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แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) 
ส าหรับสถาบัน/ โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต 

บริการนิติจิตเวช 
 

ค าจ ากัดความ 
ผู้ป่วยนิติจิตเวช หมายถึง ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  

 การบริการนิติจิตเวช หมายถึง การบริการส าหรับผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตามกระบวนการยุติธรรมหรือมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อการประเมินหรือบ าบัดรักษา 
ด้านต่างๆ เช่น ตรวจสภาพจิต ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ประเมินความสามารถในการท านิติกรรม จัดการความเสี่ยงอันตราย เป็นต้นการให้บริการเป็นไปตาม 
แนวทางบริการนิติจิตเวชโดยทีมสหวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ 
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการนิติจิตเวช 

2. พัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
 

กรอบแนวคิด 
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ขอบเขตการให้บริการ 
 ขอบเขตการบริการนิติจิตเวชครอบคลุมถึงการให้บริการในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เรือนจ าศาล สถานพินิจฯศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 
สถานสงเคราะห์ และชุมชน การบริการมีดังนี้ 
1. การประเมินวินิจฉัย 
 1.1 ผู้ต้องหา/จ าเลยที่ถูกส่งประเมินสภาพจิตในคดีอาญาและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา 

-การตรวจสภาพจิตความรู้ผิดชอบและความสามารถในการบังคับตนเองในขณะประกอบคดีให้กับผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 14 

-การประเมินสภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
-การประเมินสภาพจิตผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
- การประเมินสภาพจิตเหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา และให้ค าแนะน าการเข้าถึงบริการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
-การประเมินสภาพจิตนักโทษประหาร 
- การประเมินสภาพจิตผู้ต้องขังที่ส่งมาจากเรือนจ า สถานกักกัน ชาวต่างชาติที่ส่งจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 1.2 การประเมินความสามารถ 
- ความสามารถในการต่อสู้คดีอาญาให้กับผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 

-ความสามารถในการท านิติกรรมสัญญาในคดีแพ่ง เช่น การประเมินความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถของบุคคล ความสามารถในการท า 
พินัยกรรม เป็นต้น 
 1.3 การประเมินภาวะอันตรายและจัดการความเสี่ยงอันตรายต่อสังคม  
  -ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลสั่งบ าบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 
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- ผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลสั่งบ าบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56  
2. การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆ ส าหรับผู้รับบริการนิติจิตเวชและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา เช่น 
 2.1 ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี   
 2.2 การจัดการพฤติกรรมรุนแรง   
 2.3 การปรับพฤติกรรม   
 2.4 การเยียวยาเหยื่อ 
 2.5 ด้านการดูแลตนเอง 
 2.6ด้านการประกอบอาชีพ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชระดับยุ่งยาก ซับซ้อน (Super Specialist Service) 
ส าหรับสถาบัน/ โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต 

บริการนิติจิตเวช 

เกณฑ์ รพ. จิตเวชระดับ 3 รพ. จิตเวชระดับ 2 รพ. จิตเวชระดับ 1 

1.บุคลากร   
จิตแพทย ์ มีจิตแพทย์ส าหรับการให้บริการ 

ด้านนิติจิตเวช 
 มีจิตแพทย์ส าหรับการให้บริการด้านนิติจิตเวชที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชส าหรับทีมสห
วิชาชีพ (5 วัน) 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2  
เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ใ ห้ กั บ จิ ต แ พ ท ย์ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

พยาบาลจิตเวช มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชให้บริการด้านนิติจิตเวช 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 
มีพยาบาลผู้รบัผดิชอบทีผ่่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหรือพยาบาล
ปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชให้บริการ
ด้านนิติจิตเวชและผา่นการอบรมหลักสูตรกระบวนการนิติ
จิตเวชส าหรับทีมสหวิชาชีพ (5 วัน) อย่างน้อย 2 คน 

 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2  
มีพยาบาลผู้รับผิดชอบผ่านการอบรมหลักสูตร
พยาบาลนิติจิตเวช(10 วัน) อย่างน้อย 2 คน 
 เป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ 
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เกณฑ์ รพ. จิตเวชระดับ 3 รพ. จิตเวชระดับ 2 รพ. จิตเวชระดับ 1 

นักจิตวิทยาคลินิก มีนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 
 มีนักจิตวิทยาคลินิกทีผ่่านการอบรมหลกัสูตร
กระบวนการนิติจิตเวชส าหรับทีมสหวิชาชีพ (หลกัสูตร 
5 วัน)อย่างน้อย 1 คน 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
 มีนักจิตวิทยาคลินิกที่ผ่านการเพิ่มพูนความรู้/ 
ทักษะที่จ าเป็นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก/การบ าบัดทางจิตวิทยาทางด้านนิติ
จิตเวช เช่น การอบรมการใช้แบบทดสอบ/การ
บ าบัดทางจิตวิทยา   
เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ให้กับนักจิตวิทยาในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 
 

นักสงัคมสงเคราะห ์ มีนักสังคมสงเคราะห์ทีผ่่านการอบรม
หลักสูตรสงัคมสงเคราะหจ์ิตเวชให้บริการ
ด้านนิติจิตเวช 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 
มีนักสังคมสงเคราะห์ส าหรับการให้บริการด้าน 
นิติจิตเวชที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกระบวนการนิติจิต
เวชส าหรบัทมีสหวิชาชีพ (5 วัน)อย่างน้อย 1 คน 

 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2  
 เป็นพี่เลี้ยงใหก้ับนักสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

นักกิจกรรมบ าบัด/
เจ้าพนักงานอาชีว
บ าบัด 

ไม่มีนักกิจกรรมบ าบัด/เจ้าพนักงานอา
ชีวบ าบัดให้บริการด้านนิติจิตเวช 
 
 

 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3  
มนีักกิจกรรมบ าบัด/ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัดและผ่าน 
การอบรมหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชส าหรับทีมสห
วิชาชีพ (5 วัน) อย่างน้อย 1 คน 

 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2  
 เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักกิจกรรมบ าบัด/  
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

2.สถานท่ีบริการ (สถานท่ี/เครื่องมือ/เวชภัณฑ์) 
แผนกผูป้่วยนอก มีบริการด้านนิติจิตเวชที่แผนกผู้ป่วยนอก เทียบเท่า รพ จิตเวชระดับ 3 

มีการจัดสถานที่ใหเ้ป็นสัดส่วนเพื่อพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ป่วย 
เทียบเท่า รพ จิตเวชระดับ 2  
มีคลินิกจิตเวชเฉพาะทางนิติจิตเวช 
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เกณฑ์ รพ. จิตเวชระดับ 3 รพ. จิตเวชระดับ 2 รพ. จิตเวชระดับ 1 

รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย 
แผนกผูป้่วยใน มี เตียงส าหรับผู้ป่วยนิติจิตเวชในหอ

ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป 
 

มีการจัดสถานที่บริการผูป้่วยนิติจิตเวชแบบเป็น
สัดส่วนในหอผูป้่วยจิตเวชทั่วไป 

มีการจัดหอผู้ป่วยเฉพาะส าหรับผูป้่วยนิติจิตเวช
ที่มีการจัดระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เช่น 
กล้องวงจรปิด ประตูไฟฟ้า คีย์การ์ด เป็นต้น 

เครื่องมือทดสอบ
ทางจิตวิทยา 

มีเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก เทียบเท่า รพ จิตเวชระดับ 3 เทียบเท่า รพ จิตเวชระดับ 2 
มีเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา Test Of 
Memory Malingering (TOMM)  

3. ขีดความสามารถระบบริการ 
3.1 การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา 
การตรวจวินจิฉัย
ทางนิติจิตเวช
และการ
บ าบัดรกัษา 

สามารถให้การวินิจฉัยและบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 
พ.ศ.2551  
 สามารถให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ในเรือนจ าเขตพื้นทีร่ับผิดชอบโดยสามารถ
ให้บรกิารตรวจรกัษาผู้ต้องขังที่ถูกส่งต่อมา
จากเรือนจ า 
การตรวจสภาพจิตผู้รับบุตรบุญธรรม 
 
 
 
 

เทียบเท่ารพ. จิตเวชระดับ 3 
สามารถให้การตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช ให้กับ
ผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตากฎหมายโดยผ่านการประชุม
วินิจฉัยทางนิติจิตเวช ดังนี ้
1. การตรวจสภาพจิตและประเมินความสามารถในการ
ต่อสู้คดีให้กับผู้รบับรกิารทีถู่กสง่มาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14อย่างเป็นทางการใหก้บั
พนักงานสอบสวนหรือศาลได้  
2. สามารถใหบ้รกิารตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา
ผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
3. การตรวจสภาพจิตผู้ท าพินัยกรรม 
 สามารถให้บริการผูร้ับบริการที่ศาลสัง่บ าบัดรักษา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56  

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
สามารถให้การตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชและ
บ าบัดรักษา ให้กับผู้รับบริการที่ถูกส่งมาตากฎหมาย 
โดยผ่านการประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช ดังนี ้
1 . ส าม าร ถ ให้ บ ริ ก าร ต ร วจ ส ภ าพ จิ ต เพื่ อ
ประกอบการประเมินความสามารถบุคคล  (คนไร้
ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ) 
2. ส าม ารถ ให้ บ ริ ก ารผู้ รั บ บ ริ ก ารที่ ศ าล สั่ ง
บ าบัดรักษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 
สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการวินิจฉัยทางนิติจิตเวช
และการบ าบัดรักษา รวมถึงการเยียวยาเหยื่อผู้
ได้ รับผลกระทบจากการก่ อคดีอาญ าให้ กั บ
เครือข่ายในเขตบริการที่รับผิดชอบได้ 



6 
 

 

เกณฑ์ รพ. จิตเวชระดับ 3 รพ. จิตเวชระดับ 2 รพ. จิตเวชระดับ 1 

  มีการประเมินและให้การดูแลบ าบัดรกัษาเหยือ่และ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการก่อคดีอาญา และให้
ค าแนะน าการเข้าถึงบริการตามพระราชบญัญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
 

 

3.2 การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจติ 
ผู้ป่วยนิติจิตเวช ส่งเสรมิป้องกันสุขภาพจิตและจิตเวชใน

เรือนจ าหรือสถานสงเคราะห์ หรอืสถาน
พินิจฯหรือศูนย์ฝกึอบรมเด็กและเยาวชน 
 

 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3  
ส่งเสรมิ/สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่บริการ ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจิตเวช 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
ส่งเสรมิ/สนบัสนุนการพฒันาเครอืข่ายทั้งใน
และนอกเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแลผูป้่วยนิติ
จิตเวช 

3.3 การส่งต่อ 
 มีการรับและส่งต่อผู้ป่วยนิติจิตเวชโดย

การสื่อสารปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วยรวมทั้ งส่งต่อข้อมูลที่จ าเป็นให้แก่ 
รพจ./รพศ./รพท./รพช./สถานสงเคราะห์และ
เครือข่ายนิติจิตเวช เช่น เรือนจ า สถานพินิจฯ 
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นต้นเพื่อให้
ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยนิติจิตเวชร่วมกัน 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 
มีระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยนิติจิตเวช(Referral 
System) โดยเกณฑก์ารส่งต่อชัดเจน ที่สอดคล้องกับ
พื้นที ่
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการรับส่งต่อผู้ป่วย 
นิติจิตเวช 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
มีระบบรบัสง่ต่อผูป้่วยนิติจิตเวช ในศูนย์
Referral Centerของโรงพยาบาล 
 
 

3.4 การติดตามดูแล 
3.4.1 ระบบ  มีฐานข้อมูลผูป้่วยนิติจิตเวชภายใน เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
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เกณฑ์ รพ. จิตเวชระดับ 3 รพ. จิตเวชระดับ 2 รพ. จิตเวชระดับ 1 

ฐานข้อมูล โรงพยาบาล 
 

มีระบบฐานข้อมลูผูป้่วยนิติจติเวชบางส่วนที่เช่ือมโยง
กับพื้นทีร่ับผิดชอบ 
 
 

มีระบบฐานข้อมลูผูป้่วยนิติจิตเวชครอบคลุม
พื้นที่รบัผิดชอบ 

3.4.2 ระบบการ
ติดตามและการ
สร้างเครือข่าย
ดูแลผู้ป่วยนิต ิ
จิตเวช 

มีระบบการติดตามผูป้่วยนิติจิตเวชเพื่อ
การดูแลต่อเนื่องและป้องกันการกอ่คดีซ้ า 
โดยมีการประสานงานกับเครือข่ายในและ
นอกระบบสาธารณสุข  
 

เทียบเท่ารพ. จิตเวชระดับ 3 
สามารถเช่ือมโยงประสานเครือข่ายการดูแลติดตาม
ผู้ป่วยนิติจิตเวชและป้องกันการก่อคดีซ้ าครอบคลุมพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
 มีการวางระบบการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชเพื่อ
การดูแลต่อเนื่องและป้องกันการกอ่คดีซ้ าร่วมกับ
เครือข่ายในเขตพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบ 

4. ด้านวิชาการ 
เครื่องมือการ
พัฒนาและการ
เผยแพร ่

 มีการพัฒนางานบรกิารเฉพาะทางด้าน
นิติจิตเวช อย่างต่อเนื่องบนฐานการจัดการ
องค์ความรู้ด้วยเครื่องมือคุณภาพที่
หลากหลาย เช่น CQI, R2R, KM, R&D ฯลฯ 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 3 
มีการน าเสนอ/แลกเปลี่ยนผลงานด้านนิติจิตเวชใน
เวทีวิชาการต่างๆ 
 
 

เทียบเท่า รพ. จิตเวชระดับ 2 
มีวิธี/แนวปฏิบัติเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชของ
หน่วยงานหรือ 
มีการเผยแพรผ่ลงานวิชาการด้านนิติจิตเวชที่
เกี่ยวข้องกบัการให้บริการผ่านวารสารวิชาการ 
Thai-Journal Citation Index 
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กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 บัญญัติข้ึนมา เพื่อก าหนดมาตรฐานการคุ้มครองสังคมจากอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและมีภาวะ
อันตราย ในขณะเดียวกันเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการบ าบัดรักษา รวมทั้งก าหนดกระบวนการในการบ าบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งอยู่ระหว่างการ
สอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา หรือภายหลังศาลมีค าพิพากษาในคดีอาญา พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 

ในระหว่างท าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเช่ือว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาล 
แล้วแต่กรณี สั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยค า หรือให้การว่าตรวจได้ผลประการใด 
  ในกรณีที่พนักงานสอบสวน หรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้
นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสูค้ดีได้ และให้มีอ านาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจ าจังหวัด หรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษา
ก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ดั่งบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีเสียช่ัวคราวก็ได้ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 
 ผู้ใดกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดน้ัน 
 แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลง โทษน้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได้ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 
ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตาม มาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้
ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 
(พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ 25) พ.ศ.2559) 

ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับและในคดีน้ันศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 
(1) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 
(2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
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(3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีกโดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 
และเมื่อศาลค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการ

รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดข้ึนหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่า
จะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลจะพิพากษา โดยจะ
ก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ 
- ให้รายงานตัว  เพื่อให้เจ้าพนักงานสอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือจัดให้กระท ากิจกรรมบริ การสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ 
- ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
- ให้ละเว้นการคบค้าสมาคมหรือประพฤติอันน าไปสู่การกระท าความผิดท านองเดียวกันอีก 
- ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
- ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
- ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยหรือห้ามเข้าในสถานที่ใดระหว่างเวลาที่ศาลก าหนดทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถตรวจสอบหรือจ ากัด 

การเดินทางด้วยก็ได้ 
-เงื่อนไขอื่นๆที่ศาลเห็นสมควรเพื่อแก้ไข ฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดหรือมีโอกาสกระท าผิดข้ึนอีก 

  - ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่นให้ผู้เสียหายตามที่ผู้กระท าผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 
  -ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมหรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 
  - ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน 
  - เงื่อนไขอื่นๆที่ศาลเห็นสมควรเพื่อแก้ไข ฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดหรือมีโอกาสกระท าผิดข้ึนอีกหรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 29  
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 บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดามาดา ปู่ย่าตาทวดก็ดี ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ ลุกหลานเหลนลื้อก็ดี ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครอง
ดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 32 
 บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดในท านองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถ
จะจัดท าการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสือ่มเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรอืครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบไุว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้
บุคคลนั้น เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ 
 
 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้ส าหรับชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกท าร้าย ถูก่่าตาย ถูกลูกหลง ถูก
กระท าให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระท าอนาจาร ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากการกระท าโดยประมาทของผู้อื่น เด็ก คนชรา คนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้ง 
บุคคลที่เป็นผู้เสียหายดังกล่าวมีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 


