โทษตักเตือนสําหรับการกระทําความผิดลหุโทษ
(Misdemeanor Guilty Plea Admonitions)

การกระทําดังต่อไปนี1 อาจนําไปสู่การถูกตักเตือน
ข้าพเจ้าได้รบั แจ้งว่ามีผปู้ รารถนาทีจ9 ะสารภาพผิด อย่างไรก็ตามก่อนทีข9 า้ พเจ้าจะอนุ ญาตให้คณ
ุ สารภาพผิดนันI ข้าพเจ้าต้องแจ้งสิทธิ
ต่าง ๆ ของคุณให้ทราบก่อนทีค9 ณ
ุ จะทําการสละสิทธิหากคุณยอมรับสารภาพผิด คุณมีสทิ ธิทจ9ี ะแก้ต่างว่าคุณไม่มคี วามผิดและสิทธิใน
การได้รบั การไต่สวน ซึง9 เป็ นการไต่สวนต่อหน้าผูพ้ พิ ากษา หรือเป็ นการดําเนินการไต่สวนต่อหน้าคณะลูกขุนหากคุณประสงค์ ในการ
ไต่สวนนันI คุณอาจได้เห็น ได้ฟัง ได้เผชิญหน้ า และการถามค้านพยานใด ๆ ทีใ9 ห้การเป็ นปฏิปักษ์ต่อคุณโดยทนายความของคุณ
คุณสามารถทีจ9 ะเสนอพยานของคุณและบังคับให้พยานเหล่านันI มาเบิกความในศาลได้โดยใช้หมายเรียก คุณสามารถเบิกความด้วย
ตนเองหากคุณต้องการ อีกนัยหนึ9งหากคุณไม่ประสงค์ท9จี ะเบิกความด้วยตนเอง ไม่มผี ู้ใดสามารถบังคับหรือแสดงความเห็นต่อ
การไม่ใ ห้ก ารของคุณ ข้อ สํา คัญ ที9คุณ ต้อ งทํา ความเข้า ใจคือ หากคุณ เลือ กที9จ ะรับ สารภาพผิด จะไม่ม กี ารไต่ส วนในชันI ศาล ซึ9ง
หมายความว่าจะไม่มใี ครมาศาลนีIและชีตI วั คุณหรือแสดงพยานหลักฐานเพือ9 ชีวI า่ คุณได้ทาํ ความผิดตามทีค9 ณ
ุ ถูกกล่าวหา
รายละเอียดดังต่อไปนี1 จะถูกแจ้งให้จาํ เลยทราบเป็ นรายบุคคล
คุณ X, คุณอยูใ่ นห้องพิจารณาคดีนIี ในเวลาทีข9 า้ พเจ้าได้อธิบายสิทธิในได้รบั การไต่สวนคดีของท่านหรือไม่?
คุณมีคาํ ถามใด ๆ ทีเ9 กีย9 วข้องกับสิทธิเหล่านันI หรือไม่?
คดีเลขที9 2005-TR-123 คุณถูกตังI ข้อกล่าวหาขับขีย9 านพาหนะในขณะที9ใบอนุ ญาตขับขี9ถูกระงับ ข้อกล่าวหานีIถูกตังI เมื9อ 1/1/05
(เดือน/วัน/ปี ) ซึ9งในวันดังกล่าวคุณขับรถยนต์ย9หี ้อ Ford ณ ถนน Bradley และ McKinley ในเมืองแชมเปญจน์ ในขณะที9สทิ ธิใน
การขับขีข9 องคุณถูกระงับ ซึง9 โทษของคุณอาจอยู่ระหว่างไม่ตอ้ งจําคุก ถึงต้องโทษจําคุกสูงสุด 364 วัน และโทษปรับสูงสุดถึง 2,500
ดอลลาร์สหรัฐ คุณเข้าใจในข้อกล่าวหาของคุณรวมถึงโทษทีค9 ณ
ุ อาจได้รบั หรือไม่?
มีใครบังคับ ข่มขู่ หรือกดดัน ไม่วา่ ในทางใด ๆ ให้คณ
ุ ต้องรับสารภาพผิดหรือไม่?
อัยการโปรดแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในคดีสาํ หรับการสารภาพของจําเลย
อัยการคุณยืนยันหรือไม่วา่ รัฐมีพยานหลักฐานทีห9 ากได้รบั การเรียกให้มาเบิกความเป็ นประโยชน์ต่อรูปคดี
มีขอ้ ตกลงในการรับสารภาพหรือไม่?
จําเลย คุณได้ยนิ ข้อตกลงในการรับสารภาพผิดหรือไม่?
รายละเอียดทีค9 ณ
ุ ได้ฟังนันI ใช่สงิ9 ทีค9 ณ
ุ ยอมรับใช่หรือไม่?
คุณได้ถกู สัญญาไว้แตกต่างไปจากสิง9 ทีข9 า้ พเจ้าได้รบั ฟั งเพือ9 ทีจ9 ะให้คณ
ุ รับสารภาพผิดหรือไม่?
คุณจะทําการยอมรับสารภาพผิดว่าได้ขบั ขีย9 านพาหนะในขณะทีใ9 บอนุ ญาตขับขีถ9 ูกระงับตามทีถ9 ูกกล่าวหาในคดีเลขที9 2005-TR-123
หรือไม่?
สิD งทีDศาลจะทําการยืนยัน
บัน ทึก ควรแสดงให้เ ห็น ว่า จํา เลยได้ร บั การแจ้ง สิท ธิ จํา เลยได้ส ละสิท ธิข องตนด้ว ยความรับ รู้ ความเข้า ใจ และความสมัค รใจ
การสารภาพของจําเลยทําด้วยความสมัครใจและมีรายละเอียดข้อเท็จจริงของการรับสารภาพ ตามรายละเอียดทีป9 รากฏข้างต้น ศาล
ยอมรับคําสารภาพของจําเลย
การกําหนดคําพิ พากษา
การอุทธรณ์คดีลหุโทษทีDจาํ เลยมีข้อตกลงจากการรับสารภาพ (ข้อหาทีDได้รบั อาจเป็ นไปตามการถูกตักเตือน)
ถึงแม้วา่ คุณจะรับสารภาพผิด คุณมีสทิ ธิทจ9ี ะอุทธรณ์ ก่อนทีค9 ุณจะใช้สทิ ธิดงั กล่าว คุณต้องยืน9 คําร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30
วัน เพือ9 ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนคํารับสารภาพผิดของคุณและยกเลิกคําตัดสินของคุณ (เว้นแต่ในกรณีทศ9ี าลมีคาํ สังห้
9 ามซึง9 ในกรณีนIี
จะไม่มคี ําพิพากษาของศาล) หากคําร้องของคุณได้รบั การอนุ ญาต ข้าพเจ้าจะกําหนดการไต่สวน พร้อมข้อหาอื9น ๆ ตามคําร้องขอ
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ของอัยการทีศ9 าลได้ยกเลิกไปเนื9องจากการสารภาพของคุณ หากคุณไม่สามารถจัดหาเองได้ ศาลจะสังให้
9 มกี ารจัดทําบันทึกกระบวน
พิจารณาและแต่งตังI ทนายความเพื9อให้ความช่วยเหลือกับคุณเกีย9 วกับคําร้อง ไม่ว่าปั ญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ทีไ9 ม่ได้ระบุใดไว้ใน
คําร้องนีIจะถือว่าจําเลยได้สละสิทธิในปั ญหาหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว สิง9 สําคัญทีค9 ุณต้องทําความเข้าใจคือหากคุณไม่ย9นื คําร้องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายใน wx วัน คุณจะสูญเสียสิทธิในการอุทธรณ์ตลอดไป
เป็ นไปตามกฎของศาลฎีกามาตรา 605
การอุทธรณ์คดีลหุโทษทีDจาํ เลยรับสารภาพผิดโดยไม่ข้อตกลง
ถึงแม้ว่าคุณจะรับสารภาพผิด คุณมีสทิ ธิทจ9ี ะอุทธรณ์ คุณต้องยื9นคําร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วัน เพื9อร้องขอต่อศาลให้
เพิกถอนคํารับสารภาพผิดของคุณและยกเลิกคําตัดสินของคุณ (เว้นแต่ในกรณีทศ9ี าลมีคาํ สังห้
9 าม) หรือร้องขอให้ศาลทบทวนคําตัดสิน
หากคําร้องของคุณได้รบั การอนุ ญาต ข้าพเจ้าจะกําหนดการไต่สวน พร้อมข้อหาอื9น ๆ ตามคําร้องขอของอัยการทีศ9 าลได้ยกเลิกไป
เนื9องจากการสารภาพของคุณ หรือข้าพเจ้าอาจเปลีย9 นแปลงคําตัดสิน หากคุณไม่สามารถจัดหาเองได้ ศาลจะสังให้
9 มกี ารจัดทําบันทึก
กระบวนพิจารณาและแต่งตังI ทนายความเพือ9 ให้ความช่วยเหลือกับคุณเกีย9 วกับคําร้อง ไม่วา่ ปั ญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ทีไ9 ม่ได้ระบุ
ใดไว้ในคําร้องนีIจะถือว่าจําเลยได้สละสิทธิในปั ญหาหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว สิง9 สําคัญทีค9 ุณต้องทําความเข้าใจคือหากคุณไม่ย9นื
คําร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน wx วัน คุณจะสูญเสียสิทธิในการอุทธรณ์ตลอดไป
เป็ นไปตามกฎของศาลฎีกามาตรา 605
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