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  中文/泰文對照-教示救濟規定 

 

裁判救濟程序 

บทบัญญตัิการสอนข้ันตอนช่วยการตัดสิน 

壹、上訴部分 

หน่ึง  ภาคอุทธรณ์ 

一、不服地方法院第一審判決 

一、ไม่พอใจต่อการพพิากษาตดัสินขั้นทีห่นึ่งของศาลท้องถิ่น 

201得上訴 

   （無告訴人、被害人） 

如不服本判決應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，並    

應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後

20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。 

201 อุทธรณ์ได ้

(กรณีไม่มีโจกย ์จาํเลย) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนั 

พร้อมทั้งเหตุผลการอุทธรณ์ท่ีชดัเจนผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพ่ิมเติมต่อศาลหลงัจากระยะเวลาการอุทธรณ์ครบ20วนัแลว้ 

(แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี) 「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」 

 

202得上訴 

   （有告訴人、被害人） 

如不服本判決應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，並    

應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後

20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，

應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收

受判決正本之日期為準。 

刑事訴訟 
การดาํเนินการคดีอาญา 
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202 อุทธรณ์ได ้

(กรณีมีทั้งโจกย ์จาํเลย) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนั 

พร้อมทั้งเหตุผลการอุทธรณ์ท่ีชดัเจนผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพ่ิมเติมต่อศาลหลงัจากระยะเวลาการอุทธรณ์ครบ20วนัแลว้ 

(แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี)อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูกวา่ 

หากโจกยห์รือผูเ้สียหายไม่พอใจต่อผลการตดัสิน ตอ้งแสดงเหตผุลเหมาะสมร้องขอใหอ้ยัการช่วยอุทธรณ์ 

ระยะเวลาของการอุทธรณ์ใหค้าํนวนจากวนัท่ีอยัการไดรั้บหมายตดัสินเป็นหลกั 

 

二、不服地方法院之協商判決 

203不得上訴 

不得上訴。但有刑事訴訟法第 455 條之 4 第 1 項第 1 款、第 2

款、第 4 款、第 6 款、第 7 款所定情形，或協商判決違反同條

第 2 項之規定者，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，

並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿

後 20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。 

二、ไม่พอใจต่อการตดัสินเจรจาของศาลทอ้งถ่ิน 

203 ไม่มีการอุทธรณ์ 

ไม่มีการอุทธรณ์ แต่ถา้เป็นกรณีกฎหมายดาํเนินคดีความอาญามาตรา455 -4 ขอ้ท่ี1ขอ้1,ขอ้2,ขอ้4,ขอ้6,ขอ้7 

ท่ีกาํหนดหรือบุคคลท่ีละเมิดขอ้กาํหนดการตดัสินเจรจาต่อรองเดียวกนักบัขอ้ท่ี2 

ใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนั พร้อมทั้งเหตุผลการอุทธรณ์ท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพิ่มเติมต่อศาลหลงัจากระยะเวลาการอุทธรณ์ครบ20

วนัแลว้ (แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี) 「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」 

 

三、不服地方法院之簡易判決 

204得上訴 

如不服本件判決，得自收受送達日起 10 日內提出上訴狀，上訴    

於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 
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三、 ไม่พอใจต่อการตดัสินรวบรัดของศาลทอ้งถ่ิน 

204 อุทธรณ์ได ้

     หากไม่พอใจต่อผลการตดัสิน ใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ภายใน10วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน 

อุทธรณ์ต่อศาลทอ้งถ่ินขั้นท่ีสองท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองศาลน้ี 

205不得上訴 

（刑事訴訟法第 455條之 1第 2項：依第 451條之 1之請求所      

為之科刑判決，不得上訴） 

不得上訴。 

205ไม่มีอุทธรณ์ 

(กฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา455-1 ขอ้ท่ี2 ,ตามมาตรา451-1ร้องขอการตดัสินลงโทษ 

ไม่มีการอุทธรณ์) 

ไม่มีการอุทธรณ์ 

 

四、不服高等法院之第二審或第一審判決 

四、ไม่พอใจต่อการพจิารณาตดัสินขั้นที2่หรือขั้นที1่ของศาลระดบัสูง 

206得上訴 

206อุทธรณ์ได ้

206-1（一般判決） 

如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，

其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日內向本院補提

理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法

院」。 

206-1(การตดัสินทัว่ไป) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสิน ใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10 วนั  ผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตผุลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพิ่มเติมต่อศาลหลงัการอุทธรณ์ภายใน10วนั 

(แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี) 「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」 

206-2（被告有罪部分得上訴，無罪部分不得上訴，檢察官限於刑        
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事妥速審判法第 9條之情形得上訴） 

有罪部分，如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提      

出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日      

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切      

勿逕送上級法院」。 

檢察官就無罪部分，提起上訴之理由，以刑事妥速審判第 9      

條規定者為限。 

刑事妥速審判法第 9條： 

除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起      

上訴之理由，以下列事項為限： 

一、判決所適用之法令牴觸憲法。 

二、判決違背司法院解釋。 

三、判決違背判例。 

刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，      

於前項案件之審理，不適用之。 

無罪部分，被告不得上訴。 

206-2(อุทธรณ์ไดใ้นส่วนท่ีจาํเลยมีโทษ ในส่วนท่ีไม่มีโทษไมมี่การอุทธรณ์  

อยัการถูกจาํกดัการอุทธรณ์ตามการพิจารณาความอาญามาตรา 9 ) 

กรณีมีโทษ หากไม่พอใจต่อการตดัสิน ใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10 

วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน ผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพิ่มเติมต่อศาลหลงัการอุทธรณ์ภายใน10วนั 

แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี) 「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」  

อยัการจะใชก้ารยกโทษเป็นเหตผุลในการอุทธรณ์ ตามการจาํกดัพิจารณาความอาญามาตรา 9  

การพิจารณาความอาญามาตรา 9 

นอกเหนือจากท่ีขา้งตน้กาํหนดแลว้ 

การตดัสินของศาลขั้นท่ีสองจะรักษาผลการตดัสินยกโทษตามขั้นท่ีหน่ึง 

เหตผุลของการอุทธรณ์จะจาํกดัในเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

(1) การตดัสินจะใชพ้ระราชกฤษฎีกาใกลเ้คียงรัฐธรรมนูญ 
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(2) กรณีการตดัสินละเมิดพรบ. 

(3) การตดัสินละเมิดต่อการตีความศาลตุลา 

การพิจารณาความอาญามาตรา377ถึงมาตรา 379 มาตรา393ขอ้ท่ี1กาํหนด  

จะใชก้บัการพิจารณาคดีแรกไม่ได ้กรณียกโทษ จาํเลยอุทธรณ์ไม่ได ้

 

206-3（被告○○罪部分不得上訴、其餘部分得上訴，檢察官限於        

刑事妥速審判法第 9條之情形得上訴） 

○○罪部分，不得上訴。 

其餘部分，如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提

出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切

勿逕送上級法院」。 

檢察官就本判決維持第一審所為無罪判決部分，提起上訴之理

由，以刑事妥速審判法第 9條規定之情形者為限。 

刑事妥速審判法第 9條： 

除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上

訴之理由，以下列事項為限： 

一、判決所適用之法令牴觸憲法。 

二、判決違背司法院解釋。 

三、判決違背判例。 

刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於

前項案件之審理，不適用之。 

206-3(ส่วนท่ีจาํเลย00โทษอุทธรณ์ไม่ไดก้รณีอ่ืนๆอุทธรณ์ได ้ 

อยัการถูกจาํกดัการอุทธรณ์ตามการพิจารณาความอาญามาตรา 9ส่วนท่ี 00 โทษ ไม่มีการอุทธรณ์ 

ส่วนอ่ืนหากไม่พอใจต่อผลการตดัสิน 

ตอ้งยืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน ผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพิ่มเติมต่อศาลหลงัการอุทธรณ์ภายใน10วนั 

แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี)「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」 
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อยัการจะรักษาคาํตดัสินตามการพิจารณาตดัสินยกโทษของศาลขั้นแรก เป็นเหตผุลในการอุทธรณ์ 

ตามการจาํกดัพิจารณาความอาญามาตรา 9  

การพิจารณาความอาญามาตรา 9 

นอกเหนือจากท่ีขา้งตน้กาํหนดแลว้ 

การพิจารณาของศาลขั้นท่ีสองจะรักษาผลการตดัสินยกโทษตามขั้นท่ีหน่ึง 

เหตผุลของการอุทธรณ์จะจาํกดัในเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

(1)  การตดัสินจะใชพ้ระราชกฤษฎีกาใกลเ้คียงรัฐธรรมนูญ 

(2) กรณีการตดัสินละเมิดพรบ. 

(3) การตดัสินละเมิดต่อการตีความศาลตุลา 

การพิจารณาความอาญามาตรา377ถึงมาตรา 379 มาตรา393ขอ้ท่ี1กาํหนด  

จะใชก้บัการพิจารณาคดีแรกไม่ได ้ 

 

207不得上訴 

   （刑事妥速審判法第 8條規定不得上訴之判決） 

不得上訴。 

207 ไม่มีการอุทธรณ์ 

(การพิจารณาความอาญามาตรา 8กาํหนดผลการตดัสินอุทธรณ์ไม่ได)้ 

ไม่มีการอุทธรณ์ 

208不得上訴 

208 ไม่มีการอุทธรณ์ 

208-1（刑事訴訟法第 376條各罪之案件） 

不得上訴。 

208-1 (วธีิพิจารณาความอาญามาตรา 376โทษของทุกคดี)  

ไม่มีการอุทธรณ์ 

208-2（例外得上訴第三審法院） 

依據刑事訴訟法第 376 條第 1 項但書規定，得上訴第三審法院。

被告或得為被告利益上訴之人，如不服本判決，應於收受送達
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後 10 日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得

於提起上訴後 10 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人

之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 

208-2(ยกเวน้การพิจารณาของศาลขั้นท่ีสามอุทธรณ์ได)้ 

ตามวธีิพิจารณาความอาญามาตรา376ขอ้ท่ี1กาํหนด อุทธรณ์ศาลขั้นท่ีสามได ้

จาํเลยหรือผูท่ี้มีผลประโยชน์การอุทธรณ์ของจาํเลย หากไม่พอใจต่อผลการตดัสิน 

ตอ้งยืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน ผูท่ี้ไม่ไดร้ะบุเหตุผลการอุทธรณ์ 

ตอ้งยืน่หนงัสือเหตุผลเพิ่มเติมต่อศาลหลงัการอุทธรณ์ภายใน10วนั 

(แนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจาํนวนคู่กรณี) 「อยา่ส่งไปยงัศาลท่ีสูงกวา่」 

 

五、不服刑事訴訟附帶民事訴訟判決 

209得上訴 

對本判決如不服，非對刑事判決上訴時不得上訴，並應於送達

後 10日內，向本院提出上訴狀。 

5.ไม่พอใจต่อการตดัสินพิจาณาความคดีอาญาพร้อมคดีแพง่ 

209 อุทธรณ์ได ้

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินน้ี อุทธรณ์ไม่ไดเ้ม่ือไม่อุทธรณ์ต่อผลการตดัสินความอาญา 

ใหย้ืน่หนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลภายใน10วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน 

 

貳、抗告部分 

สอง กรณกีารคดัคา้น 

一、裁定 

1.ตดัสิน 

210得抗告 

210 คดัคา้นได ้

210-1（一般裁定） 

如不服本裁定，應於裁定送達後 5日內向本院提出抗告狀。 
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210-1(การตดัสินทัว่ไป) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินน้ี ใหย้ืน่หนงัสือคดัคา้นต่อศาลภายใน5 วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน 

 

210-2（開始再審裁定抗告期間之特別規定） 

如不服本裁定，應於收受送達後 3日內向本院提出抗告狀。 

210-2(การกาํหนดพิเศษช่วงเวลาของการเร่ิมพิจารณาตดัสินการคดัคา้นซํ้ า) 

  หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินน้ี ใหย้ืน่หนงัสือคดัคา้นต่อศาลภายใน3 วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน 

 

210-3（駁回聲請提審裁定抗告期間之特別規定） 

如不服本裁定，應於裁定送達後 10日內向本院提出抗告狀。 

210-3(กาํหนดการพิเศษของการปฏิเสธการร้องขอพิจารณาตดัสินการคดัคา้น) 

   หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินน้ี ใหย้ืน่หนงัสือคดัคา้นต่อศาลภายใน10 วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน 

 

210-4（社會秩序維護法案件） 

如不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起 5 日內，以書狀敘述

理由，向本庭提起抗告（須附繕本）。 

210-4(คดีกฎหมายการรักษาระเบียบของสงัคม) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสินน้ี ใหย้ืน่หนงัสือแสดงเหตุผลการคดัคา้นต่อศาลภายใน5 

วนันบัจากวนัไดรั้บหมายตดัสิน(ตอ้งแนบหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

211不得抗告 

211 ไม่มีการคดัคา้น 

211-1（一般裁定） 

不得抗告。 

211-1(การตดัสินทัว่ไป) 

ไม่มีการคดัคา้น 

211-2（附帶民事訴訟裁定移送民事庭） 
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不得抗告。 

211-2(การดาํเนินคดีแพง่โอนไปยงัศาลแพง่) 

ไม่มีการคดัคา้น 

212不得再抗告 

212 ไม่มีการคดัคา้นซํ้ า 

212-1（一般裁定） 

不得再抗告。 

212-1(การตดัสินทัว่ไป) 

ไม่มีการคดัคา้นซํ้ า 

212-2（社會秩序維護法案件抗告法院之裁定） 

本裁定不得再抗告。 

212-2(คดัคา้นการตดัสินของศาล กรณีกฎหมายการรักษาระเบียบสงัคม) 

การตดัสินน้ีไม่มีการคดัคา้นซํ้ า 

二、審判長、受命法官、受託法官、或檢察官所為第 416條第 1項

之處分（準抗告） 

2. ประธานผู้พพิากษา,ผู้พพิากษาแต่งตั้ง,ผู้พพิากษามอบหมายหรืออยัการ ลงโทษตามมาตรา416ข้อที1่ 

(คดัคา้นได้) 

213準抗告 

 得於 5日內以書狀敍述理由，向法院聲請撤銷或變更。 

213 อนุญาตคดัคา้น 

 ยืน่หนงัสือแสดงเหตผุลยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงต่อศาลภายใน5วนั 

參、覆審 

สาม การพจิารณาอกีคร้ัง 

214聲請覆審 

   (刑事補償事件聲請人對於受理補償事件機關之決定不服)  

如不服本決定書，應於收受決定書後 20 日內，以書狀敘述理    
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由，向本院提出聲請覆審狀，經由本院向司法院刑事補償法庭    

聲請覆審。 

補償支付之請求，應於本補償決定書送達後 5 年內，以書狀並    

附戶籍謄本向本院為之，逾期不為請求者，其支付請求權消滅。 

214 การยืน่เร่ืองของพิจารณาอีกคร้ัง 

(ผูร้้องขอชดเชยคดีอาญาไม่พอใจต่อการตดัสินของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการชดเชยคดีอาญา) 

หากไม่พอใจต่อผลการตดัสิน ใหย้ืน่หนงัสือแสดงเหตุผลร้องขอต่อศาลดาํเนินการพิจารณาอีกคร้ัง ภายใน 

20 วนัหลงัไดรั้บหมายตดัสิน โดยศาลจะเป็นผูย้ืน่ร้องขอต่อศาลตลุาการในการพิจารณาอีกคร้ัง 

การเรียนร้องค่าใชจ่้ายการชดเชย ใหย้ืน่หนงัสือพร้อมแนบคดัสาํเนาทะเบียนบา้นต่อศาลภายใน 5 

ปีหลงัจากไดรั้บหนงัสือตดัสินชดเชย ผูท่ี้ร้องขอเกินเวลาท่ีกาํหนด จะหมดสิทธ์ิในการร้องค่าชดเชย 

 

肆、申復、復審 

ส่ี คาํร้องขอ พจิารณาอกีคร้ัง 

215申復、復審 

    （不服司法院性騷擾申訴處理評議委員會申訴決議） 

對本決議有異議者，請依司法院工作場所性騷擾防治措施申訴

及處理要點第 7 點規定，得於收到書面通知次日起 20 日內，向

司法院性騷擾申訴處理評議委員會提出申復。但申復之事由發

生在後或知悉在後者，其申復之 20 日期間自知悉時起算。申復

應以書面敍述理由，連同原申訴決議書影本，向司法院性騷擾

申訴處理評議委員會為之；亦得於收到書面通知次日起 30 日內，

繕具復審書經由本院向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。

前開申訴案經結案後，不得就同一事由再提出。 

215 คาํร้องขอ พิจารณาอีกคร้ัง 

(ไม่พอใจต่อมติคณะกรรมการตรวจสอบร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศแห่งศาลตุลาการ) 

ผูท่ี้มีขอ้สงสยัต่อมติน้ี 

ใหร้้องเรียนตามมาตราการป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีศาลตุลาการและหวัขอ้จดัการขอ้ท่ี7กาํหนด 

ยืน่คาํร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศแห่งศาลตุลาการภายใน20วนันบัจากวนั

ท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่สาหตุการร้องขอเกิดข้ึนภายหลงัหรือผูท่ี้รับรู้ภายหลงั 
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จะนบัจากวนัท่ีรับรู้เป็นตน้ไป20วนัของการร้องขอ ตอ้งยืน่ร้องขอเป็นหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศแห่งศาลตุลาการ 

พร้อมแนบสาํเนามติร้องเรียนฉบบัเดิม นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ภายใน 30 วนั 

ศาลจะเป็นผูย้ืน่หนงัสือพิจารณาอีกคร้ังใหก้บัคณะกรรมการฝึกอบรมประกนัขา้ราชการเสนอพิจารณาอีกคร้ัง 

การร้องเรียนแรกท่ีปิดคดีแลว้ ไม่อนุญาตใหย้ืน่ซํ้ าเร่ืองเดียวกนั 


