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การนับโทษและนับโทษตอ
มาตรา 22 โทษจําคุกใหเริ่มแตวันมีคําพิพากษา แตถา
ผูตองคําพิพากษาถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวน
วันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา เวน
แตคําพิพากษานั้นจะกลาวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอื่น โทษจําคุกตาม
คําพิพากษา เมื่อรวมจํานวนวันที่ถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา
ในคดีเรื่องนั้นเขาดวยกันแลวตองไมเกินอัตราโทษขั้นสูงของ
กฎหมายที่กาํ หนดไวสําหรับความผิดที่ไดกระทําลงนั้น ทั้งนี้ไม
เปนการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา 91
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ในคําพิพากษาของศาลอาจจะบอกใหเริ่มนับ
โทษจําคุกตั้งแตวันมีคําพิพากษาโดยไมหักวันคุมขัง
กอนมีคาํ พิพากษาเขาไปดวยก็ทําได
ขอหามมิใหลงโทษจําคุกเกินกวาอัตราโทษขั้นสูง
นี้ไมกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา 91

อัตราโทษจําคุกอย่ างสู ง หมายถึง อัตราโทษ
ตามทีกฎหมายกําหนด ไม่ ใช่ อตั ราโทษ
อย่างสู งทีศาลจะลงแก่จําเลย
- ฎ. 1924 / 2527 (ป.ญ.)
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มาตรา 91 เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลาย
กรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้น ทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป…เมื่อ
รวมทุกกระทงแลวตองไมเกินกําหนดตอไปนี้
1. สิบป กรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
ไมเกินสามป
2. ยี่สิบป กรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงเกินสามป แตไมเกินสิบป
3. หาสิบป กรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงเกินสิบปขึ้นไป เวนแตศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
- ฎ.14653-14654/2555 แมเปนคดีรวมพิจารณาและศาลลงโทษ
จําคุกตลอดชีวิตทั้งสองสํานวนก็นับโทษตอกันได

ขอสังเกตมาตรา 22 วรรคทายและมาตรา 91
1. กรณีฟองเปนหลายคดี โดยหลักแลวไมอยูในบังคับของมาตรา
91 (ฎ.4656/2540, 1743/2543)
2. คดีแรกกับคดีหลังตองไมเกี่ยวพันกันเลยจึงจะไมอยูในบังคับ
มาตรา 91
ฎ.4620–1/2543 คดีสํานวนแรกและสํานวนหลังมิไดเกี่ยวพันกัน
ไมอาจฟองเปนคดีเดียวกันหรือรวมการพิจารณาพิพากษาเขาดวยกัน
ได แมทั้งสองคดีศาลตางลงโทษจําคุกตลอดชีวิต ก็สามารถนับโทษตอ
กันได ไมขัดตอปอ. มาตรา 91(3) (และฎ.14653-4/2555 )
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3. ถ้ าเป็ นคดีทกระทํ
ี
าความผิดในครังเดียวกันหรือเกียวพันกันสามารถรวมฟ้องเป็ นคดี
เดียวกันได้ แต่ อยั การแยกฟ้อง นับต่อไม่ได้
- ฎ. 3864 / 2543 คดีนีกับคดีก่อนมีลกั ษณะแห่ งคดีและความผิดเป็ นอย่ างเดียวเกียวพัน
กัน จําเลยและผู้เสียหายเป็ นบุคคลคนเดียวกัน โจทก์ จงึ อาจจะฟ้องคดีทงสองสํ
ั
านวนเป็ นคดี
เดียวกัน แต่ปรากฏว่ าโจทก์แยกฟ้องคดีนีกับคดีก่อนโดยศาลชันต้ นมิได้สังรวมการพิจารณา
คดีทงสองสํ
ั
านวนเข้ าด้ วยกันดังนี เมือศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําเลยทังสองทุกกรรมและ
จําคุกจําเลยทังสองมีกาํ หนด 20 ปี เต็มตามทีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91(2) ในคดีก่อนแล้ ว ศาลชันต้ นย่อมไม่ อาจนําโทษของจําเลยทังสองในคดีนไปนั
ี บต่อกับ
โทษของจําเลยทังสองในคดีก่อนของศาลชันต้ นได้ เพราะจะทําให้ จาํ เลยทังสองต้ องรับโทษ
จําคุกเกินกําหนดทีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) บัญญัตไิ ว้
(และมี ฎ. 929 / 2548, ฎ.1743/2548)

- ฎ.929/2548 ในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตํารวจเฝ้ าดักจับจําเลยทังสองได้ขณะ

จําเลยทังสองขับรถถึงด่านเก็บเงิน และนําไปตรวจค้นพบเฮโรอีน 14 ถุง ต่อมา
จึงได้นาํ จําเลยที 1 ไปตรวจค้นทีบ้านพักและพบเฮโรอีนอีกส่ วนหนึง แต่ได้มี
การสอบสวนโดยแยกสํานวนจากกันเนืองจากเป็ นความผิดคนละกรรมและที
เกิดเหตุอยูค่ นละท้องที ความผิดของจําเลยที 1 ทังสองสํานวนจึงเกียวพันทีอาจ
ถูกฟ้ องคดีเดียวกันและอาจพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันได้ เมือคดีหนึงศาล
พิพากษาให้ จําคุกตลอดชีวิต การทีศาลล่างพิพากษาให้นบั โทษจําคุกคดีนีต่อ
จากคดีดงั กล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกามีอาํ นาจทีจะแก้ไขให้ถูกต้องได้
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4. ถ้ าเป็ นการกระทํากรรมเดียวตามมาตรา 90 ก็ไม่ ต้อง
พิจารณาตามมาตรา 91 อีกว่ ารวมโทษทุกกรรมแล้วเกินหรือไม่
เพราะลงโทษได้ เพียงกรรมเดียว
(ฎ 4409 / 2543 และ 152 / 2544)

5. การนับโทษต่ อตามมาตรา 22 โจทก์ต้องมีคาํ ขอศาลจึง
นับโทษต่ อให้
- ฎ 5574-5582/2554 ฟ้องแปดสํานวนไม่ ได้ขอนับ
โทษต่ อ แม้ รวมพิจารณาก็นับโทษต่ อไม่ ได้
(และมี ฎ 5122-5123/2555)
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6. แม้ คดีทีขอให้ นับโทษต่ อยังไม่ ถงึ ทีสุ ด แต่ มคี าํ พิพากษาของ
ศาลใดศาลหนึงให้ ลงโทษจําคุกแล้ วก็นับโทษต่อได้ (ฎ. 1404 /
2547, 1089 / 2550, 2048/2551, 5170/2552 และ 341/2555)
อย่ างไรก็ดี ต้ องได้ ความว่ าศาลอีกคดีหนึงให้ ลงโทษ
จําคุกไว้แล้ว มิฉะนันนับโทษต่ อไม่ ได้ (ฎ.4928/2561)

ฎ.4928/2561 ก่อนศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาไม่ปรากฏต่อศาลชันต้นว่าคดีทีโจทก์ขอให้
นับโทษต่อดังกล่าวมีคาํ พิพากษาแล้วหรื อไม่ และผลคดีเป็ นอย่างไรเพือทีศาลชันต้นจะได้
ใช้ดุ ลพินิจในการนับโทษต่อให้ ทังในอุท ธรณ์ และฎี กาของโจทก์ก็คงกล่าวอ้างแต่เ พียง
หมายเลขคดี ด ําของคดี ที ขอให้นับ โทษต่ อเท่ านัน มิไ ด้ระบุ ว่า คดี ด ัง กล่า วศาลพิ พ ากษา
ลงโทษจําคุกหรื อไม่เพียงใด ซึงหากพิพากษายกฟ้ องแล้วก็ไม่อาจจะนับโทษในคดีนีต่อจาก
คดี ดั ง กล่ า วได้ ท ํ า ให้ ศ าลไม่ อ าจใช้ ดุ ลพิ นิ จให้ นั บ โทษต่ อ หรื อไม่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งทีกฎหมายกําหนดให้ศาลต้องรู ้เอง ทังไม่ ใช่ หน้ าทีของ
ศาลทีจะต้ องตรวจสอบ เมือโจทก์มิได้แถลงถึงผลคดีทีขอให้นบั โทษต่อแล้วที ศาลล่างทัง
สองใช้ดุลพินิจไม่นบั โทษของจําเลยในคดีนีต่อจากโทษในคดีดงั กล่าวจึงชอบแล้ว
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7. แต่ก็มีฎีกาบางคดี “ไม่ได้ระบุวา่ คดีทีขอให้นบั โทษต่อ ศาลพิพากษาลงโทษจําเลยหรื อไม่
อย่างไร ศาลก็นบั โทษต่อได้”
ฎ.4333/2560 โจทก์ได้บรรยายฟ้ องไว้แล้วว่า จําเลยเป็ นบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที 1341/2556 ของศาลชันต้น กับขอให้นบั โทษจําเลยต่อจากโทษของจําเลยใน
คดีอาญาดังกล่าว ถือว่าฟ้ องของโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริ งว่า จําเลยถูกฟ้ องเป็ นจําเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที 1341/2556 ของศาลชันต้นแล้ว โดยไม่จาํ ต้องระบุรายละเอียดว่าคดีดงั กล่าวศาล
พิพากษาลงโทษจําเลยหรื อไม่ อย่างไร เพราะการขอให้ นับโทษต่ อหาได้ มีกฎหมายบัญญัตวิ ่ าต้ อง
กล่าวรายละเอียดดังกล่ าวมาในคําฟ้อง เมือจําเลยยอมรับข้อเท็จจริ งในข้อทีว่า จําเลยเป็ นบุคคลคน
เดียวกับจําเลยในคดีทีโจทก์ขอให้นบั โทษต่อตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชันต้น โดย
ไม่ได้คดั ค้านว่าไม่อาจนับโทษจําเลยต่อจากโทษในคดีอาญาดังกล่าวได้ จึงนับโทษจําเลยต่อจาก
โทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที 1341/2556 ของศาลชันต้นได้

พฤติการณ์ ทถืี อได้ ว่าปรากฏแก่ ศาลและคู่ความชัดแจ้ งแล้วไม่ ต้องรอให้
โจทก์ แถลงอีก ศาลนับโทษต่ อกันได้
- ฎ 423/2556 ศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยในคดีนกัี บในคดีอีก สีสํานวนของศาลชันต้ น

ซึงมีคาํ พิพากษาในวันเดียวกันและในเวลาใกล้เคียงเกียวเนืองกันติดต่ อกันไป ดังนัน เมือศาลชันต้ น
อ่านคําพิพากษาคดีนีโจทก์ ย่อมไม่ อาจแถลงต่ อศาลชันต้ นได้ว่าคดีอนอี
ื กสี สํ านวนนันศาลชันต้ นมีคํา
พิพากษาลงโทษจําเลยหรือไม่ อย่างไร ทังตามพฤติการณ์ ดงั กล่ าวถือได้ว่าความปรากฏต่ อศาลและ
คู่ความชัดแจ้ งแล้ วว่ าคดีอนอี
ื กสี สํานวนนัน ศาลชันต้ นพิพากษาลงโทษจําเลยแล้วโดยไม่ จําต้ อง
ให้ โจทก์ แถลงต่ อศาลซําอีก ทีศาลชันต้ นพิพากษาให้ นับโทษจําเลยติดต่ อกันจึงชอบแล้ ว
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ฎ.3042/2562 แมขณะศาลชั้นตนสอบคําใหการจําเลยทั้งสอง ศาล
ชั้นตนมิไดสอบจําเลยทั้งสองวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่
โจทกขอใหนับโทษตอหรือไมก็ตาม แตหากปรากฏขอเท็จจริงชัดแจง
วาจําเลยทั้งสองเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอใหนับ
โทษตอจริง ก็ชอบที่จะนับโทษตอตามที่โจทกขอได และเมื่อคดีที่
โจทกขอใหนับโทษตอคือคดีอาญาหมายเลขดําที่ 1545/2555 ของ
ศาลชั้นตนนั้น สํานวนคดีดังกลาวจําเลยทั้งสองยื่นฎีกาเปนคดีอาญา
หมายเลขดําที่ อ.12/2561 ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาไดตรวจดูแลว
พบวาจําเลยทั้งสองเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอให
นับโทษตอนั่นเอง จึงนับโทษตอใหตามที่โจทกรองขอ

โจทก์บรรยายเลขคดีผดิ เล็กน้ อยนับโทษต่ อได้
- ฎ 2469 /2550 โจทก์พมิ พ์เลข พ.ศ. ของคดีทีขอให้ นับโทษต่ อผิดพลาดถือเป็ นเรืองเล็กน้ อย

ตามสํ าเนาคําพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที 191/2555 ของศาลจังหวัดสิ งห์ บุรีท้ายฎ.โจทก์ ก็ระบุ
ว่าเป็ นคดีอาญาหมายเลขแดงที 191/2555 ของศาลจังหวัดสิ งห์ บุรี โดยจําเลยมิได้แก้ฎ.โต้ แย้งเป็ น
อย่ างอืน แม้ จําเลยให้ การรับว่ าเป็ นบุคคลเดียวกันกับจําเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที 191/2554 ของ
ศาลจังหวัดสิ งห์ บุรี ทีมีเลข พ.ศ. คลาดเคลือน แต่ จําเลยย่ อมเข้ าใจได้ ว่าเป็ นคดีหมายเลขแดงที
191/2555 ของศาลจังหวัดสิ งห์ บุรี ศาลย่อมใช้ ดุลพินิจให้ เริมนับโทษจําคุกจําเลยต่ อจากโทษจําคุกใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที 191/2555 ของศาลจังหวัดสิ งห์ บุรีได้
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8. โจทก์ ขอให้ นับโทษต่ อแล้วแต่ กไ็ ม่ ได้ ระบุว่าคดีที
ขอให้ นับโทษต่ อเป็ น คดีหมายเลขใด แต่มาปรากฏใน
รายงานการสื บเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
ศาลก็ย่อมนํามาฟังแล้ วนับโทษต่ อได้ (ฎ.7114/2544)

9. ศาลจะต้องสอบถามเสี ยก่อนว่าจําเลยเป็ น
บุคคลคนเดียวกันกับจําเลยในคดีทโจทก์
ี ขอให้ นับ
โทษต่ อหรือไม่ ถ้ าไม่ ได้ สอบถามไว้กน็ ับโทษต่อ
ไม่ ได้ ( ฎ. 4245 – 4257 / 2541, 19854/2555)
ต่ อได้

แต่ถ้าความปรากฎชัดต่ อศาลแล้ วก็นับโทษ
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ฎ.3042/2562 แมขณะศาลชั้นตนสอบคําใหการจําเลยทั้งสอง ศาล
ชั้นตนมิไดสอบจําเลยทั้งสองวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่
โจทกขอใหนับโทษตอหรือไมก็ตาม แตหากปรากฏขอเท็จจริงชัดแจง
วาจําเลยทั้งสองเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอใหนับ
โทษตอจริง ก็ชอบที่จะนับโทษตอตามที่โจทกขอได และเมื่อคดีที่
โจทกขอใหนับโทษตอคือคดีอาญาหมายเลขดําที่ 1545/2555 ของ
ศาลชั้นตนนั้น สํานวนคดีดังกลาวจําเลยทั้งสองยื่นฎีกาเปนคดีอาญา
หมายเลขดําที่ อ.12/2561 ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาไดตรวจดูแลว
พบวาจําเลยทั้งสองเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอให
นับโทษตอนั่นเอง จึงนับโทษตอใหตามที่โจทกรองขอ

10. ถ้ าสอบถามแล้ ว จําเลยปฏิเสธถือว่าปฏิเสธ
โจทก์ต้องนําสื บให้ ชัด ถ้ าไม่ นําสืบ นับโทษต่อไม่ได้
(ฎ.7262 / 2546, 6255 / 2547)

- ฎ. 6255 / 2547
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11. - กรณีจาํ เลยให้ การรับสารภาพตามฟ้อง ถือว่ ารับว่ าเป็ นคน
เดียวกัน (ฎ.5248/2548 ญ)
- กรณีรับสารภาพว่ ากระทําผิดตามฟ้อง ไม่ ถือว่ ารับว่ าเป็ น
คนเดียวกัน (ฎ.6255/2547)
- กรณีรับสารภาพตามฟ้องตลอดข้ อกล่าวหาไม่ ถือว่ารับว่า
เป็ นคนเดียวกัน (ฎ 3520/2558)

12. ถ้ าในคําพิพากษาของศาล ศาลไม่ ได้สังให้ นับ
โทษต่ อไว้จะต้ องนับโทษซ้ อนกัน (ฎ. 2766 / 2540)
และ ถ้ าในระหว่ างพิจารณาจําเลยต้องขังคดีนี
ซําซ้ อนกับคดีอาญาคดีก่อนและต่อมาศาลพิพากษา
ยกฟ้ องคดีอาญาคดีก่อน ต้องถือว่าจําเลยต้องขังคดีนี
ตลอดมาตังแต่ต้น จึงต้องหักวันต้องขังทีซําซ้ อนกันให้
จําเลยด้ วย (ฎ 2575 / 2542)
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13. แม้ มาตรา 22 ใช้ คําว่าโทษจําคุก แต้ ถ้าคดี
นันๆ ศาลเปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษกักขัง ศาลก็นับ
โทษกักขังสองสํ านวนต่ อกันได้ (ฎ. 6822 / 2540,

424/2554)

14. ถ้ าโจทก์ ขอให้ นับโทษต่ อแล้ ว แต่ ศาล
ล่ างหลงลืม ศาลสู งแก้ ไขให้ นับโทษต่ อได้
(ฎ. 6323/2544)
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มาตรา 23 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และ
ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามเดือน ถาไม
ปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวา
ไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะ
พิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุก
นั้นก็ได

คําถาม คดีแรกนายเตี้ยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก 6 เดือนฐานบุกรุก
เคหสถาน ตามปอ.มาตรา 364 นายเตี้ยไมเคยกระทําความผิดมากอนศาลจึงพิพากษา
ใหรอการลงโทษจําคุกไว 2 ป ตามมาตรา 56 นายเตี้ยกระทําความผิดในคดีดงั กลาว
ขณะที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ ตอมาในระหวางรอการลงโทษ นายเตี้ยมากระทําความผิดในขอหาบุกรุกเคหสถาน
ซ้ําในอนุมาตราเดียวกัน ศาลในคดีหลังพิพากษาใหลงโทษจําคุกนายเตี้ย 3 เดือนแตให
เปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษกักขังมีกาํ หนด 3 เดือน แทนโทษจําคุก ใหวินิจฉัยวา
(1) การเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษกักขังแทนโทษจําคุกชอบหรือไม
(2) ศาลในคดีหลังจะนําโทษจําคุกที่รอการลงโทษไวในคดีแรกมาบวกกับโทษ
ในคดีหลังไดหรือไม และ
(3) ศาลในคดีหลังจะเพิ่มโทษนายเตี้ยกึง่ หนึ่ง ไดหรือไม
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ธงคําตอบ
นายเตียกระทําความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 364 ซึงศาลในคดีแรกพิพากษาให้จาํ คุก 6 เดือน แต่ให้รอการลงโทษจําคุกไว้
2 ปี ถือว่านายเตียไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน ศาลในคดีหลังจึงพิพากษาให้ลงโทษ
กักขังในเตีย 3 เดือน แทนโทษจําคุกได้ การทีศาลในคดีหลังเปลียนโทษจําคุกเป็ นโทษ
กักขัง 3 เดือนแทนโทษจําคุก จึงชอบด้วย มาตรา 23 แล้ว
นายเตียกระทําความผิดคดีหลังภายในกําหนดเวลาทีศาลในคดีแรกรอการ
ลงโทษจําคุกไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 แต่ศาลในคดีหลังพิพากษาให้
ลงโทษกักขังนายเตีย 3 เดือน แทนโทษจําคุก ย่อมถือไม่ได้ว่านายเตียถูกลงโทษจําคุก
จึงนําโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษจากขังในคดีหลังตาม
มาตรา 58 ไม่ได้

การเพิมโทษนายเตียกึงหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 93 นายเตียจะต้องกระทําความผิดซําในอนุมาตราเดียวกัน
อีกในระหว่างทียังต้องรับโทษจําคุกอยูใ่ นคดีแรกหรือภายในเวลา
3 ปี นับแต่วนั พ้นโทษคดีแรกและศาลในคดีหลังจะพิพากษา
ลงโทษนายเตียถึงจําคุก จึงให้เพิมโทษทีจะลงแก่นายเตียกึง
หนึงของโทษทีศาลกําหนดสําหรับความผิดครังหลัง เมือ
ศาลในคดีแรกพิพากษาให้รอการลงโทษจําคุกนายเตียและ
ศาลในคดีหลังมิได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุกนายเตีย ศาลใน
คดีหลังจึงไม่อาจเพิมโทษนายเตียกึงหนึงได้
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วิธีชําระค่ าปรับ
ม. 29 ว.1 (แก้ปี 59) ผู้ใดต้ องโทษปรับและไม่ ชําระ
ค่ าปรับ ภายในสามสิ บวัน นับแต่ วนั ทีศาลพิพากษา
ผู้นันจะต้องถูกยึดทรัพย์ สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้ อง
ในทรัพย์สินเพือใช้ ค่าปรับ หรือมิฉะนันจะต้อง
ถูกกักขังแทนค่ าปรับ...........

29

ต้ องบังคับตามลําดับ
. ฎ.13584/2558 คําพิพากษาของศาลทรัพย์ สินฯเป็ นการบังคับ
ให้ จาํ เลยชําระค่ าปรับโดยไม่ ได้ ยดึ ทรัพย์สินของจําเลยมาชดใช้
ค่าปรับก่อนแล้วให้ กกั ขังจําเลยแทนค่าปรับทันที ซึงเป็ นการ
พิพากษาบังคับให้ จาํ เลยชําระค่าปรับทีไม่ ชอบด้วยปอ.มาตรา 29
ศาลฎีกาเห็นความแก้ ไขให้ ถูกต้อง เป็ นว่า หากจําเลยไม่ ชําระ
ค่ าปรับให้ บังคับตาม ปอ.มาตรา 29 และ 30
30
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ก่อนแก้ ปอ.มาตรา 56

ฎ.14325/2558 พรบ.ภาพยนตร์ ฯ มาตรา ๘๒ กําหนดไว้แต่เพียงโทษปรับ
อย่างเดียวโดยมีอตั ราโทษขันตําทีสู งถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามปอ ม. ๕๖ ไม่ อาจรอการ
กําหนดโทษทีตามกฎหมายมีโทษปรับแต่เพียงอย่ างเดียวได้ ดังนัน เพือไม่ ให้ เกิดกรณีที
หากจําเลยไม่ มเี งินพอชําระค่ าปรับแล้วต้ องถูกกักขังแทนค่ าปรับซึงในปัจจุบันสภาพสถานที
กักขังยังไม่ต่างจากสถานทีจําคุกมากนัก อันไม่ ใช่ วตั ถุประสงค์ของพรบ.ภาพยนตร์
ม. ๘๒ ทีได้กําหนดโทษปรับไว้ เพียงอย่ างเดียวก็เพือต้ องการลงโทษทางทรัพย์ สินต่ อ
ความผิดในทางการค้ าขายในลักษณะนีมากกว่ าต้ องการให้ จาํ เลยต้ องถูกคุมขังระยะสัน
เพราะไม่ มเี งินพอชําระค่ าปรับซึงไม่เป็ นประโยชน์ แก่ ฝ่ายใด ดังนัน เมือปอ ม. ๒๙
บัญญัตวิ ่ า “ผู้ใดต้ องโทษปรับ และไม่ชําระค่ าปรับภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ทีศาล
พิพากษา ผู้นันจะต้ องถูกยึดทรัพย์ สินใช้ ค่าปรับ หรือมิฉะนันจะต้ องถูกกักขังแทนค่ าปรับ”
ในคดีนหากจํ
ี าเลยไม่ ชําระค่ าปรับก็ไม่ควรกักขังแทนค่ าปรับ แต่ ให้ ยดึ ทรัพย์ สินใช้ ค่าปรับ
แทน พิพากษาแก้ เป็ นว่ า ลงโทษปรับจําเลย ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากจําเลยไม่ ชําระค่ าปรับให้
ยึดทรัพย์ สินใช้ ค่าปรับแทน โดยไม่ ให้ กกั ขังแทนค่ าปรับ
31

ฏ. 2833/2561 พ.ร.บ.ศาลเยาวชน พ.ศ. 2553 มาตรา 145 บัญญัติไว้
ชัดเจนว่าถ้าเด็กหรื อเยาวชนไม่ชาํ ระค่าปรับ ห้ามมิให้ศาลสังกักขังเด็กหรื อ
เยาวชนแทนค่าปรับและให้ศาลส่งตัวไปควบคุมเพือฝึ กอบรมตามเวลาทีศาล
กําหนด แต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ปี ซึ งเท่ากับว่าเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าวได้
บัญญัติไว้เพือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับคดี ในการชําระค่าปรับแก่เด็ก
หรื อเยาวชนทีไม่ชาํ ระค่าปรับว่าให้ใช้วธิ ีการสําหรับเด็กและเยาวชนคือการส่ ง
ฝึ กอบรมเท่านัน หาใช่ ใช้ การกักขังแทนค่ าปรับหรื อมุ่งบังคับในทางทรัพย์ สิน
ของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใดจึงเป็ นบทบัญญัติยกเว้น ป.อ. มาตรา 29
และโจทกไมมีสิทธิขอตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของจําเลยซึ่งเปนเด็กหรือเยาวชนชําระแทนคาปรับได (ฎ.10825/2558,
416/2561)
32
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มาตรา 30กักขังแทนค่ าปรับ แก้ ไขล่าสุ ดปี 59

ในการกักขังแทนค่ าปรั บ ให้ถืออัตราห้ าร้ อยบาทต่ อหนึงวัน
และไม่ ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ ามกักขัง
เกินกําหนดหนึงปี เว้นแต่ ในกรณีทศาลพิ
ี
พากษาให้ ปรับตังแต่ สอง
แสนบาทขึนไป ศาลจะสั งให้ กกั ขังแทนค่ าปรั บเป็ นระยะเวลาเกิน
กว่าหนึงปี แต่ไม่เกินสองปี ก็ได้

33

มาตรา 30/1 บริการสังคมแทนคาปรับ แกไขป 59
ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับ ผูตองโทษปรับ…ไมมเี งินชําระคาปรับอาจ
ยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีเพื่อขอทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับ หรือถาความปรากฏแกศาลในขณะที่พิพากษา
คดีวา ผูตองโทษปรับรายใดอยูในเกณฑที่จะทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามมาตรานี้ได และถาผูตองโทษปรับยินยอม ศาลจะมีคําสั่ง
ใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับก็ได
การพิจารณาคํารองตามวรรคแรก เมื่อศาลไดพิจารณาถึงฐานะการเงิน
ประวัตแิ ละสภาพความผิดของผูตองโทษปรับแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะมี
คําสั่งใหผูน้นั ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับก็ได
ทั้งนี้ภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ
หรือองคการซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแล
34
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กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับ ใหศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงาน
ผูดูแลการทํางาน วันเริ่มทํางาน ระยะเวลาทํางาน และจํานวนชั่วโมงที่ถือเปน
การทํางานหนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความ
ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ
สิ่งแวดลอมหรือสภาพความผิดของผูตองโทษปรับประกอบดวย และศาลจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษปรับปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูหรือ
ปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได
(วรรคหา) ในการกําหนดระยะเวลาทํางานแทนคาปรับตามวรรคสาม
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิได
กําหนดใหผูตองโทษปรับทํางานติดตอกันไป ในการทํางานดังกลาวตองอยู
ภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันเริ่มทํางานตามที่ศาลกําหนด
35

ข้อสังเกตมาตรา 29
1. ผู้ต้องโทษปรับทีชําระค่าปรับแล้ว ไม่ อาจเปลียนขอให้
กักขังแทนค่ าปรับโดยจะขอรับเงินค่าปรับคืนได้
(ฎ.1375/2503)
2. แม้ มาตรา 29 จะกําหนดเวลาให้ ชําระค่าปรับภายใน
สามสิ บวันนับแต่ วนั ทีพิพากษา หากจําเลยร้ องขอศาลอาจ
ผ่ อนผันให้ จาํ เลยชําระค่ าปรับช้ าเร็วเพียงใดก็ได้
(ฎ.1579/2521)

18

.

มาตรา 32 ทรัพย์ สินใดทีกฎหมายบัญญัติไว้ ว่า ผู้ใดทําหรือมีไว้
เป็ นความผิด ให้ ริบเสี ยทังสิ น ไม่ ว่าเป็ นของผู้กระทําความผิด และมีผ้ ู
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
โทษริบทรัพยสนิ เปนโทษที่มุงตัวทรัพย (ฎ. 246/2516,3937/25542) แม
ศาลพิพากษายกฟองก็ริบได (ฎ.2176/2543, 2090/2542) โจทกไมมีอํานาจฟอง
ก็ริบได (ฎ.1746/2550, 2171/2554 ศาลชันต้ นลืมสั ง ศาลสู ง แก้ ได้ ไม่ เกิน
คําขอ (ฎ. 1020 /2541, 3021/2533, 8314/2554) ถ้ าโจทก์ ไม่ ได้ มีคําขอให้ ริบของ
กลาง เดิมมีแนวฎีกาวินิจฉั ยไว้ ว่า ศาลจะริบไม่ ได้ (ฎ. 3595/2540, 2808/2516) แต่
ปัจจุบัน มีคําพิพากษา ริบยาเสพติดของกลางได้ แม้ โจทก์ มิได้ มีคําขอให้ ริบ
( ฎ. 9072 / 2544 และ ฎ. 6465 / 2547) ถ้าไม่ใช่ทรัพย์ตามมาตรา 32 แม้เป็ น
ทรัพย์ทีใช้ในการกระทําผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด โจทก์ไม่ขอริ บก็ริบไม่ได้ (ฎ.
1857/2554) จําเลยตายศาลริ บทรัพย์ตามมาตรา 32 ได้ ( ฎ. 2171/2554 (ป))
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