
 
บทท่ี 2 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการคนควาแบบอิสระหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินคดีดานการรับรองอุทธรณ – ฎีกา :ศึกษาเฉพาะกรณีคดีตองหามมิให
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 
มีหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศและวีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 ขอ 152  คําส่ัง 
แนวทางปฏิบัติหรือหนังสือเวียน  คําพิพากษาศาลฎีกา  รวมท้ังทฤษฎีการจัดการความรูท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการแกปญหาการรับรองอุทธรณ – ฎีกาของพนักงานอัยการได ซ่ึงประกอบดวย 
 
2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู 

ความหมายของความรู 1 (Knowledge) คือส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา
หรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ และประเภทของความรู
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแกความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูแจงหรือ
ความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) 
 ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เปนความรูท่ีอยูในตัวของแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ การ
เรียนรู หรือพรสวรรคตาง ๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข  สูตรหรือลายลักษณอักษรได
ยาก แตความรูชนิดนี้พัฒนาและแบงปนกันไดและเปนความรูท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขัน 
 ความรูประเภทนี้เปนความรูเฉพาะตัวท่ีเกิดจากประสบการณ การศึกษา การสนทนา การ
ฝกอบรม ความเช่ือ เจตคติของแตละบุคคลเปนความรูบวกกับสติปญญาและประสบการณซ่ึงถือได
                                                 
1อนุชาติ  คงมาลัย  รองอัยการสูงสุด  บทความการจัดการองคความรูของอัยการ อัยการนิเทศ  เลมที่ 69 หนา 60 -
62 
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วาเปนองครวมของความรูของแตละบุคคลเปนความรูท่ีไมอยูนิ่งจะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ
ของการใชความรูของแตละคน ซ่ึงก็คือความรูท่ีผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีถือวาเม่ือคน
ปฏิบัติงานนาน ๆ จนเกิดความชํ่าชอง ความรูประเภทนี้ถือวาเปนความรูท่ีไมเปนทางการ จัดระบบ
หรือจัดหมวดหมูไมได แตสามารถแลกเปล่ียนและนํามาเลาสูกันฟงสามารถถายทอดแบงปนความรู
นี้ได สามารถสังเกตและเลียนแบบได ซ่ึงองคกรตองพยายามปรับเปล่ียนความรูเฉพาะตัวบุคคลนี้
ใหเปนความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) ไมยึดติดกับตัวบุคคล 
 ความรูแจงหรือความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีเปนเหตุเปนผล 
สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงาน
ตาง ๆ ซ่ึงสามารถทําใหคนเขาถึงไดงาย 
 ความรูประเภทน้ีเปนความรูท่ีไดรับการถายทอดจากบุคคลออกมาในรูปแบบของบันทึก
รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงก็คือสารสนเทศนั่นเอง เชน หนังสือ บทความ เอกสาร มาตรฐานลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา ความลับทางการคา รายงานประจําป ส่ือโสตทรรศน เชน VDO, 
VCD ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน E-Mail Internet Web-site E-book/E-journal ถายทอดความรูโดย
สัญลักษณ ภาษาพูด หรือภาษาเขียนเพื่อบันทึกความรูนั้น ๆ ทําใหคนเขาใจไดกวางขวางและ
สะดวกข้ึน 

การจัดการความรู (Knowledge Management :KM) หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดย
เนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมท้ังสารสนเทศท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน
เพ่ือเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการดํารงอยูขององคกร
และชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกันการจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ ประการแรก มุง
พัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรูท่ีหม่ันฝกฝนทํางานรวมกันใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางานใชความรูรวมกันทํางานนี้วา “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้เพื่อใหเกิดขีดความสามารถใน
การแขงขัน องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะธุรกิจ (Domain Knowledge) แกคนเหลานี้ให
เคร่ืองมือและความรูใหม ๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Knowledge) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสนับสนุนท่ีสําคัญ (Enabling Technology)ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน ประการท่ีสองมุงเนนการสรางวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ขององคกรเทาท่ีองคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง 
ๆ ประการท่ีสาม ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญและจําเปน
ของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตท่ีเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ
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ของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําใหเกิดความรวดเร็วและมีขอมูลเพียงพอในการ
ทํางานหรือตัดสินใจ 
               ในการศึกษาวิจัยหัวขอการพัฒนาองคความรูดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา: ศึกษาเฉพาะ
กรณีการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 
และมาตรา 219 การแกปญหาการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงดังกลาวของพนักงานอัยการนั้น
จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูดวยการสรางความรูในองคกร เพื่อใหพนักงานอัยการผูมี
ประสบการณใหมีการถายทอดองคความรูใหแกพนักงานอัยการท่ียายมาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน
อัยการศาลสูงเพื่อใหเกิดความรูแกคนใหมเหลานี้และใหผูท่ีไดรับการถายทอดความรูจากผูมี
ประสบการณจริงสามารถนําไปถายทอดไปยังพนักงานอัยการรุนตอๆ ไปเพื่อวนกลับเขาไปสู
กระบวนการสรางสังคมแหงการเรียนรูใหมในรอบตอๆ ไป ซ่ึงสามารถนําทฤษฎีการเรียนรูขณะ
ทํางาน (Learning in Action) ของ David  Garvin2มาประยุกตใชในการแกปญหางานดานการรับรอง
อุทธรณ-ฎีกาของพนักงานอัยการไดเนื่องจากทฤษฎี Learning in Action มีหลักการสําคัญคือการ
เปล่ียนการทํางาน (Action) เปนโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunity) โดยแนะนําใหองคกร
ตองจัดรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู 4 แบบไดแก 

1. การเรียนรูโดยสืบราชการลับ (Intelligence Learning) ไดแกการสืบความลับขององคกรคู
แขงขันหรือองคกรลักษณะเดียวกัน หาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงไมสามารถ
สอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา (Search) การสอบถาม (Inquiry) และการเฝาสังเกตติดตาม 
(Observation) 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ
ของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผลสะทอน (Reflect) 
และทบทวนเหตุการณ (Review) 

3.การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) ทดลองเพื่อหาความรูใหมในงานท่ี
ไมเคยมีใครทํามากอนหรือองคกรยังไมมีประสบการณมากอน โดยการสํารวจ (Exploration) และ
พิสูจนสมมติฐาน (Hypothesis and Test) 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) ฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกรใหทํา
หนาท่ีนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตาง ๆ โดยตองเรียนรูในการฝกเปนผูนําใน
การเรียนรู (Leadership) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาใหเรียนรู 

                                                 
2อางหนังสือของ Gavin อางแลว 
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โดยเห็นวาเปนทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีใชงานท่ีจําเปนตองทําอยูแลวและเปนโอกาสในการ
ฝกหัด พัฒนาทักษะในการเรียนรูขององคกร หรือใชการปฏิบัติงานเปนการเรียนรูซ่ึงนอกจาก
องคกรจะไดรับประโยชนจากการเรียนรูเพื่อใชแกปญหาท่ีตองเผชิญหนาโดยตรงแลวยังเปนการฝก
ทักษะการเรียนรูใหกับคนในองคกรและทฤษฎีนี้ไมเนนเอาผูเช่ียวชาญหรือคนทํางานออกจากหนา
งานเพื่อมาฝกฝนการเรียนรูหรือทํากิจกรรมการจัดการความรูทําใหลดความเส่ียงในงานท่ีตอง
รับผิดชอบซ่ึงการนําเอาทฤษฎีดังกลาวนี้มาประยุกตใชนาจะเหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน
อัยการผูเช่ียวชาญเพราะมีสํานวนคดีมากอยูแลวจึงไมจําเปนตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรู
งานการรับรองอุทธรณ-ฎีกาเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูท่ีหนางานและสํานักงานอัยการสูงสุดก็
ไดรับประโยชนจากผลสําเร็จของงานโดยตรงโดยการคนควาแบบอิสระน้ีจะนํารูปแบบ 

1. การเรียนรูโดยสืบราชการลับ (Intelligence Learning) ไดแกการสืบความลับของ
องคกรคูแขงขันหรือองคกรลักษณะเดียวกัน หาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงไม
สามารถสอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา (Search) การสอบถาม (Inquiry) และการเฝาสังเกต
ติดตาม (Observation มาประยุกตใชซ่ึงรูปแบบการเรียนรูโดยสืบราชการลับท่ีจะนํามาประยุกตใช
ในการคนควาแบบอิสระน้ี แบงออกเปน 3 วิธีกลาวคือ 

ก. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
ข. การเรียนรูโดยการสอบถามผูรูหรือผูเช่ียวชาญ (Inquiry) 
ค. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)  

วิธีการการเรียนรูโดยการคนควา (Search) จะใชสําหรับการสืบคนขอมูลตาง ๆ จาก
แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรูเชน จากหนังสือตําราหรือจากเว็บไซตตาง ๆ สวนการ
เรียนรูโดยการสอบถามผูรูหรือผูเช่ียวชาญ (Inquiry) ผูศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญท่ีปฏิบัติงานในดานการรับรองฎีกา จากประสบการณการทํางานของผูเช่ียวชาญท่ีได
ประสบดวยตนเองซ่ึงจะทําใหไดเทคนิคหรือขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน สวนประการสุดทายการ
เรียนรูโดยการสังเกต (Observation) จะใชวิธีการสังเกตขอมูล ความเคล่ือนไหวจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของวามีการพัฒนาความรูในดานนี้เพียงใด และจะสามารถนํามาประยุกตใชกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดหรือไม เพียงใด 
 2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) ซ่ึงเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณขององคกรท่ีผานมาวาจากประสบการณในการแกปญหาในเร่ืองดังกลาวองคกรไดใช
วิธีการใดในการแกปญหา ผลการแกปญหาเปนอยางไร และในอนาคตจะดําเนินการแกไขปญหา
อยางไร เปนการทบทวนเหตุการณ (Reflect and Review) ตาง ๆ การทบทวน (Review) คือการ
ทบทวนเหตุและผลในทุกข้ันตอนของการทํางาน สวนการสะทอนความคิด (Reflect) คือการ
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วิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่องในภายหลังจากการทํางานเสร็จแลวหรืออาจจัดใหมีกิจกรรม
ทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณในการ
ทํางานเพื่อนําประสบการณในการทํางานไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 
 จากการนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางานมาประยุกตใชในการคนควาแบบอิสระน้ี ถือไดวามี
ความเหมาะสมและถูกตองทุกประการทั้งนี้ เนื่องจากสํานักงานคดีอัยการสูงสุดและสํานักงานคดี
ศาลสูง มีพนักงานอัยการอาวุโสและพนักงานอัยการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีช้ัน
ศาลสูงอยูจํานวนหนึ่ง ซ่ึงบุคลากรเหลานี้ลวนมีความรูอยูในตัว (Tacit  Knowledge) ซ่ึงถือวาเปน
ผูเช่ียวชาญมีประสบการณในการดําเนินคดีมานานหลายปและมีความพรอมท่ีจะถายทอดองค
ความรูใหแกพนักงานอัยการท่ีสนใจศึกษาเพียงแตผูเช่ียวชาญเหลานั้นจะมีความเปนอัตตาสูง จึงไม
ยอมถายทอดความรูใหแกผูใด หากไมมีการสอบถามหรือขอคําปรึกษาโดยตรง แตถาไดมีโอกาส
ศึกษาหรือเฝาสังเกตพฤติกรรมในการทํางานหรือหลักการคิดของผูเช่ียวชาญเหลานี้แลวจะทําให
เห็นวาแทจริงแลว ผูเช่ียวชาญเหลานี้มีความรูมากเพราะผานการดําเนินคดีอาญามานานหลายปและ
พรอมท่ีจะถายทอดความรูใหแตไมชอบที่จะออกไปถายทอดความรูนอกสํานักงานเพราะเห็นวา
ไมไดประโยชนและเปนการเสียเวลามาก กอปรกับวัฒนธรรมของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสืบทอด
กันมานานแลวก็คือมีการอยูรวมกันแบบพี่นอง  หากรุนนองสอบถามความรูจากรุนพี่ ก็จะไดรับ
คําแนะนําท่ีเปนประโยชนและนอกจากนี้พนักงานอัยการท่ีไมมีความรูหรือไมมีประสบการณใน
การดําเนินคดีเกี่ยวกับการขอรับรองอุทธรณ-ฎีกามากอนแตบางคนมีความรูเกี่ยวกับดาน IT 
สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีหรือคําพิพากษาศาลฎีกาใหม ๆ รวมท้ังบทความทาง
กฎหมายจากอินเตอรเน็ตหรือจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีทันสมัย ก็นํามาแบงปนใหแกผูเช่ียวชาญซึ่ง
ไมถนัดหรือไมมีความรูในดาน IT ดังกลาว ซ่ึงเปนการกระจายขอมูลอันเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีนี้
อยูแลว และตราบใดท่ีทุกคนยังทําตัวเสมือนน้ํายังไมเต็มแกว ก็จะไดรับความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ๆ 
ดังนั้น จากการเลือกใชทฤษฎี Learning in Action ในการคนควาแบบอิสระน้ี จึงมีความเหมาะสม
อยางยิ่ง  

 
2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของ (Domain Knowledge) 
              การรับรองอุทธรณ-ฎีกาเก่ียวเนื่องมาจากการฟองรองดําเนินคดีอาญานั้นหากสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จส้ินไปไดโดยรวดเร็วก็จะเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย กฎหมายจึงได
บัญญัติถึงการหามอุทธรณ-ฎีกาเอาไว (สวนใหญเปนการหามอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง) 
แตเนื่องจากปญหาดังกลาวในบางคร้ังก็เปนปญหาสําคัญไมควรยุติในศาลช้ันตน ๆ ควรท่ีศาลสูง
หรือศาลฎีกา ซ่ึงประกอบดวยนักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิจะไดพิจารณาวินิจฉัย กฎหมายจึงไดบัญญัติ
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ขอผอนผันการหามอุทธรณ-ฎีกาเอาไว โดยบัญญัติใหมีการ “รับรองอุทธรณ-ฎีกา” ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการทางพนักงานอัยการ และการ “อนุญาตใหอุทธรณ-ฎีกา” ซ่ึงเปนการดําเนินการทางศาล   

ดังนั้นการรับรองอุทธรณ – ฎีกา ก็คือการท่ีอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการท่ีอัยการสูงสุด
ไดมอบหมาย ลงลายมือชื่อรับรองอุทธรณวาอุทธรณหรือฎีกาฉบับนั้น ๆ มีเหตุอันควรท่ีศาล
อุทธรณหรือศาลฎีกาจะไดวินิจฉัย 

 
ประวัติและความเปนมาของกฎหมายท่ีเก่ียวของและการแกไขเปล่ียนแปลง  
นับต้ังแตประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เม่ือพ.ศ.2477) เปนตนมา 

ขอหามในการอุทธรณ-ฎีกานั้น ในช้ันแรกมีแตเพียงการหามฎีกาตาม มาตรา 2183,2194และมาตรา 
2205เทานั้นและไดมีบทบัญญัติกลาวถึงการรับรองฎีกาเอาไวในมาตรา 2216ตั้งแตตนมาโดยไมมีขอ
หามอุทธรณ  ตอมาเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ.2499  โดยที่เห็นวาคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของศาลแขวง7เปนคดีเล็กนอย การ
ดําเนินคดีดังกลาวควรจะไดกระทําใหเสร็จส้ินไปโดยรวดเร็ว จึงไดบัญญัติขอหามอุทธรณในปญหา

                                                 
3ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บัญญัติไววา“ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลาง
หรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาปหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกิน
หาป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” 
4ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 บัญญัติไววา “ ในคดีที่ศาลช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุก
จําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนด
ที่วามาน้ีหามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริงแตขอหามน้ีมิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษา
แกไขมากและเพ่ิมเติมโทษจําเลย” 
5ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 บัญญัติไววา “หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลช้ันตนและศาล
อุทธรณพิพากษายกฟองโจทก” 
6ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 บัญญัติไววา “ ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา 218, 219 และ 
220 แหงประมวลกฎหมายน้ี ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาล
ช้ันตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความทีตัดสินน้ันเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตให
ฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกาน้ันไว
พิจารณาตอไป”  
7พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 บัญญัติวา “ในศาลช้ันตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเก่ียวแก
คดีซึ่งอยูในอํานาจของศาลน้ันดังตอไปน้ี... 
(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ...” 
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ขอเท็จจริงเอาไวในมาตรา 228ของพระราชบัญญัติดังกลาว ในช้ันแรกการหามอุทธรณปญหา
ขอเท็จจริงนี้เปนเด็ดขาด กลาวคือ หากไมเขาขอยกเวนอยางหนึ่งอยางใด ใน(1) (2) (3) หรือ(4) ของ
มาตรา 22 แลว จะอุทธรณตอไปมิได  แตดังท่ีกลาวไวขางตนแลววาในบาคดีปญหาขอเท็จจริง
บางอยางก็เปนปญหาสําคัญอันควรท่ีศาลสูงจะไดวินิจฉัย ควรจะไดมีขอผอนผันใหมีการอุทธรณ
คดีดังกลาวได กฎหมายจึงไดบัญญัติเพิ่มเติม ถึงการรับรองอุทธรณ เอาไว ในมาตรา 22 ทวิ9แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวในปพ.ศ.250310 เนื่องจากศาลแขวงท่ีเปดทําการในขณะน้ันมีจํานวนนอย 
นอกจากสวนกลาง (ศาลแขวงพระนครเหนือ  ศาลแขวงพระนครใต และศาลแขวงธนบุรี) แลวใน
ตางจังหวัดคงเปดทําการเพียง 17 ศาลใน 17 จังหวัด ซ่ึงศาลแขวงดังกลาวสวนใหญแลวมีอํานาจ
เฉพาะบางอําเภอเทานั้น ไมครอบคลุมท้ังหมด การดําเนินคดีอาญาในศาลแขวงและในศาลจังหวัด 
ในบางคร้ังคดีความผิดอาจจะเปนเชนเดียวกัน แตสิทธิในการอุทธรณกลับไมเหมือนกัน กลาวคือคดี
ท่ีดําเนินคดีในศาลแขวงตองหามมิใหอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง
ฯ มาตรา 22) แตคดีท่ีดําเนินคดีในศาลจังหวัดกลับไมถูกจํากัดสิทธิการอุทธรณเพราะประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิไดบัญญัติหามเอาไว  ดังนั้นเพื่อใหประชาชนในเขตอํานาจศาล
แขวงและศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณโดยเทาเทียมกัน และเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีใน
ศาลอุทธรณและศาลฎีกาลุลวงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงไดเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2517 โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2517 โดยใหมีบทบัญญัติการหามอุทธรณ

                                                 
8พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ  มาตรา 22 บัญญัติไววา ในคดีอาญา  หามมิใหอุทธรณคํา
พิพากษาของศาลแขวงในปญหาขอเท็จจริงเวนแตในกรณีตอไปน้ี ใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก หรือใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลงโทษไว 
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษไว หรือ 
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท 

9พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ มาตรา 22 ทวิ  บัญญัติไววา ในคดีซึ่งตองหามอุทธรณตาม
มาตรา 22 ถาผุพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลแขวงพิเคราะห
เห็นวาขอความท่ีตัดสินน้ันเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลอุทธรณ และอนุญาตใหอุทธรณหรืออธิบดีกรมอัยการ
หรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมายลงลายมือช่ือรับรองในอุทธรณวามีเหตุอันควรที่ศาล
อุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณน้ันไวพิจารณาตอไป 
10อนุชาติ  คงมาลัย บทความเรื่อง “การรับรองอุทธรณ-ฎีกา”  รองอัยการสูงสุด  อัยการนิเทศ เลมที่ 43 ฉบับที่ 1  
พ.ศ.2524 หนา 98-100 
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ปญหาขอเท็จจริงในมาตรา 193 ทวิ11 และใหมีขอผอนผันโดยใหมีการรับรองอุทธรณไดในมาตรา 
193 ตรี12 ซ่ึงมีใจความลักษณะเดียวกับในมาตรา 22 และมาตรา 22 ทวิ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499  จึงทําใหสิทธิในการอุทธรณคดีซ่ึงอยู
ในเขตอํานาจของศาลแขวง (โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ัง
ปรับ) ไมวาจะดําเนินคดีในศาลแขวงหรือศาลจังหวัดก็มีผลเทากัน 

และตอมาในปพ.ศ.2520 ไดมี “พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520” ออกมาใชบังคับมีใจความวา ในทองท่ีท่ียังมิไดมี
ศาลแขวงเปดทําการ ใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัดสําหรับคดี
ในศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษา ก็ยิ่งทําใหสิทธิในการอุทธรณคดีไมวาจะดําเนินคดีในศาล
แขวงหรือศาลจังหวัดไมแตกตางกัน13 

กลาวโดยสรุปในปจจุบันการหามอุทธรณปญหาขอเท็จจริง คงหามเฉพาะคดีท่ีมี
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงเปนไปตามกฎเกณฑท่ี
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.255314 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

                                                 
11มาตรา 193 ทวิ บัญญัติวา “ หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลช้ันตนในปญหาขอเท็จจริงในคดีซึ่งอัตรา
โทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวน
แตกรณีตอไปน้ีใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลงโทษไว 
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือ 
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท” 

12มาตรา  193 ตรี “ ในคดีซึ่งตองหามอุทธรณตามมาตรา 193  ทวิ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงช่ือในคํา
พิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลช้ันตน พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินน้ันเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการ(อัยการสูงสุด) หรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได
มอบหมายลงลายมือช่ือรับรองในอุทธรณวา มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณน้ันไว
พิจารณาตอไป” 
13อนุชาติ  คงมาลัย เรื่องเดียวกันอางแลว 
14มาตรา 6 บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง มาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี” และ 
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ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ พ.ศ.2539 15 (ซ่ึงมีใจความสวนใหญใกลเคียงกัน) และมีขอผอนผันใหอุทธรณได 
โดยใหมีการรับรองอุทธรณตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 193 ตรีแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และมาตรา 22 ทวิแหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง พ.ศ.2499  

สวนการหามฎีกาและการรับรองฎีกา ก็เปนไปตามกฎเกณฑตามท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 218, 219,220 และ 221 เทานั้น  

พนักงานอัยการท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินคดีช้ันศาลสูงมีหนาท่ีตอง
ดําเนินคดีตอไป โดยมีการพิจารณาส่ังคดีในช้ันอุทธรณและหรือช้ันฎีกา แตบางกรณีกฎหมายหามมิ

                                                                                                                                            
มาตรา 180  บัญญัติวา “ คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําสั่งแลวให

อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันไปยังศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา  เวนแตในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําสั่งกําหนด
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา 74(1) และ (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
(2) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 142 เวนแตในกรณีที่การใช

วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนน้ันเปนการพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพ่ือฝกอบรมมี
กําหนดระยะเวลาเกินสามป 

(3) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 143 เวนแตการฝกอบรมน้ันมี
กําหนดระยะเวลาขั้นสูงเกินสามป 
 

15มาตรา 40 บัญญัติวา “ ในคดีที่ตองหามอุทธรณตามมาตรา 39 ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา
หรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงรับรองวามีเหตุอันควรอุทธรณได หรือในคดีที่พนักงานอัยการเปน
โจทก อัยการสูงสุดหรือหรือพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายรับรองในอุทธรณวามีเหตุอันควรอุทธรณ
ได ก็ใหรับอุทธรณน้ันไวพิจารณาพิพากษาตอไป” 

มาตรา 39 บัญญัติวา “ ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไม
เกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ  หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศในปญหาขอเท็จจริง เวนแตกรณีตอไปน้ี จําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(1)  จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกแตศาลรอการลงโทษไว 
(3)  ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตศาลรอการลงโทษไว 
(4)  จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหาพันบาท” 
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ใหอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงดังไดกลาวมาแลวขางตน  เวนแตจะไดปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวจึงจะสามารถยื่นอุทธรณหรือฎีกาได ซ่ึงมีหลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การรับรองอุทธรณและรับรองฎีกาพอสรุปได ดังนี้ 
  2.2.1 หลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับรองอุทธรณ ไดแก 

(ก) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคแรก
บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายวาดวย
อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน” และวรรคสองบัญญัติวา “พนักงานอัยการมี
อิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม” 

(ข) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
กรณีตองหามอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง มาตรา 193 ทวิ บัญญัติวา “หามมิ

ใหอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนในปญหาขอเท็จจริงในคดีซ่ึงอัตราโทษอยางสูงตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแต
กรณีตอไปนี้ใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือใหลงโทษกักขังแทนโทษ
จําคุก 

(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลงโทษไว 
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือ 
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท” 

มาตรา  193 ตรี “ในคดีซ่ึงตองหามอุทธรณตามมาตรา193 ทวิ ถาผูพิพากษาคนใด
ซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลช้ันตน พิเคราะหเห็นวาขอความท่ี
ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลอุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการ 
(อัยการสูงสุด) หรือพนักงานอัยการซ่ึงอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมายลงลายมือช่ือรับรองใน
อุทธรณวา มีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป” 

(ค) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
พ.ศ.2499มาตรา 22ทวิ บัญญัติไววา“ในคดีซ่ึงตองหามอุทธรณตามมาตรา 22 ถาผูพิพากษาคนใดซ่ึง
พิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลแขวง พิเคราะหเห็นวาขอความท่ี
ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลอุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการ 
(อัยการสูงสุด) หรือพนักงานอัยการซ่ึงอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมายลงลายมือช่ือรับรองใน
อุทธรณวา มีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป”  
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(ง)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 

มาตรา 6 บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวล
กฎหมายวีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัว
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้” และ 

มาตรา 180 บัญญัติวา“คดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําส่ังแลว
ใหอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไปยังศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไดตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา เวนแตในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวได
พิพากษาหรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา 74(1) และ (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
(2) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 142 เวนแตในกรณีท่ี

การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเปนการพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไป
ควบคุมเพื่อฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินสามป 

(3) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 143 เวนแตการ
ฝกอบรมนั้นมีกําหนดระยะเวลาข้ันสูงเกินสามป 

(จ)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539  

มาตรา 40 บัญญัติวา “ในคดีท่ีตองหามอุทธรณตามมาตรา39 ถาผูพิพากษาคนใด
ซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงรับรองวามีเหตุอันควรอุทธรณได หรือใน
คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก อัยการสูงสุดหรือหรือพนักงานอัยการ ซ่ึงอัยการสูงสุดมอบหมาย
รับรองในอุทธรณวามีเหตุอันควรอุทธรณได ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาพิพากษาตอไป” 

มาตรา 39 บัญญัติวา “ในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
ใหจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ หามมิใหอุทธรณคําพิพากษา
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศในปญหาขอเท็จจริง เวนแตกรณีตอไปน้ี 
จําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(1)  จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกแตศาลรอการลงโทษไว 
(3)  ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตศาลรอการลงโทษไว 
(4)  จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหาพันบาท” 
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(ฉ) พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 
วรรคแรกซ่ึงบัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” วรรคสองบัญญัติวา “ถา
พนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชนหรือจะมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศใหเสนอตอ
อัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังไมฟองได ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด โดย
ความเห็นชอบของ ก.อ”. และวรรคสามบัญญัติวา “ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีท่ี
พนักงานอัยการไมยื่นคํารอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคํารอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกา
ดวยโดยอนุโลม” 

(ช) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2546 ขอ 16 
กําหนดใหสํานักงานคดีศาลสูง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ีเกิดในเขตทองท่ี
กรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงาน
อัยการสูงสุดในชั้นอุทธรณและฎีกาและขอ 17กําหนดใหสํานักงานคดีศาลสูงเขต มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ีเกิดในเขตทองท่ีสํานักงานอัยการเขตตามท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุดในช้ันอุทธรณและฎีกา 

(ซ) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2547  หมวด 5 ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีช้ันศาลสูง ขอ 130 ถึง 153 แกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 
ลงวันท่ี 28 เมษายน  2549 โดยเฉพาะขอ 152 กําหนดไววา ในคดีท่ีตองหามอุทธรณหรือฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง  แตอัยการศาลสูงพิจารณาแลวเห็นสมควรอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  
ใหอัยการศาลสูงสงเร่ืองท่ีจะใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาตามลําดับช้ันถึงอัยการสูงสุด หรือผูท่ี
อัยการสูงสุดมอบหมายโดยเร็ว และตองมิใหเสียหาย   แกราชการ และวรรคสองกําหนดวา การสง
เร่ืองใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหสงสํานวนการสอบสวน  สําเนาคําพิพากษาศาล
ช้ันตนหรือศาลอุทธรณ คําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกา แลวแตกรณีไปดวย และถามีพยานหลักฐาน
ใดในช้ันศาลท่ีอาจเปนประโยชนแกการพิจารณา ก็ใหสงพยานหลักฐานนั้นไปดวย 
 
2.2.2 หลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับรองฎีกามีดังนี้ 
                     กรณีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 

(ก) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคแรก
บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายวาดวย
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อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน” และวรรคสองบัญญัติวา “พนักงานอัยการมี
อิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม” 

(ข)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
มาตรา 218 บัญญัติวา “ในคดีท่ีศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแต

แกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาปหรือปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ แตโทษจําคุกไมเกิน
หาป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” 

วรรคสองบัญญัติวา “ในคดีท่ีศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแต
แกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยเกินหาปไมวาจะมีโทษอยางอ่ืนดวยหรือไม หามมิใหโจทก
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” 

มาตรา  219 บัญญัติวา “ในคดีท่ีศาลช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน
สองปหรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกิน
กําหนดท่ีวามาน้ีหามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีท่ี
ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย” 
                  กรณีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย 

มาตรา 220 บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในคดีท่ีศาลช้ันตนและศาลอุทธรณ
พิพากษายกฟองโจทก” 

มาตรา 221 บัญญัติวา “ในคดีซ่ึงหามฎีกาไวในมาตรา218, 219 และ220 แหง
ประมวลกฎหมายนี้ถาผูพิพากษาคนใดซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงใน
ศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวาขอความท่ีตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
สูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวา มี
เหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” 

(ค) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2546 ขอ16 
กําหนดใหสํานักงานคดีศาลสูง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ีเกิดในเขตทองท่ี
กรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงาน
อัยการสูงสุดในชั้นอุทธรณและฎีกาและขอ 17กําหนดใหสํานักงานคดีศาลสูงเขต มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ีเกิดในเขตทองท่ีสํานักงานอัยการเขตตามท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุดในช้ันอุทธรณและฎีกา 

(ง) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2547 หมวด5 ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีช้ันศาลสูง ขอ 130 ถึง 153 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
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สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 ลงวันท่ี 
28 เมษายน 2549 

(จ) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2549  
ขอ 23 กําหนดใหสํานักงานคดีอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาส่ังคดีของอัยการสูงสุดซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของอัยการสูงสุด เวนแตการสอบสวนความผิดนอก
ราชอาณาจักรซ่ึงการรับรองฎีกาเปนอํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 221 ซ่ึงกําหนดวา “ในคดีซ่ึงหามฎีกาไวโดยมาตรา 218 , 219  และ220 แหงประมวล
กฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาล
ช้ันตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะ
ไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกาไวพิจารณาตอไป” 

(ฉ) ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของ 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2646/2523    คํารับรองท่ีวา “จําเลยถูกพิพากษาลงโทษโดย

กฎหมายซ่ึงแกไขโทษข้ันตํ่าใหสูงจากเดิมมาก สมควรใหศาลฎีกาวินิจฉัยเพื่อเปนบรรทัดฐานตอไป
จึงรับรองใหจําเลยฎีกาได” คํารับรองนี้ไมถูกตองตามมาตรา221 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 322/2525  คํารับรองท่ีวา “พิเคราะหแลวเห็นวา เปนกรณีมี
เหตุอันสมควรไดรับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาจึงอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได”ไมมีขอความ
ใดท่ีแสดงวาขอความท่ีตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกาถือไมได
วาเปนการอนุญาตตามมาตรา 221  ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 191/2520 (ประชุมใหญ) บันทึกพวงทายคําส่ังรับฎีกาลอย ๆ 
วา “และรับรองใหฎีกาในขอเท็จจริง” ถือไมไดวาเปนการอนุญาตใหฎีกาในขอเท็จจริง 

แตถาคํารับรองและอนุญาตใหฎีกามีความหมายเพียงพอฟงไดครบถวนสอง
ประการศาลฎีกาถือวาเปนการรับรองโดยชอบ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี คําวา “ เปนคดีมีพฤติการณซับซอนหลายประการอันเปน
ปญหาสําคัญควรข้ึนสูศาลฎีกาวินิจฉัยช้ีขาดอีกช้ันหนึ่งจึงอนุญาตใหฎีกา” แมไมไดใชถอยคําตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 แตเขาใจไดวาอนุญาตใหฎีกาเพราะเห็นวา 
เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลฎีกาวินิจฉัยและอนุญาตใหฎีกา ชอบดวยมาตรา 221 แลว 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4197/2541 ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง ในความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิวรรคหนึ่ง,มาตรา157 ทวิวรรคหน่ึง ศาล



28 
 

อุทธรณภาคหนึ่ง  พิพากษายืน ขอหาความผิดดังกลาวจึงตองหามฎีกาท้ังในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220  ฎีกาโจทกเปนฎีกาขอ
กฎหมาย แตอัยการสูงสุดรับรองวารูปคดีมีเหตุอันสมควรท่ีศาลฎีกาจะไดวินิจฉัยในปญหา
ขอเท็จจริง  จึงรับรองฎีกาของโจทกเพ่ือศาลฎีกาจะไดพิจารณาพิพากษาตอไป อันเปนการรับรอง
เฉพาะในปญหาขอเท็จจริง การที่ศาลช้ันตนมีคําส่ังใหรับฎีกาของโจทกจึงไมชอบดวย ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 220, 221 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3416/2540อัยการสูงสุดมีหนังสือรับรองวามีเหตุอันควรท่ี
ศาลฎีกาจะไดวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงเฉพาะในสวนท่ีศาลไมริบของกลางเทาน้ัน มิไดรับรองให
ฎีกาในปญหาเร่ืองดุลพินิจในการลงโทษดวยท่ีศาลช้ันตนส่ังรับฎีกาโจทกในปญหาเร่ืองดุลพินิจใน
การลงโทษมาดวยนั้นเปนการไมชอบ ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย 

. 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 (ก) อนุชาติ  คงมาลัย ไดเขียนในบทความทางวิชาการเร่ือง “การรับรองอุทธรณ-ฎีกา”16  
เกี่ยวกับคําจํากัดความของรับรองอุทธรณ-ฎีกาคืออะไร   กฎหมายท่ีเกี่ยวของและการแกไข
เปล่ียนแปลง  การขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา ซ่ึงประกอบดวยผูท่ีจะขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา  และ
ผูรับรองอุทธรณ-ฎีกาไดแกผูใด เปนตน  

(ข) อิสระ  พานิชวัฒนา ไดเขียนในบทความทางวิชาการ เร่ือง “แนวทางปองกันกรณีศาล
ไมรับวินิจฉัยอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย”17  เกี่ยวกับปญหาและ
ขอผิดพลาดในการไมดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการในการขอใหรับรองอุทธรณหรือฎีกา ซ่ึงผูเขียนบทความดังกลาวไดเขียนบทความตอนหนึ่ง
วา  “...ไดมีการตรวจสอบคําพิพากษาศาลฎีกาในปพ.ศ.2543 และ 2544 ซ่ึงสํานักงานอัยการตางๆ 
ไดคัดสําเนาเสนอสํานักงานอัยการสูงสุดตามระเบียบแลว พบวาคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ียกฎีกา
โจทกในกรณีท่ียื่นฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย โดยมิไดมีการรับรองใหมีการอุทธรณ
หรือฎีกาตามที่กฎหมายกําหนด จากจํานวนสถิติคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีไดยกฎีกาโจทกรวมจํานวน 
20 ฎีกา ซ่ึงสามารถแยกไดเปน 

กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จํานวน 1 คดี คือคํา
พิพากษาฎีกาท่ี 8080/2544 

                                                 
16หนังสืออัยการนิเทศ เลมที่ 43  ฉบับที่ 1 พ.ศ.2524 หนา 98 – 114 
17อัยการนิเทศ เลมที่ 66 พ.ศ. 2547 
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กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ท้ังวรรคหนึ่งและวรรคสอง
รวมกันจํานวน  7  คดี  คือ  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8524/2544,  396/2544, 5381/2544,  7642/2544,  
2304/2544,  8466/2544  และคําส่ัง  คํารองศาลฎีกาท่ี  1212 / 2544  

กรณีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  219  จํานวน  9  คดี  คือ คํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 7508/2544, 7660/2544, 2692/2544, 1115/2544, 4191/2543,  3311/2543,  
3299/2543,  3070/2543  และ  2085/2543    

และกรณีตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  220  จํานวน  3  คดีคือ   คํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ี  - / 2543  คดีอาญาระหวางพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก นายหนุย 
หรืออินตา บุญสม จําเลย  ความผิดตอชีวิต,  3293/2543  และ  2782/2544   

จากขอมูลดังกลาว  ไดพิจารณาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ในฐานะท่ีเปนโจทกและเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดกรณีท่ีศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาจะยกอุทธรณหรือฎีกาโจทกท่ีตองหามตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป  ซ่ึงในทางปฏิบัติ  การ
ท่ีจะอุทธรณหรือฎีกาเพื่อขอใหโจทกชนะคดีนั้น  จะเปนการอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
เสียสวนมาก  ดังเชน   คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  314/2537  ไดวินิจฉัยวางแนวไววา  การฎีกาโตเถียง
ขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  มีผลเปนอยางเดียวกับการฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง    

 ขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการท่ีจะอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายโดยพิจารณาในแงฐานะท่ีโจทก พอสามารถท่ีจะกําหนดเปนหลักเกณฑได  ดังนี้ 

1.ลักษณะท่ัวไป 
 ตองเปนอุทธรณหรือฎีกาท่ีชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา193,195,216 ซ่ึงมีคําพิพากษาศาลฎีกาไดวางแนวกฎเกณฑท่ียกมาพอเปนตัวอยางดวยคือ คํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ี  8547/2544 คดีอาญาระหวาง พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี โจทก  นายเล็ก 
เนมี จําเลย  ขอหาความผิดตอกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  และยอคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  903/2509 
(ป),  2935/2523,  2869/2524,  284/2531,  1541/2532,  1304/2516,  3262/2516,   4924/2528,  
1097/2522,  429/2526,  1724/2530  และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1199/2535 

2.ช้ันอุทธรณ 
แยกพิจารณาวา  เปนอุทธรณปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 

2.1 หากเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา  193 ทวิ  คือ  กรณีหามโจทก (คูความ) มิใหอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหา
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ขอเท็จจริง  ในคดีซ่ึงอัตราโทษจําคุกอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ซ่ึงหากโจทกจะอุทธรณปญหาขอเท็จจริง  ตองจัดใหมีการรับรองอุทธรณวามีเหตุ
อันควรท่ีศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา193 ตรี  
เสียกอนยื่นอุทธรณปญหาขอเท็จจริงนั้นตอศาล 

3. ช้ันฎีกา 
  3.1 แยกพิจารณาวาเปนการยื่นฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง  คือ  เปนกรณีหามโจทก (คูความ) ฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง  ในกรณีท่ีศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลาง  หรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและให
ลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป  หรือปรับ  หรือท้ังจําท้ังปรับ  แตโทษจําคุกไมเกินหาป  
  3.2 กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง  คือ  
กรณีหามโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ในกรณีท่ีศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแต
แกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป  ไมวาจะมีโทษอยางอ่ืนดวยหรือไม 
  3.3 กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219  คือ  กรณีหาม
โจทก (คูความ) ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ในคดีท่ีศาลช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน
สองป  หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําคุกจําเลยไม
เกินกําหนดท่ีวามาน้ีหามโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
  3.4 กรณีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220  คือ  กรณีหาม
โจทก (คูความ) ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ในกรณีท่ีศาลช้ันตนและศาลอุทธรณ
พิพากษายกฟองโจทก 
  ซ่ึงกรณีตามขอ 3.1 - 3.4 นั้น หากโจทกประสงคจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมาย (ในกรณีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220) แลว ตองจัดการใหมี
การรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 221 
       
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  903/2509  (ประชุมใหญ) 
 ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 บัญญัติวา ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีจะยกข้ึนกลาวอางในการ
ยื่นอุทธรณนั้นคูความจะตองกลาวอางไวโดยชัดแจงในอุทธรณและตองเปนขอท่ียกข้ึนวากันมาแลว
โดยชอบในศาลชั้นตน  ท้ังจะตองเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยดวย 
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 ในคดีอาญา การอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงมิไดมีการระบุไวโดยตรง  จึงตองนํา
บทบัญญัติตาม ป.วิ.พ. มาตา 225 มาบังคับใชโดยอนุโลม  ท้ังนี้  ตาม  ป.วิ.อ. มาตรา 15 นั้นก็
หมายความวา  ในการอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงในคดีอาญา  ผูอุทธรณจะตองยกข้ึนวาไวในศาล
ช้ันตนมากอน  มิฉะนั้นก็ไมสามารถเปนปญหามาสูศาลอุทธรณได  ในทํานองเดียวกัน  การที่จะ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ผูฎีกาจะตองยกข้ึนวาไวในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณมากอน  มิฉะนั้นก็
ไมมีปญหามาสูศาลฎีกา  หากไมมีขอเท็จจริงดังกลาวมากอน  ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็จะไมรับ
วินิจฉัยให 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2935/2523  คดีความผิดอาญาแผนดิน  พนักงานอัยการฟองวาได
สอบสวนแลวยอมสันนิษฐานวาเปนการสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย  หากจําเลยคัดคานก็ทําได
โดยเสนอเปนขอตอสูไว  ถาจําเลยไมตอสูไวถือวาไมมีขอโตเถียงกัน  หากตามสํานวนไมมี
ขอเท็จจริงท่ีแสดงวาการสอบสวนนั้นไมชอบ  จําเลยมาคัดคานข้ันในชั้นฎีกา  ยอมไมมีสาเหตุท่ีจะ
วินิจฉัยให 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2869/2524  จําเลยยกข้ึนอางในฎีกาวาไดมีการยอมความระหวาง
ผูเสียหายกับจําเลย  สิทธิฟองคดีอาญาของโจทกระงับ  อันเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  เม่ือจําเลย
มิไดยกข้ึนวาในศาลช้ันตน  เพิ่งยกข้ึนในช้ันอุทธรณ  ศาลฎีการับวินิจฉัยใหไมได  ตองหามตาม    
ป.วิ.อ.  มาตรา  195,  225 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  284/2531  ศาลชั้นตนพิพากษาวาจําเลยรวมกันกระทําผิดฐานชิง
ทรัพยและฆาผูอ่ืนถึงแกความตายและลงโทษจําเลยจําคุกไวตลอดชีวิต  โจทกเพียงฝายเดียวอุทธรณ
ขอใหลงโทษจําเลยฐานปลนทรัพยและฆาผูอ่ืนตามฟอง  โดยจําเลยมิไดอุทธรณหรือแกอุทธรณวา
ตนมิไดทําผิด  ศาลอุทธรณพิพากษายืน  การที่จําเลยฎีกาวาตนไมไดฆาผูตาย  ขอใหลงโทษสถาน
เบา  จึงเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริงท่ียุติแลว  และเปนปญหาท่ีมิไดวากลาวกันมาในศาลอุทธรณ  
ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัยให   
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  284/2531 นี้เห็นไดวา  ความจริงแลวคดีนี้มิไดหามจําเลยฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง  แตเปนเพราะขอท่ีจําเลยฎีกามิไดมีการยกข้ึนวากลาวกันมาในศาลอุทธรณ  
ขอเท็จจริงในเร่ืองนี้จึงถือวายุติไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  195,  225 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1541/2532 จําเลยฎีกาวา  คําพิพากษาศาลอุทธรณยังคลาดเคล่ือนท้ัง
ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  โดยมิไดระบุใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ
คลาดเคล่ือนในขอใด  แมตอมาจําเลยจะยื่นคําแถลงการณตอศาลฎีกาก็ตาม  คําแถลงการณก็มิได
เปนสวนหนึ่งของฎีกาของจําเลย  จึงเปนฎีกาท่ีไมชัดแจงตองหามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา  193  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  225 
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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193 กําหนดวาอุทธรณทุกฉบับ
ตองระบุขอเท็จจริงโดยยอหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงเปนลําดับ  หมายความวากฎหมาย
ประสงคจะใหอุทธรณไดมีการระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิงคัดคานคําพิพากษา
หรือคําส่ังศาลช้ันตนโดยแจงชัด  มิฉะนั้นจะเปนอุทธรณท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  การที่ยื่นอุทธรณ
ไวแตเพียงยอหรือขอถือเอาคําพิพากษาศาลช้ันตนเปนขออุทธรณ  โดยไมระบุขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายท่ีอางอิงใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนคลาดเคล่ือนในขอใดถือเปนการระบุขอเท็จจริง
ไมชัดแจง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3913/2524  และท่ี  1724/2530 ) 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1304/2516 ฎีกาสรุปขอเท็จจริงของศาลลางกลาววา ขอเท็จจริง
เชนนี้เปนความผิดตามท่ีโจทกฟอง โดยไมไดระบุเหตุผลและขออางวาทําไมจึงไมผิดเพ่ือเปนการ
คัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  3262/2516  ฎีกาวา  โจทกนําสืบไมไดวาจําเลยขับรถยนตของกลาง
ไวโดยรูวาเปนทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิดฐานลักทรัพย  แตไมไดระบุขอเท็จจริงให
ปรากฏวานําสืบไมไดอยางไร  ถือวามิไดระบุขอเท็จจริงใหชัดแจง 

สวนการที่จําเลยไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลชั้นตนโดยอางวาคําพิพากษาศาลชั้นตน
ยังคลาดเคล่ือนตอเหตุผลและขอเท็จจริงหลายประการประกอบกับจําเลยไมสามารถคัดสํานวนไป
ประกอบทําอุทธรณไดทันภายในกําหนด  จึงขออุทธรณไวแตเพียงยอ  โดยไมมีการระบุขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายที่อางอิงใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนคลาดเคล่ือนในขอใดถือวาไมเปน
อุทธรณท่ีชอบดวยกฎหมาย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  4942/2528  และท่ี  4007/2535 ) 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  4942/2528  ศาลชั้นตนพิพากษายกฟองโจทก  ศาลอุทธรณพิพากษา
วาจําเลยมีความผิด  จําเลยฎีกาโดยอางคําพิพากษาศาลชั้นตนและวาจําเลยไมเห็นดวยกับคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ  จึงขอฎีกาโดยขอถือเอาคําพิพากษาศาลช้ันตนเปนขอฎีกาของจําเลย ดังนี้ฎีกาของ
จําเลยมิไดโตแยงคําพิพากษาศาลอุทธรณ  วาไมชอบดวยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายแตอยางใด  
เพียงแตขอถือเอาคําพิพากษาของศาลชั้นตนเปนขอฎีกาของจําเลยเปนฎีกาท่ีไมชัดเจน  ไมชอบดวย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา   193  วรรคสอง,  195,  225  ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย     
 การท่ีจะยื่นฟองฎีกานั้นจําตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  193  
วรรคสอง  มาใชบังคับดวย  โดยอนุโลมตามท่ี  มาตรา  225  บัญญัติไว  ดังนี้  ตัวอยางดังกลาวไว
ขางตนและท่ีจะกลาวตอไปจึงสามารถนํามาใชในเร่ืองท้ังอุทธรณและฎีกาได 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1097/2522  จําเลยฎีกาวา  แมขอเท็จจริงจะไดความตามท่ีศาล
อุทธรณฟงมา  จําเลยก็ยังไมมีความผิดฐานพยายามกรรโชกตามฟอง  เปนการกลาวอางลอย ๆ 
ไมไดยกขอกฎหมายข้ึนอางอิงไวโดยชัดแจง 
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 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  429/2526  อุทธรณวาศาลช้ันตนฟงขอเท็จจริงผิดกฎหมาย โดย
อุทธรณวา  ศาลชั้นตนรับฟงขอเท็จจริงคลาดเคล่ือนนอกฟองนอกประเด็น  แตไมไดกลาวโดย
ชัดเจนวาศาลช้ันตนรับฟงขอเท็จจริงคลาดเคล่ือนนอกฟองนอกประเด็นอยางไรบาง 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1724/2530  คดีรองขอคืนของกลาง  ปญหาวาผูรองรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําผิดดวยหรือไม  ผูรองเพียงแตกลาวในฎีกาวาผูรองขอถือเอาคําอุทธรณของผูรองเปน
คําฎีกาของผูรองดวย  ดังนี้  เปนฎีกาท่ีไมชอบ  ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1199/2535  ฎีกาทุกฉบับตองระบุขอเท็จจริงโดยยอหรือขอกฎหมาย
ท่ียกข้ึนอางอิงเปนลําดับ  จําเลยจะถือเอาคําแถลงการณปดคดีในศาลช้ันตนเปนสวนหนึ่งของฎีกา
ของจําเลยไมได  เม่ือฎีกาของจําเลยตามท่ีบรรยายไมเพียงพอท่ีจะใหเขาใจขออางของจําเลยท่ีวา
โจทกไมมีอํานาจฟองเพราะเหตุใด  ประกอบกับจําเลยมิไดคัดคานคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณท่ี
วินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองนั้นไมถูกตองอยางไรจึงเปนฎีกาท่ีไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา193วรรคสอง  ประกอบดวยมาตรา  225  ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัยใน
ประเด็นดังกลาว 
 คําบรรยายในฟองฎีกาของจําเลยในคดีนี้  มีวาคําพิพากษาของศาลอุทธรณยังคลาดเคล่ือน
ตอปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  อันเปนกลาวอางลอย ๆ  เพราะมิไดมีการระบุใหเห็น    คํา
วินิจฉัยของศาลอุทธรณคลาดเคล่ือนในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายตรงจุดไหน ขอใด แมตอมา
จําเลยจะยื่นคําแถลงการณตอศาลฎีกาก็ตาม  ไมวาจะใหขอถือเอาคําแถลงการณนั้นเปนฎีกาเพิ่มเติม
ของจําเลยหรือไมก็ตาม  ศาลก็ไมอาจนําเอาคําแถลงการณนั้นมาฟงประกอบกับฎีกาของจําเลยได  
ท้ังนี้  เพราะคําแถลงการณมิไดเปนสวนหนึ่งของฎีกา ( ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 205  วรรคสาม  ประกอบ  มาตรา  225 ) แตเปนเพียงคําอธิบายขอฎีกาหรือแกฎีกา
เทานั้น  ดวยเหตุนี้  ฎีกาของจําเลยจึงเปนฎีกาท่ีไมชัดแจง  กรณีจึงตองหามตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา  193  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  225” 
 

จากบทความทางวิชาการดังกลาว บงช้ีใหเห็นไดวาเฉพาะในชวงป 2543 ถึง 2544 
ศาลฎีกามีคําพิพากษายกฎีกาของพนักงานอัยการ (โจทก) ซ่ึงเปนกรณียื่นฎีกาโดยไมขอรับรองให
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ จํานวน 20 คดี ซ่ึงหาก
พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการขอใหมีการรับรองอุทธรณ-ฎีกากอน
คงจะไมเกิดปญหาเชนนี้ข้ึน ซ่ึงนอกจากจะทําใหทางราชการไดรับความเสียหายแลว ยังกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนดวย (ช) ระเบียบ หนังสือเวียน  หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีเกี่ยวของ
กับการรับรองฎีกา 
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(1) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 

(2) ระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการไมรับคดีซ่ึงขอกฎหมายหรือ
ขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือฎีกาจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณาไวพิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551 
ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 

(3) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส (สฝคก.)0003/ว154 เร่ือง กําหนดประเภท
คดีท่ีตองดําเนินการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2547 ขอ 140(6) ลงวันท่ี1 พฤษภาคม2549 

(4) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส (สฝปผ.) 0018/ว 509 เร่ือง การเขียนคํา
ฟองฎีกาใหชอบดวยกฎหมาย ลงวันท่ี23 ธันวาคม 2546 

(5) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส 0018.3/ว 90 เร่ือง การใหอัยการสูงสุด
รับรองอุทธรณหรือฎีกา ลงวันท่ี13 มิถุนายน 2538 

(6) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส (สฝปผ.) 0018/ว 169 เร่ือง มอบหมายให
อธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงเขตรับรองอุทธรณ ลงวันท่ี21 เมษายน 
254818 

(7) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส (สฝปผ.) 0018/ว 249 เร่ือง มอบหมายให
อธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงเขตรับรองอุทธรณ ลงวันท่ี16 มิถุนายน 
254819 

(8) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส0003 (คก1)/ว 129 เร่ือง มอบหมายให
อธิบดีอัยการสํานักงานคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขตรับรองอุทธรณ ลงวันท่ี
24 พฤษภาคม 2554(คําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 260/2554) 

                                                 
18หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส0003(คก1)/ว 129 เรื่อง มอบหมายใหอธิบดีอัยการ

สํานักงานคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต รับรองอุทธรณ ลงวันที่ 24  พฤษภาคม  2554(
คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 260/2554) 
 

19หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส0003(คก1)/ว 129 เรื่อง มอบหมายใหอธิบดีอัยการ
สํานักงานคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต รับรองอุทธรณ ลงวันที่ 24  พฤษภาคม  2554(
คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 260/2554) 
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 (9) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี (สฝปผ.) 0018/ว137 เร่ืองกรณีท่ีตองให
อัยการสูงสุดรับรองฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220,221 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2543 

(10) หนังสือกรมอัยการท่ี มท 1203/ว 10 เร่ือง การฎีกาขอไมใหรอการลงโทษ ลง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ2533 

(11) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส0004/ว 50 เร่ือง การใหอัยการสูงสุด
รับรองอุทธรณหรือฎีกา ลงวันท่ี 12 มิถุนายน2535 

 (12) หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี (สฝปผ.) 0018/ว 156 เร่ือง การใหอัยการ
สูงสุดรับรองอุทธรณหรือฎีกาลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2544 


