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โทษ
อาจารย์เจริญชัย อัศวพิรยิ อนันต์

ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ


โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ มีดังนี



(๑) โทษประหารชีวิต




ผูใ้ ดต้องโทษประหารชีวิต ให้ดาํ เนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย (มาตรา ๑๙)

(๒) โทษจําคุก (มาตรา ๒๑)


ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ให้นบั วันเริมจําคุกรวมคํานวณเข้าด้วย และให้นบั เป็ นหนึงวันเต็มโดยไม่ตอ้ ง
คํานึงถึงจํานวนชัวโมง



ถ้าระยะเวลาทีคํานวณนันกําหนดเป็ นเดือน ให้นบั สามสิบวันเป็ นหนึงเดือน ถ้ากําหนดเป็ นปี ให้คาํ นวณตาม
ปี ปฏิทนิ ราชการ



เมือผูต้ อ้ งคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันทีครบกําหนด
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ฎ. ๕๓๔๗/๒๕๕๐ ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติวา่ “ถ้าระยะเวลาทีคํานวณนันกําหนดเป็ น
เดือนให้นบั สามสิบวันเป็ นหนึงเดือน ถ้ากําหนดเป็ นปี ให้คาํ นวณตามปี ปฏิทินในราชการ” ดังนัน
การทีศาลล่างทังสองพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยกระทงละ 6 เดือน รวม 18 กระทง เป็ นโทษจําคุก 9
ปี นัน ไม่ถกู ต้อง เพราะการวางโทษเป็ นปี ทาํ ให้จาํ เลยต้องรับโทษมากกว่าการวางโทษจําคุกเป็ น
เดือนตามบทบัญญัติดงั กล่าว



การนับโทษจําคุก (มาตรา ๒๒)


โทษจําคุกให้เริมแต่วนั มีคาํ พิพากษา แต่ถา้ ผูต้ อ้ งคําพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หกั จํานวน
วันทีถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เว้นแต่คาํ พิพากษานันจะกล่าวไว้เป็ นอย่างอืน



ในกรณีทคํี าพิพากษากล่าวไว้เป็ นอย่างอืน โทษจําคุกตามคําพิพากษาเมือรวมจํานวนวันทีถูกคุมขังก่อน
ศาลพิพากษาในคดีเรืองนันเข้าด้วยแล้วต้องไม่เกินอัตราโทษขันสูงของกฎหมายทีกําหนดไว้สาํ หรับ
ความผิดทีได้กระทําลงนัน ทังนีไม่เป็ นการกระทบกระเทือนบทบัญญัตใิ นมาตรา ๙๑



“เว้นแต่คาํ พิพากษานันจะกล่าวไว้เป็ นอย่างอืน” หมายถึง ผูต้ อ้ งโทษจําคุกอาจจะไม่ได้รบั โทษจําคุกใน
วันทีมีคาํ พิพากษาก็ได้ แต่อาจรับโทษต่อจากโทษจําคุกในคดีก่อน



หากในคดีแรกไม่มีโทษจําคุก ศาลในคดีหลังก็ไม่อาจนับโทษต่อได้ เช่น ในคดีแรกจําเลยต้องขังตามคํา
พิพากษาศาลอุทธรณ์พอแก่โทษแล้ว ศาลชันต้นจึงปล่อยตัวไป ดังนี แม้ในคดีแรกยังอยูใ่ นระหว่างการ
ฎีกา ศาลในคดีหลังก็จะขอให้นบั โทษต่อไม่ได้ เพราะไม่มีโทษจําคุกในคดีแรกทีจะให้นบั โทษต่อ (ฎ.
๓๓๓๒/๒๕๓๑)



หากในคดีแรกศาลพิพากษาลงโทษกักขังแทนโทษจําคุกตามมาตรา ๒๓ ดังนีคดีหลังสามารถ
นับโทษต่อได้


ฎ.๖๘๒๒/๒๕๔๐ เมือศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย แต่โทษจําคุกจําเลยไม่เกินสามเดือน จึงให้
ลงโทษกักขังแทน ตาม ป.อ.มาตรา ๒๓ และกําหนดวันเวลากักขังคงเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในคํา
พิพากษา ดังนันเมือโทษกักขังเป็ นเพียงโทษทีลงแทนโทษจําคุก ศาลจึงอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๒ ให้นบั โทษกักขังติดต่อกันได้
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โทษจําคุกเพราะละเมิดอํานาจศาล หากมีการละเมิดอํานาจศาลหลายครัง ก็นบั โทษคดีหลังต่อจากโทษ
จําคุกคดีแรกได้



ฎ.๗๔๑๓/๒๕๔๔ ผูถ้ กู กล่าวหาถูกลงโทษผิดมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ
ฯ มาตรา ๕๒(๒) ทีห้ามทําการเป็ นทนายความภายในกําหนดเวลา ฉะนัน การทีผูถ้ กู กล่าวหาทํา
คําให้การให้จาํ เลย ๑ ครังและว่าความในฐานะทนายความจําเลยอีก ๓ ครังในการพิจารณาคดีของศาล
ชันต้นสําหรับคดีนี จึงเป็ นการกระทําทีปราศจากอํานาจพึงกระทําได้เพราะผูถ้ กู กล่าวหายังไม่พน้ กําหนด
ห้ามทําการเป็ นทนายความดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเสร็จเด็ดขาด
ในแต่ละครังทีผูถ้ กู กล่าวหากระทํา กรณีเป็ นการกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลหลายกรรม
ต่างกัน มิใช่เป็ นการกระทําต่อเนืองกันซึงต้องลงโทษผูถ้ กู กล่าวหาทุกกรรมเป็ นกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑และเมือความปรากฏต่อศาลว่าผูถ้ กู กล่าวหากระทําความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลเช่นเดียวกันนีอีกหลายคดี ศาลจึงมีอาํ นาจให้นบั โทษของผูถ้ กู กล่าวหาต่อจากคดีอืนได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒ วรรคหนึง



ศาลนับโทษจําคุกจําเลยคดีนีต่อจากโทษจําคุกของจําเลยในคดีอนของศาลชั
ื
นต้นได้ แม้ว่าคดีอนจะ
ื
ยังไม่ถึงทีสุด



ฎ. ๑๐๘๙/๒๕๕๐ เมือข้อเท็จจริงรับฟั งเป็ นยุติได้วา่ จําเลยเป็ นบุคคลเดียวกับจําเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที
๙๖๔/๒๕๔๖ ของศาลชันต้น ซึงศาลพิพากษาให้จาํ คุก ๔ ปี ๖ เดือน จําเลยยังต้องถูกบังคับตามคําพิพากษา
อยู่ แม้คดีดงั กล่าวจะยังไม่ถึงทีสุดและอยูใ่ นระหว่างอุทธรณ์ ก็ไม่ใช่เหตุทีจะนํามานับโทษจําคุกต่อไม่ได้



ฎ.๕๓๘๗/๒๕๔๗ การนับโทษต่อจากสํานวนคดีเรืองใดจะต้องปรากฏว่าคดีเรืองนันศาลได้พิพากษาลงโทษ
จําเลยไว้ก่อนแล้ว เมือศาลพิพากษาคดีเรืองหลังจึงจะนับโทษต่อจากกําหนดโทษในสํานวนคดีเรืองก่อนได้ เมือ
ปรากฏจากคําฟ้องฎีกาของจําเลยที ๒ แจ้งชัดแล้วว่าคดีทีโจทก์ขอให้นบั โทษจําเลยต่อนัน ศาลชันต้นพิพากษา
ให้ลงโทษจําเลยแม้วา่ คดีดงั กล่าวทีโจทก์ขอให้นบั โทษจําเลยต่อจะยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ยงั ไม่ถึงทีสุดดังทีจําเลยที 2 กล่าวอ้างก็ตาม แต่เมือศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
โจทก์จาํ เลยจึงยังคงต้องถูกบังคับตามคําพิพากษาในคดีดงั กล่าวอยู่ การทีคดียงั ไม่ถึงทีสุดจึงไม่ใช่เหตุทีจะ
นํามานับโทษจําเลยต่อไม่ได้
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(๓) โทษกักขัง



มาตรา ๒๔- ผู้ใดต้องโทษกักขัง ให้กักตัวไว้ในสถานทีกักขัง ซึงกําหนดไว้อันมิใช่เรือนจํา สถานี
ตํารวจ หรือสถานทีควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน



ถ้าศาลเห็นเป็ นการสมควร จะสังในคําพิพากษาให้กักขังผู้กระทําความผิดไว้ในทีอาศัยของผู้
นันเองหรือของผู้อืนทียินยอมรับผู้นันไว้ หรือสถานทีอืนทีอาจกักขังได้ เพือให้เหมาะสมกับ
ประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกักขังก็ได้



ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่า การกักขังผู้ต้องโทษกักขังไว้ในสถานทีกักขังตามวรรคหนึงหรือวรรค
สอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นัน หรือทําให้ผู้ซึงต้องพึงพาผู้ต้องโทษกักขังในการดํารงชีพ
ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร หรือมีพฤติการณ์พิเศษประการอืนทีแสดงให้เห็นว่าไม่สมควร
กักขังผู้ต้องโทษกักขังในสถานทีดังกล่าว ศาลจะมีคาํ สังให้กักขังผู้ต้องโทษกักขังในสถานทีอืนซึง
มิใช่ทอยู
ี ่อาศัยของผู้นันเอง โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานทีก็ได้
กรณีเช่นว่านีให้ศาลมีอาํ นาจกําหนดเงือนไขอย่างหนึงอย่างใดให้ผู้ต้องโทษกักขังปฏิบัติ และ
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานทีดังกล่าวยินยอม ศาลอาจมีคาํ สังแต่งตังผูน้ ันเป็ นผู้
ควบคุมดูแลและให้ถือว่าผู้ทได้
ี รับแต่งตังเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายนี



การเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุก (มาตรา ๒๗)



ถ้าในระหว่างทีผูต้ อ้ งโทษกักขังตามมาตรา ๒๓ (คือผูท้ กระทํ
ี าความผิดซึงมีโทษจําคุกและศาลในคดีนนเห็
ั น
ว่าโทษทีจะลงไม่เกินสามเดือน โดยไม่ปรากฏว่าผูน้ นได้
ั รบั โทษจําคุกมาก่อนหรือเคยได้รบั โทษจําคุกแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลในคดีหลังจึงได้เปลียนโทษจําคุก
เป็ นโทษกักขังไม่เกินสามเดือน) ได้รบั โทษกักขังอยู่ ความปรากฏแก่ศาลเอง หรือปรากฏแก่ศาลตามคําแถลง
ของพนักงานอัยการหรือผูค้ วบคุมดูแลสถานทีกักขังว่า



(๑) ผูต้ อ้ งโทษกักขังฝ่ าฝื นระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินยั ของสถานทีกักขัง



(๒) ผูต้ อ้ งโทษกักขังไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีศาลกําหนด หรือ



(๓) ผูต้ อ้ งโทษกักขังต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก



ศาลอาจเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุกมีกาํ หนดเวลาตามทีศาลเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินกําหนดเวลาของ
โทษกักขังทีผูต้ อ้ งโทษกักขังจะต้องได้รบั ต่อไป
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ศาลจะเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุกตามมาตรา ๒๗ วรรคสองได้ ก็เฉพาะกรณีทีผูต้ อ้ งโทษกักขังได้รบั โทษ
กักขังแทนโทษจําคุกตามมาตรา ๒๓ เท่านัน ดังนัน หาก
 ๑) มีการกักขังแทนค่าปรับตามมาตรา ๒๙

(๖((๒) มีการกักขังเพราะไม่ยอมส่งทรัพย์สิน หรือไม่ยอมชําระราคาทรัพย์สินทีริบตามมาตรา ๓๗ หรือ๓๗
 ๓) มีการกักขังเพราะไม่ยอมทําทัณฑ์บน หรือยอมทําทัณฑ์บน แต่หาประกันไม่ได้ตามมาตรา ๔๖ วรรค

สอง

 ไม่อาจนํามาตรา ๒๗ ในการเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุกได้
 (แต่มี ฎ. ๔๐๓/๒๕๑๗ วินิจฉัยว่าผูต้ อ้ งโทษกักขังแทนค่าปรับตามมาตรา ๒๙ ในระหว่างทีรับโทษกักขัง

อยูไ่ ด้ทาํ ผิดข้อกําหนดตามมาตรา ๒๗ ศาลอาจเปลียนโทษกักขังเป็ นโทษจําคุกได้ ซึงฎีกาฉบับนีไม่
น่าจะตรงกับหลักกฎหมายในมาตรา ๒๗)



๔. โทษปรับ



มาตรา ๒๘ – ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นันจะต้องชําระเงินตามจํานวนทีกําหนดไว้ในคําพิพากษาต่อศาล



บทบังคับเพือให้ได้ค่าปรับ



มาตรา ๒๙ – ผูใ้ ดต้องโทษปรับและไม่ชาํ ระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีศาลพิพากษา ผูน้ นจะต้
ั
องถูกยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพือใช้คา่ ปรับ หรือมิฉะนันจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถา้ ศาลเห็น
เหตุอนั ควรสงสัยว่าผูน้ นจะหลี
ั
กเลียงไม่ชาํ ระค่าปรับ ศาลจะสังเรียกประกันหรือจะสังให้กกั ขังผูน้ นแทนค่
ั
าปรับไป
พลางก่อนก็ได้



ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิให้นาํ มาใช้บงั คับแก่การกักขังแทนค่าปรับ



ฎ.๑๓๗๕/๒๕๐๓ ศาลลงโทษปรับจําเลย จําเลยชําระค่าปรับบางส่วนแล้ว จําเลยขอให้ศาลสังคืนค่าปรับโดยจําเลย
ขอถูกกักขังแทนค่าปรับ ดังนี ศาลสังคืนค่าปรับให้จาํ เลยไม่ได้ เพราะการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับก็ดี การกักขังแทน
ค่าปรับก็ดี เป็ นวิธีการชดใช้ค่าปรับทียังไม่ชาํ ระเท่านัน
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ฎ.๑๕๑๕/๒๕๔๗ ศาลชันต้นพิพากษาจําคุกจําเลย ๖ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการ
ลงโทษไว้ ๒ ปี ให้คมุ ความประพฤติจาํ เลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทกุ ๓ เดือนต่อครัง มี
กําหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ , ๓๐ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้จาํ คุกจําเลย ๑ เดือน ไม่ปรับ
ไม่รอการลงโทษ และไม่คมุ ความประพฤติ นอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ แม้จาํ เลยได้
ชําระค่าปรับและรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอนั เป็ นการปฏิบตั ิตามคําพิพากษาศาลชันต้นครบถ้วน
แล้ว เมือศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษาแก้เป็ นไม่ปรับ จําเลยย่อมขอรับเงินค่าปรับทีชําระไปแล้วคืนได้



ฎ.๑๐๔๘๘/๒๕๕๘ ป.อ. มาตรา ๓๘ บัญญัติวา่ “โทษให้เป็ นอันระงับไปด้วยความตายของผูก้ ระทํา
ความผิด” เมือจําเลยถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โทษตามคําพิพากษาของศาลล่าง
ทังสองจึงเป็ นอันระงับไปตามบทบัญญัติดงั กล่าว เมือผูร้ อ้ งซึงเป็ นทายาทของผูต้ ายยืนคําร้องขอคืนค่าปรับที
จําเลยชําระต่อศาลตามคําพิพากษาศาลชันต้น จึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผรู้ อ้ ง



การกักขังแทนค่าปรับ



ให้ถืออัตราห้าร้อยบาทต่อหนึงวัน และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขัง
เกินกําหนดหนึงปี เว้นแต่ในกรณีทศาลพิ
ี
พากษาให้ปรับตังแต่สองแสนบาทขึนไป ศาลจะสังให้กักขัง
แทนค่าปรับเป็ นระยะเวลาเกินกว่าหนึงปี แต่ไม่เกินสองปี ก็ได้ (มาตรา ๓๐ วรรคแรก)



ในกรณีถกู กักขังแทนค่าปรับตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปแล้ว ต่อมาศาลฎีกามีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้อง ก็ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าปรับคืนให้แก่จาํ เลยเพราะเหตุถกู กักขัง (ฎ.๖๗๘๘/๒๕๕๙)



หากจะกักขังเกิน ๑ ปี ศาลจะต้องระบุให้ชดั เจนในคําพิพากษา มิฉะนันจะกักขังเกิน ๑ ปี ไม่ได้
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ฎ.๘๗๖๘/๒๕๔๗ การกักขังแทนค่าปรับตาม ป.อ. มาตรา ๓๐ วรรคแรก ให้ถืออัตราสองร้อยบาทต่อหนึงวัน
เว้นแต่ในกรณีทศาลพิ
ี
พากษาให้ปรับตังแต่แปดหมืนบาทขึนไป ศาลจะสังให้กกั ขังแทนค่าปรับเป็ นระยะเวลา
เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ก็ได้ แต่ศาลจะต้องสังไว้ให้ชดั แจ้ง หากศาลไม่ได้สงไว้
ั เป็ นอย่างอืนโดยชัดแจ้ง ก็จะ
กักขังเกินกําหนด ๑ ปี ไม่ได้ ถึงแม้ศาลพิพากษาให้ปรับตังแต่ ๘๐,๐๐๐ บาทขึนไป เมือศาลชันต้นไม่ได้สงให้
ั
กักขังจําเลยทังสองไว้เป็ นอย่างอืน ดังนัน หากจะกักขังแทนค่าปรับก็กกั ขังได้เพียง ๑ ปี



หากจําเลยเป็ นนิติบคุ คล ศาลจะให้บงั คับชําระค่าปรับตามมาตรา ๓๐ ไม่ได้



ฎ.๖๗๕๔/๒๕๔๔ จําเลยทังสองกระทําความผิดโดยเป็ นตัวการร่วมกันและจําเลยที ๑ เป็ นนิติบคุ คล จึงไม่อาจ
นําประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐ ซึงเป็ นบทบัญญัติเรืองการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บงั คับแก่จาํ เลย
ที ๑ ได้ทีศาลชันต้นให้บงั คับชําระค่าปรับแก่จาํ เลยที ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐ ด้วยจึงไม่
ถูกต้อง



การชําระค่าปรับต้องกระทําภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด คือ ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีศาลชันต้นพิพากษา



ฎ. ๔๘๙๙/๒๕๕๐ ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษปรับจําเลย จําเลยจะต้องชําระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที
ศาลชันต้นพิพากษาตาม ป.อ. มาตรา ๒๙ จําเลยจะขอชําระค่าปรับเมือคดีถึงทีสุดแล้วตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔๕
วรรคหนึง หาได้ไม่



ในกรณีทศาลพิ
ี
พากษาปรับผูก้ ระทําความผิดหลายคนในความผิดอันเดียวกัน การปรับต้องเรียงตามรายตัวบุคคล
(มาตรา ๓๑) เช่น ศาลพิพากษาจําคุกจําเลยทังสองคนละ ๒ ปี และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท ดังนีจําเลยแต่ละคนต้อง
ชําระค่าปรับคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
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๕.โทษริบทรัพย์สิน



การริบทรัพย์สินแบ่งออกได้เป็ น ๓ กรณี



(๑) ทรัพย์สินทีศาลต้องริบเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นของผูใ้ ดก็ตาม (มาตรา ๓๒)



(๒) ทรัพย์สินทีศาลจะต้องริบเสมอ เว้นแต่เป็ นของผูอ้ ืนซึงมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยในการกระทําความผิด (มาตรา
๓๔)



(๓) ทรัพย์สินทีอยูใ่ นดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่เป็ นของผูอ้ ืนซึงมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยในการ
กระทําความผิด (มาตรา ๓๓)



(๑) ทรัพย์สินทีศาลต้องริบเสมอไม่ว่าจะเป็ นของผู้ใด



คือ ทรัพย์สินที ทํา หรือ มีไว้เป็ นความผิด ไม่ว่าเป็ นของผู้กระทําความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคํา
พิพากษาหรือไม่ (มาตรา ๓๒) เช่น ยาเสพติด เงินตราปลอม แผ่นป้ ายทะเบียนรถยนต์ปลอม แผ่นป้ าย
แสดงการเสียภาษีประจําปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทมีี ผู้ทาํ ปลอมขึน อาวุธปื นไม่มีทะเบียน



ฎ. ๙๒๒๖/๒๕๔๗ อาวุธปื นของกลางเป็ นอาวุธปื นไม่มีเครืองหมายทะเบียน ผูใ้ ดมีไว้ยอ่ มเป็ นความผิด การที
ศาลล่างทังสองมีคาํ พิพากษาให้รบิ จึงชอบด้วย ป.อ. มาตรา ๓๒



การมีอาวุธปื นมีทะเบียนของผู้อนไว้
ื ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ถือว่าอาวุธปื นดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สินทีมีไว้เป็ นความผิด



ฎ.๘๔๗๔/๒๕๕๗ จําเลยกระทําความผิดฐานมีอาวุธปื นมีทะเบียนของผูอ้ ืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั
ใบอนุญาต ความผิดจึงอยูท่ ีการไม่ได้รบั ใบอนุญาต หาทําให้อาวุธปื นและซองกระสุนปื นทีชอบด้วยกฎหมายเป็ น
อาวุธปื นและเครืองกระสุนปื นผิดกฎหมายไปไม่ อาวุธปื นดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็ นทรัพย์สินทีมีไว้เป็ นความผิดอันจะ
พึงต้องริบ และไม่ใช่ทรัพย์สินทีใช้หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๒, ๓๓ ไม่อาจริบตาม
คําขอท้ายฟ้องของโจทก์ได้ ชอบทีจะต้องส่งคืนแก่เจ้าของ

8

01/07/64



ฎ.๗๙๐๑/๒๕๖๐ สําหรับอาวุธปื นของกลางแม้เป็ นอาวุธปื นทีมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่การทีจําเลยใช้
อาวุธปื นดังกล่าวยิงขึนฟ้าเพือให้ผเู้ สียหายที ๑ และที ๒ เกิดความกลัวหรือความตกใจและกระสุนปื นถูกบ้าน
ของผูเ้ สียหายที ๓ ได้รบั ความเสียหาย กรณียอ่ มถือได้วา่ อาวุธปื นของกลางเป็ นทรัพย์ทจํี าเลยใช้ในการกระทํา
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๘ อันพึงต้องริบตามมาตรา ๓๓(๑) มิใช่เป็ นกรณีทศาล
ี
อุทธรณ์ภาค ๑ ริบอาวุธปื นของกลางเพราะจําเลยใช้ในการกระทําความผิดฐานพาอาวุธปื นติดตัวไปในเมือง
หมูบ่ า้ น หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาวุธปื น เครืองกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิงเทียมอาวุธปื น พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง



(๒) ทรัพย์สินทีศาลจะต้องริบเสมอ เว้นแต่เป็ นของผู้อืนซึงมิได้รู้เห็นเป็ นใจด้วยในการกระทําความผิด



มาตรา ๓๔



บรรดาทรัพย์สิน (๑) ซึงได้ให้ตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา
๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ (๒) ซึงได้ให้เพือจูงใจบุคคลให้กระทําความผิด หรือเพือเป็ น
รางวัลในการทีบุคคลได้กระทําความผิด ให้ริบเสียทังสิน เว้นแต่ทรัพย์สินนันเป็ นของผู้อืนซึงมิได้รู้เห็น
เป็ นใจด้วยในการกระทําความผิด



ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๔ นีจะริบได้จะต้องมีการได้ให้กันแล้ว



หากการให้ทรัพย์สินไม่เป็ นความผิดตามมาตราทีระบุไว้ ก็จะริบทรัพย์สินทีได้ให้นันไม่ได้
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ฎ. ๑๒๖๒/๒๕๔๗ การทีเจ้าพนักงานตํารวจผูจ้ บั กุมผูก้ ระทําความผิดมีหน้าทีต้องเบิกความต่อศาลตาม
ความสัจจริงในระหว่างเป็ นพยานในคดีทผูี ก้ ระทําความผิดถูกฟ้องนัน เป็ นหน้าทีอย่างเดียวกับประชาชน
ทัวไป หาใช่เป็ นหน้าทีโดยตรงอันสืบเนืองมาจากทีเป็ นเจ้าพนักงานผูจ้ บั กุมผูก้ ระทําความผิดไม่ หน้าทีทีต้อง
เบิกความตามความสัจจริงจึงไม่เป็ นการกระทําการในหน้าทีของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะ แม้จาํ เลยทังสามจะ
ให้และรับว่าจะให้เงินแก่เจ้าพนักตํารวจเพือจูงใจให้เบิกความผิดไปจากความจริง ก็ไม่เป็ นความผิดตาม
ป.อ. มาตรา ๑๔๔
ส่วนของกลางนัน เมือการกระทําของจําเลยทังสองไม่เป็ นความผิด จึงต้องคืนของกลางแก่เจ้าของ



(๓) ทรัพย์สินทีอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่เป็ นของผูอ้ ืนซึงมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยใน
การกระทําความผิด



มาตรา ๓๓



ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอาํ นาจริบตามกฎหมายทีบัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมี
อํานาจสังให้รบิ ทรัพย์สินดังต่อไปนีอีกด้วย คือ



(๑) ทรัพย์สินซึงบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิด หรือ



(๒) ทรัพย์สินซึงบุคคลได้มาโดยได้กระทําความผิด



เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านีเป็ นทรัพย์สินของผูอ้ ืนซึงมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยในการกระทําความผิด



ฎ.๑๙๕๘/๒๕๑๘ จําเลยใช้อบุ ายหลอกลวงหญิงผูเ้ สียหายว่าจะให้สผี งึ ๑ ตลับ ผูเ้ สียหาย

หลงเชือตามไปเอาจากจําเลยทีสวนหลังบ้าน แล้วจําเลยกระทําอนาจารผูเ้ สียหาย ดังนี จําเลยมี
ความผิดฐานหลอกลวงหญิงไปเพือการอนาจารกระทงหนึง และฐานกระทําอนาจารอีกกระทง
หนึง สีผงของกลางเป็
ึ
นทรัพย์ทจํี าเลยใช้ในการกระทําความผิด ต้องริบ
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ฎ. ๓๓๕๕/๒๕๒๘ จําเลยขับรถยนต์ของกลางชนท้ายรถจิปทีร้อยตํารวจตรี ส. ขับขีโดยมีเจตนาทําร้าย
เพราะโกรธเคืองทีจับจําเลยมาสถานี ตาํ รวจและไม่ยอมปล่อยจําเลยตามคําขอร้องของจําเลย จนร้อย
ตํารวจตรี ส.ได้รับบาดเจ็บ จําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๖ รถยนต์ของ
กลางจึงเป็ นทรัพย์สินซึ งบุคคลได้ใช้ในการกระทําผิด ศาลมีอาํ นาจริ บเสี ยได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๓



ฎ.๖๘๖/๒๕๒๙ รถจักรยานยนต์ของกลางทีจําเลยที1กับพวกใช้แล่นไล่ตามและขับปาดหน้า

รถจักรยานยนต์ผู้เสียหายให้หยุดเพือทําการปล้นทรัพย์ผเู้ สียหายถือได้วา่ เป็ นทรัพย์สนิ ที
ได้ใช้ในการกระทําผิดฐานปล้นทรัพย์ศาลมีอาํ นาจสังริบตามป.อ.มาตรา33


ฎ.๒๐๙๑/๒๕๓๐ จําเลยร่วมกับ ม.วางแผนฆ่าผูเ้ สียหายโดยใช้รถยนต์กระบะไปดักรอผูเ้ สียหายทีสถานี
บริการนํามันและขับรถดังกล่าวตามรถผูเ้ สียหายไป แล้ว ม. ใช้อาวุธปื นยิงผู้เสียหายขณะรถยนต์
กระบะกําลังแซงรถของผู้เสียหายขึนไป ดังนีรถยนต์กระบะดังกล่าวจึงเป็ นทรัพย์ทีใช้ในการกระทํา
ผิด ศาลมีอาํ นาจสังริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓



ฎ.๗๑๑๐/๒๕๕๙ จําเลยใช้รถบรรทุกลากจูงและรถบรรทุกกึงพ่วงของกลางมีนาหนั
ํ กบรรทุกรวมนําหนักรถเกิน
อัตราทีกฎหมายกําหนดไว้ถึง ๑๐,๔๐๐ กิโลกรัม เพือประโยชน์สว่ นตัว โดยไม่คาํ นึงถึงความเสียหายทีจะ
เกิดขึนแก่ทางหลวงแผ่นดิน ทังยังมีผลกระทบต่อผูร้ ว่ มใช้เส้นทางสัญจรไปมาทีต้องเสียงต่ออันตรายอันเกิดจาก
สภาพแห่งท้องถนนทีได้รบั ความเสียหาย ทําให้ยากต่อการควบคุมให้รถแล่นไปได้อย่างปลอดภัย ซึงอาจมีผล
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ ืนได้ ดังนัน รถบรรทุกลากจูงและรถบรรทุกกึงพ่วงของกลางซึงใช้ในการกระทําความผิด
จึงเป็ นทรัพย์ทีสมควรต้องริบ



ฎ.๖๗๓๖/๒๕๕๘ รถยนต์ของกลางทีจําเลยใช้ขบั ในขณะเมาสุราและขับรถหลบหนีดว้ ยความเร็วสูงโดยไม่ได้
คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผูอ้ ืนถือเป็ นทรัพย์สินทีจําเลยใช้ในการกระทําความผิดตามฟ้อง
โดยตรงอันพึงริบตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ (๑)



ฎ.๖๖๗๔/๒๕๓๘ ความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๓๔ นันนอกจากจะเป็ นความผิดทีเกิดขึนเพราะละเว้น
กระทําคือไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว ยังเป็ นความผิดทีเกิดขึนเพราะการกระทําคือ
การแข่งรถด้วย รถจักรยานยนต์ของกลางทีใช้แข่งขันกันจึงเป็ นทรัพย์สินซึงได้ใช้ในการกระทําความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑)
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ฎ.๓๖๐๘/๒๕๓๗ โจทก์ฟอ้ งขอให้ลงโทษจําเลยทังสองฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพือจําหน่าย มิได้ขอให้
ลงโทษจําเลยทังสองฐานเสพและจําหน่ายเฮโรอีนโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย ดังนี แม้เจ้าพนักงานจะจับจําเลยทังสอง
ได้พร้อมกับยึดได้เฮโรอีนจํานวน ๑๑๕ หลอด ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ จํานวน ๗๐,๕๑๐ บาท และสมุดฝากเงิน
ธนาคาร ๒ แห่ง กับไซลิงค์พร้อมเข็มฉีดยา ๕ ชุด ซึงโจทก์อา้ งว่าเป็ นเงินทีจําเลยทังสองได้มาจากการจําหน่าย
เฮโรอีน กับเป็ นอุปกรณ์ในการเสพเฮโรอีนของจําเลยตามลําดับ แต่ไซลิงค์พร้อมเข็มฉีดยาและเงินดังกล่าวก็มิใช่
เครืองมือ เครืองใช้ หรือวัตถุอืนซึงจําเลยใช้ในการกระทําความผิดตามทีโจทก์ฟอ้ งดังทีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษฯ แต่อย่างใด ไม่อาจริบได้



ในกรณีทรัพย์สินเป็ นยานพาหนะแต่มิได้ใช้เพือกระทําความผิดโดยตรง ก็ไม่อาจริบได้ตามมาตรา ๓๓
(๑)



ฎ.๑๗๗๐/๒๕๓๐ จําเลยทังห้าใช้เรือไม้และเครืองยนต์เป็ นยานพาหนะไปลักรังนกอีแอ่นบนเกาะ เมือลักรังนก
อีแอ่นได้แล้ว ขณะกลับมาลงเรือของกลางก็ถกู จับ ดังนี เรือไม้และเครืองยนต์ของกลางดังกล่าวเป็ นเพียง
ยานพาหนะทีจําเลยทังห้าใช้เดินทางไปมายังเกาะทีเกิดเหตุเพือลักทรัพย์เท่านัน จึงไม่ใช่ทรัพย์สินทีได้ใช้ในการ
กระทําผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1).



ฎ.๒๕๔๖/๒๕๓๐ จําเลยทังสองเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผูเ้ สี ยหายแล้วเปิ ดประตูระเบียง หน้าบ้านผูเ้ สี ยหายวิงไป
นังซ้อน ท้าย รถจักรยานยนต์ซึงจอดรออยูห่ ลบหนี ไป การกระทําของจําเลยเป็ นการลักทรัพย์สาํ เร็ จแล้ววิง
หลบหนีไปโดยใช้รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของกลางมิได้มีไว้เพือใช้หรื อได้ใช้การกระทําความผิดฐาน
ลักทรัพย์ จึงมิใช่ทรัพย์อนั พึงริ บตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ (๑)



ฎ.๔๕๗๖/๒๕๔๕ ขณะเกิดเหตุรถยนต์ของกลางจอดอยูน่ อกรัวบ้านทีจําเลยกับพวกเข้าไปลักทรัพย์โดยจําเลย
กับพวกถูกจับขณะทียังไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินทีลักมาขึนรถยนต์แต่อย่างใดจําเลยกับพวกเพียงนํารถยนต์มา
จอดใกล้บริเวณเกิดเหตุเท่านัน และจะใช้รถยนต์คนั ดังกล่าวในการขนย้ายทรัพย์ออกไปหลังจากทีลักทรัพย์
สําเร็จ เมือยังไม่มีการขนย้ายทรัพย์ทีลักมาขึนรถยนต์ จึงรับฟั งไม่ได้วา่ มีการใช้รถยนต์เป็ นเครืองมือหรือส่วน
หนึงในการลักทรัพย์โดยตรง รถยนต์ของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินทีได้ใช้ในการกระทําความผิดอันจะพึงริบได้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ต้องคืนให้แก่ผรู้ อ้ ง



ฎ.๑๒๓๓/๒๕๓๓ การทีจําเลยได้ขบั ขีรถจักรยานยนต์ของกลางไปพยายามปล้นทรัพย์แต่ก็เป็ นเพียงยานพาหนะ
ไปมาและพาจําเลยกับพวกหลบหนีให้พน้ จากการจับกุมโดยสะดวกและรวดเร็วเท่านัน รถจักรยานยนต์ของ
กลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินทีได้ใช้ในการกระทําความผิดอันจะพึงริบ
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ต้องเป็ นทรัพย์สินทีได้ใช้ หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิดโดยเจตนา (ฎ.๒๐๗๓/๒๔๙๒)



โทษเป็ นอันระงับไปด้วยความตายของผูก้ ระทําความผิด จึงไม่อาจริบทรัพย์ซงผู
ึ ต้ ายได้ใช้ในการกระทํา
ความผิดได้ (ฎ.๒๔๕๖/๒๕๓๐)



กรณีมีผรู้ ว่ มกระทําความผิดกับจําเลย แต่โจทก์ฟ้องจําเลยเท่านัน แล้วศาลพิพากษาว่าจําเลยมิได้
กระทําความผิด ศาลมีอาํ นาจริบทรัพย์สินทีผูร้ ว่ มกระทําความผิดได้ใช้ในการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๓๓(๑) ได้



ฎ.๕๒/๒๕๑๖ บทบัญญัติในเรืองริบทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นกรณีตาม ป.อ. มาตรา ๓๒ หรือ มาตรา ๓๓ นัน มุง่ ถึง
ตัวทรัพย์เป็ นสําคัญ จะต่างกันก็แต่วา่ ตามมาตรา ๓๒ ศาลจะต้องริบเสียทังสิน ส่วนมาตรา ๓๓ ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของศาล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๓ วรรคท้ายเท่านัน ทีจะสังริบไม่ได้



ดังนัน ในคดีทีโจทก์ฟอ้ งว่าจําเลยกับพวกมีปืนและสายไฟฟ้าติดตัวร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยใช้สายไฟฟ้ารัดคอเจ้า
ทรัพย์ แม้ศาลจะวินิจฉัยว่า จําเลยมิได้กระทําผิดก็ดี แต่เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่าสายไฟฟ้าของกลางเป็ น
ทรัพย์สินซึงใช้ในการกระทําผิดแล้วก็ยอ่ มริบได้ เพราะอยูใ่ นดุลพินิจของศาล ตามมาตรา ๓๓



ฎ.๘๖๖๔/๒๕๕๙ การทีศาลจะมีอาํ นาจสังริบทรัพย์ซงบุ
ึ คคลได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิดตาม
ป.อ.มาตรา ๓๓ (๑) นัน มีความมุง่ หมายถึงให้รบิ ตัวทรัพย์สินทีผูก้ ระทําความผิดได้ใช้ในการกระทําความผิด
นัน ๆ โดยตรง กล่าวคือ ทรัพย์สินนันจะต้องเกียวข้องเป็ นส่วนหนึงของการกระทําความผิดด้วย ซึงต้องพิจารณา
ถึงเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนเป็ นเรือง ๆ ไป คดีนีแม้โจทก์บรรยายฟ้องข้อ ๒ ว่า เจ้าพนักงานจับจําเลยได้พร้อม
รถจักรยานยนต์ทจํี าเลยใช้เป็ นเครืองมืออุปกรณ์และยานพาหนะในการกระทําความผิด และจําเลยให้การรับ
สารภาพก็ตาม แต่โจทก์ก็บรรยายฟ้องในข้อ ๑ ว่า ในการกระทําความผิดลักทรัพย์ จําเลยใช้รถจักรยานยนต์
เป็ นยานพาหนะเพือสะดวกในการลักทรัพย์ การพาทรัพย์นนไป
ั และเพือให้พน้ การจับกุม อันเป็ นการกระทํา
หลังจากลักทรัพย์สาํ เร็จแล้ว โดยจําเลยนําทรัพย์ของผูเ้ สียหายทีลักมายังรถจักรยานยนต์เพือพาออกไปจากที
เกิดเหตุ ซึงตามปกติรถจักรยานยนต์ของกลางโดยสภาพก็มีไว้เพือบรรทุกคนหรือสิงของจากทีหนึงไปยังอีกแห่ง
หนึง ดังนี รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่เครืองมือหรือเกียวข้องเป็ นส่วนหนึงของการลักทรัพย์อนั จะถือว่า
เป็ นทรัพย์ทใช้
ี กระทําความผิดโดยตรง
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ทรัพย์สินซึงบุคคลมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิด หมายถึงมีการกระทําความผิดเกิดขึนแล้ว แต่ผกู้ ระทํายัง
มิได้ใช้ทรัพย์สินนันในการกระทําความผิด หรืออาจยังไม่มีการกระทําความผิดเกิดขึน ผูก้ ระทําจึงยังมิทนั ได้ใช้
ทรัพย์นนในการกระทํ
ั
าความผิด



ฎ.๙๙๙/๒๕๖๑ การทีจําเลยที ๓ ไปรอรับเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจําเลยที ๑ (จําเลยที ๓ สังซือเมทแอม
เฟตามีนจาก จ. และ จ. ว่าจ้างจําเลยที ๑ ให้นาํ มามอบแก่จาํ เลยที ๓) ทีจุดนัดหมาย ถือเป็ นการกระทําที
ใกล้ชิดต่อความผิดสําเร็จเข้าขันลงมือกระทําความผิดแล้ว แต่การกระทําไม่บรรลุผล จําเลยที ๓ จึงมีความผิด
ฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพือจําหน่าย ซึงต้องระวางโทษตามทีกําหนดไว้เช่นเดียวกับ
ความผิดสําเร็จฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพือจําหน่ายตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด พ.ศ ๒๕๓๔ มาตรา ๗ และเงินทีจําเลยที ๓ เตรียมไว้สาํ หรับซือเมทแอมเฟ
ตามีนจากจําเลยที ๑ ซึงเป็ นผูน้ าํ มาส่งมอบให้ เงินดังกล่าวจึงเป็ นทรัพย์สินซึงมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิด
ศาลจึงมีอาํ นาจริบได้ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ (๑)



กระทําความผิดฐานพาอาวุธปื นไปในเมือง หมู่บา้ น หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาต ริบซองพก
อาวุธปื นได้ (ฎ.๘๖๐๒/๒๕๕๙)



ทรัพย์สินทีริบจะตกเป็ นของแผ่นดินเมือคดีถงึ ทีสุด (มาตรา ๓๕) (ฎ.๓๘๒๙/๒๕๔๒) และเมือตกเป็ น
ของแผ่นดินแล้ว เจ้าของทรัพย์สินไม่มีสิทธิทจะโอนกรรมสิ
ี
ทธิในทรัพย์สินนันให้แก่ผใู้ ดได้ (ฎ.๗๕๐๑/
๒๕๔๙)



การขอคืนทรัพย์ทศาลสั
ี
งริบ (มาตรา ๓๖)



ในกรณีทีศาลสังให้รบิ ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคํา
เสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผูเ้ ป็ นเจ้าของแท้จริงมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยในการกระทําความผิด ก็ให้ศาลสัง
ให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนันยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่คาํ เสนอของเจ้าของ
แท้จริงนันจะต้องกระทําต่อศาลภายในหนึงปี นบั แต่วนั คําพิพากษาถึงทีสุด
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หากทรัพย์สินทีศาลสังริบเป็ นทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ จะยืนคําร้องขอคืนไม่ได้ เช่น ปื นเถือน ยาเสพติดฯ



หนึงปี นบั แต่วนั มีคาํ พิพากษาถึงทีสุด หมายถึง หนึงปี นบั แต่เมือสินกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว ไม่มี
ฝ่ ายใดอุทธรณ์หรือฎีกา มิใช่นบั แต่วนั ทีศาลชันต้นมีคาํ สังริบของกลางแล้วไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ (ฎ.๔๗๐/๒๕๔๓)



ศาลจะต้องมีคาํ สังให้รบิ ทรัพย์เสียก่อน หากยังไม่มีคาํ พิพากษาให้รบิ ผูร้ อ้ งจะยืนคําร้องขอคืนของกลางก่อน
ไม่ได้ (ฎ.๕๐๔๕/๒๕๔๕)



เจ้าของร่วมสามารถยืนคําร้องขอคืนทรัพย์ทีศาลสังริบได้



ฎ.๒๐๐/๒๕๓๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖ มิได้จาํ กัดสิทธิผเู้ ป็ นเจ้าของร่วมมิให้รอ้ งขอคืนทรัพย์ทตน
ี
เป็ นเจ้าของร่วมทีศาลสังริบ เจ้าของร่วมทีมิได้รูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยในการกระทําความผิดจึงมีสิทธิรอ้ งขอคืนทรัพย์ที
ศาลสังริบในส่วนของตนได้กึงหนึง



เจ้าของแท้จริงตามมาตรา ๓๖ ต้องมิใช่จาํ เลยในคดี (ฎ.๓๖๘๕/๒๕๔๑)



ฎ.๖๐๕๖/๒๕๕๙ ผูท้ ีจะมีสิทธิยืนคําร้องขอคืนทรัพย์สินทีศาลสังริบนัน ต้องเป็ นเจ้าของแท้จริงในทรัพย์สินนัน
เมือขณะยืนคําร้อง ผูร้ อ้ งเป็ นเพียงผูเ้ ช่าซือรถกระบะของกลางทีศาลสังริบจากบริษัท พ. จํากัด ยังชําระค่าเช่าซือ
ไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้โอนทะเบียนเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิในรถกระบะของกลาง ดังนีผูร้ อ้ งซึงเป็ นผูเ้ ช่าซือจึงยัง
ไม่ใช่เป็ นเจ้าของแท้จริงในรถกระบะของกลาง ผูร้ อ้ งจึงไม่มีสิทธิยืนคําร้องขอให้ศาลสังคืนรถกระบะของกลางให้
ผูร้ อ้ งได้ แม้ตอ่ มาภายหลังยืนคําร้อง ผูร้ อ้ งได้ชาํ ระค่าเช่าซือให้แก่บริษัท พ. จํากัด ครบถ้วนแล้ว ก็ไม่ทาํ ให้ผรู้ อ้ ง
มีสิทธิยืนคําร้องขอให้คืนรถกระบะของกลางได้
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วิธีเพิมโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ


วิธีเพิมโทษ ลดโทษ



การเพิมมาตราส่วนโทษ หมายถึง การเพิม ระวางโทษทีกฎหมายกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนัน เช่น กรณีตามมาตรา
๑๔๐ วรรคสาม (ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้
ในสองวรรคก่อนกึงหนึง) มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม (หลบหนีระหว่างถูกคุมขังโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด
ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึงหนึง) มาตรา ๑๙๑ วรรคสาม (กระทําให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
จากการคุมขัง โดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด
ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้ในวรรคสองกึงหนึง) มาตรา ๒๘๕ (กระทําชําเราแก่บุพการี ผู้สบื สันดาน พีน้อง
ร่วมบิดามารดาฯ ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้ในมาตรานัน ๆ หนึงในสาม) มาตรา ๓๓๖ ทวิ (ลักทรัพย์หรือ
วิงราวทรัพย์โดยแต่งเครืองแบบทหารหรือตํารวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะ
ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้ในมาตรานัน ๆ กึงหนึง) มาตรา ๓๔๐ ตรี (ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยแต่ง
เครืองแบบฯ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะ ต้องระวางโทษหนักกว่าทีบัญญัติไว้
ในมาตรานัน ๆ กึงหนึง)



การลดมาตราส่วนโทษ หมายถึง การลดระวางโทษทีกฎหมายกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนัน เช่น มาตรา ๗๕
(ผูก้ ระทําอายุกว่าสิบห้าแต่ตากว่
ํ าสิบแปดปี ถ้าศาลเห็นสมควรลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษทีกําหนดไว้
สําหรับความผิดลงกึงหนึง) มาตรา ๗๖ (ผูก้ ระทําอายุตงสิ
ั บแปดปี แต่ยงั ไม่เกินยีสิบปี หากศาลเห็นสมควรลด
มาตราส่วนโทษก็สามารถใช้ดลุ พินิจลดมาตราส่วนโทษทีกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนันลงหนึงในสามหรือกึง
หนึงก็ได้)



ข้อจํากัดในการเพิมโทษ



มาตรา ๕๑ ในการเพิมโทษ มิให้เพิมขึนถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกเกินห้าสิบปี



แม้เพิมโทษและจะจําคุกเกินห้าสิบปี แต่เมือลดโทษแล้วเป็ นจําคุกไม่เกินห้าสิบปี ย่อมกระทําได้ (เทียบเคียง ฎ
๔๐๓/๒๔๙๗) เช่น ศาลลงโทษจําคุก ๓๕ ปี เพิมโทษกึงหนึง เป็ นจําคุก ๕๒ ปี ๖ เดือน ลดโทษกึงหนึงเป็ น
จําคุก ๒๖ ปี ๓ เดือน ถือว่าไม่ขดั ต่อ ป.อ.มาตรา ๕๑



สําหรับโทษปรับไม่มีขอ้ จํากัด จึงเพิมได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
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การลดโทษประหารชีวิต



มาตรา ๕๒ ในการลดโทษประหารชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษทีจะลง ให้ลดดังต่อไปนี



(๑) ถ้าจะลดหนึงในสาม ให้ลดเป็ นโทษจําคุกตลอดชีวิต



(๒) ถ้าจะลดกึงหนึง ให้ลดเป็ นโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกตังแต่ยีสิบห้าปี ถึงห้าสิบปี



(ก) การลงโทษ “สองในสาม” ของโทษประหารชีวิต เช่น พยายามฆ่าบุพการี ซึงจะต้องลงโทษสองในสามของ
การประหารชีวิต นันหมายถึงเป็ นการลดโทษหนึงในสามนันเอง จึงต้องลงโทษจําคุกตลอดชีวิต (ฎ.๔๙๒๐/๒๕๓๑)



(ข) การลงโทษ “หนึงในสาม” ของโทษประหารชีวิต เช่นใช้ให้ไปฆ่าบุพการี หรือใช้ให้ไปฆ่าเจ้าพนักงานซึง
กระทําการตามหน้าที หรือใช้ให้ไปฆ่าผูอ้ นื โดยความผิดทีใช้ยงั มิได้กระทําลง ผูใ้ ช้ตอ้ งระวางโทษหนึงในสามของโทษ
ทีกําหนดไว้ กรณีนีเมือได้หลักว่าการลงโทษสองในสามของประหารชีวิต คือ จําคุกตลอดชีวิต เมือจะต้องลดโทษ
จําคุกตลอดชีวิตต้องไปดูมาตรา ๕๓ ซึงกําหนดว่าในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิตให้เปลียนเป็ นโทษจําคุก ๕๐ ปี ก่อน
ดังนันสองในสามของประหารชีวิตเท่ากับ ๕๐ ปี หนึงในสามซึงเท่ากับกึงหนึงของสองในสามจึงเท่ากับ ๒๕ ปี



การลดโทษจําคุกตลอดชีวิต



มาตรา ๕๓ ในการลดโทษจําคุกตลอดชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษทีจะลง ให้เปลียนโทษ
จําคุกตลอดชีวิตเป็ นโทษจําคุกห้าสิบปี



(ก) ลดโทษจําคุกตลอดชีวิต “กึงหนึง” จึงเหลือโทษจําคุก ๒๕ ปี (ฎ.๘๖๙๔/๒๕๔๔)



(ข) ลดโทษจําคุกตลอดชีวิต “หนึงในสาม” เหลือโทษจําคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน



ฎ.๗๖๓/๒๕๔๑ ความผิดซึงมีระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต เมือเป็ นพยายามกระทําความผิด ต้องระวางโทษสองใน
สามส่วน เท่ากับลดมาตราส่วนโทษลงหนึงในสาม กรณีโทษจําคุกตลอดชีวิต จะต้องเปลียนโทษจําคุกตลอดชีวิต
เป็ นโทษจําคุกห้าสิบปี ตาม ป.อ.มาตรา ๕๓ เมือคํานวณแล้วเหลือโทษจําคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน



ฎ.๕๘๙๕/๒๕๖๒ จําเลยมีความผิดตาม ป.อ. ๒๘๙ (๗) ประกอบมาตรา ๘๐ ซึงบทบัญญัติมาตรา ๒๘๙ (๗) ให้
ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว และมาตรา ๘๐ ให้ลงโทษจําเลยสองในสามส่วนของโทษตามมาตรา ๒๘๙
(๗) คือระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตตาม ป.อ. มาตรา ๕๒ (๑) เมือเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้จาํ เลยหนึงใน
สาม ตาม ป.อ.มาตรา ๗๖ (จําเลยมีอายุ ๑๙ ปี เศษ) ต้องเปลียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็ นโทษจําคุก ๕๐ ปี
เสียก่อนตาม ป.อ. มาตรา ๕๓ ทีศาลล่างทังสองลงโทษจําเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๙ (๗) ประกอบมาตรา ๘๐
โดยให้จาํ คุกจําเลย ๓๓ ปี ๔ เดือน จึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย
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การรอการลงอาญา (มาตรา ๕๖)



(๑) มีการกระทําความผิดทีมีโทษจําคุก (ไม่วา่ จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม)



(๒) คดีนนั (คดีทศาลจะรอการลงอาญา)
ี
ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินห้าปี



(๓) ถ้าปรากฏว่า


(๓.๑) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกมาก่อน



(๓.๒) เคยได้รบั โทษจําคุกมาก่อน แต่เป็ นโทษจําคุก “ไม่เกินหกเดือน” หรือ



(๓.๓) เคยได้รบั โทษจําคุกเกินหกเดือนมาก่อน แต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ หรือ



(๓.๔) เคยรับโทษจําคุกเกินหกเดือนมาก่อน ในความผิดทีได้กระทําโดยเจตนา แต่พน้ โทษจําคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี
แล้วมากระทําความผิดอีก โดยความผิดในครังหลังนีต้องเป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรือเป็ นความผิดลหุ
โทษเท่านัน



โทษปรับสามารถรอการลงอาญาได้ เนืองจากตัวบททีแก้ไขใหม่ใช้คาํ ว่า “ผูใ้ ดกระทําความผิดซึงมีโทษจําคุก
หรือปรับ” ดังนันคําพิพากษาฎีกาที ๖๕๗๖/๒๕๕๑ ทีตัดสินว่าข้อหาซึงจําเลยกระทําผิดมิได้กาํ หนดโทษจําคุก
มีแต่เพียงโทษปรับไม่สามารถรอการกําหนดโทษตามมาตรา ๕๖ จึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป



ผูท้ ีไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน หมายถึง ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกจริง ๆ เช่น ศาลในคดีก่อนตัดสินให้ลงโทษจําคุก
แต่รอการลงโทษไว้



กรณีได้รบั โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในต่างประเทศ ไม่เข้าข้อห้ามตามมาตรา ๕๖ เพราะโทษจํา
คุกคามมาตรา ๕๖ หมายเฉพาะโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลไทยเท่านัน และเป็ นเพราะความผิดตาม
กฎหมายของต่างประเทศอาจไม่เป็ นความผิดตามกฎหมายไทย



ไม่จาํ ต้องคํานึงว่าโทษจําคุกทีได้รบั มาก่อนจะเกิดจากการกระทําความผิดเมือใด (ฎ.๙๗๐/๒๕๐๗)



โทษจําคุกทีได้รบั มาก่อนต้องเป็ นโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุด(ฎ.๖๙๐๐/๒๕๔๔)
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การกระทําความผิดในระหว่างรอการลงโทษ (มาตรา ๕๘)



(๑) ได้กระทําความผิดขึนอีกภายในระยะเวลาทีศาลรอการลงโทษ (ไม่เกินห้าปี )



(๒) ความผิดทีได้กระทําขึนอีกนัน มิใช่ความผิดทีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



(๓) ศาลได้พิพากษาลงโทษจําคุกสําหรับความผิดทีได้กระทําขึนอีกนัน



หากศาลพิพากษาลงโทษจําคุกแต่เปลียนเป็ นโทษกักขัง (ตามมาตรา ๒๓) เท่ากับศาลพิพากษาให้ลงโทษกักขัง
มิได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุก



ฎ.๒๗๔๒/๒๕๔๔ ศาลล่างทังสองพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย บวกโทษจําคุกทีรอการลงโทษในคดีก่อนเข้ากับ
โทษจําคุกในคดีนีแล้วเปลียนโทษจําคุกเป็ นกักขัง จึงเท่ากับความผิดในคดีนีศาลล่างทังสองพิพากษาให้ลงโทษ
กักขังจําเลย มิได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุก กรณีจงึ ไม่อาจนําโทษจําคุกทีรอการลงโทษในคดีกอ่ นบวกเข้ากับ
โทษในคดีนีได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๘



หากการกระทําผิดในคดีหลังเกิดขึน “ก่อน” ทีศาลรอการลงโทษในคดีแรก ศาลทีพิพากษาคดีหลังจะบวกโทษที
ศาลรอการลงโทษในคดีแรกไม่ได้



ฎ.๔๙๓๐/๒๕๕๙ โทษทีรอไว้ในคดีก่อนจะนํามาบวกกับโทษในคดีหลังนัน ความผิดในคดีหลังจะต้องกระทํา
ภายในระยะเวลารอการลงโทษตามทีคดีก่อนกําหนดไว้ คดีก่อนพิพากษาเมือวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้จาํ คุก
จําเลยที ๑ มีกาํ หนด ๖ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี แต่คดีนีจําเลยที ๑
กระทําผิดเมือวันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ การกระทําผิดของจําเลยที ๑ ในคดีหลังจึงมิได้กระทําภายในเวลาที
ศาลรอการลงโทษในคดีก่อน จะนําโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนีไม่ได้
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ศาลชันต้นทีพิพากษาในคดีหลังจะนําโทษทีรอไว้ในคดีแรกมารวมได้ก็ต่อเมือคดีแรกทีศาลรอการ
ลงโทษไว้ถึงทีสุดแล้ว



ฎ.๒๐๒๓/๒๕๔๑ เมือขณะศาลชันต้นพิพากษาคดีนี คดีทีศาลรอการลงโทษจําเลยไว้ก่อนคดีนียังไม่ถึงทีสุ ดโดย
อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชันต้นจึงยังไม่อาจนําโทษทีรอไว้ในคดีดงั กล่าวมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๘ วรรคแรก



โทษปรับทีศาลรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ในคดีก่อน จะนํามาบวกเข้ากับโทษปรับในคดี
หลังได้หรือไม่ให้พิจารณาว่าศาลทีพิพากษาในคดีหลังจะต้องพิพากษาให้ลงโทษจําคุกสําหรับความผิด
ในคดีหลังเสียก่อน



ตัวอย่าง



คดีแรกมีโทษปรับสถานเดียว โดยศาลรอลงอาญา ส่วนคดีหลังมีโทษปรับสถานเดียวเช่นเดียวกัน แต่ศาลไม่รอ
ลงอาญาโทษปรับในคดีหลัง เช่นนี ศาลในคดีหลังจะบวกโทษไม่ได้เพราะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรา ๕๘ ที
กําหนดว่าศาลในคดีหลังต้องพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจึงจะบวกโทษได้
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