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裁判救濟程序 

บทบญัญตักิารสอนขัน้ตอนชวยการตดัสนิ 
壹、上訴部分 

หนึง่  ภาคอทุธรณ 
一、不服地方法院第一審判決 

一、ไมพอใจตอการพพิากษาตดัสนิขัน้ทีห่นึง่ของศาลทองถิน่ 

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 อุทธรณได 

(กรณีไมมีโจกย จําเลย) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสินใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วั
น พรอมท้ังเหตุผลการอุทธรณท่ีชัดเจนผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังจากระยะเวลาการอุทธรณคร
บ20วันแลว (แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี) 
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」 

 

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

刑事訴訟 

การดําเนินการคดีอาญา 
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受判決正本之日期為準。 

202 อุทธรณได 

(กรณีมีท้ังโจกย จําเลย) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสินใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วั
น พรอมท้ังเหตุผลการอุทธรณท่ีชัดเจนผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังจากระยะเวลาการอุทธรณคร
บ20วันแลว 
(แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี)อยาสงไปยังศาล
ท่ีสูกวา หากโจกยหรือผูเสียหายไมพอใจตอผลการตัดสิน 
ตองแสดงเหตุผลเหมาะสมรองขอใหอัยการชวยอุทธรณ 
ระยะเวลาของการอุทธรณใหคํานวนจากวันท่ีอัยการไดรับหมายตัดสินเ
ปนหลัก 

 

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、ไมพอใจตอการตัดสินเจรจาของศาลทองถิ่น 

203 ไมมีการอุทธรณ 

ไมมีการอทุธรณ  แตถาเปนกรณกีฎหมายดําเนนิคดีความอาญามาตรา455 -4 

ขอท่ี1ขอ1,ขอ2,ขอ4,ขอ6,ขอ7 

ท่ีกําหนดหรือบุคคลท่ีละเมิดขอกําหนดการตัดสินเจรจาตอรองเดียวกันกับขอ
ท่ี2 ใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วัน 
พรอมท้ังเหตุผลการอุทธรณท่ีชัดเจน 
ผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณตองยื่นหนังสือเหตุผลเพิ่มเติมตอศาลห
ลังจากระยะเวลาการอุทธรณครบ20วันแลว 
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(แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี) 
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」 

 

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。 

三、 ไมพอใจตอการตัดสินรวบรัดของศาลทองถิ่น 

204 อุทธรณได 

     หากไมพอใจตอผลการตัดสิน 
ใหยื่นหนังสืออุทธรณภายใน10วันหลังไดรับหมายตัดสิน 
อุทธรณตอศาลทองถิ่นข้ันท่ีสองท่ีอยูภายใตการปกครองศาลน้ี 

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。 

205ไมมีอุทธรณ 

(กฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา455-1 ขอท่ี2 ,ตามมาตรา451-
1รองขอการตัดสินลงโทษ ไมมีการอุทธรณ) 

ไมมีการอุทธรณ 

 

四、不服高等法院之第二審或第一審判決 

四、ไมพอใจตอการพจิารณาตดัสนิขัน้ที2่หรอืขัน้ที1่ของศาลระดับสงู 

206 得上訴 

206อุทธรณได 

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，
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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(การตัดสินท่ัวไป) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสิน ใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10 
วัน  ผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังการอุทธรณภายใน10วัน 
(แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี) 
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」 

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        

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(อุทธรณไดในสวนท่ีจําเลยมีโทษ ในสวนท่ีไมมีโทษไมมีการอุทธรณ  

อัยการถูกจํากัดการอุทธรณตามการพิจารณาความอาญามาตรา 9 ) 
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กรณีมีโทษ หากไมพอใจตอการตัดสิน 
ใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10 วันหลังไดรับหมายตัดสิน 
ผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังการอุทธรณภายใน10วัน 
แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี) 
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」  

อัยการจะใชการยกโทษเปนเหตุผลในการอุทธรณ 
ตามการจํากัดพิจารณาความอาญามาตรา 9  

การพิจารณาความอาญามาตรา 9 

นอกเหนือจากท่ีขางตนกําหนดแลว 
การตดัสินของศาลข้ันท่ีสองจะรักษาผลการตัดสินยกโทษตามข้ันท่ีห
นึ่ง เหตุผลของการอุทธรณจะจํากัดในเนื้อหาดังตอไปนี้ 

(1) การตัดสินจะใชพระราชกฤษฎีกาใกลเคียงรัฐธรรมนูญ 

(2) กรณีการตัดสินละเมิดพรบ. 

(3) การตัดสินละเมิดตอการตีความศาลตุลา 

การพิจารณาความอาญามาตรา377ถึงมาตรา 379 
มาตรา393ขอท่ี1กําหนด  จะใชกับการพิจารณาคดีแรกไมได 
กรณียกโทษ จําเลยอุทธรณไมได 

 

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： 
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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(สวนท่ีจําเลย00โทษอุทธรณไมไดกรณีอื่นๆอุทธรณได  
อัยการถูกจาํกัดการอทุธรณตามการพิจารณาความอาญามาตรา 9สวนท่ี 
00 โทษ ไมมีการอุทธรณ 

สวนอื่นหากไมพอใจตอผลการตัดสิน 
ตองยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วันหลังไดรับหมายตัดสิน 
ผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังการอุทธรณภายใน10วัน 
แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี)
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」 

อัยการจะรักษาคําตัดสินตามการพิจารณาตัดสินยกโทษของศาลข้ันแ
รก เปนเหตุผลในการอุทธรณ 
ตามการจํากัดพิจารณาความอาญามาตรา 9  

การพิจารณาความอาญามาตรา 9 

นอกเหนือจากท่ีขางตนกําหนดแลว 
การพิจารณาของศาลข้ันท่ีสองจะรักษาผลการตัดสินยกโทษตามขั้น
ท่ีหนึ่ง เหตุผลของการอุทธรณจะจํากัดในเนื้อหาดังตอไปน้ี 

(1)  การตัดสินจะใชพระราชกฤษฎีกาใกลเคียงรัฐธรรมนูญ 

(2) กรณีการตัดสินละเมิดพรบ. 

(3) การตัดสินละเมิดตอการตีความศาลตุลา 

การพิจารณาความอาญามาตรา377ถึงมาตรา 379 
มาตรา393ขอท่ี1กําหนด  จะใชกับการพิจารณาคดีแรกไมได  
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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 ไมมีการอุทธรณ 

(การพิจารณาความอาญามาตรา 8กําหนดผลการตัดสินอุทธรณไมได) 

ไมมีการอุทธรณ 

208 不得上訴 

208 ไมมีการอุทธรณ 

208-1（刑事訴訟法第 376 條各罪之案件） 

不得上訴。 

208-1 (วธีิพิจารณาความอาญามาตรา 376โทษของทุกคดี)  

ไมมีการอุทธรณ 

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

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(ยกเวนการพิจารณาของศาลขั้นท่ีสามอุทธรณได) 

ตามวิธีพิจารณาความอาญามาตรา376ขอท่ี1กําหนด 
อุทธรณศาลข้ันท่ีสามได 
จําเลยหรือผูท่ีมีผลประโยชนการอุทธรณของจําเลย 
หากไมพอใจตอผลการตัดสิน 
ตองยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วันหลังไดรับหมายตัดสิน 
ผูท่ีไมไดระบุเหตุผลการอุทธรณ 
ตองยื่นหนังสือเหตุผลเพ่ิมเติมตอศาลหลังการอุทธรณภายใน10วัน 
(แนบหนังสือเปนลายลักษณอักษรตามจํานวนคูกรณี) 
「อยาสงไปยังศาลท่ีสูงกวา」 
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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.ไมพอใจตอการตัดสินพิจาณาความคดีอาญาพรอมคดีแพง 

209 อุทธรณได 

หากไมพอใจตอผลการตัดสินนี้ 
อุทธรณไมไดเม่ือไมอุทธรณตอผลการตัดสินความอาญา 
ใหยื่นหนังสืออุทธรณตอศาลภายใน10วันหลังไดรับหมายตัดสิน 

 

貳、抗告部分 

สอง กรณกีารคัดคาน 

一、裁定 

1.ตัดสนิ 

210 得抗告 

210 คัดคานได 

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。 

210-1(การตัดสินท่ัวไป) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสินนี้ ใหยื่นหนังสือคัดคานตอศาลภายใน5 

วันหลังไดรับหมายตัดสิน 

 

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(การกําหนดพิเศษชวงเวลาของการเริ่มพิจารณาตัดสินการคัดคานซ้ํา) 
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  หากไมพอใจตอผลการตัดสินนี้ ใหยื่นหนังสือคัดคานตอศาลภายใน3 
วันหลังไดรับหมายตัดสิน 

 

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(กําหนดการพิเศษของการปฏิเสธการรองขอพิจารณาตัดสินการคัดคาน) 

   หากไมพอใจตอผลการตัดสินนี้ 
ใหยื่นหนังสือคัดคานตอศาลภายใน10 วันหลังไดรับหมายตัดสิน 

 

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(คดีกฎหมายการรักษาระเบียบของสังคม) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสินนี้ 
ใหยื่นหนังสือแสดงเหตุผลการคดัคานตอศาลภายใน5 
วันนับจากวันไดรับหมายตัดสิน(ตองแนบหนังสือเปนลายลักษณอักษร) 

211 不得抗告 

211 ไมมีการคัดคาน 

211-1（一般裁定） 

不得抗告。 

211-1(การตัดสินท่ัวไป) 

ไมมีการคัดคาน 

211-2（附帶民事訴訟裁定移送民事庭） 

不得抗告。 

211-2(การดําเนินคดีแพงโอนไปยังศาลแพง) 

ไมมีการคัดคาน 



10 

    中文/泰文對照‐教示救濟規定 

 

212 不得再抗告 

212 ไมมีการคัดคานซ้ํา 

212-1（一般裁定） 

不得再抗告。 

212-1(การตัดสินท่ัวไป) 

ไมมีการคัดคานซ้ํา 

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(คัดคานการตดัสินของศาล กรณีกฎหมายการรักษาระเบียบสังคม) 

การตัดสินนี้ไมมีการคัดคานซ้ํา 

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. ประธานผูพิพากษา,ผูพพิากษาแตงตัง้,ผูพพิากษามอบหมายหรอือัยการ 
ลงโทษตามมาตรา416ขอที1่ (คดัคานได) 

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 อนุญาตคัดคาน 

 ย่ืนหนังสือแสดงเหตุผลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตอศาลภายใน5วัน 

參、覆審 

สาม การพจิารณาอกีครัง้ 

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    

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。 
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214 การยืน่เรื่องของพิจารณาอกีครั้ง 

(ผูรองขอชดเชยคดีอาญาไมพอใจตอการตัดสินของหนวยงานท่ีรับผิด
ชอบการชดเชยคดีอาญา) 

หากไมพอใจตอผลการตัดสิน 
ใหยื่นหนังสือแสดงเหตุผลรองขอตอศาลดําเนินการพิจารณาอกีครั้ง 
ภายใน 20 วันหลังไดรับหมายตัดสิน 
โดยศาลจะเปนผูยื่นรองขอตอศาลตุลาการในการพิจารณาอีกครั้ง 

การเรียนรองคาใชจายการชดเชย 
ใหยื่นหนังสือพรอมแนบคัดสําเนาทะเบียนบานตอศาลภายใน 5 
ปหลังจากไดรับหนังสือตัดสินชดเชย ผูท่ีรองขอเกินเวลาท่ีกําหนด 
จะหมดสิทธ์ิในการรองคาชดเชย 

 

肆、申復、復審 

สี ่คาํรองขอ พจิารณาอกีครัง้ 

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 คํารองขอ พิจารณาอีกครั้ง 

(ไมพอใจตอมติคณะกรรมการตรวจสอบรองเรียนการลวงละเมิดทางเพศแห
งศาลตุลาการ) 

ผูท่ีมีขอสงสัยตอมตินี้ 
ใหรองเรียนตามมาตราการปองกันการลวงละเมิดทางเพศในสถานท่ีศาลตุล
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าการและหัวขอจัดการขอท่ี7กําหนด 
ยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการตรวจสอบรองเรียนการลวงละเมิดทางเพศแห
งศาลตุลาการภายใน20วันนับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงเปนลายลักษณอกั
ษร แตสาหตุการรองขอเกิดขึ้นภายหลังหรือผูท่ีรับรูภายหลัง 
จะนับจากวันท่ีรับรูเปนตนไป20วันของการรองขอ 
ตองยื่นรองขอเปนหนังสือเปนลายลักษณอักษร 
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบรองเรียนการลวงละเมิดทางเพศแหงศาลตุลา
การ พรอมแนบสําเนามติรองเรียนฉบับเดิม 
นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรแลวภายใน 30 วัน 
ศาลจะเปนผูยื่นหนังสือพิจารณาอีกครั้งใหกับคณะกรรมการฝกอบรมประกั
นขาราชการเสนอพิจารณาอีกครั้ง การรองเรียนแรกท่ีปดคดีแลว 
ไมอนุญาตใหยื่นซ้ําเรื่องเดียวกัน 


