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ข้อ 4-5 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ภาค 3 - 4
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ภาค 2 สมัย 67

แบบคําฟ้ องของคดีอาญาทัว่ ไป (มาตรา 158)
ส่วนเริ่มต้นคําฟ้ องตั้งแต่อนุ (1) ถึง (4) ไม่มีผลต่อการต่อสูค้ ดี แต่ต้ งั แต่อนุ (5) ถึง
(7) มีผลต่อการต่อสูค้ ดี
มาตรา 158 (1) ถึง (7) กําหนดแบบคําฟ้ องของคดีอาญาไว้ โดยเฉพาะแล้ ว จึงไม่อาจ
นําป.วิ.พ.มาตรา 172 มาใช้ บังคับโดยอนุโลมได้ (ฎีกาที่ 2197/2547)
เนื้ อหาของคําฟ้ องตามมาตรา 158 (5)
เนื้ อหาที่ตอ้ งบรรยายฟ้ อง
(1) ต้ องบรรยาย “การกระทําทั้งหลาย” ที่อ้างว่าจําเลยได้ กระทําความผิด
ผลของการบกพร่อง : ฟ้ องขาดองค์ประกอบของความผิด
(2) ต้ องบรรยายข้อเท็จจริง และ รายละเอียดเกี่ยวกับ “เวลา” และ “สถานที่” ซึ่งเกิด
การกระทํานั้นๆ
ผลของการบกพร่อง : ฟ้ องไม่มเี วลาหรือ สถานที่ท่กี ระทําผิด
(3) ต้ องบรรยาย “บุคคล” หรือ “สิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควร” เท่าที่จะให้ จาํ เลย
เข้ าใจข้ อหาได้ ดี
ผลของการบกพร่อง : ฟ้ องเคลือบคลุม
1. การกระทําทั้งหลายที่อา้ งว่าจํ าเลยได้กระทําความผิด
1.1 หมายถึงข้อเท็ จ จริ ง อันเป็ นองค์ประกอบของความผิ ดที่โจทก์ฟ้ องขอให้ล งโทษ
จํ าเลย (ฎีกาที่ 288/2515) ดังนั้น หากคําฟ้ องของโจทก์ผิดพลาดหรือบกพร่องในข้ อนี้ย่อมถือว่า
เป็ นฟ้ องที่มิ ไ ด้ บ รรยายการกระทํา ทั้ง หลายที่อ้ า งว่ า จํา เลยได้ ก ระทํา ความผิ ด เป็ นฟ้ องที่ข าด
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สาระสําคัญของความผิด แม้จําเลยให้การรับสารภาพก็ถือว่าเป็ นการรับสารภาพตามฟ้ องซึ่ งไม่
เป็ นความผิด ศาลต้ องพิพากษายกฟ้ อง (ฎีกาที่ 568/2537)
การกระทําทั้งหลายที่อา้ งว่าจํ าเลยได้กระทําความผิด ให้พิจารณาจากคําฟ้ อง และคําขอ
คําพิพากษาฎีกาที่ 1568/2554 แม้ คาํ ฟ้ องของโจทก์มิได้ ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่า
จําเลยกระทําความผิด แต่ในตอนท้ ายของคําฟ้ องโจทก์บรรยายว่าระหว่างสอบสวนจําเลยถูกควบคุม
ตัว ตั้ง แต่ วั น ถู ก จั บ ตลอดมา ขณะนี้ จํา เลยต้ อ งขั ง อยู่ ต ามหมายขัง ของศาลนี้ ในคดีห มายเลขดํา
ที่ฝ.149/2551 โดยได้ แนบบันทึกการจับกุมจําเลยระบุถึงเวลาที่จับกุมและพฤติการณ์ในการกระทํา
ความผิดว่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 6.30 นาฬิกา เจ้ าพนักงานตํารวจพบต้ นกัญชา 1
ต้ น สูงประมาณ 1.65 เมตร ปลูกอยู่ในรั้วข้ างบ้ านจําเลย จําเลยยอมรับว่าเป็ นของตนจริงจึงจับกุม
จําเลย ซึ่งพออนุ โลมได้ว่าเป็ นส่วนประกอบของคําฟ้ อง เมื่อปรากฎว่าในสํานวนคดีหมายเลขดําที่
ฝ. 149/2551 ซึ่งติดอยู่ตอนหน้ าของสํานวนคดีน้ัน ตามคําร้ องของพนักงานสวบสวนที่ขอฝากขัง
จําเลยในขณะเป็ นผู้ต้องหาระบุถึงพฤติการณ์ในการกระทําความผิดดังกล่าว จําเลยย่อมเข้ าใจได้ ดีว่า
วันที่หรือเวลาที่อ้างว่ าจําเลยกระทําความผิดเมื่อใด จึงให้ การรับสารภาพ ดังนี้ คําฟ้ องของโจทก์
สมบูรณ์ ชอบด้ วย ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5)
1.2 ฟ้ องที่ มิ ไ ด้บ รรยายการกระทํ า ทั้ง หลายที่ อ า้ งว่ า จํ า เลยได้ก ระทํ า ผิ ด คื อ ฟ้ องที่
บรรยายไม่ครบองค์ประกอบความผิดไม่ชอบด้วย มาตรา 158 (5) ศาลไม่อาจลงโทษจํ าเลย
ได้ อี กทั้งยังเป็ นคําฟ้ องที่ศาลไม่อาจสัง่ ให้แก้ไขให้ถูกต้องในชั้นตรวจรับคําฟ้ องตามมาตรา
161 และโจทก์เองก็ไม่มีสิทธิขอแก้ไขคําฟ้ องนั้นให้ถูกต้องสมบู รณ์ขึ้นในภายหลังตามมาตรา
163 และ มาตรา 164 ได้ดว้ ย
*คําพิพากษาฎี กาที่ 7972/2554 ฟ้ องโจทก์ตาม พ.ร.บ.
จัดหางานและคุ้ มครอง
คนหางานฯ มาตรา 91 ตรี เป็ นฟ้ องที่ขาดองค์ประกอบแห่ งความผิดไม่ชอบด้ วย ป.วิ.อ.มาตรา
158 (5) วรรคหนึ่ง แม้ โจทก์จะกล่าวมาในห้ องในช่องความผิดถึงข้ อหาความผิดดังกล่าว และมีคาํ
ของให้ ลงโทษตามมาตรา 91 ตรี มาท้ ายฟ้ อง รวมถึงมีการสืบพยานโจทก์ถึงเรื่องดังกล่าวและจําเลย
ไม่ ให้ การอันถือว่ าเป็ นการให้ การปฏิเสธก็ตาม ก็หาทําให้ ฟ้องของโจทก์ท่ีไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
มาแล้ วได้ รับกายกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตาม ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5) แต่อย่างใดไม่ การขอแก้ คาํ ฟ้ อง
ของโจทก์ในเวลาต่อมา แม้ จะเป็ นการขอแก้ ไขตาม ป.วิ.อ.มาตรา 163 และมาตรา 164 แต่การขอ
แก้ ไขดังกล่ าวนั้นฟ้ องเดิมจะต้ องสมบูรณ์อยู่แล้ ว หากต่ อมามีข้อที่จะต้ องแก้ หรือเพิ่มเติมอีก แต่
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ไม่ใช่ เป็ นเรื่องที่ฟ้องเดิมไม่สมบู รณ์ ขาดสาระสําคัญแห่ งการกระทําความผิด โจทก์จะมาขอ
แก้ ไขให้ สมบูรณ์เช่นกรณีน้ หี าได้ ไม่
คําพิพากษาฎีกาที่ 2006/2541 การออกเช็คที่จะเป็ นความผิดตามพระราชบทบัญญัติว่า
ด้ วยความผิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 (1) ต้ องเป็ นการออกเช็คเพื่อชําระหนี้ท่มี ีอยู่จริง
และบังคับได้ ตามกฎหมาย เป็ นข้ อเท็จจริงประการหนึ่งซึ่งเป็ นองค์ประกอบของความผิดด้ วย เมื่อ
คําฟ้ องโจทก์บรรยายแต่เพียงว่าจํ าเลยออกเช็คเพือ่ ชําระหนี้ เงินกู ้ โดยมิได้ระบุว่าเป็ นหนี้ ที่มีอยู่
จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ทั้งโจทก์มิได้ แนบสําเนาสัญญากู้ยืมมาท้ ายฟ้ อง คําฟ้ องของโจทก์
จึ งขาดข้อเท็จจริงอันเป็ นองค์ประกอบของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดอันเกิด
จากการใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็ นฟ้ องที่ไม่สมบู รณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158(5) โจทก์จะมาขอแก้ไขเพิ่มเติ มฟ้ องในภายหลังเพื่อให้ฟ้องโจทก์
สมบู รณ์ขึ้นอันเป็ นการกระทําให้เสียเปรี ยบจึ งไม่ อาจกระทําได้ ศาลจึงอนุ ญาตให้ โจทก์แก้ ไข
เพิ่มเติมฟ้ องไม่ได้
1.3 ความผิดที่มี “พฤติการณ์ประกอบการกระทํา” เป็ นองค์ประกอบภายนอก โจทก์ก็
ต้องบรรยายมาให้ครบองค์ประกอบด้วย
(1) ในความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนตาม ป.อ. ม.220, 221
และ 225-234 มีองค์ประกอบความผิดในส่วนที่เป็ นพฤติการณ์ประกอบการกระทําว่า “...จน
น่าจะเป็ นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผูอ้ ื่น...” โจทก์กย็ ่อมอยู่ในบังคับที่ต้องบรรยายฟ้ อง
ให้ ครบองค์ประกอบของความผิดอาญาในบทมาตราต่างๆดังกล่าวด้ วย (ฎีกาที่ 5364/2536)
(2) ความผิ ด ฐานเบิ ก ความเท็ จ (ป.อ.มาตรา 177) และนํ า สื บ หรื อ แสดง
พยานหลักฐานอันเป็ นเท็ จ (ป.อ.มาตรา 180) มี องค์ประกอบว่ า “ถ้าความเท็ จนั้นเป็ นข้อ
สําคัญในคดี” โจทก์ต้องบรรยายองค์ประกอบข้ อนี้ด้วย ทั้งต้ องบรรยายด้ วยว่าเป็ นข้ อสําคัญในคดี
อย่างไร (ฎีกาที่ 2644/2554) เว้ นแต่เมื่ออ่านฟ้ องโดยรวมแล้ วพอเข้ าใจได้ (ฎีกาที่ 3107/2552)
(3) ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (ป.อ.มาตรา 350) มีองค์ประกอบว่า “เจ้าหนี้ ได้ใช้หรือ
จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จําเลยชําระหนี้ แล้ว” ด้วย (ฎีกาที่ 184/2541)
(4) ความผิดฐานเป็ นเจ้าพนักงานใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ โจทก์ตอ้ งบรรยาย
ฟ้ องว่า เจ้าพนักงานผูก้ ระทําได้ใช้อํานาจในตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 5288/2553 การกระทําที่เป็ นความผิดฐานเป็ นเจ้ าพนักงานใช้
อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบนั้นในส่วนของการกระทําจะต้องเป็ นเรื่องที่เจ้าพนักงานผูก้ ระทําได้ใช้
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อํานาจในตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่โดยตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคําฟ้ องแล้ วจะเห็นว่าขณะเกิดเหตุ
จําเลยเป็ นเจ้ าพนักงานดํารงตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริหารงานที่ดนิ มีหน้ าที่เพียงแนะนําประชาชนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับที่ดิน ดําเนินการเรื่องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและปฏิบัติราชการตาม
ป.ที่ดินเท่านั้น หาได้มีอํานาจหน้าที่ในการขอตั้งผูจ้ ัดการมรดกซึ่ งเป็ นเรื่องที่ผูร้ อ้ งจะต้องไป
ดําเนินการเองด้วยไม่ การจูงใจผู้เสียหายเพื่อให้ มอบเงินให้ แก่จาํ เลยในการที่จาํ เลยจะดําเนินการ
เรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกจึงเป็ นเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้ าที่ของจําเลย การกระทําของจําเลยจึงไม่
เป็ นความผิดฐานเป็ นเจ้ าพนักงานใช้ อาํ นาจในตําแหน่งโดยมิชอบ
1.4 กรณีที่ศาลยกฟ้ องเพราะขาดองค์ประกอบของความผิดนั้น ถือว่าศาลได้วินิจฉัย
เนื้ อหาของความผิดอันเป็ นกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องตาม
มาตรา 39 (4) แล้ว สิ ท ธิ นํ า คดี อ าญาของโจทก์ม าฟ้ องย่ อ มระงับ ไป โจทก์ไ ม่ มี สิ ท ธิ นํ า
คดีอาญาเรื่องเดียวกันนั้นมาฟ้ องจํ าเลยใหม่โดยบรรยายฟ้ องให้ครบองค์ประกอบความผิดได้
คําพิพากษาฎีกาที่ 2757/2544 ในคดีท่รี าษฎรเป็ นโจทก์ ศาลชั้นต้ นจะพิพากษายกฟ้ อง
โดยไม่นัดไต่สวนมูลฟ้ อง หรือนัดไต่สวนมูลฟ้ องแล้ วพิพากษายกฟ้ องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้ อง หรือไต่
สวนมูลฟ้ องแล้ วพิพากษายกฟ้ องก็ได้ ท้งั สิ้น เพราะเป็ นดุลพินิจในการดําเนินกระบวนพิจารณาให้ คดี
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วและชอบด้ วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้ นเห็นว่าคดีพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้
และมีคําสั่งให้ งดการไต่ สวนมูลฟ้ องและนัดฟั งคําสั่งหรื อคําพิ พากษาไป ย่ อมมีอาํ นาจกระทําได้
คดีอาญาเรื่องก่อน โจทก์และจําเลยทั้งแปดเป็ นคู่ความรายเดียวกับคดีน้ ีโดยโจทก์ฟ้องว่าจําเลยทั้ง
แปดร่วมกระทําความผิดในข้ อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เช่นเดียวกับคดีน้ ีซ่ึงคดี
ก่อนศาลชั้นต้ นมีคาํ สั่งในชั้นตรวจคําฟ้ องว่า "การกระทําของจําเลยทัง้ แปดตามคําฟ้ องของโจทก์
ไม่ปรากฏว่าเป็ นการไม่ชอบด้วยหน้าที่โดยทุ จริต หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ โจทก์หรื อ
ผูอ้ ื่นที่จะเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อย่างไรพิพากษายกฟ้ อง"
เท่ากับศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วว่าการกระทําของจํ าเลยทั้งแปดตามที่โจทก์ฟ้องไม่เป็ นความผิด
ซึ่งเป็ นการยกฟ้ องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ถือว่าศาลชั้นต้นได้
วินิจฉัยชี้ ขาดในเนื้ อหาการกระทําและมีคําพิพากษาเสร็ จเด็ดขาดในความผิดซึ่ งได้ฟ้องแล้ว
โจทก์ฟ้องคดีนี้อีกจึ งเป็ นฟ้ องซํ้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)
1.5 โจทก์ไม่จําเป็ นต้องใช้ถอ้ ยคําตามที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โจทก์บรรยายฟ้ องโดยใช้ ถ้อยคําอย่างอื่นได้ เพียงแต่อ่านโดยรวมแล้ วต้ องได้ ความว่าจําเลย
กระทําการครบองค์ประกอบของความผิดที่กฎหมายบัญญัตกิ ไ็ ด้
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คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 706/2516 การบรรยายฟ้ องโจทก์ไ ม่ จํ า เป็ นต้อ งใช้ถ อ้ ยคํ า ตาม
กฎหมาย โจทก์จะใช้ ถ้อยคําอย่างไรก็ได้ ขอให้ เข้ าใจได้ ว่าจําเลยกระทําการตามที่กฎหมาย โจทก์จะ
ใช้ ถ้อยคําอย่าไง ขอให้ เข้ าใจได้ ว่าจําเลยกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็ นความผิดก็เป็ นอัน
เพียงพอแล้ ว
1.6 คําว่า “โดยทุจริต” เป็ นองค์ประกอบภายในของความผิดอาญาหลายฐาน
เช่น ป.อ. ม.334, 336, 339, 340, 341, 352 หรือ ม.157 เป็ นต้ น หรือคําว่า “โดยไม่
มีเหตุอนั สมควร” หรือ “โดยปราศจากเหตุอนั สมควร” ซึ่งเป็ นพฤติการณ์ประกอบการกระทําผิด
ฐานบุ ก รุ ก ตาม ป.อ. ม.364 การบรรยายฟ้ องโดยใช้ คํา เหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ นการบรรยายฟ้ องครบ
องค์ประกอบความผิดอย่างแน่นอน แต่ถึงแม้ โจทก์จะมิได้ ใช้ ถ้อยคําตามกฎหมายดังกล่าว แต่ใช้
คําว่า “บังอาจ” ซึ่งเมื่ออ่านประกอบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของจําเลยที่โจทก์บรรยายมาใน
ฟ้ องแล้ ว พอบ่งบอกได้ ว่าจําเลยได้ กระทําโดยทุจริต หรือเข้ าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ ืนโดย
ปราศจากเหตุ อั น สมควร ศาลฎี ก าก็ถื อ ว่ า ฟ้ องโจทก์ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว (ฎ.6711/2539 และ ฎ.
2902/2547)
1.7 เหตุฉกรรจ์ที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจํ าเลยหนักขึ้ นตามบทมาตราใด โจทก์ตอ้ ง
บรรยายลักษณะของเหตุฉกรรจ์ตามบทมาตรานั้นมาในคําฟ้ องด้วย
เช่ น อัน ตรายสาหั ส ตาม ป.อ. ม.297 นั้ น มี อ ยู่ ห ลายกรณี โจทก์จึ ง อยู่ ใ นบั ง คั บ ที่ต้ อ ง
บรรยายฟ้ องให้ ปรากฏด้ วยว่ า ผู ถ้ ู กกระทํ าได้รบั อันตรายสาหัสอย่ างไร (ตามอนุ มาตราใด)
มิฉะนั้นศาลย่อมลงโทษจําเลยตามป.อ. ม.297 ไม่ได้ คงลงโทษได้ เพียงตามป.อ. ม.295 เท่านั้น
(ฎ.6416/2534)
คําพิพากษาฎีกาที่ 8268/2550 โจทก์บรรยายฟ้ องเพียงว่าจําเลยกับพวกร่ วมกันพยายาม
ฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็ นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 และ 83 แม้ โจทก์จะอ้ าง
มาตรา 289 มาในคําขอท้ ายฟ้ องด้ วย แต่ โจทก์มิได้บรรยายฟ้ องว่าจํ าเลยพยายามฆ่ าผูเ้ สียหาย
อย่างไร จึ งมีลกั ษณะเป็ นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 289 ศาลจึ งลงโทษจํ าเลยตามมาตรา 289 ไม่ได้
เพราะเป็ นเรื่องนอกเหนือไปจากที่โจทก์ฟ้องและไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ คงลงโทษ
จําเลยได้ เพียงฐานร่ วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายเท่านั้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 และ 192 วรรคสี่
ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 6
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2418/2554 ตาม ป.อ. มาตรา 265 บัญญัติว่า "ผู้ใดปลอม
เอกสารสิทธิ..." อันถือว่าเป็ นองค์ประกอบของความผิดฐานนี้ เมื่อตามคําฟ้ องของโจทก์ไม่ปรากฏ
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