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คำแนะนำของประธำนศำลฎีกำ
ว่ำด้วยแนวทำงกำรใช้โทษอำญำ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่กำรใช้โทษอำญำต้องคำนึงถึงพฤติกำรณ์ของกำรกระทำผิดกับโทษที่จะลงนั้นให้ได้สัดส่วน
เหมำะสมกัน และต้องคำนึงถึงกำรฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้รู้สำนึกในควำมผิดของตนเพื่อส่งกลับคืนสู่สังคม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนป้องปรำมมิให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นกระทำผิดซ้ำอีกด้วย เมื่อโทษอำญำ
สำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดมีหลำยรูปแบบ และกำรแก้ปัญหำอำชญำกรรมไม่อำจอำศัยแต่โทษที่รุ นแรง
อย่ำงเดียว กำรใช้โทษอำญำย่อมต้องตระหนักถึงผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนและพิจำรณำปรับใช้โทษอำญำ
ให้มีควำมเหมำะสมแก่ผู้กระทำผิดเป็นรำยบุคคล ประกอบกับศำลมีอำนำจบังคับใช้มำตรกำรที่เป็น
ทำงเลือกอันมิใช่กำรคุมขังได้อย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้น เพื่อให้กำรใช้โทษอำญำเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ลดควำมเหลื่อมล้ำในกระบวนกำรยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระธรรมนูญศำลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธำนศำลฎีกำ
จึงออกคำแนะนำ ว่ำด้วยแนวทำงกำรใช้โทษอำญำ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรลงโทษทำงอำญำพึงคำนึงถึงเรื่องกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เกิดควำมสำนึก
รับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและกำรป้องปรำมมิให้เกิดกำรกระทำผิดอีก
ในกำรก ำหนดโทษสถำนใด เพี ย งใด นอกจำกพฤติ ก ำรณ์ เ กี่ ย วกั บ กำรกระท ำผิ ด และ
ควำมเสียหำยแล้ว ศำลพึงพิจำรณำถึงควำมเป็นมำแห่งชีวิตของผู้กระทำผิด ดังที่ระบุไว้ในประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๕๖ ประกอบด้ ว ยเสมอ แม้ เ ป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ ำจรอกำรก ำหนดโทษหรื อ
รอกำรลงโทษได้ก็ตำม ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่ำวอำจปรำกฏจำกกำรสืบเสำะ สำนวนกำรสอบสวน รำยงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หรือกำรไต่สวนของศำลก็ได้
ข้อ ๒ โทษกักขังหรือจำคุกเป็นมำตรกำรที่กระทบต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลอย่ำงรุนแรง
และส่งผลต่อกำรกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิด จึงต้องใช้ด้วยควำมตระหนักถึงผลกระทบอย่ำงรอบด้ำน
และพึงใช้ต่อเมื่อไม่สำมำรถใช้โทษหรือมำตรกำรที่เป็นทำงเลือกอื่นได้
ระยะเวลำกักขังหรือจำคุกควรได้สัดส่วนกับควำมจำเป็นในกำรป้องปรำมมิให้เกิดกำรกระทำผิดซ้ำ
และกำรฟื้นสำนึกของผู้กระทำผิดเป็นรำยบุคคล
กำรใช้โทษปรับ
ข้อ ๓ กำรกำหนดจำนวนเงินค่ำปรับศำลพึงคำนึงถึงฐำนะกำรเงินหรือควำมสำมำรถใน
กำรชำระของผู้กระทำผิดแต่ละบุคคลประกอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มีผลเป็นกำรยับยั้งมิให้เกิดกำรกระทำ
ควำมผิดอีก จำนวนค่ำปรับจึงอำจแตกต่ำงไปจำกบัญชีมำตรฐำนโทษได้
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ข้อ ๔ ถ้ำลักษณะของควำมผิดไม่ใช่ควำมผิดที่ส่งผลเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อคำนึงถึงฐำนะกำรเงิน รำยได้ และภำระหนี้สินต่ำง ๆ ของผู้กระทำผิดแล้ว ศำลอำจให้
ผู้นั้นผ่อนชำระค่ำปรับได้ภำยในระยะเวลำที่ศำลเห็นเหมำะสม และในระหว่ำงผ่อนชำระไม่ควรสั่งกักขังผู้นั้น
เว้นแต่จะมีพฤติกำรณ์หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่ำปรับ
ข้อ ๕ หำกควำมปรำกฏแก่ศำลว่ำ ผู้กระทำผิดไม่อยู่ในสถำนะที่จะชำระค่ำปรับได้ครบถ้วน
เพรำะเหตุยำกจนและควำมผิดที่กระทำไม่มีลักษณะตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ศำลจะสั่งให้ผู้นั้นทำงำน
บริกำรสังคมหรือทำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ ำปรับทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนไปทันทีในวันพิพำกษำคดี
หรือในเวลำใด ๆ ภำยหลังจำกนั้น โดยไม่ต้องมีกำรร้องขอก็ได้
กำรรอกำรกำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษ
ข้อ ๖ บัญชีมำตรฐำนโทษถือเป็นเพียงข้อแนะนำ หำกศำลเห็นว่ำกำรรอกำรกำหนดโทษ
หรื อ รอกำรลงโทษเหมำะสมได้สัด ส่ ว นกับกำรกระทำควำมผิ ด และเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขฟื้น ฟู
ผู้กระทำผิดยิ่งกว่ำกำรจำคุก ศำลอำจพิพำกษำแตกต่ำงไปจำกบัญชีมำตรฐำนโทษได้
ข้อ ๗ กำรรอกำรกำหนดโทษ พึงใช้ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำ ควรให้โอกำสผู้กระทำผิดกลับตัว
โดยไม่ต้องมีประวัติว่ำเคยต้องโทษมำก่อน
ข้อ ๘ กำรรอกำรลงโทษ อำจรอทั้งโทษจำคุกและโทษปรับก็ได้
ข้อ ๙ ในกรณีที่จำเลยไม่ปฏิบัติต ำมเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติที่วำงไว้ ศำลอำจใช้
วิธีตักเตือน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์ หรือเพิ่มควำมเข้มข้นของเงื่อนไข เช่น
กำรคุมประพฤติแบบเข้มงวด กำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบ
จ ำกั ด กำรเดิน ทำง หรื อ น ำโทษปรั บที่ รอไว้มำลงโทษจ ำเลยก่ อน โดยยั ง ไม่ ล งโทษจ ำคุ กทันทีก็ไ ด้
แต่หำกจะลงโทษถึงจำคุก พึงพิจำรณำว่ำสมควรจะใช้วิธีกำรลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๓ หรือไม่ ด้วย เพื่อเลี่ยงกำรมีประวัติต้องโทษจำคุก และหำกใช้วิธีกำร
ดังกล่ำวให้นำควำมในข้อ ๑1 มำใช้บังคับโดยอนุโลม
กำรยกโทษจำคุกและกำรกักขังแทนโทษจำคุก
ข้อ ๑๐ กรณีที่ศำลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือนพึงพิจำรณำเลี่ยงโทษจำคุกโดยวิธีกำร
ต่อไปนี้ตำมลำดับ
(๑) ยกโทษจำคุกเสียและคงปรับสถำนเดียวตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๕๕
(๒) ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๓
ข้อ ๑๑ กำรกักขังแทนโทษจำคุกเป็นมำตรกำรเพื่อฟื้นสำนึกผู้กระทำผิดที่ไม่ร้ำยแรงและ
มี โ อกำสกลั บ ตั ว ได้ แต่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจ ำกั ด เสรี ภ ำพชั่ ว ขณะเพื่ อ ให้ ผู้ ก ระท ำผิ ด ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและเกรงกลัวต่อกำรกระทำผิดอีก จึงควรกำหนดระยะเวลำในกำรกักขัง
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เพียงเท่ำที่จำเป็นต่อกำรป้องปรำมและเหมำะสมแก่พฤติกำรณ์ของผู้กระทำผิดแต่ละคน โดยอำจกำหนด
ระยะเวลำให้น้อยกว่ำโทษจำคุกที่วำงไว้ได้
กรณี ศ ำลจะมี ค ำพิ พ ำกษำให้ กั ก ขั ง ผู้ ก ระท ำผิ ด ไว้ ใ นที่ อ ำศั ย ของผู้ นั้ น เองหรื อ ของผู้ อื่ น
ที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือสถำนที่อื่นที่อำจกักขังได้ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๔ วรรคสอง
ศำลพึงพิจำรณำถึงลักษณะกำรกระทำควำมผิดและสภำพของผู้ถูกกักขัง เช่น ผู้ถูกกักขังเป็นผู้สูงอำยุ
เป็นหญิงมีครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตร มีสภำพร่ำงกำยไม่เหมำะสมที่จะกักขังไว้ในสถำนที่กักขัง หรือ
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง ซึ่งถ้ำต้องกักขังจะถึงอันตรำยแก่ชีวิตหรืออำจติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้ เป็นต้น
ศำลพึงพิจำรณำสถำนที่กักขังว่ำอยู่ในสภำพที่เหมำะสมหรือไม่ หำกไม่อยู่ในสภำพดังกล่ำว
ศำลอำจมีคำสั่งให้กักขังในสถำนที่อื่นตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๔ วรรคสำม
ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3
เมทินี ชโลธร
ประธำนศำลฎีกำ

