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คําแนะนําของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับวิธีการรอการกําหนดโทษ

โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ กําหนดให้ศาลมีอํานาจใช้วิธีการรอการกําหนดโทษ
กับผู้ซึ่งถูกพิพากษาว่ามีความผิด ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดยังไม่สมควรต้องรับโทษอันเนื่องมาจาก
สภาพของผู้กระทําความผิดนั้นเอง ลักษณะและผลของการกระทํา ตลอดจนสภาวะแวดล้อมอันเป็น
สาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับผู้กระทําความผิดหรือการกระทําความผิดนั้น เพื่อให้ผู้กระทําความผิดมี
โอกาสกลับตัว โดยไม่มีประวัติว่าเคยต้องโทษจําคุก ดังนั้น เพื่อให้การใช้วิธีการดังกล่าวเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระธรรมนู ญ ศาลยุ ต ิ ธ รรม ซึ ่ ง แก้ ไ ข
เพิ ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประธานศาลฎีกาจึ ง ออกคํา แนะนํา ดั ง ต่ อ ไปนี้
ข้อ ๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในคดีความผิดซึ่งตามบัญชี
มาตรฐานการลงโทษของศาลกําหนดให้รอการลงโทษได้ หรือความผิดอื่นใดซึ่งศาลเห็นว่าจําเลยยัง
ไม่สมควรถูกจําคุก หากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า
(๑) การกระทํ า ความผิ ด ของจํ า เลยมี ส าเหตุ ม าจากความยากจนหรื อ กระทํ า ไป
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย
(๒) จําเลยได้สํานึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น และในกรณีที่มี
ผู้เสียหาย บุคคลดังกล่าวไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีแก่จําเลย
(๓) ผู้เสียหายกับจําเลยมีความสัมพันธ์กันในทางหนึ่งทางใด เช่น เป็นญาติ เพื่อนบ้าน
หรือผู้ร่วมงาน และความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดไม่ร้ายแรงซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้ว
(๔) เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท และผู้เสียหายเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
ของจําเลยหรือตัวจําเลยได้รับผลร้ายอย่างรุนแรงจากการกระทําความผิดนั้น หรือ
(๕) พฤติการณ์อื่นในทํานองเดียวกับ (๑) ถึง (๔) ซึ่งศาลเห็นว่าจําเลยไม่ควรมีประวัติ
ต้องโทษติดตัว
ศาลพึง พิจ ารณาใช้ว ิธ ีก ารรอการกํ า หนดโทษเพื ่อ ให้โ อกาสจํ า เลยกลับ ตัว ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
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ข้ อ ๒ นอกเหนื อ จากเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ความประพฤติ ต ามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) แล้ว ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๕)
ดังต่อไปนี้ให้จําเลยปฏิบัติเพิ่มเติมก็ได้
(๑) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือเยียวยาความเสียหายทางร่างกายหรือ
จิตใจให้แก่ผู้เสียหายโดยวิธีอ่นื ตามที่จําเลยและผู้เสียหายตกลงกัน
(๒) ให้ เ ข้ า รั บ คํ า แนะนํ า จากแพทย์ นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก สั ง คมสงเคราะห์ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง
ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางสังคม ตามที่ศาลกําหนด
(๓) ให้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควรและจําเลยยินยอม
(๔) ให้บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามที่จําเลยยินยอม
(๕) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลาที่ศาลกําหนด
(๖) ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ศาลกําหนด
(๗) ให้ทําทัณฑ์บนว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ไม่เสพสุราหรือยาเสพติดให้โทษ
(๙) ไม่ประพฤติตนหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดอีก
ข้อ ๓ ในระหว่างรอการกําหนดโทษ นอกจากพนักงานคุมประพฤติแล้ว ศาลอาจแต่งตั้งบุคคล
ในครอบครั วของจํ าเลยหรื อบุ คคลที่ ศาลเห็ นสมควรซึ่ งยอมรั บดู แลจํ าเลยเป็ นผู้ ควบคุ มให้ คํ าแนะนํ า
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนจําเลยด้วยก็ได้
ข้อ ๔ ถ้าภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามข้อ ๑ จําเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลได้วางไว้ หรือ
กระทํ าความผิ ดขึ้ นอี กแต่ ศาลมิ ได้ พิ พากษาให้ จํ าคุ กในคดี หลั ง ศาลอาจดํ าเนิ นการอย่ างหนึ่ งอย่ างใด
ดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ตักเตือนจําเลย
(๒) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
(๓) กําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
(๔) กําหนดโทษแล้วลงโทษซึ่งรอไว้นั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่จําเลยได้กระทําความผิดอีกภายในเวลาที่รอการกําหนดโทษไว้ และศาลใน
คดีหลังจะพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอไว้ตามพฤติการณ์
แห่งคดีเท่าที่ปรากฏในสํานวนคดีก่อน เพื่อบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง

๒
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หากสํานวนคดีก่อนอยู่ที่ศาลอื่น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังยืมสํานวนจากศาลนั้นหรือ
จะขอให้ ศาลนั้ นส่ งเอกสารเท่ าที่ จํ าเป็ นมาทางโทรสาร ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดโทษก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามคําแนะนํานี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือดําเนินการในเรื่องนั้น
ได้ตามความจําเป็น
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