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คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
เก่ียวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๒๑  
กําหนดให้ศาลมีอํานาจพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ส่งผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิด 
อันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและกลับใจเข้ามอบตัวหรือกระทําไปเพราะหลงผิด
หรือรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกา 
จึงออกคําแนะนําไว้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การพิจารณาดําเนินการส่งผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้มีการออกประกาศกําหนดเขต
พื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๑๕  และประกาศ
กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๒๑   
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว   

ข้อ ๒ การยื่นคําร้องขอให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา  ๒๑  
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะดําเนินการได้เฉพาะคดี
ที่เกิดในเขตพื้นที่ที่กําหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๑  โดยยื่นต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ที่มีเขตศาลเหนือพื้นที่นั้น  หากผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขต
อํานาจเหนือพื้นที่ดังกล่าว 

ข้อ ๓ คําร้องตามข้อ  ๒  ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อหาความผิด 
(๒) พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด   
(๓) วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ   
(๔) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาได้กลับใจเข้ามอบตัวหรือกระทําไปเพราะหลงผิด 

หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และผู้ต้องหานั้นยินยอมเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด 
(๕) รายละเอียดเก่ียวกับผู้เสียหาย  และการเยียวยาความเสียหาย   
(๖) ความเห็นของพนักงานสอบสวน  และผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
(๗) ข้อคัดค้านของผู้ร้อง  หากศาลจะมีคําส่ังปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา  และ 
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(๘) สถานฝึกอบรม  วิธีการและระยะเวลาฝึกอบรม  ตลอดจนเงื่อนไขที่สมควรกําหนดให้
ผู้ต้องหาปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม   

ข้อ ๔ ในระหว่างการพิจารณาคําร้องตามข้อ  ๒  พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ยังคงมีอํานาจหน้าที่ในการยื่นคําร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  หรือกฎหมายว่าด้วย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีการขังระหว่างสอบสวน  ศาลอาจมีคําส่ังให้ขังผู้ต้องหานั้นในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่
เรือนจําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๘๙/๑  หรือถ้าศาลมีคําส่ังให้ปล่อยชั่วคราว  
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในความดูแล 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ 

ข้อ ๕ ก่อนไต่สวนคําร้อง  ให้ศาลถามผู้ต้องหาถึงความยินยอมในการเข้ารับการอบรม 
และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด  ตลอดจนข้อเท็จจริงหรือความเห็นอ่ืนใดของผู้ต้องหา 
ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและบันทึกไว้ให้ปรากฏในสํานวน 

ในกรณีที่ ผู้ต้องหาประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากทนายความหรือขอให้ศาลจัดหาล่าม   
ศาลพึงอนุเคราะห์ให้ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนและเป็นกรณีที่อาจนํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาใช้ได้  ก่อนเริ่มทําการไต่สวน  ศาลควรสอบถามผู้ร้องว่า  ได้มีการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในชั้น
สอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหรือไม่  
หากมีและศาลเห็นว่าการรอฟังผลการจัดทําแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า  ศาลอาจมีคําส่ังให้ 
รอการพิจารณาสั่งคําร้องไว้จนกว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูจะเสร็จส้ินก็ได้  และถ้าความ
ปรากฏต่อมาว่าแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและไม่ได้ถูกเพิกถอนด้วยเหตุว่ากระบวนการจัดทํา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลจะมีคําส่ังยกคําร้องที่ยื่นไว้ตามข้อ  ๒  เสียก็ได้  แต่ถ้าแผนดังกล่าวไม่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือศาลมีคําส่ังให้เพิกถอนหรือมีการดําเนินการตามแผนแล้วปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามแผน  ก็ให้ศาลพิจารณาสั่งตามคําร้องที่ยื่นไว้ตามข้อ  ๒  ต่อไปตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ การมีคําส่ังให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา  ต้องพิจารณา
ให้ได้ความว่า   

(๑) ความผิดนั้นกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
(๒) เป็นการกระทําความผิดภายในเขตพื้นที่และตามลักษณะความผิดที่คณะรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
(๓) ผู้ต้องหากลับใจเข้ามอบตัว  หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนแล้ว

เห็นว่าผู้นั้นได้กระทําไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์   
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(๔) ผู้ต้องหายินยอมเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด   
(๕) การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหากลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร 
การพิจารณาตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  ของผู้ต้องหา  เช่น  อายุ  

ประวัติการศึกษา  ความเชื่อ  ภาวะแห่งจิต  สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน  ความประพฤติ  
อาชีพ  ประวัติการกระทําความผิด  ความร้ายแรงของการกระทําความผิด  รวมทั้งการสํานึกผิดและ
ความพยายามในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย   

ข้อ ๘ คําส่ังอนุญาตให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรม  ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานฝึกอบรม  วิธีการอบรม  และระยะเวลาการอบรมซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่

ศาลมีคําส่ัง   
(๒) เงื่อนไขอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดให้ผู้ต้องหาปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการอบรม  เช่น  

ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานฝึกอบรม  หรือให้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจ
นําไปสู่การกระทําความผิดอีก 

(๓) การรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการอบรมต่อศาลซ่ึงควรกระทําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
และ   

(๔) เม่ือครบกําหนดเวลาการอบรมให้นําผู้ต้องหามาศาลพร้อมรายงานผลการอบรม 
เพื่อพิจารณาดําเนินการปล่อยตัว   

ข้อ ๙ เม่ือมีคําส่ังอนุญาตตามข้อ  ๘  แล้ว  หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า  การยื่นคําร้อง
หรือการพิจารณาสั่งคําร้องไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  ศาลจะสั่งเพิกถอนคําส่ังอนุญาตนั้นเสีย 
หรือมีคําส่ังอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานฝึกอบรม  วิธีการอบรม  หรือขอขยาย 
หรือย่นระยะเวลาการอบรม  ศาลอาจทําการไต่สวนผู้ที่เก่ียวข้องและมีคําส่ังได้ตามที่เห็นสมควร  แต่หาก
เป็นการขอขยายระยะเวลาการอบรม  ระยะเวลาอบรมทั้งหมดเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่
เริ่มการอบรม 

ในระหว่างการอบรม  ศาลอาจมีคําส่ังให้เจ้าหน้าที่ศาลเข้าไปในสถานฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือสังเกตการอบรมได้ตามความจําเป็น   

ข้อ ๑๑ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการอบรมและตามรายงานผลการอบรมเป็นที่พอใจแก่ศาล
ว่าผู้ต้องหาได้ผ่านการประเมินผลการอบรมและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ทุกประการ   
ให้ศาลมีคําส่ังปล่อยตัวผู้ต้องหานั้น   

ข้อ ๑๒ ถ้าได้รับรายงานว่าผู้ต้องหาไม่เข้ารับการอบรมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้  
ศาลควรทําการไต่สวนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  และมีคําส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(๑) หากได้ความว่าผู้ต้องหามิได้ฝ่าฝืนหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยถูกต้อง  หรือมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่มิใช่เป็นความผิดของผู้ต้องหา  ศาลควรมีคําส่ังให้ดําเนินการอบรมต่อไป   

(๒) หากได้ความว่าผู้ต้องหาจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ศาลควรมีคําส่ังให้ยกเลิก
การอบรมเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกการอบรมและมีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหานั้น   
หากต้องดําเนินการผัดฟ้องหรือฝากขังต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  หรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  การนับระยะเวลาผัดฟ้องหรือฝากขัง 
ให้นับระยะเวลาที่ ผู้ต้องหานั้นเข้ารับการอบรมรวมเข้าในกําหนดระยะเวลาผัดฟ้องหรือฝากขัง 
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามคําแนะนํานี้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามคําแนะนํานี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 


