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ยุทธวิธีการเรียนกฎหมายให้ได้ประโยชน์จริงจัง

การเรยีนกฎหมายให้ประสบความส�าเรจ็มหีลากหลายวธิ ีเปรยีบเสมอืนอาหาร
มหีลายประเภท แต่วธิทีีเ่หมาะสมของแต่ละคนกแ็ตกต่างกนัไป ใครแนะน�าอย่างไร 
อย่าเพิ่งเชื่อ ๑๐๐% ต้องลองปฏิบัติตามเสียก่อน อาจารย์คนที่ ๑ แนะน�าวิธีศึกษา
แบบหนึง่ ต้องลองท�าดกู่อน ถ้าไม่ส�าเรจ็ กไ็ม่เป็นไร ลองวธิขีองอาจารย์ท่านอืน่ต่อไป 

ส�าหรบัผูเ้ขยีน ขอแนะน�าในฐานะผูท้ีเ่คยศกึษากฎหมายมาก่อน และในฐานะที ่
สอนกฎหมายมา ๓๓ ปี เจอลูกศิษย์หลากหลายอายุ หลากหลายอาชีพ และ 
หลากหลายต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หลายคนมวีธิกีารเรยีนแปลกแต่กส็�าเรจ็ ผูเ้ขยีน
ก็จะรวบรวมวิธีต่าง ๆ  ทั้งของผู้เขียนเองและของลูกศิษย์เก่ง ๆ  หลายคน ประมวล
มาเป็นแนวทางให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ลองใช้ตามความเหมาะสม 

กฎหมายเปรียบได้กับร้านขายยาจีน ที่มีลิ้นชักจ�านวนมาก เมื่อลูกค้าเข้ามาขอ
ซือ้ยา ผูข้ายซึง่อาจเป็นซนิแส หรอือาจไม่ใช่ซนิแส จะต้องน�ายาแต่ละช่องมารวมกนั
แล้วห่อใส่ซองให้ลกูค้าไปต้มกนิ ถ้ารวมกนัถกูต้องลกูค้ากห็ายป่วย แต่ถ้ารวมกนัผดิ
ลูกค้าก็หายไปจากโลก เรียนกฎหมายก็เช่นกัน เมื่อเจอข้อเท็จจริง ถ้ายกมาตราถูก
ก็สอบผ่าน ถ้ายกมาตราผิดก็ย้อนกลับไปเรียนวิชานั้นใหม่อีกครั้ง บางคนเรียนบาง
วชิาเป็นวฏัจกัร เรยีนแล้วเรยีนอกีหลายรอบ กย็งัแพ้ทางสอบไม่ผ่าน พระวดัไหนที่
ว่าศกัดิส์ทิธิไ์ปมาหมดแล้วกย็งัสอบไม่ผ่าน แต่ประการส�าคญัวชิาทีผ่่านไปแล้วกย็งั
ผ่านแบบบังเอิญ น�ามาเชื่อมต่อกับวิชาอื่นหรือน�ามาเป็นรากฐานของวิชาอื่นก็ไม่ได้ 
เพราะวธิกีารศกึษายงัไม่โดน วธิกีารศกึษากฎหมายจงึเป็นเสมอืนยทุธวิธกีารเรยีนรู้ 
เป็นเส้นทางสู่ความส�าเร็จ ถ้ามาถูกทางก็ส�าเร็จได้ใส่เสื้อครุยสีด�า ส่วนจะเป็นครุย
แบบบางเบา หรือครุยแบบก�ามะหยี่ก็สุดแต่บุญวาสนาของแต่ละคน 

นอกจากบุญวาสนา ความมานะอดทน และความอุตสาหวิริยะของแต่ละ
บคุคลแล้ว วธิศีกึษากฎหมายกเ็ป็นสาระส�าคญัให้ประสบความส�าเรจ็ด้วย วธิศึีกษา
กฎหมายควรจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
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๓. การเขียนข้อสอบ

กรุณาจ�าไว้เสมอว่า การเขียนข้อสอบกฎหมายก็เหมือนกับการท�าความเห็น
ทางกฎหมาย ถ้าเราตอบแต่ธงค�าตอบ คนฟังอาจจะไม่เชื่อ อาจจะคิดว่าเราแต่งเอง  
ฉะน้ัน ค�าตอบของเราต้องมีตัวบทกฎหมาย เพื่อใช้อ้างอิงว่า ในเรื่องนั้น ๆ มี
กฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไร แล้วเราก็ต้องอธิบายว่า จากข้อเท็จจริงที่มี มันอยู่ใน
บังคับของกฎหมายที่เรายกขึ้นอ้างหรือไม่ อย่างไร โดยสรุปแล้ว การตอบข้อสอบ
กฎหมาย ต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การอ้างอิงตัวบทกฎหมาย การน�า 
ข้อเท็จจริงจากค�าถามมาปรับใช้กับหลักกฎหมาย และการวินิจฉัย 

๓.๑ การอ้างอิงตัวบทกฎหมาย ตัวบทกฎหมายเปรียบเสมือนอาวุธของ
นกัศกึษาในการสอบข้อสอบกฎหมาย ถ้าวนิจิฉัยโดยไม่รูว่้าเรือ่งนัน้มตีวับทกฎหมาย
หรือไม่ นั่นคือการมั่ว ซึ่งนักศึกษาจ�านวนมากนิยมมั่ว เพราะอ่านต�ารามาไม่ตรงกับ
ข้อสอบ ถ้าไม่รูจ้รงิ ๆ  ว่ามกีฎหมายเรือ่งนัน้หรอืไม่ กใ็ห้ใช้สามญัส�านกึ ใช้หลกัความ
ยตุธิรรม แต่อย่าใช้ความรู้รอบโต๊ะเพราะอาจถกูปรบัตกได้ ข้อสอบกฎหมายในระดบั
ปริญญาตรี มักมีคะแนนตัวบทเป็นพิเศษ เช่น คะแนนเต็มข้อละ ๒๐ คะแนน จะ
เป็นคะแนนตัวบทประมาณข้อละ ๘-๑๐ คะแนน ซึ่งก็เยอะอยู่และเป็นคะแนนช่วย
อย่างดี กรณีที่รู้กฎหมาย ปัญหาใหญ่ส�าหรับนักศึกษาคือ นักศึกษารู้ว่ามีกฎหมาย
เรือ่งนี ้จ�าหลกัได้ด้วย แต่จะเขยีนอย่างไรให้ได้คะแนน อาจารย์ขอแนะน�าอย่างนีค่้ะ 
ก่อนวินิจฉัย ก่อนปรับข้อเท็จจริง ควรจะเขียนตัวบทที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ย่อหน้า
แล้วเขียนข้อความสื่อให้ผู้ตรวจทราบว่า นี่คือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น “ใน
เรื่องนี้มีหลักกฎหมายคือ” อย่าใช้ค�าว่า “กฎหมายบัญญัติว่า” เพราะถ้าเขียน
แบบนี้ แสดงว่าสิ่งที่เราจะเขียนในค�าตอบคือ บทบัญญัติของมาตรานั้น ๆ แสดงว่า
เราต้องเขียนให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ฉะนั้น ถ้าไม่มั่นใจตนเองจนเกินไป ใช้ค�ากลาง ๆ 
ดีกว่า และขอย�้าว่า ควรใส่ถ้อยค�าที่เป็นค�าส�าคัญ ค�าที่ผู้อ่านรู้ว่าหมายถึงมาตราใด 
เช่น “จ�าเลยหลงต่อสู้” “เมือ่มคี�าพพิากษาเสรจ็เดด็ขาดในความผดิซึง่ได้ฟ้อง” “ใน
คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย” ประมาณนี้ 
เพื่อให้ผู้ตรวจคล้อยตามตัวบทที่นักศึกษาก�าลังด�าน�า้เขียนมาในข้อสอบ 
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ภาพรวมการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางอาญา

การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในข้ันตอนต่าง ๆ นักศึกษาควรเริ่มศึกษาด้วยการล�าดับ
เหตุการณ์ว่า กระบวนพิจารณาฉบับนั้น เริ่มต้นที่ตรงไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง และ
สิ้นสุดลงที่ขั้นตอนใด เมื่อนักศึกษาเห็นภาพล�าดับขั้นตอนแล้ว จะเป็นการง่ายที่จะ
เจาะศกึษาในแต่ละเรือ่งต่อไป ภาพรวมการด�าเนนิกระบวนพจิารณาทางอาญานี ้จะ
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

๑. การเริ่มกระบวนพิจารณาคดีอาญา

กระบวนพจิารณาคดอีาญาจะเริม่ขึน้ต่อเมือ่มคีวามผดิอาญาเกดิขึน้ ถ้าเป็นเพียง
ความรับผิดทางแพ่งคู่กรณีก็จะต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ดี การกระท�าบางอย่างอาจเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการ
กระท�าที่เป็นความผิดทางอาญา เช่น ลักทรัพย์ ท�าร้ายร่างกาย หรือข่มขืนกระท�า
ช�าเรา ในขณะที่การกระท�าบางอย่างก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณีได้ แต่กลับ
เป็นเพียงความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น เช่น การกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
เสียทรัพย์ (ไม่เป็นความผิดทางอาญา) หรือการกู้ยืมเงินซึ่งขณะท�าสัญญากู้ยืมนั้น
ผู้กู้ไม่มีเจตนาหลอกลวงผู้ให้กู้ แต่เมื่อถึงก�าหนดช�าระหนี้กลับไม่ช�าระหนี้ ผู้ให้กู้ก็
อาจเข้าใจว่าตนถูกหลอกให้ส่งมอบเงินให้ เป็นต้น 

๒. ระบบการด�าเนินคดีอาญาในประเทศไทย 

เมือ่มกีารกระท�าความผดิอาญาเกดิขึน้ กระบวนการน�าตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยแบ่งการด�าเนินคดีออกเป็น ๒ ระบบ 
คอื การด�าเนนิคดอีาญาโดยรฐั (พนกังานอยัการเป็นโจทก์) และการด�าเนนิคดอีาญา
โดยราษฎร (ผู้เสียหายเป็นโจทก์) ตาม ปวิอ. ม. ๒๘ (๑) และ (๒) ทั้งนี้ แต่ละ
ระบบมขีัน้ตอนวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั เฉพาะก่อนเริม่คด ีกล่าวคอื ถ้าเป็นคดทีีร่ฐัเป็น
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๗.๓	 การพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษจ�าเลย จะแยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี 
ดังนี้

๗.๓.๑	 กรณีข้อเท็จจริงตามฟ้องและข้อเท็จจริงจากการพิจารณา
พยานหลักฐานสอดคล้องกัน ปวิอ. ม. ๑๘๕ บัญญัติแนวทางพิพากษาไว้ ๒ กรณี 
คือ

   ๑)	กรณทีีต้่องพพิากษายกฟ้อง ได้แก่ กรณทีีศ่าลเหน็ว่า จ�าเลย
ไม่ได้กระท�าผิด หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด หรือคดีขาดอายุความ 
หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จ�าเลยไม่ควรต้องรับโทษ เหตุยกฟ้องเหล่านี้เป็นข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอ�านาจจะยกขึ้นวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์
ได้เอง แม้จ�าเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ก็ตาม 

   ๒)	กรณทีีต้่องพพิากษาลงโทษจ�าเลยตามความผดิ	ได้แก่ กรณี
ที่ศาลเห็นว่า จ�าเลยได้กระท�าผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย 

๗.๓.๒	กรณีข้อเท็จจริงตามฟ้องและข้อเท็จจริงจากการพิจารณา
พยานหลกัฐานแตกต่างกนั	ในเรือ่งนีต้้องแยกพจิารณาตาม	ปวอิ.	ม.	๑๙๒	วรรค
ต่าง	ๆ	ดังนี้

๑)	 ห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินค�าขอ	 หรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง 
(ม. ๑๙๒ วรรคหนึ่ง)

๒)	กรณข้ีอเทจ็จรงิตามฟ้องต่างกบัข้อเทจ็จรงิทีพิ่จารณาได้ความ
ในสาระส�าคัญ	ศาลจะพิพากษาลงโทษจ�าเลยไม่ได้ (ม. ๑๙๒ วรรคสอง ตอนแรก)

๓)	กรณข้ีอเทจ็จรงิตามฟ้องต่างกบัข้อเทจ็จรงิทีพิ่จารณาได้ความ
ในรายละเอยีด ข้อแตกต่างในรายละเอยีดเช่นนี ้หากจ�าเลยมไิด้หลงต่อสู ้ศาลชอบ
ที่จะลงโทษตามความผิดที่พิจารณาได้ความได้ แต่จะลงโทษจ�าเลยเกินอัตราโทษ
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ ข้อแตกต่างในรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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ถูกต้อง และค�ำบอกกล่ำวทำงโทรเลขว่ำได้ออกหมำยจับหรือหมำยค้นแล้ว ตลอด
จนส�ำเนำหมำยจับหรือหมำยค้นที่ได้ส่งทำงโทรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๗๗

(๑๐) “กำรสืบสวน๘” หมำยควำมถึงกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและหลักฐำนซึ่ง
พนกังำนฝ่ำยปกครองหรอืต�ำรวจได้ปฏบิตัไิปตำมอ�ำนำจและหน้ำที ่เพือ่รกัษำควำม
สงบเรียบร้อยของประชำชน และเพื่อที่จะทรำบรำยละเอียดแห่งควำมผิด

(๑๑) “กำรสอบสวน๙” หมำยควำมถึงกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำร
ด�ำเนนิกำรทัง้หลำยอ่ืนตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยนี ้ซึง่พนกังำนสอบสวน
ได้ท�ำไปเกี่ยวกับควำมผิดที่กล่ำวหำ เพื่อที่จะทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิด
และเพื่อจะเอำตัวผู้กระท�ำผิดมำฟ้องลงโทษ

(๑๒) “กำรไต่สวนมลูฟ้อง” หมำยควำมถงึกระบวนไต่สวนของศำลเพือ่วนิจิฉยั
ถึงมูลคดีซึ่งจ�ำเลยต้องหำ

(๑๓) “ที่รโหฐำน๑๐” หมำยควำมถึงที่ต่ำง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สำธำรณสถำนดังบัญญัติ
ไว้ในกฎหมำยลักษณะอำญำ

๘ผู้มีอ�ำนำจสืบสวน คือ เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองและต�ำรวจ ซึ่งมีอ�ำนำจตำม ม. ๑๗ 

๙กำรสอบสวนมีประเด็นส�ำคัญ คือ เขตอ�ำนำจสอบสวน (ม. ๑๘ และ ม. ๑๙) และกระบวนกำร
สอบสวน (ม. ๑๓๐-๑๔๒) ในเรื่องกำรสอบสวนควรให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ ๑. กรณีผู้เสียหำย, 
ผู้ต้องหำ หรือพยำนเป็นเด็ก (ม. ๑๓๓ ทวิ-๑๓๓ ตรี และ ๑๓๔/๒) ๒. กำรแจ้งข้อหำ (ม. ๑๓๔) กำร
จัดหำทนำยควำม (ม. ๑๓๔/๑) กำรแจ้งสิทธิของผู้ต้องหำ (ม. ๑๓๔/๔) ห้ำมพนักงำนสอบสวนจูงใจให ้
ผูต้้องหำให้กำรอย่ำงใด ๆ  ด้วยวธิทีีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย (ม. ๑๓๕) กำรสอบสวนซึง่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
แต่ละกรณีมีผลแตกต่ำงกันไป บำงกรณีท�ำให้กำรสอบสวนเสียทั้งหมด บำงกรณีมีผลเพียงรับฟังเป็น
พยำนหลักฐำนเพื่อลงโทษจ�ำเลยไม่ได้ 

๑๐ปอ. ม. ๑ (๓) บญัญตัว่ิำ “สำธำรณสถำน” หมำยควำมว่ำ สถำนทีใ่ด ๆ  ซึง่ประชำชนมคีวำมชอบธรรม 
ที่จะเข้ำไปได้ ดังนั้น ถ้ำเป็นสถำนที่ซึ่งประชำชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเข้ำไปได้ สถำนที่ดังกล่ำวจึงเป็น
ที่รโหฐำน กำรพิจำรณำว่ำเป็นที่รโหฐำนหรือไม่ต้องพิจำรณำเวลำเปิด-ปิดของสถำนที่นั้นด้วย (ฎ. 
๓๗๕๑/๒๕๕๑, ฎ. ๑๙๓๕๗/๒๕๕๖) สถำนที่บนขบวนรถไฟ (ฎ. ๒๐๒๔/๒๔๙๗) สถำนที่ซึ่งไม่ใช่หน่วย
รำชกำรแต่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในรำชกำรจึงไม่ใช่ที่รโหฐำน (ฎ. ๔๙๕๘/๒๕๕๖) 

หลักทั่วไป
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(๒)	 ผู้บุพการ	ีผู้สืบสันดาน	สามีหรือภริยา๑๕เฉพาะแต่ในความผิดอาญา	ซึ่ง	
ผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้

(๓)	 ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น	ๆ 	ของนิติบุคคล	เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่
นิติบุคคลนั้น

มาตรา ๖ ในคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหายเป็นผูเ้ยาว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม	หรอืเป็น
ผูว้กิลจรติหรอืคนไร้ความสามารถไม่มผีูอ้นบุาล๑๖	หรอืซึง่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอื	
ผู้อนุบาลไม่สามารถจะท�าการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด	รวมทั้งมีผลประโยชน์
ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น	 ๆ	 ญาติของผู้นั้น	 หรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้

เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลต้ังผู้ร้องหรือบุคคลอื่น	 ซึ่งยินยอมตามท่ีเห็นสมควร
เป็นผู้แทนเฉพาะคดี	 เมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทนให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครอง
เป็นผู้แทน

ห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี

๑๕สาระส�าคญัของอนมุาตรานี	้คอื	๑.	ผูม้อี�านาจจดัการแทนต้องเป็นบพุการีหรอืผูส้บืสนัดานตามสายโลหติ
จงึไม่จ�าเป็นต้องเป็นบพุการโีดยชอบด้วยกฎหมาย	(ฎ.	๑๓๘๔/๒๕๑๖)	ไม่รวมผูร้บับตุรบญุธรรมกบับตุร
บุญธรรม	และไม่รวมบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการีแม้จะเลี้ยงดูผู้เสียหายมาตั้งแต่เด็กก็จัดการแทนผู้เสียหาย	
ไม่ได้	 (ฎ.	๑๕๐๐/๒๕๕๘)	ส่วนความเป็นสามีภริยาต้องเป็นสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายเท่านัน้	(ฎ.	๒๖๘๑/๒๕๕๗)	๒.	ต้องเป็นความผดิซึง่ผู้เสยีหายถูกท�าร้ายถึงตายหรอืบาดเจบ็จนไม่
สามารถจดัการเองได้	(ฎ.	๕๑๒๖/๒๕๔๙,	ฎ.	๓๐๖๓/๒๕๕๒)	๓.	กรณผีูเ้สยีหายโดยตรงไม่ใช่ผูเ้สยีหาย	
โดยนิตินัย	ผู้มีอ�านาจจัดการแทนก็ไม่มีอ�านาจฟ้องคดีแทนหรือขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้	
(ฎ.	๑๗๐๖-๑๗๐๗/๒๕๖๐,	ฎ.	๗๕๓/๒๕๖๑)

๑๖สาระส�าคัญของมาตรา	 ๖	คือ	 ๑.	ผู้เสียหายต้องเป็นผู้เยาว์หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็น	
คนวกิลจรติ	๒.	บคุคลดงักล่าวไม่มผู้ีมอี�านาจจดัการแทนตามมาตรา	๕(๑)	หรอืมแีต่ไม่สามารถท�าหน้าที่
ได้หรอืมผีลประโยชน์ขดักบัผูเ้ยาว์หรอืคนไร้ความสามารถ	๓.	ผูมี้สทิธร้ิองขอให้ศาลตัง้ผูแ้ทนเฉพาะคด	ี
ได้	คือ	ญาติของผู้เสียหาย	หรืออาจจะเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ
หรือคนวิกลจริต	เช่น	ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์	 ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาเพียงผู้เดียว	แม้จะไม่ใช่
บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	แต่ก็เป็นญาติของผู้เยาว์	ศาลจึงมีอ�านาจตั้งบิดาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้	(ฎ.	
๒๙๕๘/๒๕๔๑)

หลักทั่วไป
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หมวด ๓ 
อ�ำนำจศำล

มำตรำ ๒๒ เม่ือความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอ�านาจของ
ศาลใด ให้ช�าระที่ศาลนั้น๓๓ แต่ถ้า

(๑) เมือ่จ�าเลยมทีีอ่ยู่๓๔ หรอืถูกจบัในท้องทีห่นึง่๓๕หรือเม่ือเจ้าพนกังานท�าการ
สอบสวน๓๖ในท้องทีห่นึง่นอกเขตของศาลดงักล่าวแล้ว จะช�าระทีศ่าลซ่ึงท้องทีน่ัน้ ๆ  
อยู่ในเขตอ�านาจก็ได้๓๗

(๒) เมือ่ความผดิเกดิขึน้นอกราชอาณาจกัรไทยให้ช�าระคดนีัน้ทีศ่าลอาญา ถ้า
การสอบสวนได้กระท�าลงในท้องทีห่นึง่ซึง่อยูใ่นเขตของศาลใด ให้ช�าระทีศ่าลนัน้ได้
ด้วย

๓๓เว็บไซต์ของจ�าเลยเปิดให้บุคคลทั่วไปจากทุกมุมโลกเข้าถึงได้ โจทก์พบการกระท�าผิดนั้นขณะอยู่ที่
บ้านพักของโจทก์ ถือว่า สถานที่ที่บ้านพักของโจทก์อยู่ในเขตศาลเป็นสถานที่ที่ความผิดได้กระท�าลง
ด้วย (ฎ. ๓๓๑๓/๒๕๖๒)

๓๔ค�าว่า “ทีอ่ยู”่ หมายถงึ ภมูลิ�าเนาตาม ปพพ. ม. ๓๗ คอื ถิน่อันบคุคลนัน้มสีถานทีอ่ยูเ่ป็นแหล่งส�าคญั 
ดงัน้ัน ถ้าจ�าเลยเพยีงถกูขงัในเรือนจ�าระหว่างการพจิารณาคด ีซ่ึงเป็นการถูกขงัช่ัวคราวจงึไม่ใช่ความหมาย 
ของค�าว่า ที่อยู่ ตาม ม. ๒๒ (ฎ. ๒๐๗๓/๒๕๓๖)

๓๕ต้องเป็นกรณีที่จ�าเลยถูกจับในความผิดที่ฟ้องด้วย (ฎ. ๘๘๓๖/๒๕๓๘) 

๓๖เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจรซึ่งเกิดในต่างท้องที่กัน พนักงานสอบสวนซึ่งเริ่มสอบสวน
ความผิดหนึ่งก่อนก็มีอ�านาจสอบสวนความผิดอื่นที่ต่อเนื่องกันได้แม้จะอยู่นอกเขตท้องที่ของตน และ
เมื่อมีการสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการก็มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลที่การสอบสวนนั้นอยู่ในเขตอ�านาจได้ 
(ฎ. ๑๑๘๐/๒๕๓๗) ข้อสังเกต ศาลที่การสอบสวนอยู่ในเขตอ�านาจนี้ใช้กับกรณีท่ีพนักงานอัยการเป็น
โจทก์ฟ้องคดีเท่านั้น จึงจะมีการสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

๓๗เป็นดุลพินิจศาลที่จะรับช�าระคดีหรือไม่ โดยค�านึงถึงความสะดวกในการพิจารณาคดีเป็นส�าคัญ (ฎ. 
๘๑๐๓/๒๕๔๘, ฏ.๓๔๒๖/๒๕๕๙) แม้ศาลจะท�าการไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ไม่ถือว่าศาลรับช�าระคดีนั้น 
(ฎ. ๑๕๔๖๔/๒๕๕๖)

อำ�น�จศ�ล
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ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

หมวด ๑ 
การฟ้องคดีอาญา

มาตรา ๒๘ บุคคลเหล่านี้มีอ�านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล

(๑) พนักงานอัยการ

(๒) ผู้เสียหาย๔๐

มาตรา ๒๙ เมือ่ผูเ้สยีหาย๔๑ได้ยืน่ฟ้องแล้วตายลง ผูบ้พุการ ีผู้สบืสนัดาน๔๒สามี
หรือภริยาจะด�าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้

ถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้น
จะว่าคดีต่อไปก็ได้

๔๐หมายถึงผู้เสียหายที่แท้จริงและผู้มีอ�านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม ม. ๔, ม. ๕ และ ม. ๖ เงื่อนไข
ที่ส�าคัญคือ ผู้เสียหายที่แท้จริงต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย 

๔๑หมายความถึงผู ้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น ไม่รวมถึงผู ้มีอ�านาจจัดการแทนผู ้เสียหายด้วย (ฎ. 
๘๕๓๗/๒๕๕๓)

๔๒บพุการแีละผูส้บืสนัดาน หมายถงึ บพุการแีละผูส้บืสนัดานตามสายโลหิตเป็นส�าคญั (ฎ. ๕๑๑๙/๒๕๓๐) 
ข้อสังเกต ๑. กรณบีพุการเีป็นผูเ้สียหายฟ้องบพุการอีกีคนเป็นจ�าเลย หากผู้เสยีหายตายลง ผูส้บืสนัดาน
จะด�าเนินคดีต่างผู้ตายไม่ได้เพราะเป็นการต้องห้ามฟ้องบุพการีของตนตาม ปพพ. ม. ๑๕๓๔ (ฎ. 
๑๕๕๑/๒๔๙๔ ป.) ๒. บทบัญญัติ ม. ๒๙ ไม่รวมถึงญาติพี่น้องอื่น (ฎ. ๒๒๔๒/๒๕๓๓) 

การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
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มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้พยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือ
พสิจูน์ข้อเทจ็จรงิตำมมำตรำ ๑๓๑ ให้พนกังำนสอบสวนมอี�ำนำจให้ท�ำกำรตรวจพสิจูน์
บุคคล วัตถุ หรือเอกสำรใด ๆ โดยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้

ในกรณีควำมผิดอำญำท่ีมีอัตรำโทษจ�ำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี๑๐๖ หำกกำรตรวจ
พิสูจน์ตำมวรรคหนึ่ง จ�ำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่ำงเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม
หรือขน น�้ำลำย ปัสสำวะ อุจจำระ สำรคัดหลั่ง สำรพันธุกรรมหรือส่วนประกอบ
ของร่ำงกำยจำกผู้ต้องหำ ผู้เสียหำยหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ให้พนักงำนสอบสวน
ผู้รับผิดชอบมีอ�ำนำจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญด�ำเนินกำรตรวจดังกล่ำวได้ แต่
ต้องกระท�ำเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นและสมควรโดยใช้วิธีกำรที่ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด
น้อยที่สุดเท่ำที่จะกระท�ำได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยของ
บุคคลนั้น๑๐๗ และผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมยินยอม  
หำกผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำยไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหำหรือ 
ผูเ้สยีหำยกระท�ำกำรป้องปัดขดัขวำงมใิห้บคุคลทีเ่กีย่วข้องให้ควำมยนิยอมโดยไม่มี
เหตอุนัสมควร ให้สนันษิฐำนไว้เบือ้งต้นว่ำข้อเทจ็จรงิเป็นไปตำมผลกำรตรวจพสิจูน์
ที่หำกได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำยนั้น แล้วแต่กรณี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจพสิจูน์ตำมมำตรำนี ้ให้สัง่จ่ำยจำกงบประมำณตำมระเบยีบ
ที่ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือส�ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด แล้วแต่กรณี ก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งกำรรวบรวมหลักฐำน ให้พนักงำนสอบสวนมี
อ�ำนำจ ดังต่อไปนี้

การสอบสวนสามัญ

๑๐๖ถ้ำเป็นควำมผดิอำญำทีม่อัีตรำโทษจ�ำคกุอย่ำงสงูไม่เกนิ ๓ ปี กำรตรวจพยำนหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์
ไม่ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผูต้้องหำ หรอืผูเ้สยีหำย หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง (ฎ. ๕๘๘๖/๒๕๕๘) กรณี
จ�ำเลยขอให้พนกังำนสอบสวนตรวจ DNA แต่พนกังำนสอบสวนไม่สัง่ตรวจ จ�ำเลยกส็ำมำรถด�ำเนนิกำร
เองได้ (ฎ. ๘๖๙/๒๕๕๗)

๑๐๗เมื่อผู้เสียหำยได้ตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำลของรัฐก่อนมำแจ้งควำมร้องทุกข์แล้ว พนักงำนสอบสวน
ย่อมมีดุลพินิจที่จะรับผลตรวจนั้นได้เลยโดยไม่ต้องส่งไปตรวจซ�้ำอีก (ฎ. ๖๐๑๗/๒๕๖๐) 

ch02.indd   109 9/7/2565 BE   1:43 PM



127

ภาค ๓
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ลักษณะ ๑ 
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง

มาตรา ๑๕๗ การฟ้องคดีอาญาให้ยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีอ�านาจตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๕๘ ฟ้องต้องท�าเป็นหนังสือ และมี๑๑๖

(๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี

(๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ�าเลย และฐานความผิด

(๓) ต�าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว 
นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ

(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่๑๑๗ ชาติและบังคับของจ�าเลย

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

๑๑๖บรรยายฟ้องคดอีาญาต้องบงัคบัตาม ม. ๑๕๘ จะน�า ปวพิ. มาใช้ไม่ได้ (ฎ. ๗๘๗๖/๒๕๖๐) ปัญหาฟ้อง
เคลอืบคลมุเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกบัความสงบเรยีบร้อยทีศ่าลมอี�านาจยกขึน้วนิจิฉัยแล้วพพิากษา
ยกฟ้องโจทก์ได้ (ฎ. ๔๕๒๔/๒๕๖๒) ถ้าข้อที่โจทก์ไม่ได้บรรยายมาในฟ้องเป็นเพียงรายละเอียดไม่ใช่
องค์ประกอบความผิด ฟ้องนั้นก็ชอบด้วยกฎหมาย (ฎ. ๕๖๘๘/๒๕๖๒) 

๑๑๗การบรรยายฟ้องที่อยู่ของจ�าเลย เพียงกล่าวไว้พอสมควรท่ีจ�าเลยจะเข้าใจได้ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
(ฎ. ๘๘๔๓/๒๕๕๙)
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ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระท�าหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความ
ผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาลจะลงโทษจ�าเลยในการกระท�าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
พิจารณาได้ความก็ได้๑๕๑

ภาค ๔
อุทธรณ์ และฎีกา

ลักษณะ ๑ 
อุทธรณ์

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป

มาตรา ๑๙๓ คดีอุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ เว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น๑๕๒

อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิงเป็น
ล�าดับ

อุทธรณ์ และฎีกา

๑๕๑ฟ้องขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผูอ้ืน่ ศาลพพิากษาลงโทษฐานท�าร้ายผูอ้ืน่จนเป็นเหตุให้ได้รบัอนัตราย
สาหัสตามที่พิจารณาได้ความได้ (ฎ. ๓๒๕/๒๕๖๒)

๑๕๒จ�าเลยไม่ใช่ผูป้ระกนั จ�าเลยจงึไม่มคีวามรบัผดิตามสญัญาประกันหรอือาจถกูบงัคบัตามสญัญาประกนั 
จ�าเลยจึงไม่มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้งดหรือลดค่าปรับได้ และเมื่อศาลชั้นต้นมีค�าสั่งอย่างไร จ�าเลยก็ไม่มี
สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวได้ (ฎ. ๔๒๑๐/๒๕๕๙)
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182 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่น่�สนใจ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่น่ำสนใจ
(อ้ำงอิงในประมวลกฎหมำยฉบับนี้)

(เรียงตามล�าดับจากค�าพิพากษาศาลฎีกาเก่าไปใหม่)

ฎ. ๖๑๔/๒๔๘๖ การที่จะให้ผู้ให้ถ้อยค�าสาบานหรือปฏิญาณตนเสียก่อนหรือ
ไม่ในการสอบสวนนั้น เป็นอ�านาจของพนักงานสอบสวน ฉะนั้นแม้จะไม่ให้สาบาน
หรือปฏิญาณตนก็ไม่ท�าให้การสอบสวนเสียไป การที่พนักงานสอบสวนเรียกผู้ให้
ถ้อยค�ามาแล้วอ่านถ้อยค�าทีน่ายต�ารวจผูอ้ืน่ได้ถามและจดไว้ให้ฟังและสอบถามผูใ้ห้
ถ้อยค�าเพือ่ให้รบัรอง และสอบถามเพิม่เตมินัน้ ถอืได้ว่าเป็นการสอบสวนทีถ่กูต้อง

ฎ. ๑๔๐/๒๔๙๐ ต�ารวจมีอ�านาจจับกุมผู้กระท�าผิดอาญา ซึ่งตนไปนอกเขตที ่
ตนประจ�าการอยู่ได้ และเมื่อเรียกสินบนจากผู้กระท�าผิดนั้นก็ต้องเป็นผิดฐาน 
เจ้าพนักงานเรียกสินบน (ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓/๒๔๘๙)

ฎ. ๒๐๒๔/๒๔๙๗ สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสารนั้น ไม่ใช่ที่รโหฐาน เป็นที่
สาธารณสถาน

ฎ. ๙๕๔/๒๕๐๒ บิดาไม่มีอ�านาจฟ้องผู้ที่ท�าให้บุตรสาวของตนแท้งลูกถึงแก่
ความตายด้วยความยินยอมของหญิงตาม ปอ. ม. ๓๐๒ เพราะหญิงมีส่วนร่วมใน
การกระท�าผิดและมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายตามกฎหมาย

ฎ. ๑๒๘๑/๒๕๐๓ ผู้กู ้ที่ยอมตกลงในการกู้ให้เขาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
นั้นไม่ใช่ผู ้เสียหายในกรณีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (อ้างฎีกาที่ 
๖๔๓/๒๔๘๖, ๑๒๒๒/๒๕๐๒)

ฎ. ๑๓๔๑/๒๕๐๙ เมื่อมีผู้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าจ�าเลย
บุกรุกที่ดิน จ�าเลยย่อมตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหาตาม ปวิอ. ม. ๒ (๒) แล้ว ซึ่ง
ในช้ันสอบสวนตาม ปวิอ. ม. ๑๓๔ พนักงานสอบสวนจะบังคับให้ผู้ต้องหาให ้
ถ้อยค�าใด ๆ ไม่ได้ และ ม. ๑๓๕ ก็บัญญัติห้ามมิให้พนักงานสอบสวนล่อลวงหรือ

ch03.indd   182 9/7/2565 BE   1:44 PM



188 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่น่�สนใจ

ฎ. ๒๔๒๙/๒๕๓๗ เมือ่ข้อเทจ็จรงิในคดปีรากฏว่า ข้อหาความผดิฐานบกุรกุกับ
ข้อหาความผดิฐานท�าให้เสยีทรพัย์เป็นความผดิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัและเป็นการกระท�า
กรรมเดียวกัน การที่ได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์แล้วก็เท่ากับ
ได้ร้องทุกข์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกด้วย เมื่อมีการสอบสวนในความผิดทั้งสอง
ข้อหานี้แล้ว โจทก์จึงมีอ�านาจฟ้องทั้งสองข้อหา และศาลมีอ�านาจลงโทษจ�าเลยใน
ข้อหาความผิดฐานบุกรุกได้

ฎ. ๖๔๗๕/๒๕๓๗ ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งยังเป็นผู้เยาว์จะขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ต้องกระท�าโดยผู้แทนตาม ปวิอ. ม. ๓, ๕ และ ๖ 
การที่ผู้เสียหายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์โดยลงชื่อแต่งตั้งทนายความ
ด้วยตนเองแต่ล�าพงัเพื่อให้ทนายความด�าเนนิกระบวนพจิารณานัน้ มิได้เป็นไปตาม
บทบงัคบัอนัว่าด้วยความสามารถของบคุคลตามกฎหมาย แต่ศาลจะยกค�าร้องหรอื
ไม่รับพิจารณาเสียทีเดียวยังไม่ได้ ชอบที่จะสั่งให้แก้ไขความบกพร่องเสียก่อนตาม
นัยแห่ง ปวิอ. ม. ๕๖ วรรคสี่ประกอบด้วย ปวิอ. ม. ๖ และ ๑๕ เมื่อโจทก์ร่วมซึ่ง
เป็นผู้เยาว์มิได้เป็นผู้ฎีกาขึ้นมาและคดีไม่อาจท�าให้ค�าวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับ
ปัญหาว่าจ�าเลยกระท�าผดิตามฟ้องของโจทก์หรอืไม่เปลีย่นแปลงไป และเมือ่นับอายุ
ของโจทก์ร่วมในขณะทีค่ดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา โจทก์ร่วมมอีายเุกิน
กว่า ๒๐ ปี บรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่มีความจ�าเป็นและไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะต้องสั่ง
ให้แก้ไขในข้อบกพร่องเรื่องความสามารถของโจทก์ร่วมอีก

ฎ. ๑๗๕๐/๒๕๓๙ จ�าเลยได้ท�าร้ายผู้ตาย หลังจากนั้นจ�าเลยจึงไปแจ้งความว่า 
ผูต้ายบกุรกุ เจ้าพนกังานต�ารวจน�าตวัผูต้ายส่งโรงพยาบาลและต่อมาถงึแก่ความตาย 
พนักงานสอบสวนจึงร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพผู้ตายไว้ โดยที่ขณะผู้ตายถูก
จ�าเลยท�าร้ายนั้นผู้ตายมิได้เป็นผู้ต้องหาในข้อหาบุกรุกและมิได้อยู่ในความควบคุม
ตวัของเจ้าพนักงานแต่อย่างใด แม้ผูต้ายจะถงึแก่ความตายในระหว่างทีเ่จ้าพนกังาน
ต�ารวจน�าตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่ใช่กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท�าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนกังานซึง่อ้างว่าปฏบิติัราชการตามหน้าที ่จงึไม่ใช่กรณทีีต้่องด�าเนนิการตาม 
ปวิอ. ม. ๑๕๐ วรรคสาม เมื่อพนักงานสอบสวนและแพทย์ท�าการชันสูตรพลิกศพ
เสร็จแล้วพนักงานอัยการโจทก์จึงมีอ�านาจฟ้องจ�าเลยได้
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ฎ. ๒๙๕๘/๒๕๔๑ พ. มไิด้เป็นบดิาโดยชอบด้วยกฎหมายของ น. ได้เป็นโจทก์
ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตาม ปอ. ม. ๒๗๗ แม้ตามค�าฟ้องจะระบุว่า น. ผู้เยาว์ โดย 
พ. บิดาผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นโจทก์ แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องปรากฏ 
ข้อเท็จจริงว่า น. เป็นบุตรของโจทก์อันเกิดกับ ร. ภรรยาของโจทก์ ซึ่งไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และ ร. หนีออกจากบ้านตั้งแต่ น. ยังเล็กอยู่ 
พ. เป็นผู้ให้ความอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา และให้ น. ใช้นามสกุล กรณีเป็น
เรื่องมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของ น. ผู้เยาว์ไม่สามารถจะท�าการตามหน้าที่ได้  
ดังนั้น ญาติของ น. ผู้เยาว์หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจึงอาจร้องขอต่อศาลชั้นต้น
ขอให้ตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ดังที่บัญญัติไว้ใน ปวิอ. ม. ๖ การที่ศาลชั้นต้นม ี
ค�าสั่งให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา ถือได้โดยปริยายว่า ศาลชั้นต้นตั้งให้  
พ. เป็นผู้แทนเฉพาะคดีตามกฎหมาย อีกทั้งยังปรากฏว่าก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา
ศาลชั้นต้นยังมีค�าสั่งตั้ง พ. เป็นผู้แทนเฉพาะคดีอีกด้วย เช่นนี้ พ. จึงมีอ�านาจเป็น
โจทก์ฟ้องจ�าเลยแทน น. ผู้เยาว์ได้

ฎ. ๖๓๙๗/๒๕๔๑ การทีพ่นกังานสอบสวนปกปิดช่ือและตวัสายลบั ไม่ได้สอบ
ปากค�าของสายลับไว้เป็นหลักฐาน ก็เป็นอ�านาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ที่จะสืบหาพยานหลักฐานมาประกอบด�าเนินคดี และเป็นดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวนที่จะสอบสวนบุคคลใดเป็นพยานได้ การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องสอบปากค�าสายลับไว้เป็นหลักฐานไม่ถือว่าการสอบสวนไม่ชอบ  
ค�าให้การรบัสารภาพของจ�าเลยในชัน้จบักมุและช้ันสอบสวนเป็นไปโดยสมคัรใจตาม
ความสัตย์จริงจึงใช้เป็นพยานหลักฐานยันจ�าเลยในชั้นพิจารณาได้

ฎ. ๔๒๓๙-๔๒๔๐/๒๕๔๒ แม้การท่ีพนักงานสอบสวนน�าตัวผู้ต้องหาออก
นอกพื้นที่ที่ท�าการของกองปราบปรามเพื่อตรวจค้นตามหมายค้นจะเป็นการนอก
เหนอืจากค�าร้องขอฝากขงัทีร่ะบวุ่า ขอรบัตัวผูต้้องหาไปควบคมุยงัท่ีท�าการของกอง
ปราบปรามเพือ่ให้พยานชีต้วั แต่กย็งัได้อ้างเหตุทีต้่องขออนญุาตฝากขงัด้วยว่า การ
สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก ๑๕ ปาก ดังนั้น พนักงาน
สอบสวนจึงมีอ�านาจสอบสวนพยานหรือกระท�าการอื่นใดอันจ�าเป็นเพื่อให้การ
สอบสวนเสร็จสิ้นได้ มิได้จ�ากัดเพียงให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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ฎ. ๖๓๒๙/๒๕๕๔ สทิธใินการเลกิสญัญาของคูส่ญัญาอาจเกดิจากข้อก�าหนดใน
สญัญาหรือโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายอนัเป็นหลกัทัว่ไปตาม ม. ๓๘๗ ถงึ ม. ๓๘๙  
หรอืตามบทบัญญตัว่ิาด้วยเอกเทศสญัญา ลกัษณะเช่าทรพัย์ ข้ออ้างของจ�าเลยทีว่่า 
โจทก์ปฏบิตัต่ิอจ�าเลยไม่เป็นไปตามฐานะผูใ้ห้เช่าทีค่วรให้ความสะดวกแก่ผูเ้ช่าตาม
สมควร แต่กลับไม่ให้ความสะดวกในการที่จ�าเลยให้เช่าช่วงนั้น เมื่อตามสัญญาเช่า 
ไม่มีข้อสัญญาที่ก�าหนดให้จ�าเลยบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุดังที่จ�าเลยกล่าวอ้าง  
ทั้งตามหนังสือบอกเลิกสัญญาของจ�าเลยก็มิได้ระบุว่าโจทก์กระท�าผิดสัญญาข้อใด 
จ�าเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หนังสือบอกเลิกสัญญาของจ�าเลยเป็นเพียง 
ค�าเสนอขอเลิกสัญญา เมื่อโจทก์ไม่ตกลงเลิกสัญญาตามค�าเสนอของจ�าเลย 
สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจ�าเลยจึงหาได้เลิกกันไม่ แม้ตาม พรบ. ภาษีโรงเรือน
และที่ดินฯ ม. ๔๐ ก�าหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องเสียก็ตาม 
แต่ตามสญัญาเช่าข้อ ๑๕ วรรคสอง ก�าหนดให้จ�าเลยเป็นผู้ช�าระ เมือ่จ�าเลยไม่ช�าระ 
โจทก์ก็ต้องช�าระแทนและเรียกเอาจากจ�าเลยได้ กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ผู้ให้เช่า
ฟ้องจ�าเลยผูเ้ช่าเกีย่วกบัสัญญาเช่าตาม ปพพ. ม. ๕๖๓ แต่เป็นกรณทีีไ่ม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ 

การฟ้องเรยีกค่าปรบัฐานช�าระค่าเช่าล่าช้านัน้มใิช่เป็นการเรยีกค่าเช่าทีค้่างช�าระ 
ตาม ปพพ. ม. ๑๙๓/๓๓ (๓) แต่ถอืเป็นคดทีีโ่จทก์ผูใ้ห้เช่าฟ้องจ�าเลยผูเ้ช่าเกีย่วกบั
สญัญาเช่าจงึต้องฟ้องภายใน ๖ เดอืน นบัแต่วนัส่งคนืทรพัย์สนิทีเ่ช่าตามมาตรา ๕๖๓

ฎ. ๑๐๖๕๓/๒๕๕๔ เมื่อผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ที่มีความรู้สึกผิดชอบดีแล้วก็มี
สิทธิยื่นค�าร้องทุกข์หรือถอนค�าร้องทุกข์เองได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่
เกีย่วกบัความสงบเรยีบร้อย ศาลฎกีายกขึน้อ้างได้ แม้คูค่วามจะมไิด้ยกขึน้ฎกีาตาม 
ปวิอ. ม. ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕

ฎ. ๑๓๘๑/๒๕๕๕ ปวิอ. (ม. ๒ (๖), ๑๘ วรรคแรก)เหตุคดีนี้เกิดในเขตอ�านาจ
ของพนกังานสอบสวนสถานตี�ารวจภธูรต�าบลบางโทรดั ทีเ่จ้าพนกังานต�ารวจผูจ้บักมุ 
น�าจ�าเลยมอบแก่พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองสมุทรสาครและ
พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองสมุทรสาครโดยได้รับมอบหมาย
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ฎ. ๓๒๗๕/๒๕๖๒ โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิดตั้งแต่
วันที่จ�าเลยไม่ยอมคืนเงินที่โจทก์ร่วมน�าฝากในบัญชีธนาคารของจ�าเลย แม้ต่อมา
จ�าเลยได้ถอนเงินจ�านวนนั้นออกไปและโจทก์ร่วมเพิ่งทราบถึงการถอนเงิน ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ภายหลังจากที่จ�าเลยไม่ยอมคืนเงินให้โจทก์ร่วมแล้ว จึงไม่ท�าให้สิทธิใน
การร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมขยายออกไป เมื่อโจทก์ร่วมไปร้องทุกข์เมื่อพ้นก�าหนด 
๓ เดือน นับแต่วันท่ีโจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิด คดีของ
โจทก์และโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความตาม ปอ. ม. ๙๖ และสิทธิน�าคดีอาญามาฟ้อง
ระงับตาม ปวิอ. ม. ๓๙ (๖)

ฏ. ๓๓๑๓/๒๕๖๒ เว็บไซต์ที่จ�าเลยเป็นเจ้าของและดูแลเป็นเว็บไซต์ที่บุคคล
ทั่วไปจากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้ การที่มีผู้น�าภาพใบหน้าของโจทก์มาตัดต่อ
ท�าให้โจทก์เสียหายและอับอาย ต่อบุคคลที่รู้จักโจทก์จากการเข้าชมเว็บไซต์นั้น 
ถือเป็นการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร และโจทก์ซ่ึงพบภาพถ่ายดังกล่าวใน
ขณะที่พักอาศัยอยู่ในเขตศาลชั้นต้น ต้องถือว่าสถานที่ที่โจทก์อยู่ในเขตศาลเป็นที่
ซึ่งความผิดได้กระท�าลงด้วย

ฎ. ๓๔๙๓/๒๕๖๒ โจทก์มีค�าขอให้จ�าเลยลงโฆษณาขอโทษโจทก์ทาง
หนังสือพิมพ์ มิได้มีค�าขอให้โฆษณาค�าพิพากษาในหนังสือพิมพ์ แต่ ปอ. ม. ๓๓๒ 
(๒) บญัญตัใิห้เป็นอ�านาจของศาล ศาลชัน้ต้นจงึชอบทีจ่ะพพิากษาให้จ�าเลยโฆษณา
ค�าพิพากษาในหนังสือพิมพ์ได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินค�าขออันเป็นการต้องห้าม
ตาม ปวิอ. ม. ๑๙๒ วรรคหนึ่ง

ฎ. ๓๖๘๖/๒๕๖๒ ปัญหาว่า ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้กักขังจ�าเลยโดย
มิได้ก�าหนดสถานที่กักขัง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย จ�าเลยยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้

ฎ. ๔๐๕๐/๒๕๖๒ แม้หนังสือรับรองเป็นเพียงส�าเนาเอกสาร และ ปวิอ. ม. 
๒๓๘ บัญญัติว่า ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ แต่มีข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้า
หาต้นฉบับไม่ได้ ส�าเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็น
พยานได้ เมื่อโจทก์มีพยานบุคคลที่รู้เห็นและทราบเนื้อความในหนังสือรับรองมา
เบิกความยืนยัน หนังสือรับรองย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
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