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คำแนะนำของประธำนศำลฎีกำ
เกี่ยวกับวิธกี ำรรอกำรกำหนดโทษ กำรรอกำรลงโทษ
และกำรกำหนดเงือ่ นไขเพือ่ คุมควำมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรอการกาหนดโทษ การรอ
การลงโทษ และการกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุ มความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ
จาคุกจาเลยในความผิดที่ไม่ร้ายแรงโดยไม่จาเป็น โดยนาวิธีการแก้ไขฟื้นฟูจาเลยมาใช้เพื่อป้องกันมิให้
กระทาผิดซาและกาหนดวิธีการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสม นอกจากนียังเป็นการกาหนดมาตรการ
ทางเลือกอื่นนอกจากการลงโทษจาคุกและปรับ อันจะทาให้จาเลยได้รับโอกาสแก้ไขความผิดของตน
โดยไม่มีมลทินติดตัว สร้างความรู้สานึกในการกระทาความผิดให้แก่จาเลย รวมถึงเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจ
ในการรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษได้เหมาะสมยิ่งขึน สมควรปรับปรุงคาแนะนาของประธาน
ศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกาหนดโทษ ฉบับ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และออกคาแนะน า
ฉบับใหม่ใช้แทนฉบับเดิม
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระธรรมนูญ ศาลยุ ติ ธรรม ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานศาลฎีกา
จึงออกคาแนะนา ดังต่อไปนี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ก่อนกำหนดแนวทำงกำรลงโทษ ศำลพึงได้รับทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยตำมที่ระบุไว้
ในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่ง โดยสอบถำมจำเลย ตรวจสำนวนกำรสอบสวน
หรือรำยงำนกำรสืบเสำะและพินิจจำเลยของพนักงำนคุมประพฤติ
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ข้ อ ๒ ศาลพึ ง ก าหนดแนวทางการลงโทษและการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู จ าเลยที่ ห ลากหลายตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทาความผิดและความเสียหายที่เกิดขึน โดยให้มีการรอการกาหนดโทษหรือ
การรอการลงโทษให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดครังแรก
และจาเลยยังไม่สมควรถูกพิจารณากาหนดโทษให้เป็นมลทินติดตัว หรือให้รอการลงโทษในกรณีที่จาเลย
กระทาความผิดซาแต่ยังมีเหตุให้แก้ไขปรับปรุงและกลับตัว ทังนี ศาลอาจกาหนดเงื่ อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติด้วยหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓ การใช้ดุลพินิจในการกาหนดโทษ ศาลพึงให้โอกาสจาเลยมิต้องรับโทษจาคุกหรือโทษปรับ
โดยไม่ จาเป็ น แต่พึ ง เน้ น การใช้ มาตรการเพื่ อ แก้ ไ ขฟื้ นฟู แ ละป้อ งกัน มิใ ห้ จาเลยกระทาผิด ซ าแทน
การลงโทษจาคุก ส่วนโทษจาคุกนัน ควรนามาใช้เมื่อจาเลยกระทาความผิดอาญาร้ายแรงและน่าจะเป็น
อันตรายต่อสังคม
การลงโทษจาคุกให้คานึงถึงผลเสียของการลงโทษจาคุกระยะสัน โดยใช้มาตรการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๕๕ ประกอบด้วย
ข้อ ๔ ในระหว่ำงกำรรอกำรกำหนดโทษ กำรรอกำรลงโทษ หรือคุมควำมประพฤติ ศำลอำจ
แต่งตั้งบุคคลในครอบครัวของจำเลยหรือบุคคลที่ศำลเห็นสมควรซึ่งยอมรับดูแลจำเลยนอกจำกพนักงำน
คุมประพฤติ หรือเจ้ำพนักงำนศำล เป็นผู้ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือน รวมถึง
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ศำลกำหนด โดยระบุถึงระยะเวลำและวิธีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขดังกล่ำวให้ศำลทรำบ
ข้อ ๕ กำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อ คุมควำมประพฤติ ศำลอำจกำหนดข้อ เดียวหรือหลำยข้อให้
เหมำะสมกับพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำควำมผิดแต่ละฐำนควำมผิด โดยคำนึงถึงปัจจัย
ที่จะทำให้ จำเลยสำมำรถแก้ไ ขปรับปรุงตัวไม่ กลับมำกระทำควำมผิด ซ้ำ กำรรู้สำนึกถึงกำรกระทำ
ควำมผิดและกำรชดใช้เยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย และกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเสียหำย
ที่เกิ ด แก่ ทรั พยำกรธรรมชำติห รื อสิ่ งแวดล้อ มและสั งคมโดยรวมที่ ได้รั บผลกระทบจำกกำรกระท ำ
ควำมผิด
หมวด ๒
กำรรอกำรกำหนดโทษ
ข้อ ๖ ในคดีควำมผิดที่มีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงไม่เกินห้ำปี คดีควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว
คดีควำมผิดอันยอมควำมได้ คดีควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิด ลหุโทษ คดีที่ศำลจะ
ลงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี คดีที่จำเลยไม่เคยต้องโทษมำก่อน หรือคดีที่ตำมบัญชีมำตรฐำนกำรลงโทษ
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ของศำลกำหนดให้ ควำมผิด นั้ น อำจรอกำรลงโทษได้ ศำลพึงพิจำรณำใช้วิธีกำรรอกำรกำหนดโทษ
หำกพฤติกำรณ์แห่งคดีปรำกฏว่ำ
(๑) จำเลยกระทำควำมผิด โดยมีสำเหตุมำจำกควำมยำกจนหรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และไม่เกิด
ควำมเสียหำยร้ำยแรง
(๒) จำเลยสำนึกถึงกำรกระทำควำมผิดและพยำยำมบรรเทำผลร้ำยที่เกิดขึ้น และในกรณีที่มี
ผู้เสียหำย บุคคลดังกล่ำวไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแก่จำเลย
(๓) จำเลยเป็นหญิงมีครรภ์ คนชรำ คนพิกำร ผู้ที่ป่วยเจ็บหรือเป็นโรคร้ำยแรง
(๔) ผู้เสียหำยกับจำเลยมีควำมสัมพันธ์กันในทำงใดทำงหนึ่ง เช่น เป็นบุคคลในครอบครัว ญำติ
เพื่อนบ้ำน หรือผู้ร่วมงำน และผู้เสียหำยกับจำเลยต่ำงมีควำมเข้ำใจที่ดีต่อกันแล้ว
(๕) พฤติกำรณ์อื่นใดอันสมควรรอกำรกำหนดโทษเพื่อมิให้จาเลยมีประวัติการต้องโทษติดตัว
ข้อ ๗ ภำยในกำหนดระยะเวลำรอกำรกำหนดโทษ หำกจำเลยกระทำผิดขึ้นอีกหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติ ศำลอำจดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสมแก่กรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนจำเลย
(๒) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติ
(๓) กำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษ
(๔) กำหนดโทษแล้วลงโทษ
ข้อ ๘ ในกรณีที่ศำลจะกำหนดโทษแล้วลงโทษจำเลยตำมข้อ ๗ (๔) ให้ศำลที่พิพำกษำในคดีหลัง
กำหนดโทษที่รอไว้ตำมพฤติกำรณ์แห่งคดีเท่ำที่ปรำกฏในสำนวนคดีก่อนเพื่อบวกเข้ำกับโทษในคดีหลัง
หำกสำนวนคดีก่อนอยู่ที่ศำลอื่น ให้ศำลที่พิพำกษำในคดีหลังยืมสำนวนจำกศำลนั้นหรือ ขอให้
ศำลนั้นส่งเอกสำรเท่ำที่จำเป็นมำทำงโทรสำร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดโทษก็ได้
หมวด ๓
กำรรอกำรลงโทษ
ข้อ ๙ ในคดีที่ศาลอาจรอการกาหนดโทษตามข้อ ๖ ได้ แต่เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้จาเลย
กระทาความผิดอีก ศาลพึงลงโทษปรับด้วย แต่โทษจาคุกให้รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษก็ได้
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ในกรณีที่จาเลยกระทำผิดขึ้นอีกหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติภำยในกำหนด
ระยะเวลำรอการกาหนดโทษ แต่ศาลเห็นว่าจาเลยยังไม่ควรถูก ลงโทษจาคุกหรือปรับ ให้ศาลพึงใช้
วิธีการรอการลงโทษ
การใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้พิจารณาประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดี โดยให้
นาความในข้อ ๖ (๑) ถึง (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
กำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติ
ข้อ ๑๐ กรณีที่จาเลยกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจะลงโทษจาเลยหรือคุม ความ
ประพฤติหรือไม่อย่างไร พึงคานึงถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ข้ อ ๑๑ คดี ค วำมผิ ด ที่ ก ำรกระท ำมี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ว่ำ โดยตรงหรือโดยอ้ อม ศำลพึ งกำหนดเงื่อนไขเพื่ อคุม ควำมประพฤติ โดยให้มีก ำรส่ง เสริ มหรื อ
แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้ค่ำเสียหำย
โดยคำนึงถึงเจตนำของจำเลย ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำควำมผิด และผลกระทบที่เกิดขึ้ นทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดวิธีกำรแก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยำควำมเสียหำย
หรือจำนวนเงินในกำรชดใช้ค่ำเสียหำย กับให้พิจำรณำประกอบกับคำแนะนำของประธำนศำลฎีกำ
เกี่ยวกับกำรดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๔
กำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติตำมวรรคหนึ่ง ศำลอำจสอบถำมผู้เชี่ยวชำญ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรและจำนวนเงินที่เหมำะสม หรือจัด
ให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรหรือจำนวนเงิน เพื่อให้ศำลใช้ประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำหนดเงื่อนไข
ดังกล่ำว ทั้งนี้ ศำลควรแจ้งควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้จำเลยทรำบด้วย
ข้อ ๑๒ คดีควำมผิด ใดที่ ศำลเห็นว่ำจำเลยควรได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงหรือกลับตัว ศำลพึง
กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติโดยให้จำเลยไปรำยงำนตัวต่อเจ้ำพนักงำนที่ศำลระบุ ให้ฝึกหัดหรือ
ทำงำนอำชีพ หรือให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยให้คำนึงถึง
(๑) ควำมสะดวกของจำเลยในกำรเดินทำงไปรำยงำนตัว ควำมเหมำะสมของประเภทของกำร
กระทำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน
ของจ ำเลย และประโยชน์ ที่ สั ง คมจะได้ รั บ จำกกำรจั ด ให้ ก ระท ำกิ จ กรรมบริ ก ำรสั ง คมหรื อ
สำธำรณประโยชน์นั้น
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(๒) ประเภทและระยะเวลำของกำรฝึ ก หั ด หรื อ กำรท ำงำนเพื่ อ ให้ จ ำเลยมี ร ำยได้
มีควำมรับผิดชอบ หรือมีกำรทำงำนที่เป็นหลักแหล่ง
(๓) หลักสูตรกำรฝึกอบรมซึ่งควรสอดคล้องกับสำเหตุของกำรกระทำควำมผิด เหมำะสมกับ
พฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำควำมผิด รวมถึงอำยุ เพศ อำชีพ กำรศึกษำ และควำมเชื่อ
ทำงศำสนำของจำเลย
ข้ อ ๑๓ ในกำรป้ อ งกั น มิ ใ ห้ จ ำเลยไปกระท ำควำมผิ ด ซ้ ำ ศำลพึ ง ก ำหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม
ควำมประพฤติโดยกำรให้ละเว้นกำรคบหำสมำคมหรือกำรประพฤติใด ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่อำศัย
ห้ำมเข้ำในสถำนที่ใด หรือให้ทำทัณฑ์บน โดยให้คำนึงถึงว่ำเงื่อนไขดังกล่ำว
(๑) ไม่กระทบต่อกำรดำรงชีวิตของจำเลยเกินสมควร โดยอำจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลำ
สถำนที่ และตั ว บุ ค คล หรื อ เงื่ อ นไขอื่ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กำรคบหำสมำคมหรื อ กำรประพฤติ ใ ดให้
เหมำะสมกับลักษณะของจำเลยก็ได้
(๒) มีส่วนช่วยในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตของจำเลย และป้องกันอันตรำยต่อ
ผู้เสียหำยและสังคม ทั้งนี้ ควรจัดให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ศำลกำหนดโดยนำข้อ ๔ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม
(๓) ช่วยลดโอกำสและควำมรุนแรงที่จำเลยอำจก่อเหตุร้ำยหรือก่อให้เกิดภยันตรำยขึ้นอีก
ข้อ ๑๔ คดีควำมผิดใดที่มีผู้เสียหำย ศำลพึงให้โอกำสจำเลย ผู้เสียหำย ครอบครัวของจำเลยและ
ผู้เสียหำย รวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรกระทำควำมผิด เจรจำตกลงชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนหรือเยียวยำควำมเสียหำยโดยวิธีอื่น เช่น กำรขอโทษผู้เสียหำย กำรทำงำนแทนกำรชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทน กำรกระทำพิธีทำงศำสนำหรือตำมควำมเชื่อ เพื่อให้เกิดควำมสงบสุขในกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
ศำลอำจพิจำรณำนำข้อตกลงที่จำเลยและผู้เสียหำยตกลงกันได้ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด
ก่อนศำลมีคำพิพำกษำมำกำหนดเป็น เงื่อนไขตำมวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ศำลควรพิจำรณำตรวจสอบ
ข้อตกลงดั งกล่ำ วด้ว ยว่ ำต้ องไม่ เป็น กำรขั ด ต่ อกฎหมำยหรื อ ควำมสงบเรีย บร้ อยหรือ ศีล ธรรมอัน ดี
ของประชำชน ได้สัดส่วนกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น และไม่ก่อภำระกับอีกฝ่ำยหนึ่งมำกเกินสมควรจนถึง
ขนำดที่จะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๕ ศำลอำจก ำหนดเงื่ อ นไขอื่ น ๆ เพื่ อ คุ ม ควำมประพฤติ ข องจ ำเลยตำมมำตรำ ๕๖
วรรคสอง (๑๐) แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ อำทิ
(๑) ให้จำเลยปฏิบัติศำสนกิจตำมที่ศำลเห็นสมควร
(๒) ให้จำเลยบริจำคเงินเพื่อกำรกุศลหรือสำธำรณประโยชน์
(๓) ห้ำมจำเลยเสพสุรำหรือยำเสพติดให้โทษ
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(๔) ให้จำเลยปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลหรือดูแลผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน สำหรับจำเลยที่กระทำควำมผิดโดยประมาท
หมวด ๕
การปฏิบัติงานทางธุรการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ต้องมีวิธีกำรใดในทำงธุรกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติตำมคำแนะนำนี้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ให้เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นผู้กำหนดแนวทำงปฏิบัติหรือดำเนินกำรในเรื่องนั้น
ได้ตำมควำมจำเป็น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นำยวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธำนศำลฎีกำ

