คําแนะนําของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับวิธีการรอการกําหนดโทษ การรอการลงโทษ
และการกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับหลักเกณฑการรอการกําหนดโทษ การรอ
การลงโทษ และการกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ
จําคุกจําเลยในความผิดที่ไมรายแรงโดยไมจําเปน โดยนําวิธีการแกไขฟนฟูจําเลยมาใชเพื่อปองกันมิให
กระทําผิดซ้ําและกําหนดวิธีการเยียวยาผูเสียหายอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนการกําหนดมาตรการ
ทางเลือกอื่นนอกจากการลงโทษจําคุกและปรับ อันจะทําใหจําเลยไดรับโอกาสแกไขความผิดของตน
โดยไมมีมลทินติดตัว สรางความรูสํานึกในการกระทําความผิดใหแกจําเลย รวมถึงเพื่อใหศาลใชดุลพินิจ
ในการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไดเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงคําแนะนําของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกําหนดโทษ ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และออกคําแนะนํา
ฉบับใหมใชแทนฉบับเดิม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานศาลฎีกา
จึงออกคําแนะนํา ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ กอนกําหนดแนวทางการลงโทษ ศาลพึงไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยตามที่ระบุไว
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง โดยสอบถามจําเลย ตรวจสํานวนการสอบสวน
หรือรายงานการสืบเสาะและพินิจจําเลยของพนักงานคุมประพฤติ

๒
ขอ ๒ ศาลพึงกําหนดแนวทางการลงโทษและการแกไขฟนฟูจําเลยที่หลากหลายตาม
ความรายแรงแหงการกระทําความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยใหมีการรอการกําหนดโทษหรือ
การรอการลงโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงตามขอ ๑ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดครั้งแรก
และจําเลยยังไมสมควรถูกพิจารณากําหนดโทษใหเปนมลทินติดตัว หรือใหรอการลงโทษในกรณีที่จําเลย
กระทําความผิดซ้ําแตยังมีเหตุใหแกไขปรับปรุงและกลับตัว ทั้งนี้ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติดวยหรือไมก็ได
ขอ ๓ การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ ศาลพึงใหโอกาสจําเลยมิตองรับโทษจําคุกหรือโทษปรับ
โดยไมจําเปน แตพึงเนนการใชมาตรการเพื่อแกไขฟนฟูและปองกันมิใหจําเลยกระทําผิดซ้ําแทน
การลงโทษจําคุก สวนโทษจําคุกนั้น ควรนํามาใชเมื่อจําเลยกระทําความผิดอาญารายแรงและนาจะเปน
อันตรายตอสังคม
การลงโทษจําคุกใหคํานึงถึงผลเสียของการลงโทษจําคุกระยะสั้น โดยใชมาตรการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๕๕ ประกอบดวย
ขอ ๔ ในระหวางการรอการกําหนดโทษ การรอการลงโทษ หรือคุมความประพฤติ ศาลอาจ
แตงตั้งบุคคลในครอบครัวของจําเลยหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรซึ่งยอมรับดูแลจําเลยนอกจากพนักงาน
คุมประพฤติหรือเจาพนักงานศาล เปนผูควบคุม ดูแล ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือน รวมถึง
ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด โดยระบุถึงระยะเวลาและวิธีการ รายงานผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาวใหศาลทราบ
ขอ ๕ การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ ศาลอาจกําหนดขอ เดียว หรือหลายขอให
เหมาะสมกับพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทําความผิดแตละฐานความผิด โดยคํานึงถึงปจจัย
ที่จะทําใหจําเลยสามารถแกไขปรับปรุงตัวไมกลับมากระทําความผิดซ้ํา การรูสํานึกถึงการกระทํา
ความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย และการแกไขหรือบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวมที่ ไดรับผลกระ ทบจากการกระ ทํา
ความผิด
หมวด ๒
การรอการกําหนดโทษ
ขอ ๖ ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
คดีความผิดอันยอมความได คดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คดีที่ศาลจะ
ลงโทษจําคุกไมเกินหาป คดีที่จําเลยไมเคยตองโทษมากอน หรือคดีที่ตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษ

๓
ของศาลกําหนดใหความผิดนั้นอาจรอการลงโทษได ศาลพึงพิจารณาใชวิธีการรอการกําหนดโทษ
หากพฤติการณแหงคดีปรากฏวา
(๑) จําเลยกระทําความผิดโดยมีสาเหตุมาจากความยากจนหรือรูเทาไมถึงการณ และไมเกิด
ความเสียหายรายแรง
(๒) จําเลยสํานึกถึงการกระทําความผิดและพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น และในกรณีที่มี
ผูเสียหาย บุคคลดังกลาวไมติดใจที่จะดําเนินคดีแกจําเลย
(๓) จําเลยเปนหญิงมีครรภ คนชรา คนพิการ ผูที่ปวยเจ็บหรือเปนโรครายแรง
(๔) ผูเสียหายกับจําเลยมีความสัมพันธกันในทางใดทางหนึ่ง เชน เปนบุคคลในครอบครัว ญาติ
เพื่อนบาน หรือผูรวมงาน และผูเสียหายกับจําเลยตางมีความเขาใจที่ดีตอกันแลว
(๕) พฤติการณอื่นใดอันสมควรรอการกําหนดโทษเพื่อมิใหจําเลยมีประวัติการตองโทษติดตัว
ขอ ๗ ภายในกําหนดระยะเวลารอการกําหนดโทษ หากจําเลยกระทําผิดขึ้นอีกหรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ ศาลอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสมแกกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนจําเลย
(๒) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
(๓) กําหนดโทษแตรอการลงโทษ
(๔) กําหนดโทษแลวลงโทษ
ขอ ๘ ในกรณีที่ศาลจะกําหนดโทษแลวลงโทษจําเลยตามขอ ๗ (๔) ใหศาลที่พิพากษาในคดีหลัง
กําหนดโทษที่รอไวตามพฤติการณแหงคดีเทาที่ปรากฏในสํานวนคดีกอนเพื่อบวกเขากับโทษในคดีหลัง
หากสํานวนคดีกอนอยูที่ศาลอื่น ใหศาลที่พิพากษาในคดีหลังยืมสํานวนจากศาลนั้นหรือขอให
ศาลนั้นสงเอกสารเทาที่จําเปนมาทางโทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดโทษก็ได
หมวด ๓
การรอการลงโทษ
ขอ ๙ ในคดีที่ศาลอาจรอการกําหนดโทษตามขอ ๖ ได แตเพื่อเปนการปองปรามมิใหจําเลย
กระทําความผิดอีก ศาลพึงลงโทษปรับดวย แตโทษจําคุกใหรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได

๔
ในกรณีที่จําเลยกระทําผิดขึ้นอีกหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติภายในกําหนด
ระยะเวลา รอการกําหนดโทษ แตศาลเห็นวาจําเลยยังไมควรถูกลงโทษจําคุกหรือปรับ ใหศาลพึงใช
วิธีการรอการลงโทษ
การใชดุลพินิจตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหพิจารณาประกอบกับพฤติการณแหงคดี โดยให
นําความในขอ ๖ (๑) ถึง (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
ขอ ๑๐ กรณีที่จําเลยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจะลงโทษจําเลยหรือคุม ความ
ประพฤติหรือไมอยางไร พึงคํานึงถึงมาตรการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดดวย
ขอ ๑๑ คดีความผิดที่การกระทํามีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ศาลพึงกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยใหมีการสงเสริมหรือ
แกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม หรือชดใชคาเสียหาย
โดยคํานึงถึงเจตนาของจําเลย ความรายแรงแหงการกระทําความผิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดวิธีการแกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหาย
หรือจํานวนเงินในการชดใชคาเสียหาย กับใหพิจารณาประกอบกับคําแนะนําของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสอบถามผูเชี่ยวชาญ พนักงาน
เจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับวิธีการและจํานวนเงินที่เหมาะสม หรือจัด
ใหมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการหรือจํานวนเงิน เพื่อใหศาลใชประกอบการพิจารณากอนกําหนดเงื่อนไข
ดังกลาว ทั้งนี้ ศาลควรแจงความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวใหจําเลยทราบดวย
ขอ ๑๒ คดีความผิดใดที่ศาลเห็นวาจําเลยควรไดรับการแกไขปรับปรุงหรือกลับตัว ศาลพึง
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยใหจําเลยไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุ ใหฝกหัดหรือ
ทํางานอาชีพ หรือใหเขารับการฝกอบรม โดยใหคํานึงถึง
(๑) ความสะดวกของ จําเลยในการเดินทาง ไปรายงานตัว ความเหมาะสมของประเภทของ การ
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ของจําเลย และประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชนนั้น

๕
(๒) ประเภท และระยะเวลา ของการฝกหัดหรือ การทํา งาน เพื่อใหจําเลยมีรายได
มีความรับผิดชอบ หรือมีการทํางานที่เปนหลักแหลง
(๓) หลักสูตรการฝกอบรมซึ่ง ควรสอดคลองกับ สาเหตุของการ กระทําความผิด เหมาะ สมกับ
พฤติการณและความรายแรงแหงการกระทําความผิด รวมถึงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และความเชื่อ
ทางศาสนาของจําเลย
ขอ ๑๓ ในการปองกันมิใหจําเลยไปกระทําความผิดซ้ํา ศาลพึง
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุม
ความประพฤติ โดยการใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด หามออกนอกสถานที่อยูอาศัย
หามเขาในสถานที่ใด หรือใหทําทัณฑบน โดยใหคํานึงถึงวาเงื่อนไขดังกลาว
(๑) ไมกระ ทบตอ การดํารง ชีวิต ของจําเลยเกินสมควร โดยอาจ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา
สถานที่ และตัวบุคคล หรือ เงื่อนไข อื่น เพิ่มเติม เกี่ยวกับการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด ให
เหมาะสมกับลักษณะของจําเลยก็ได
(๒) มีสวนชวยในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ จําเลย และปองกันอันตรายตอ
ผูเสียหายและสังคม ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดโดยนําขอ ๔ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
(๓) ชวยลดโอกาสและความรุนแรงที่จําเลยอาจกอเหตุรายหรือกอใหเกิดภยันตรายขึ้นอีก
ขอ ๑๔ คดีความผิดใดที่มีผูเสียหาย ศาลพึงใหโอกาสจําเลย ผูเสียหาย ครอบครัวของจําเลยและ
ผูเสียหาย รวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําความผิด เจรจาตกลงชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่น เชน การขอโทษผูเสียหาย การทํางานแทนการชดใช
คาสินไหมทดแทน การกระทําพิธีทางศาสนาหรือตามความเชื่อ เพื่อใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกัน
ในสังคม
ศาลอาจพิจารณานําขอตกลงที่จําเลยและผูเสียหายตกลงกันไดไมวาขอหนึ่งขอใดหรือทั้งหมด
กอนศาลมีคําพิพากษามากําหนดเปนเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งก็ได ทั้งนี้ ศาลควรพิจารณาตรวจสอบ
ขอตกลงดังกลาวดวยวาตองไมเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ไดสัดสวนกับความเสียหายที่เกิดขึ้น และไมกอภาระกับอีกฝายหนึ่งมากเกินสมควรจนถึง
ขนาดที่จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูเกี่ยวของ
ขอ ๑๕ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคุมความประพฤติของจําเลยตามมาตรา ๕๖
วรรคสอง (๑๐) แหงประมวลกฎหมายอาญา อาทิ
(๑) ใหจําเลยปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควร
(๒) ใหจําเลยบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน
(๓) หามจําเลยเสพสุราหรือยาเสพติดใหโทษ

๖
(๔) ใหจําเลยปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาหนาที่ในโรงพยาบาลหรือดูแลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน สําหรับจําเลยที่กระทําความผิดโดยประมาท
หมวด ๕
การปฏิบัติงานทางธุรการ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ตองมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อใหการปฏิบัติตามคําแนะนํานี้เปนไปดวย
ความเรียบรอย ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือดําเนินการในเรื่องนั้น
ไดตามความจําเปน

ใหไว ณ วันที่
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

