของวรรค ๔

๓. การอ้างผิดนันต้องมีการอ้างด้วย ไม่ใช่ไม่อา้ งเลย การอ้างกฎหมาย
ทีถูกยกเลิกแล้วเท่ากับไม่ได้อา้ ง

ฎ.๖๔๔๔/๔๖ ฟ้องขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
๒๔๗๙ ม.๑๑ แต่ความผิดดังกล่าวมีบญ
ั ญัติใน พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
ม.๒๑ เท่ากับยกเลิก กม. เก่าแล้ว การอ้างกม.ทีถูกยกเลิกเท่ากับไม่ได้อา้ ง
VIII
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มาตรา ๑๙๒ วรรคหก
มาตรา ๑๙๒ วรรค ๖ ความผิดตามฟ้ องรวมการกระทําหลายอย่าง
และการกระทําแต่ละอย่างเป็ นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาลลงโทษ
ตามความผิ ดทีได้ความ
๑. ฟ้ องบทหนัก / ฉกรรจ์ ได้ความว่าเป็ นบทธรรมดา ลงได้
๒. ข่มขื น ได้ความว่าเป็ นอนาจาร (ฎ.๔๐๒๔/๓๔)
๓. ฟ้ องปล้นทรัพย์ ได้ความว่าชิ งทรัพย์/ลักทรัพย์/ทําร้าย (ฎ.๓๖๓๐/๕๐,
๒๖๑๖/๓๑)
๔. ฟ้ องตัวการได้ความว่าเป็ นผูใ้ ช้ ลงผูส้ นับสนุน (ฎ.๕๑๒๘/๕๗)
VII
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๕.ฟ้ องผูใ้ ช้แต่ได้ความว่าทําผิดเอง ไม่ใช่ขอ้ แตกต่างในสาระสําคัญ
ลงตัวการได้ (ฎ.๙๓๖๗/๔๖)
๖.ความผิ ดทีพิจารณาได้ความต้องยังไม่ขาดอายุความ (ฎ.๒๒๓๘/๕๖)
๗.ถ้าเป็ นความผิดอันยอมความได้ อัยการฟ้ องต้องมีการร้องทุกข์
( ฎ.๔๙๐๖/๔๓)

ฎ.๕๔๒/๕๙ ความผิดฐานทําให้ผูอ้ ืนตกใจกลัวตาม ม.๓๙๒ ไม่รวมอยู่ใน
ความผิ ดฐานพยายามฆ่า

VI

183

ข้อสังเกต

๑. ข้อเท็จจริงทีได้จากการพิจารณาต้องเป็ นข้อเท็จจริงจากทางนํ าสื บของโจทก์
ไม่ใช่ จากการรับสารภาพของจําเลย
ฎ.๔๖๖๖/๔๕ โจทก์ฟ้อง ล.๑ ลักทรัพย์ ล.๒และล.๓ รับของโจร ทางพิจารณา
ล.๒และล.๓ ให้การรับสารภาพลักทรัพย์ โจทก์ไม่ติดใจสืบ กรณี ไม่ใช่ ล.๒และ ๓
รับสารภาพตามฟ้ อง เมือโจทก์ไม่สืบต้องยกฟ้ อง และไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงทีปรากฏ
ในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้ อง เพราะเป็ นข้อเท็จจริ งทีได้จากการรับสารภาพของ
จําเลย
V
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๒. แนวฎี กาเกียวกับความผิ ดเกี ยวกับทรัพย์

ฎ.๘๓๑/๓๒ ฟ้ องชิงทรัพย์ได้ความว่าวิงราวทรัพย์ลงลักทรัพย์ได้แต่ลง
วิงราวทรัพย์ไม่ได้เพราะเป็ นเรืองทีโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
๓. ฟ้ องลักทรัพย์หรื อรับของโจรทรัพย์อย่างหนึ ง ทางพิจารณาได้ความว่า
เป็ นทรัพย์อีกอย่าง ถือว่าแตกต่างกันในสาระสําคัญตาม ว.๒ และ
ไม่ใช่เรืองทีโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษตาม วรรค ๔ (ฎ.๘๘๐๒/๔๓)
IV

185

ฎ.๑๙๙๕/๑๘ ญ. แต่ถา้ เป็ นทรัพย์เดี ยวกันเพียงแต่เรียกชือต่างกัน หรือ
เรี ยกชือผิ ด ไม่ถือว่าต่างกันในข้อสาระสําคัญ
๔. ข้อหารับของโจร ฟ้ องว่าได้ทรัพย์มาจากการลักทรัพย์ แต่ทางพิจารณา
ได้มาจากยักยอกไม่ถือว่าต่างกันในข้อสาระสําคัญ (ฎ.๒๒๑๘/๑๐ ญ.)
๕. ดูหมินกับหมินประมาท
๕.๑ ดูหมินเจ้าพนักงาน ถ้าคนทีถูกดูหมินผิ ดคน ถือว่าแตกต่าง
ในข้อสาระสําคัญ(ฎ.๒๐๗/๒๘)

III
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๕.๒ หมินประมาท แม้บุคลทีสามจะต่างคนกันก็ไม่ใช่ขอ้ สาระสําคัญ
(ฎ.๓๐๘๖/๑๖) แม้แต่ในชันบรรยายฟ้ องก็ไม่จําต้องระบุชือบุคคลที ๓
ว่าเป็ นใคร เพียงแต่ตอ้ งระบุว่าใส่ความต่อบุคคลที ๓ ซีงเป็ นองค์ประกอบ
ของความผิ ด
๖. เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ กับยักยอก
ฎ.๗๖๙๗/๖๑ ฟ้ องฐานกระทําความผิ ดฐานเป็ นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ตาม
ม.๑๔๗ ทางพิจารณาได้ความว่าจําเลยเบียดบังโดยไม่ได้เป็ นเจ้าพนักงาน
ผูม้ ีหน้าทีเป็ นยักยอกทรัพย์ ตาม ม.๓๕๒ ลงได้ตาม ม.๑๙๒ ว.ท้าย II
187

๗. พยายามฆ่า กับทําร้ายร่างกายสาหัสโดยบันดาลโทสะ
ฎ.๗๐๐๔/๖๑ ฟ้ องพยามฆ่า ทางพิจารณาได้ความว่าทําร้ายร่างกายสาหัส
โดยบันดาลโทสะ ตาม ม.๒๙๗(๘) ประกอบ ม.๗๒ ถื อว่ารวมอยู่ในความผิ ด
ฐานพยายามฆ่าและเป็ นความผิ ดได้อยู่ในตัวเอง จึงลงโทษได้ตาม มาตรา
๑๙๒ วรรคท้าย

I

188

16

++++ จบการนําเสนอ ++++
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ
อ.สุวิทย์ พรพานิ ช
๑ ก.พ. ๖๔
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