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คำนำ 

 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วย                            
งานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดถึงว ิธ ีการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจไว้อย่างชัดเจน                         
จ ึงเป็นหน้าที ่ของพนักงานคุมประพฤติที ่ต ้องปฏิบัต ิให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐาน                              
งานคุมประพฤติดังกล่าว นอกจากนี ้ย ังมีการเปลี่ ยนแปลงของสังคมจากเดิมมาเป็นสังคมวิถีช ีว ิตใหม่                          
(New Normal) ดังนั ้น กระบวนการทำงานจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องทั ้งกฎหมาย ระเบียบ  
และมาตรฐานงานคุมประพฤต ิ ตลอดจนรองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคมอ ีกด ้วย อย ่างไรก ็ดี  
แนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอันได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือเวียนต่างๆ นั้น  
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานงานคุมประพฤติตลอดจนไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไปดงักล่าว 
 คู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดฉบับนี้ จึงเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานอันมีผลมาจากการบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และการกำหนดมาตรฐานงานคุมประพฤติ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือเดิมที่ใช้อยู่ให้มีความสอดคล้อง
และทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
รวมถึงเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานคุมประพฤติสามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
ให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาด 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 กำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการ
คุมประพฤติผู ้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา                      
โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ. 2545  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ และกรมคุมประพฤติได้รับมอบภารกิจการคุมประพฤติ 
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกจากกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 ในระยะเริ่มต้น
ภารกิจใหม่  กรมคุมประพฤติได้จัดทำแนวปฏิบัติการสืบเสาะข้อเท็จจริง และการติดตามและสอดส่องผู้ได้รับการ                
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก  เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติได้ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและใช้ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ต่อมารูปแบบ หลักการ การปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน  
กรมคุมประพฤติจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงและงานควบคุมและสอดส่องผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกขึ้น ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๘/๒๕๔๘ สำหรับพนักงานคุมประพฤติและ                  
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ซึ ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ว ันที่  
1 เมษายน 2560 มาตรา 23 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อจะมีการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษ
จำคุกให้นักโทษเด็ดขาด  ให้กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำทหารส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน 
คุมประพฤติโดยเร็ว” และ มาตรา ๒๔ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อได้รับหนังสือตามมาตรา  ๒๓ วรรคสอง 
ให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจแล้วทำรายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน  
หกสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือ ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน  โดยแจ้งให้กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำทหารทราบ” ส่วนการดำเนินการสืบเสาะและพินิจ     
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวได้กำหนด 
การดำเนินการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ได้แก่ การรับคดี การแสวงหา                 
และการรวบรวมข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน ตลอดจนการจัดทำรายงาน  

ตามที่พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนจึงทำให้             
แนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  นั้น  
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานใหม ่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบ รวมถึงสามารถรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคสังคมวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) อีกด้วย 

ดังนั้น การจัดทำคู่มือฉบับนี้ จึงมีผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานงานคุมประพฤติและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เนื้อหาและรายละเอียดของคู่มือจึงมุ่งให้พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจกระบวนงานตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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๒. ความหมาย 

การสืบเสาะและพินิจ หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจเพ่ือประมวลข้อเท็จจริง  จัดทำรายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจ 

ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ หมายความว่า ผู้ต้องหา จำเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย
กำหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

การสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริง
ประวัติภูมิหลังและรายละเอียดหลักฐานต่างๆของนักโทษเด็ดขาด ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของ                         
ผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษตลอดจนผลกระทบด้าน
ความปลอดภัยของสังคม โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู ้นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน                  
พร้อมความเห็นส่งเรือนจำหรือทัณฑสถานเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก พิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัตินักโทษเด็ดขาด
ให้ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกออกไปก่อนครบกำหนดโทษด้วยวิธีการคุมประพฤติ 

การพักการลงโทษ (Parole) หมายถึง  การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู ่นอกเรือนจำ 
ก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 
โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษเด็ดขาดให้มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื ่นด้วยดี                    
มีอาชีพสุจริตและประพฤติตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษ  มาตรการนี้ถือเป็นประโยชน์ที่ให้แก่นักโทษเด็ดขาด                
ที่ประพฤติตนดีมีระเบียบวินัยระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำ การกําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข     
ให้กําหนดเท่ากับกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่  

การลดวันต้องโทษจำคุก (Good-Time Allowance) หมายถึง การให้ประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุก                  
แก่นักโทษเด็ดขาดท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา ทำการงาน               
ให้เกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำ โดยนักโทษเด็ดขาด     
จะได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด ซึ่งนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำคุกเท่ากับจำนวนวัน             
ที่ได้รับการสะสมลดวันต้องโทษจำคุก จะได้รับการพิจารณาปล่อยออกไปอยู่นอกเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษ
ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ  

ผู้อุปการะ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรตามที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด แจ้งไว้ท้าย
แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ตอนที่ ๑ เช่น บุคคลในครอบครัว นายจ้าง 
มูลนิธิ เป็นต้น 
๓. วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 

๑. เพ่ือแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
๒. เพ่ือแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะ ครอบครัว ผู้เสียหายและชุมชน 
๓. เพื ่อเสนอรายงานและความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา                       

การพักการลงโทษลดวันต้องโทษจำคุก 
๔. ขั้นตอนการดำเนินการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจท่ีเป็นนกัโทษเดด็ขาด 

สืบเนื่องจากเรือนจำหรือทัณฑสถานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 
โดยก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกนั ้นต้องสืบเสาะและพินิจเกี ่ยวกับ                    
ผู้อุปการะท่ีจะดูแลนักโทษเด็ดขาดระหว่างพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก และสภาพแวดล้อมที่นักโทษ
เด็ดขาดจะกลับไปพักอาศัย เรือนจำ/ทัณฑสถานจะมีหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงไปยังสำนักงาน  
คุมประพฤติในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัย พร้อมแนบแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อย (แบบ ส.๑-๔๖) 
และภายหลังจากสำนักงานคุมประพฤติได้รับคำสั่งแล้ว สำนักงานคุมประพฤตติ้องดำเนินการสืบเสาะและพินิจ 
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ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ ๑ การรับคดี เมื่อสำนักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือให้สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน ให้เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบที่อยู่ของผู้อุปการะว่ามีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติที่รับคดี
หรือไม่ หากมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติที่รับคดีให้ธุรการคดีจัดตั้งสำนวนและเสนอ              
ผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายคดี แต่หากท่ีพักอาศัยของผู้อุปการะไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่
ของสำนักงานคุมประพฤติที่รับคดีให้ธุรการคดีส่งคดีให้กับสำนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในเขตพื้นที่และประสาน
ธุรการคดีของสำนักงานคุมประพฤติดังกล่าวทราบ 

๒) ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด 
๓) นำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและสารบบของสำนักงานคุมประพฤติ 
๔) จัดทำสำนวนคดีสืบเสาะและพินิจพร้อมทั ้งรวบรวมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องเสนอผู ้อำนวยการ

สำนักงานคุมประพฤติหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายคดีให้กับพนักงานคุมประพฤติ 
           ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ                 
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 ๑) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูลของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็น
นักโทษเด็ดขาด (แบบ ส.๑ - ๔๖) ผลการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด ที่อยู่ผู ้เสียหาย (กรณีคดี                  
ที่มีผู้เสียหาย) เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนการสืบเสาะและพินิจ 
 ๒) มีหนังสือเรียกผู้อุปการะมาให้ถ้อยคำเพื่อทราบว่าผู้อุปการะมีความพร้อมและยอมรับอุปการะ                   
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือไม่ 
 ๓) สอบบันทึกถ้อยคำผู้อุปการะพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจ ความเห็นของผู้อุปการะให้เป็นไปตามความสมัครใจ กรณีผู้อุปการะไม่ยินยอมหรือไม่ยอมรับอุปการะ                    
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามสาเหตุหรือเหตุผลพร้อมทั้งบันทึกเป็นหลักฐาน 
 ๔) สอบบันทึกถ้อยคำและความเห็นของผู้เสียหายที่ประสงค์หรือไม่ประสงค์ให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
            ๕) สืบเสาะบ้านและสภาพแวดล้อมของผู ้อุปการะที ่ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจจะพักอาศัยอยู่ด้วย                   
สอบบันทึกความเห็นของผู้นำชุมชน เพื ่อนบ้าน รวมถึงความเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) เกี ่ยวกับ                       
การพิจารณาปล่อยผู้ถูกสืบเสาะและพินิจพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 
 ๖) พนักงานคุมประพฤติอาจมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินการตามข้อ ๓) และ ข้อ ๕)
ยกเว้นการสอบบันทึกความเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ  
 ๗) รวบรวม วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจทั้งหมด 
 ๘) จัดทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นของพนักงานคุมประพฤติส่งไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถาน                           
ที่ขอความร่วมมือ  
5. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 
  กรมคุมประพฤติได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้โดยเป็น
นวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบงานคุมประพฤติในรูปแบบโทษระดับกลาง (Intermediate - Sanction) 
และการคุมความประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive Probation) อันจะนำไปสู ่การส่งเสริมมาตรการทางเลือก                        
แทนการจำคุกและยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามมาตรฐานสากล 
  
 
 



8 
 

 
ผู้ที ่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นอกจากมาตรการสำคัญในการคุมความประพฤติแล้ว การติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จะสร้างความเชื่อมั ่นและมั่นใจให้กับสังคม ในการติดตาม ควบคุมพฤติกรรม  
ของผู้กระทำผิด ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูที่พนักงาน
คุมประพฤติกำหนด ดังนั้น ข้อมูลและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการสืบเสาะและพินิจ  
ผู ้อุปการะ สภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายจิตและอารมณ์ จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสนอ                     
ให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ  
6. วิธีการใช้คู่มือ 

พนักงานคุมประพฤติควรศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
สามารถศึกษาความเป็นมา ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษจำคุก และวิธีการใช้คู่มือ จากบทท่ี 1 และศึกษาขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ จากบทท่ี 2 

อนึ่ง ผู้จัดทำได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานสืบเสาะ
และพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รวบรวมไว้ในภาคผนวกด้วยแล้ว 
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บทที่ ๒ 
การสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 

 
การสืบเสาะและพินิจเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ ซึ่งประกอบไปด้วยการสืบเสาะและ

พินิจจำเลยและการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาด เป็นการกลั่นกรองผู้กระทำผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการ
คุมความประพฤติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของ
ผู้กระทำผิด การสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดเป็นการกลั่นกรองก่อนที่จะอนุมัตินักโทษเด็ดขาดให้ได้รับการพัก
การลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสังคม
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการดำเนินงานจึงต้องมีความชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรฐานงานคุมประพฤติ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการรับคดี เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการรับหนังสือจากเรือนจำและทัณฑสถาน  
ตรวจสอบที่อยู่กับภูมิลำเนาของผู้อุปการะตรงตามพื้นที่ที่สำนักงานคุมประพฤติรับผิดชอบแล้วจึงดำเนินการ             
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน จัดตั้งสำนวนและเสนอผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายคดี 

๒. ขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติดำเนินการ
แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงโดยการสอบปากคำผู้อุปการะ ผู้นำชุมชน หรือเพ่ือนบ้าน เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ 
ความเหมาะสมของผู ้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษ  
โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม 

๓. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน เป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้อุปการะ ผู้เสียหาย เพื่อนบ้าน
หรือผู้นำชุมชน และสภาพแวดล้อมของผู้อุปการะ  ซึ่งได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์และประเมิน            
เพ่ือพิจารณาปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 

๔. ขั้นตอนการจัดทำรายงาน เมื่อพนักงานคุมประพฤติดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องประมวลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากการสอบปากคำและบันทึกถ้อยคำ 
และพยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้อุปการะ ผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชนและเพื่อนบา้น 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้อุปการะ ประกอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดมาวิเคราะห์และประเมินว่าผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสมควรได้รับการพักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจำคุกหรือไม่  

๕. ขั ้นตอนการจัดเก็บสำนวน หลังจากส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติ                   
เจ้าของสำนวน บันทึกเลขที่หนังสือส่งรายงานและวันที่ส่งรายงานฯ ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และจัดเก็บ 
ร่างรายงานสืบเสาะและพินิจ และรายงานสืบเสาะและพินิจไว้ในสำนวนแล้วจึงส่งมอบสำนวนให้เจ้าหน้าที่
ธุรการจัดเก็บ 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิฯ และข้ันตอนการปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เปน็นักโทษเด็ดขาด 

 
 
 

            
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การแสวงหาและรวบรวม
ข้อเท็จจริง 

๓.การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 

๑.การรับคดี 
 

๔.การจัดทำรายงาน 
 

ส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจ 
เรือนจำ/ทณัฑสถาน 

 

5 การจดัเก็บสำนวน 
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๑.๒ จัดทำทะเบียนคด ี
ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลบุคคล/ทะเบียนราษฎร์ 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 

๑.๔. นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
และจัดทำสำนวนคด ี

 

๑.๓. ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด 
   ๑.๓.๑ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ (DXC) 
   ๑.๓.๒ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 

 
 

๑.๕. เสนอสำนวนให้ผู้อำนวยการหรือ             
ผู้ที่ได้รบัมอบหมายพิจารณามอบหมายคดีให้

พนักงานคุมประพฤติดำเนินการ 

๑. ขั้นตอนการรับคดีในส่วนของ
เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

 

  ๑.๑ การรับคดีและตรวจสอบ            
        เขตพื้นที่ผู้อุปการะ 

 - ส่งต่อไปยัง สคป. พืน้ที่ที ่
ผู้อุปการะพักอาศัยให้ถูกต้อง 

- แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ขอ
ความร่วมมือทราบ 

 

๑.๖ พนักงานคุมประพฤติ              
รับคดีและบันทึกข้อมูล 

 

ไม่อยู ่

อยู ่

ไม่ครบ 

ครบ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการรับคดี 

ตรวจสอบเอกสาร 
(หนังสือ ส๑-๔๖) 

ครบ 
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1. การรับคดี 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นตอนการรับคดีในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
    ๑.๑ การรับคดีและตรวจสอบ
เขตพื้นที่ผู้อุปการะ 
 

เมื ่อสำนักงานคุมประพฤติได้ร ับหนังสือขอความร่วมมือให้สืบเสาะและพินิจ 
จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน หรือเร ือนจำทหารให้เจ ้าหน้าที ่ธ ุรการ ตรวจสอบที ่อยู่ 
ของผู้อุปการะว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่สำนักงานรับผิดชอบหรือไม่หากพบว่าเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสำน ั กงานให ้ ดำเน ิ นการจ ั ดทำทะเบ ี ยนคด ี  ตรวจสอบข ้ อม ู ลบ ุ คคล 
และดำเนินการตามขั ้นตอนต่อไป แต่หากผู ้อุปการะไม่อยู ่ในเขตพื้นที ่รับผิดชอบของ
สำนักงานคุมประพฤติ ให้ส่งต่อไปยังสำนักงานคุมประพฤติพื้นที่ที ่ผู้อุปการะพักอาศัย 
ให้ถูกต้องและมีหนังสือแจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือทราบ 

    1.2 จัดทำทะเบียนคดี
ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลบุคคล/
ทะเบียนราษฎร ์

เม ื ่อผ ู ้อ ุปการะมีท ี ่พ ักอาศัยอย ู ่ ในเขตพื ้นที ่ของสำนักงานคุมประพฤติ                           
ให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด ็ดขาด                            
ก่อนปล่อยคุมประพฤติ (ส.๑ – ๔๖ ตอนที่ ๑) หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้ติดตามเอกสาร                  
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือ หากเอกสารครบถ้วน                 
เจ้าหน้าที่ธุรการต้องดำเนินการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ กับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อตรวจสอบข้อมูล
บุคคล แล้วจึงจัดทำทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคล รายละเอียดการดำเนินการ
ปรากฏตามเอกสารวิธ ีการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติกับฐานข้อมูล                   
ทะเบียนราษฎร์ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 

การจัดทำทะเบียนคดี มี ๙ ขั้นตอนดังนี้  
๑) เข้าสู่ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 
๒) ติดตั ้งเครื ่องอ่านบัตรประชาชน (Smartcard Reader) และเข้าสู ่โปรแกรม 

การใช้งานโดยใส่รหัสผ่านของผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
๓) เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติแล้ว ให้เลือกเมนู “คุมประพฤติ” 

จะปรากฏภารกิจให้เลือก “สืบเสาะ” จากนั้น เลือก“เพิ่มทะเบียนสืบเสาะ กรณีพัก/ลดวัน
ต้องโทษจำคุก” 

๔) เมื่อเลือก “เพิ่มทะเบียนสืบเสาะกรณีพัก/ลดวันต้องโทษจำคุก” แล้ว ให้บันทึก
ข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – สกุล ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาด หรือ ชื ่อ – นามสกุล ตามสำนวน แล้ว เลือก “ค้นหา” เพื ่อค้นหาประวัติ                      
การกระทำผิดในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 

๕) เมื่อค้นหาทะเบียนประวัติการกระทำผิดแล้ว หากไม่พบประวัติการกระทำผิด 
ในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จากนั้นให้เพิ่มทะเบียนโดยไม่สำเนาข้อมูล โดยเลือก 
“เพ่ิมทะเบียนโดยไม่สำเนาข้อมูล” 
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1. การรับคดี 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๖) เมื่อเพิ่มทะเบียนโดยไม่สำเนาข้อมูลแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงการเพิ่มทะเบียน     

คดีสืบเสาะและพินิจกรณีพักการลงโทษ จากนั้นให้เพ่ิมทะเบียนคดี ในช่อง “เลขที่ทะเบียนคดี 
(ปี/ลำดับที่) โดยกำหนดเลขที่ทะเบียนคดีและเลือกภารกิจพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 
กรอกข้อมูลเมนูประวัติส่วนตัว ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – สกุล ของผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ตามหนังสือที่ได้รับจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งขอความ
ร่วมมือให้สำนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจทางสังคมของผู้ได้รับการ
พิจารณาพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลนักโทษ
เด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (ส.๑ – ๔๖ ตอนที่ ๑) ให้ถูกต้องครบถ้วน และเลือกตรวจสอบ
ทะเบียนราษฎร์ 

๗) เมื่อกรอกข้อมูลเมนูประวัติส่วนตัว ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – สกุล  
ของผ ู ้ถ ูกส ืบเสาะและพิน ิจที ่ เป ็นน ักโทษเด ็ดขาดแล ้ว จะปรากฏหน้าการค ้นหา                  
ทะเบียนราษฎร์ ให้เลือก “ค้นหา” 

๘) การค้นหาทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูลบุคคล ได้แก่ เลขบัตร
ประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา สัญชาติ และ       
ที่อยู่  

 จากนั ้นให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที ่ ได ้จากแบบบันทึกข ้อมูล                      
นักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (ส.๑ – ๔๖ ตอนที่ ๑) ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
นักโทษเด็ดขาดตามหนังสือที่ได้รับจากเรือนจำ/ทัณฑสถานซึ่งขอความร่วมมือให้สำนักงาน
คุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจทางสังคมของผู้ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจำคุกหรือไม่ หากเป็นบุคคลคนเดียวกันให้สำเนาข้อมูล 

๙) เมื่อสำเนาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ดังกล่าวจะไปปรากฏ 
ในหน้าทะเบียนคดีสืบเสาะและพินิจพักการลงโทษโดยอัตโนมัติซึ ่งเป็นการหลีกเลี่ยง 
การนำเข้าข้อมูลที่ผิดพลาดจากการพิมพ์ 

หมายเหตุ  การตรวจสอบข้อมูลบุคคลเป็นว ิธ ีการที่สามารถสืบค้นข้อมูลบุคคล                        
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง                  
โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ รายละเอียดการดำเนินการปรากฏ
ตามภาคผนวก 3 และระบบศูนย์แลกเปลี ่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) 
รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลบุคคลปรากฏตามภาคผนวก 4 
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1. การรับคด ี

 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
๑.๓ การตรวจสอบประว ัติ              
การกระทำความผิด 

ดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ 
1.๓.๑. ตรวจสอบจากศูนย์แลกเปลี ่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange 
Center : DXC ) เป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด              
เพ่ือยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่เรือนจำ/ทัณฑสถานขอความร่วมมือสืบเสาะและพินิจ        

หมายเหตุ ผู ้มีส ิทธิ ์เข้าใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี ่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม  
(Data Exchange Center : DXC ) มีหน้าที ่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีผู ้ใช้งาน 
(username) และรห ัสผ ่าน (Password) ของตนเองตลอดจนห ้ามใช ้ร ่วมก ับผ ู ้ อ่ืน                                  
รวมทั ้งห้ามทำการเผยแพร่แจกจ่ายทำให้ผู ้อื ่นรู ้รหัสผ่าน (Password) ของตนเองและ                                            
ต ้องร ับผ ิดชอบ ในการใช ้งานระบบศูนย ์แลกเปลี ่ยนข้อม ูลกระบวนการยุต ิธรรม                             
(Data Exchange Center DXC) ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคล 
1.๓.2 ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดจากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 
เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเคยผ่านกระบวนการตามภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเคยผ่านการสืบเสาะและพินิจ                            
การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดหรือการฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาก่อน ให้พิมพ์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ                     
ทุกคดีที่ตรวจพบ แล้วนำใส่ในสำนวนคดีที่จัดตั้งขึ้น  

เจ้าหน้าที่ธุรการต้องบันทึกวันที่ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดและผลการตรวจ
ประวัติการกระทำความผิดว่าพบหรือไม่ แล้วลงข้อมูลที่ปกสำนวน โดยใช้ตรายางเพื่อบันทึก 
ผลคดี ด้านขวาบนของปกโดยมีรายละเอียดว่า พบหรือไม่พบประวัติชื่อผู้ตรวจสอบ และวันที่
ตรวจสอบ ดังภาพตัวอย่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตรวจสอบ DXC 
 พบ       ไม่พบ 
 ตรวจสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 
 พบ       ไม่พบ 
 ตรวจทะเบียนราษฎร์ 
 
ลงช่ือ.................................ผู้ตรวจสอบ 
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1. การรับคด ี

 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
  1.4 นำเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศและจัดทำสำนวนคดี 

เจ้าหน้าที ่ธ ุรการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที ่เกี ่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
จึงดำเนินการโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  
๑.๔.๑ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจาก แบบ ส๑ - ๔๖ ในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ (DOPIS) ในเมนู ประวัติส่วนตัวและคดีสืบเสาะพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจำคุก รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามภาคผนวก ๔ 
๑.๔.๒. จัดทำสำนวนคดีสืบเสาะและพินิจ 

เมื่อนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดสำนวนคดีสืบเสาะ 
และพินิจ ซึ่งประกอบด้วย 

- สั่งพิมพ์ปกหน้าสำนวนจากระบบสารสนเทศ  
- สารบัญ  
- หนังสือขอความร่วมมือจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน  
- แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖

ตอนที่ ๑ - ๔) 
- ผลการตรวจสอบบุคคลจากทะเบียนราษฎรและการตรวจสอบประวัติการกระทำ

ความผิด  
- ปกหลังสำนวน 

   1 . 5  เ สน อส ำ น ว น ใ ห้
ผู ้อำนวยการหรือผู ้ที ่ได ้รับ
มอบหมาย พิจารณามอบหมายคดี
ให ้ พน ั กงานค ุ มประพฤติ
ดำเนินการ 
 
 
 
   ๑.๖ พนักงานคุมประพฤติ 
รับคดีและบันทึกข้อมูล 

เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำสำนวนคดีสืบเสาะและพินิจเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสำนวน
คดีต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณามอบหมาย
คดีให้พนักงานคุมประพฤต ิ

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายคดี 
ตามความสามารถและประสบการณ์ โดยต้องคำนึงถึงความยากง่ายของคดีโดยเฉพาะคดี 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน คดีสำคัญ ๕ ฐานความผิด ได้แก่ ฆ่า พยายามฆ่า ปล้นทรัพย์  
พรากผู้เยาว์ ข่มขืนกระทำชำเรา หรือคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมที่มีผู้เสียหาย คดีที่มี
พฤติการณ์รุนแรง 

เมื ่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบสำนวนคดีจากผู ้อำนวยการสำนักงาน 
คุมประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบข้อมูลว่า
เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติถูกต้องหรือไม่                 
หากไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วางแผนการสืบเสาะ  
- การออกหนังสือนัดหมายผู้อุปการะ 
- การออกหนังสือนัดหมายผู้เสียหาย 
- การแสวงหาข้อเท็จจริงเกีย่วกับสภาพแวดล้อมและ

การสอบถ้อยคำพยานเพื่อนบ้านและหรือผู้นำชุมชน  
- การจัดทำรายงาน  

ตรวจสอบและออกติดตาม 
 

๒.๒. การบันทึกถ้อยคำและรวบรวมพยานหลักฐาน 
        ๑) การสอบปากคำผู้อุปการะ 
        ๒) การสอบปากคำผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 

๒.๑ ตรวจสอบรวบรวมเอกสาร 
ประกอบสำนวน 

และวางแผนการสืบเสาะและพินิจ 
 

 

  
 

๒.๓ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมและบันทึกถ้อยคำ 

เพื่อนบ้านและหรือผู้นำชุมชน 
 

 

มา 

ไม่มา 
นัดหมายผู้อุปการะ              

และผู้เสียหาย                
(ในกรณีที่มีผู้เสียหาย) 
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๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 

 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
๒ .๑  ตรวจสอบรวบรวม
เอกสารประกอบสำนวนและ
วางแผนการส ืบเสาะและ
พินิจ 
 

การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
พนักงานคุมประพฤติต้องดำเนินการ ตรวจสอบ ศึกษา รวบรวมเอกสารประกอบสำนวน
เพิ่มเติมและวางแผนการสืบเสาะและพินิจเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องสำหรับ  
การสรุป วิเคราะห์และประเมินว่าผู้ถูกสืบเสาะที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสมควรได้รับ 
การพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุกหรือไม่ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

ภายหลังจากได้รับมอบหมายสำนวนคดีแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องตรวจสอบ
เอกสารทั้งหมดว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
คุมประพฤติดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและวางแผนการสืบเสาะ
และพินิจ 
๒.๑.๑ ตรวจสอบ ศึกษา เอกสารประกอบ ดังนี้ 
         เมื่อพนักงานคุมประพฤติแสวงหาและรวบรวมเอกสารประกอบสำนวนครบถ้วน
แล้วต้องดำเนินการศึกษาเอกสารดังกล่าว ดังนี้  

๑) การตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด กรณีที ่ธ ุรการตรวจสอบประวัติ  
การกระทำความผิดเบื้องต้น หากพบว่าเคยมีประวัติการกระทำความผิด แต่ยังไม่ทราบ 
ผลคดีที่ชัดเจน พนักงานคุมประพฤติต้องติดตาม ตรวจสอบ ผลคดีให้ชัดเจนและรวบรวม
เป็นหลักฐานไว้ในสำนวนแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเคยผิดเงื ่อนไขการคุมประพฤติ 
หรือผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่พอใจหรือเคยหลบหนีจากสถานที่
ฟื ้นฟูฯ เพื่อให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์การเสนอความเห็นในรายงานโดยจะต้องแนบ
หลักฐานประวัติการกระทำความผิดไปพร้อมกับรายงาน 

 ๒) พนักงานคุมประพฤติต้องศึกษาข้อมูล ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดตามแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.1 – 46) 
ตอนที่ 1 เพื่อตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด โดยนำประเด็นดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลสอบปากคำผู้อุปการะ  
แบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ – ๔๖) ตอนที่ ๑ 
ประกอบด้วย  

(๑) ข้อมูลคด ี
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายคดีนี้และหรือคู่คด ี
(๓) ประวัติภูมิหลัง 
(๔) ประวัติการกระทำความผิด 
(๕) การอบรมในเรือนจำ 
(๖) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาพฤตินิสัย 
(๗) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้อุปการะ 

๓) การรวบรวมข้อมูลของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจากแหล่งอ่ืน
กรณีท่ีจำเป็น เช่น คดีสะเทือนขวัญ คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน ควรตรวจสอบข้อมูลจาก
สื่อต่าง ๆ  คำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุด เพื่อนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งคดี มูลเหตุ
จูงใจ ผลกระทบต่อสังคม ความสำนึกผิด ความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำประกอบกับ
สัดส่วนที่ได้รับการลงโทษแล้ว 
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๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๒.๑.๒ การวางแผนดำเนินการ 

พนักงานคุมประพฤติต้องวางแผนการสืบเสาะและพินิจ เพื ่อบริหารจัดการคดี  
ให้เป็นไปตามขั้นตอนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดและสอดคล้องกับปริมาณคดีที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ดังนี้  

๑) การนัดหมายผู้อุปการะ ควรวางแผนดำเนินการโดยเร็วภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่
วันที่พนักงานคุมประพฤติได้รับคดีและกำหนดวันสอบปากคำและบันทึกข้อมูลโดยเร็ว   

ทั ้งนี ้ ในการดำเนินการนัดหมาย พนักงานคุมประพฤติต้องออกหนังสือเร ียก 
พยานบุคคล (ค.ป.๖) เพื่อนัดหมายผู้อุปการะไปให้ถ้อยคำเกี่ยวกับความยินยอมรับอุปการะ 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่สำนักงานคุมประพฤติฯ หรือศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติก็ได้ แต่หากผู้อุปการะไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติสามารถ
โทรศัพท์นัดหมายผู้อุปการะได้ โดยให้บันทึกการติดต่อนัดหมายไว้ในสำนวนคดี ทั้งที่สามารถ
ติดต่อได้และไม่สามารถติดต่อได้ 

๒) ในกรณีท่ีมีผู้เสียหาย การนัดหมายการสอบปากคำผู้เสียหาย ตามแบบบันทึกข้อมูล
นักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ตอนที่ ๑ ควรวางแผนดำเนินการ
โดยเร็วภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่พนักงานคุมประพฤติได้รับคดี และกำหนดวัน
สอบปากคำและบันทึกข้อมูลโดยเร็วควรกำหนดวันสอบปากคำผู ้เสียหายภายหลังจาก
สอบปากคำผู้อุปการะแล้ว 

กรณีท่ีผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจะกลับไปพักอาศัยในท้องที่เดียวกับ
ผู ้เสียหายให้พนักงานคุมประพฤติติดตามสอบปากคำของผู้เสียหายทุกราย สำหรับกรณี                
ความผิดอาญาสำคัญ 5 ฐานความผิดแม้ผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
จะไม่กลับไปพักอาศัยในท้องที่เดียวกันกับผู้เสียหายพนักงานคุมประพฤติยังคงต้องติดตาม
สอบถามความเห็นของผู ้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวหรือผู ้ได้รับผลกระทบทุกราย 
โดยพนักงานคุมประพฤติสามารถส่งประเด็นให้สำนักงานคุมประพฤติ ซึ ่งผ ู ้ เส ียหาย                               
พักอาศัยอยู่ดำเนินการสอบปากคำแทน 

กรณีท่ีไม่มีข้อมูลผู้เสียหายตามแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ 
(แบบ ส.๑ - ๔๖) ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือหรือผู้อุปการะ 
หรืออาจใช้วิธีการอื่น เช่น ขอความร่วมมือคัดถ่ายชื ่อตัว - ชื่อสกุล ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล
เท่าที่สามารถตรวจสอบได้แล้วให้พนักงานคุมประพฤติรีบนัดหมายผู้เสียหายโดยออกหนังสือ
เรียกพยานบุคคล (คป. ๖) หรือโทรศัพท์นัดหมายในทันทีที่สามารถทำได้ หากพนักงาน                   
คุมประพฤติใช้วิธีโทรศัพท์นัดหมายให้บันทึกการติดต่อนัดหมายใส่ไว้เป็นหลักฐานใน              
สำนวนคดีด้วย แต่หากผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบไม่ไปพบพนักงานคุมประพฤติตามที่ได้
นัดหมายให้ดำเนินการติดตามสอบถามความเห็นผู ้เสียหายในพื้นที ่หากดำเนินการแล้ว                   
ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายและไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้ ให้บันทึกรายละเอียด                   
การดำเนินการเก็บเป็นหลักฐาน 

3) การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการสอบปากคำพยานเพื่อนบ้าน 
และหรือผู้นำชุมชน ควรกำหนดวันภายหลังจากสอบปากคำผู้อุปการะแล้ว  

๔) นำข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมด มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำรายงาน  
๕) การจัดทำรายงานพนักงานคุมประพฤติต้องวางแผนการส่งรายงานล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการก่อนครบระยะเวลาตามกฎหมายหรือระยะเวลาในกรณีที่มี
เหตุพิเศษตามนโยบาย 
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๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 หมายเหตุ   ในกรณีท่ีเป็นคดีสำคัญคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชน กรณีความผิดคดีอาญาสำคัญ  

๕ ฐานความผิดที่มีเสียหาย คือ ฆ่าพยายามฆ่า ปล้นทรัพย์ พรากผู้เยาว์ ข่มขืนกระทำชำเรา 
หรือคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม ที่มีผู้เสียหาย คดีที่มีพฤติการณ์รุนแรง ควรจัดให้มี
การประชุมปรึกษาคดีร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนและพนักงาน 
คุมประพฤติผู ้มีประสบการณ์เพื ่อวางแผนและดำเนินการให้มีความรอบคอบและร ัดกุม 
ในการเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 

๒.๒ การบันทึกถ้อยคำและ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานคุมประพฤติต้องดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและ
ภูมิหลังของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ความพร้อมยอมรับของผู้อุปการะ 
ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษ รวมถึงความเห็นของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เสียหายหรือ                
ฝ่ายผู้เสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน/เพื่อนบ้าน ตลอดจนความเหมาะสมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM ) ระหว่างการพักการลงโทษ/ ลดวันต้องโทษจำคุกโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม ดังนั้น การบันทึกถ้อยคำผู ้อุปการะ ผู้เสียหายหรือฝ่าย
ผู้เสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน/เพ่ือนบ้าน จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลและประเมินว่าผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสมควรได้รับการพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจำคุกหรือไม่ การบันทึกถ้อยคำให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการ  ดังนี้    
๒.๒.1 การสอบปากคำผู้อุปการะ 

พนักงานคุมประพฤติต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
ว่าผู้อุปการะเป็นผู้มีความพร้อมยอมรับการอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดที่ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกด้วยความสมัครใจ และผู้อุปการะ                
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการให้คําแนะนํา ตักเตือน             
มิให้กระทำผิดซ้ำ และช่วยเหลือผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดให้ดําเนินชีวิตได้ 
อย่างปกติสุข การสอบปากคำผู้อุปการะมี ๒ กรณี ดังนี้ 

๑) กรณีที่ผู้อุปการะมาพบ 
     ก่อนที่จะดำเนินการสอบปากคำผู ้อุปการะให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ 

ตัวบุคคลของผู้อุปการะจากบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว
ประชาชน ไม่ต้องสั่งพิมพ์ (ตามนโยบาย zero copy) และให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์สกุล 
(pdf) จากนั้นแจ้งให้ผู้อุปการะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกสืบเสาะ 
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ เงื ่อนไขการคุมความประพฤติที่ผู ้ถูก
สืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ/ 
ลดวันต้องโทษจำคุก โดยมีเงื ่อนไขการคุมความประพฤติ การสงเคราะห์และติดตามผล 
การคุมความประพฤติแล้วจึงสอบปากคำและบันทึกถ้อยคำของผู้อุปการะลงในแบบบันทึก
ข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑-๔๖) ตอนที่ ๒ โดยสอบปากคำให้ได้
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  

- กรณีท่ีผู้อุปการะไม่รับอุปการะพนักงานคุมประพฤติต้องสอบถามเหตุผลการไม่รับ
อุปการะ 

- กรณีที่ผู้อุปการะรับอุปการะพนักงานคุมประพฤติต้องสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
อุปการะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อุปการะ เช่น นิสัยความประพฤติการประกอบอาชีพ ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจ ประวัติการกระทำความผิดที่พักอาศัย สภาพแวดล้อม ลักษณะบ้าน รวมทั้ง
สอบถามเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับลักษณะที ่พักอาศัย แผนที่บ้านตามท่ีผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดวาดไว้ท้ายแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อย ตลอดจนข้อมูล
ด้านอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะ 
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๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 กับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดโดยละเอียดตลอดจนศักยภาพของผู้อุปการะ 

ในการดูแล และมีแผนการประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
และดูแลผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของสังคมและรับรองว่าจะดูแล ตักเตือนให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติเพื่อกลับตนเป็นคนดีเมื่อพบว่าผิดเงื่อนไขหรือ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้อุปการะต้องรายงานให้สำนักงานคุมประพฤติทราบ 

ในกรณีที ่มีเหตุสงสัยเกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของผู ้อุปการะ พนักงาน 
คุมประพฤติอาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมได้ 

กรณีผู้อุปการะไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษ
เด็ดขาด เช่น เป็นญาติของนักโทษเด็ดขาดรายอื่น หรือเป็นเพื่อน เป็นต้น พนักงานคุมประพฤติ
ต้องสอบถามให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเหตุผลในการรับเป็นผู้อุปการะ 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด รวมทั้งสอบถามเหตุผลที่ไม่มีผู ้อุปการะ 
หรือบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่รับ 
เป็นผู้อุปการะ โดยบันทึกไว้ในแบบ ส1 - 46 ตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าจะ
สามารถดูแลผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้หรือไม่ ตลอดจนความสามารถ 
ในการดูแลผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ 
ข้อสังเกต หากพบว่าบิดาหรือมารดาผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดยังมีชีวติอยู่  
แต่ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้เป็นผู้อุปการะ 
พนักงานคุมประพฤติต้องสอบถามถึงความสัมพันธ์ของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดกับอุปการะและเหตุผลที่บิดา/มารดาไม่ได้เป็นผู้อุปการะ 

กรณี องค์กร มูลนิธิ สถานประกอบการ นายจ้าง องค์กรสาธารณประโยชน์ 
รับเป็นผู้อุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องมีคุณสมบัติในการจัดตั้ง
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน และมี
หนังสือรับรองว่าจะให้การช่วยเหลือดูแลระหว่างคุมประพฤติหรือตามที ่พนัก งาน 
คุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด 

กรณีผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นผู้ป่วยจิตเวช พนักงาน 
คุมประพฤติต้องสอบถามผู้อุปการะถึงความพร้อมและศักยภาพของผู้อุปการะในการดูแล 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถาม
ความพร้อมของสัญญาณดาวเทียม (GPS) เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั ้งความสามารถ 
ในการดูแลให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
(EM) ตามเงื ่อนไขการคุมประพฤติ อีกทั้งยังต้องสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู ้ถูกสืบเสาะ 
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
(EM) หรือไม ่

หลังจากสอบปากคำผู้อุปการะแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องให้ผู้อุปการะ
อ่านทบทวนและลงลายมือชื่อรับรองถ้อยคำต่อหน้าพนักงานคุมประพฤติ  
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ข้อสังเกต พนักงานคุมประพฤติต้องแจ้งให้ผู ้อุปการะหรือญาติทราบว่าในการดำเนินการ 
ของพนักงานคุมประพฤติทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดและอำนาจ 
ในการพิจารณาปล่อยคุมประพฤติเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาวินิจฉัย 
การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก กรมราชทัณฑ์ และไม่ควรแจ้งกำหนดวันปล่อย 
คุมประพฤติตามที่ปรากฏในเอกสาร (แบบ ส๑ - ๔๖) เพราะอาจทำให้ผู้อุปการะหรือ
ญาติเข้าใจผิด 

2) กรณีที่ผู้อุปการะไม่มาพบ  
          เมื่อพนักงานคุมประพฤติออกหมายเรียกพยานบุคคล (ค.ป.๖) ให้ผู้อุปการะ 

มาพบแล้ว แต่ผู้อุปการะไม่มาพบ ให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการ ดังนี้ 
                     ๑. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อุปการะและโทรศัพท์ติดตามและนัดหมาย              
ผู้อุปการะมาพบแล้วดำเนินการสอบปากคำและบันทึกถ้อยคำลงในแบบบันทึกข้อมูลนักโทษ
เด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ตอนที่ ๒ 

๒. กรณีไม่มีหมายเลขโทรศัพท์หรือมีหมายเลขโทรศัพท์แต่ไม่สามารถ               
ติดต่อได้ ให้พนักงานคุมประพฤติออกติดตามยังที่พักอาศัยของผู้อุปการะตามแผนที่ที่ปรากฏ 
ในแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาด (ส๑ – ๔๖) อย่างไรก็ตามหากแผนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏ
แผนที่ในแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ให้พนักงาน                                  
คุมประพฤติประสานไปยังผู ้นำชุมชน แต่หากไม่สามารถประสานผู ้นำชุมชนได้ให้รายงาน
ข้อขัดข้องไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือเพ่ือดำเนินการต่อไป 

หากพบผู้อุปการะให้สอบปากคำและบันทึกถ้อยคำลงในแบบบันทึกข้อมูล
นักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ตอนที่ ๒ หากไม่พบผู้อุปการะให้บันทึก                          
ลงในแบบสืบเสาะ 

พนักงานคุมประพฤติอาจออกหนังสือเรียกพยานบุคคล (คป.๖) ฝากไว้กับ
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของผู้อุปการะ กรณีไม่พบผู้ใดอยู่ในบ้านพักอาจฝากไว้กับ
ผู้นำชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน เพ่ือนัดหมายผู้อุปการะไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ 

กรณีผู ้อุปการะซึ ่งผ ู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป ็นนักโทษเด็ดขาดแจ้งไว้  
ไม่สามารถรับอุปการะได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น เช่น เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม แต่มีบุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลใกล้ชิดมีความยินดี รับอุปการะนักโทษเด็ดขาด ให้พนักงานคุมประพฤติ                           
แจ้งผู้อุปการะใหม่ติดต่อนักโทษเด็ดขาดเพื่อแจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยไม่ต้องสอบปากคำ                 
ผู ้อุปการะใหม่ และมีหนังสือรายงานข้อเท็จจริงให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทราบหรือกรณี                    
ผู้อุปการะไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามที่แจ้งไว้ หรือย้ายที่พักอาศัยไปอยู่นอกเขตพื้นที่             
ความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤตินั้น ให้พนักงานคุมประพฤติมีหนังสือรายงาน
ข้อเท็จจริงให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทราบ   
2.๒.๒ การสอบปากคำผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

1) กรณีที่ผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหายมาพบ 
ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบว่าผู้เสียหายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้เสียหาย                 

ในคดีที่สืบเสาะและพินิจหรือไม่ โดยใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน  
โดยไม่ต้องสั ่งพิมพ์(ตามนโยบาย zero copy) จากนั ้นพนักงานคุมประพฤติต้องอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจรวมถึงเหตุผลความจำเป็นในการสอบถามผู้เสียหาย                  
เพ่ือให้ผู้เสียหายเข้าใจและยินยอมให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ  

ในการสอบถามผู้เสียหาย ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้เสียหายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดกับผู้เสียหาย ความรู้สึก
ผลกระทบ และความเห็นของผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการปล่อยตัว 
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 ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา โดยมี

เงื่อนไขการคุมความประพฤติ นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติควรแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยา การชดใช้ค่าเสียหายตลอดจนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) เพื่อประกอบการรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 

แต่หากผู้เสียหายไม่ยินยอมให้ถ้อยคำ ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามถึงเหตุผล
ของผู้เสียหายเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจ 

กรณีผู้เสียหายที่เป็นนิติบุคคลให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้มีอำนาจ 
ทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจ โดยสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดกับผู้เสียหาย ความรู้สึกผลกระทบ และ
ความเห็นของผู้เสียหายเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
ก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา โดยมีเงื ่อนไขการคุมความประพฤติ  นอกจากนี้ 
พนักงานคุมประพฤติควรแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยา การชดใช้
ค่าเสียหายตลอดจนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) เพื่อประกอบ 
การรายงานคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 

กรณีตรวจสอบพบว่าปัจจุบันผู้เสียหายได้ถึงแก่ความตายแล้ว ให้สอบถาม 
จากบุคคลทีไ่ด้รับผลกระทบ เช่นบิดามารดา บุตร คู่สมรส เป็นต้น แต่หากไม่สามารถติดตาม
สอบถามความเห็นบุคคลดังกล่าวได้ ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกเหตุขัดข้องในการติดตาม
เพ่ือรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ  
              ข้อพึงระวัง การสอบถ้อยคำผู้เสียหาย พนักงานคุมประพฤติต้องดำเนินการ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้เสียหาย โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับเพศ 
พนักงานคุมประพฤติต้องสื่อสารให้ผู ้เสียหายเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน  
คุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผู้เสียหายร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ และคำนึงถึง
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายตลอดจนความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้เสียหาย
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ถ้อยคำให้พนักงานคุมประพฤติ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน การเรียกผู้เสียหายควรติดต่อทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) เพื่อชี้แจง  
ให้ผู้เสียหายเข้าใจก่อน 

2) กรณีที่ผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้เสียหายไม่มาพบ 
     เมื่อพนักงานคุมประพฤติออกหมายเรียกพยานบุคคล (ค.ป.๖) ให้ผู ้เสียหาย 

หรือฝ่ายผู้เสียหายมาพบแล้ว แต่ผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้เสียหายไม่มาพบ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดำเนินการ ดังนี้ 
                    ๑. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและโทรศัพท์ติดตามและนัดหมาย
ผู้เสียหายมาพบแล้วดำเนินการสอบปากคำและบันทึกถ้อยคำลงในแบบบันทึกข้อมูลนักโทษ
เด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (แบบ ส.๑ - ๔๖) ตอนที่ ๒ 
                ๒. กรณีไม่มีหมายเลขโทรศัพท์หรือมีหมายเลขโทรศัพท์แต่ไม่สามารถ
ติดต่อได้ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกปัญหาข้อขัดข้องโดยละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูล 
เสนอรายงานปัญหาข้อขัดข้องต่อคณะอนุกรรมการ ฯ  

กรณีที่ผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้เสียหายมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของสำนักงานคุมประพฤติให้พนักงานคุมประพฤติส่งประเด็นขอความร่วมมือไปยัง
สำนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในเขตพื้นที่ของผู้เสียหายดำเนินการสอบถามความเห็นของ
ผู้เสียหายแทน 
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๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
๒.๓ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพแวดล ้อมและบ ันทึ ก
ถ้อยคำเพื่อนบ้านและหรือผู้นำ
ชุมชน 

 

หลังจากพนักงานคุมประพฤติสอบปากคำผู ้อุปการะและผู ้เสียหายแล้วพนักงาน                 
คุมประพฤติต้องออกสืบเสาะบ้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้อุปการะซึ่งผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจะต้องไปพักอาศัยภายหลังได้รับการปล่อยพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจำคุก พร้อมทั้งสอบปากคำผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์               
ในการดำเนินการ ดังนี้ 

1) การสืบเสาะบ้านและสภาพแวดล้อม 
        ให้พนักงานคุมประพฤติออกไปสืบเสาะบ้านและสภาพแวดล้อมของผู้อุปการะ 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้อุปการะ ลักษณะบ้าน กรรมสิทธิ์ 
ในบ้านและที่ดินสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้อุปการะเพื่อนำไป
วิเคราะห์ความเหมาะสมของผ ู ้อ ุปการะในการอุปการะผู ้ถ ูกส ืบเสาะและพินิจ                       
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดรวมทั้งสอบถามความเห็นของผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้านเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะตามข้อ 2) 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการสืบเสาะและพินิจพนักงานคุมประพฤติอาจพิจารณา
มอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินการสอบปากคำผู ้อุปการะ ผู้นำชุมชน 
เพ่ือนบ้านและบันทึกสภาพบ้านแทนได้ 

๒) การสอบปากคำเพื่อนบ้าน/ ผู้นำชุมชน 
          การสอบปากคำเพื ่อนบ้าน/ ผู ้นำชุมชนเกี ่ยวกับความคิดเห็นต่อการพิจารณา                    
ปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก พนักงานคุมประพฤติต้องอธิบาย                             
ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ                                   
ซึ่งการสอบปากคำเพื่อนบ้าน/ผู้นำชุมชน/พนักงานคุมประพฤติต้องสอบปากคำในประเด็น
ดังต่อไปนี้  

1. ความเห็นเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดก่อนครบกำหนดโทษ  
2. นิสัยความประพฤตินักโทษเด็ดขาด  
3. ความพร้อมที่จะรับนักโทษเด็ดขาดกลับเข้าสู่ชุมชน และความปลอดภัยของชุมชน

เมื่อปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด 
๔. ผ ู ้อ ุปการะเป็นบุคคลที ่ม ีความน่าเช ื ่อถ ือและความเหมาะสมในการ

ควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษ ทั ้งในด้าน 
ความประพฤติ เช่น นิสัยความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง ไม่เกี ่ยวข้อง 
กับการกระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์ยุ ่งเกี ่ยวกับสิ ่งผิดกฎหมายและความสามารถ                            
ที่จะควบคุมดูแลว่ากล่าวตักเตือน และช่วยเหลือผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด                      
มิให้กระทำผิดซ้ำและให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เพื ่อประกอบการจัดทำรายงาน 
และความเห็น หากพยาน/ผู้นำชุมชนให้ถ้อยคำว่า บุคคลในครอบครัวของผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและผู้อุปการะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ/มีพฤติกรรม
เสียหาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนักโทษเด็ดขาดได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าว  
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและผู้อุปการะ
อย่างไร 

5. ผู้อุปการะมีการวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตภายหลัง
ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก 

6. ผู้อุปการะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
 
 



24 
 

๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 7. กรณีผ ู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป ็นน ักโทษเด ็ดขาดเป็นผ ู ้ป ่วยจิตเวช 

ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามอาการป่วยทางจิตเวชก่อนผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจ                        
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษจำคุกผู้ที ่ดูแลนักโทษ ซึ่งอาจจะเป็นผู้อุปการะหรือผู้อ่ืน 
รวมทั้งสอบถามความสัมพันธ์ความเกี่ยวพันทางสายโลหิตระหว่างนักโทษและความสัมพันธ์ 
ความเกี่ยวพันทางสายโลหิตผู้อุปการะเป็นญาติใกล้ชิดหรือไม่ มีความสามารถดูแล  
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และรับผิดชอบนำผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรวมถึงสามารถกำกับดูแล 
ให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ 

8. ในคดีที ่มีผู ้เสียหาย ให้สอบถามความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู ้เสียหายกับ                  
ฝ่ายผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดภายหลังจากเกิดเหตุคดีนี ้ ว่ายังมี                
ความขัดแย้งหรือโกรธเคืองกันอีกหรือไม่  

กรณีที่เพื่อนบ้านให้ถ้อยคำเป็นผลร้ายกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามเพื่อนบ้านรายอื่นเพิ่มเติม จนกว่าได้ข้อยุติว่า        
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสมควรได้รับการปล่อยพักการลงโทษ/  
ลดวันต้องโทษจำคุกหรือไม ่ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินและขั้นตอนการจัดทำรายงาน 
  
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การประเมินข้อมูลและแนวทางการเสนอความเห็น 
(วิธีการคุมประพฤติเหมาะสม/วิธีการคุมประพฤติไม่เหมาะสม) 

 

แสวงหาข้อมูล/ 
สอบถ้อยคำพยานเพ่ิมเติม 

 

        ๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ๓.๑.๑  ผู้อุปการะ       
                ๓.๑.๒ ผู้เสียหาย 
                ๓.๑.๓ พยานผู้นำชุมชนและเพื่อนบา้น 
                ๓.๑.๔ สภาพแวดล้อม 
                ๓.๑.๕ ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ 

 
 
 

ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของ

ข้อมูล 

 ๔.๒ เสนอผู้อำนวยการหรือ                       
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบและ
ส่งรายงานไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถาน 

       ๔.๑ การจัดทำรายงาน 
๑. ข้อมูลและความเห็นของผู้อุปการะ 
๒. ความคดิเห็นของผู้เสียหาย ผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้าน  
๓. ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
4. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ 

 

 
 

ไม่ครบ 

ครบ 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
พนักงานคุมประพฤติต้องประมวลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้จากการสอบปากคำและบันทึกข้อมูล
และพยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้อุปการะผู ้เสียหายหรือฝ่ายผู ้เสียหาย ผู้ที ่ได้รับผลกระทบ  
ผู้นำชุมชนและเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้อุปการะ ประกอบข้อเท็จจริง
เกี ่ยวกับผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดนำมาวิเคราะห์ และประเมินว่า 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสมควรได้รับการคุมประพฤติหรือไม่ โดยวิเคราะห์
จากข้อเท็จจริง ดังนี้ 

๓.๑.๑ ผู้อุปการะ 
         ๑) กรณีที่ผู้อุปการะสามารถดูแลได้ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมยอมรับการ

อุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจำคุกด้วยความสมัครใจ และเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและความเหมาะสม
ในการควบคุมดูแลผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
จนกว่าจะพ้นโทษ ให้คำนึงถึงศักยภาพของผู ้อุปการะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
ดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็น
นักโทษเด็ดขาด มีความเก่ียวข้องหรือมีความเกี่ยวพันทางสายโลหิต มีความรักใคร่ห่วงใย 
มีความปรารถนาดีก็จะยินดีที่จะดูแล ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ ว่ากล่าวตักเตือน
ให้ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแก้ไขปรับปรุงตนเอง ให้มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ หรือผู้อุปการะกับผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่มีความเกี ่ยวพันทางสายโลหิตแต่มีความสัมพันธ์อันดี  
ซึ ่งผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดให้ความเคารพ นับถือ และผู ้อุปการะ 
มีความสามารถในการให้คำแนะนำ ตักเตือน มิให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
กระทำผิดซ้ำและช่วยเหลือให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดสามารถดำเนินชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งพิจารณาอายุของผู้อุปการะว่าจะสามารถ
ดูแลว่ากล่าวหรือตักเตือนผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้หรือไม่  

๒. มีความน่าเชื่อถือ มีความประพฤติเหมาะสม นิสัย ความประพฤติไม่ปรากฏ 
ข้อเสียหายร้ายแรง ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

๓. ผู้อุปการะต้องประกอบอาชีพสุจริตเป็นกิจจะลักษณะมีรายได้เพียงพอ
สำหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ มีความพร้อมที่จะอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็น
นักโทษเด็ดขาด 

๔. ม ีท ี ่พ ักอาศัยเป ็นหลักแหล่งแน่นอน สภาพแวดล้อมที ่พ ักอาศัย 
มีความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 

5. มีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผนให้ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดดำเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัว 

กรณี องค์กร มูลนิธิ สถานประกอบการ นายจ้าง รับอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องมีคุณสมบัติในการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ 
และมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน และต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ
เช่นกัน 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๒) กรณีผู้อุปการะไม่อยู่ในวิสัยที่สามารถดูแลได้ ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริง

ดังต่อไปนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้อ ุปการะกับผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป็น                         

นักโทษเด็ดขาด ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิต ไม่เคยรู้จัก                
มาก่อน เช่น มารดาหรือคู ่สมรสของนักโทษเด็ดขาดรายอื ่น หรือมีความเกี ่ยวพัน                
ทางสายโลหิต แต่ความสัมพันธ์ไม่ดี ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ให้
ความเคารพ ไม่เชื่อฟัง ไม่มีความนับถือผู้อุปการะ  

๒. พิจารณาอายุของผู้อุปการะ หากผู้อุปการะอายุมาก หรือชราภาพ 
ก็เป็นอุปสรรคในการดูแล ติดตามพฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด ็ดขาด แต ่หากผ ู ้อ ุปการะอาย ุย ังน ้อยขาดประสบการณ์ในการดำเน ินช ีวิต  
เมื ่อผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดเกิดปัญหาก็ไม่อาจให้คำแนะนำ  
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ หรือหากผู ้อุปการะมีอายุน้อยกว่าผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจ                   
ที ่ เป ็นนักโทษเด็ดขาด เมื ่อผ ู ้อ ุปการะว่ากล ่าวตักเตือนผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจ                      
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดก็อาจไม่เชื่อฟัง โอกาสที่จะหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำก็มีมากกว่า  

๓ . ไม่มีความน่าเชื ่อถือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม นิสัยความประพฤติ                       
ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง มีพฤติการณ์เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด/กระทำผิดกฎหมาย/                           
เคยถูกจับกุมดำเนินคดี 

๔. ผู้อุปการะประกอบอาชีพไมสุ่จริต ไมเ่ป็นกิจจะลักษณะมีรายได้ไม่เพียงพอ
สำหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่มีความพร้อมที ่จะอุปการะผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจ                        
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 

     ๕. มีที ่พักอาศัยไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สภาพแวดล้อมที ่พักอาศัย                      
ไม่มีความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาด เช่น เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ เป็นแหล่งอาชญากรรมร้ายแรง เป็นต้น 

๖. ไมม่ีการเตรียมความพร้อมและไมม่ีการวางแผนให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดดำเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัว 
           ๓.๑.2 ผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคดีที่มีผู้เสียหาย/คดีที่มี 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  

ให ้พน ักงานค ุมประพฤต ินำข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการแสวงหาข ้อเท็จจริง  
และความเห็นของผู้เสียหาย/ฝ่ายผู้เสียหาย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนของผู้เสียหาย  
ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้อุปการะ ซึ่งผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
จะต้องไปพักอาศัยภายหลังได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก  
และผู้เสียหายในคดีอาญาสำคัญ ๕ ฐานความผิด มาเป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์
และประเมิน เช่น  

กรณีผู ้เสียหายได้ร ับการเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ร ู ้ส ึกหวาดกลัวและ
เห็นสมควรใช้วิธีการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก โดยการคุมความประพฤติ 
ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดพนักงานคุมประพฤติอาจนำมาประกอบ                           
การว ิ เคราะห ์ เสนอความเห ็นเพ ื ่อค ุมความประพฤติ ผ ู ้ถ ูกส ืบเสาะและพ ิน ิจท ี ่ เป็น                              
นักโทษเด็ดขาดได้       

กรณีผู้เสียหายยังมีความหวาดกลัว หรือมีความกังวลใจใดๆ และมีความเห็นว่า
ไม่สมควรใช้ว ิธีการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก โดยการคุมความประพฤติ 
ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดพนักงานคุมประพฤติต้องนำมาวิเคราะห์
ประกอบข้อมูลของผู้อุปการะและผู้นำชุมชุนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ของผู้เสียหายและสังคมเป็นหลัก 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 

 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.2 การประเมินข้อมูลและ
แนวทางการเสนอความเห็น 

 

๓..๑.๓ พยานผู้นำชุมชนหรือพยานเพื่อนบ้าน 
                    ให้พนักงานคุมประพฤตินำความเห็นที ่ได ้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง 
มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินว่าผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดควรได้รับ
การปล่อยตัวหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีที ่ผ ู ้นำชุมชนหรือเพื ่อนบ้านมีความเห็นไม่ สมควร 
ใช้ว ิธ ีการคุมความประพฤติต้องวิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบ ประกอบความพร้อม 
ของผู้อุปการะและสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและชุมชน 

๓.๑.4 สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้อุปการะ 
            ให ้พน ักงานค ุมประพฤต ินำข ้อม ูลซ ึ ่ งได ้จากการออกไปส ืบเสาะบ ้านและ

สภาพแวดล้อม มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยว่ามีความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษหรือไม่ อย่างไร  

๓.๑.๕ ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  
         ให้พนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง ได้แก่ 

นิสัยความประพฤติ พฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการ
กระทำความผิด ที ่เคยผิดเงื ่อนไขการคุมประพฤติหรือฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ต ิดยาเสพติด 
ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ควรเสนอความเห็นวิธีการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม 
3.2.1 แนวทางท่ี ๑. การเสนอความเห็นวิธีการคุมความประพฤติเหมาะสม 

 เมื่อพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดผู้อุปการะ ผู้เสียหาย ผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้าน ตลอดจนสภาพแวดล้อม                       
ที่พักอาศัยของผู้อุปการะ เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษให้พนักงาน 
คุมประพฤติพิจารณาข้อเท็จจริง และมีความเห็นว่าวิธ ีการคุมความประพฤติเหมาะสม 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้อุปการะ 
 1.ประกอบอาชีพสุจริตเป็นกิจจะลักษณะ มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัวได้ 
                2. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยมีความเหมาะสม  
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
                 3. มีความน่าเชื่อถือและความประพฤติเหมาะสม นิสัยความประพฤติไม่ปรากฏ                
ข้อเสียหายร้ายแรง ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
                 4. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและยินดี                    
รับเป็นผู้อุปการะ โดยมีความสามารถในการให้คำแนะนำ ตักเตือน มิให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดกระทำผิดซ้ำและช่วยเหลือให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
                 5. มีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผนให้ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป็น              
นักโทษเด็ดขาดดำเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัว 
                 6. กรณีผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นผู้ป่วยจิตเวช ผู้อุปการะ              
ต้องมีความสัมพันธ์เป็นญาติใกล้ชิด และมีความสามารถดูแลนักโทษเด็ดขาด และนำนักโทษ
เด็ดขาดไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ หรือมีการส่งต่อด้านการรักษา และบำบัดฟื้นฟู                
ไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลด้านจิตเวช 
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ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๒) ผู้เสียหาย (คดีที่มีผู้เสียหาย) 

1. ความเห็นของผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความเห็นควรปล่อยตัว
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดก่อนครบตามกำหนดโทษ  

๒. มีการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหาย 
3. กรณีผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจะกลับไปพักอาศัยอยู่ในท้องที่

เดียวกันกับผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่รู้สึกหวาดกลัวและยินยอมให้พักอาศัยอยู่ในท้องที่เดียวกัน 
4. กรณีผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบยังมีความหวาดกลัวหรือมีความกังวลใจ

ใด  ๆต่อการปล่อยตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจำคุกและมีความเห็นว่าไม่สมควรใช้วิธีการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก
โดยการค ุมความประพฤติผ ู ้ถ ูกส ืบเสาะและพิน ิจท ี ่ เป ็นน ักโทษเด ็ดขาดและพนักงาน 
คุมประพฤติได้พิจารณาข้อมูลของผู ้อุปการะและผู ้นำชุมชุนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ของผู้เสียหายและสังคมอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าผู้อุปการะและผู้นำชุมชนมีความสามารถ 
ที่จะควบคุมดูแลผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ให้ไปก่อเหตุกระทบผู้เสียหาย 
หรือกระทำผิดซ้ำหรือถูกจับกุมดำเนินคดีใหม่ได้ 

๓) ผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้าน 
                    1. ความเห็นควรปล่อยตัวผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป ็นนักโทษเด็ดขาด                            
ก่อนครบกำหนดโทษ  
                         2. ม ีความพร ้อมที ่จะร ับผ ู ้ถ ูกส ืบเสาะและพิน ิจท ี ่ เป ็นน ักโทษเด ็ดขาด                                   
กลับเข้าสู่ชุมชนและความปลอดภัยของชุมชนเมื่อปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด 
                   3. กรณีพยานหรือผู้นำชุมชน มีความเห็นว่าไม่สมควรปล่อยตัวผู้ถูกสืบเสาะ 
และพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาด เมื ่อพนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบ                
ประกอบความน ่าเช ื ่อถ ือ ความเหมาะสม ความพร ้อมของผ ู ้อ ุปการะตลอดจน
สภาพแวดล้อมแล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคมและชุมชน  

4) ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
เมื่อพนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์แล้วเห็นว่าลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

มีความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษเด็ดขาดการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด
ก่อนครบกำหนดโทษไม่เป็นอันตรายต่อสังคม 
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ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 5) การเสนอความเห็นและเสนอเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัว (EM) 
     เมื่อพนักงานคุมประพฤติรวบรวมข้อเท็จจริงจากการสืบเสาะและพินิจแล้ว  

ให้พนักงานคุมประพฤตินำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็นในรายงานสืบเสาะและพินิจ 
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) สำหรับกลุ่มผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก ดังนี้  

๑.กรณีผ ู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที ่ เป ็นน ักโทษเด็ดขาดเคยกระทำผิดซ้ำ/ 
เคยผิดเง ื ่อนไขการคุมประพฤติ/ผลการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ต ิดยาเสพติดไม่เป็นที ่พอใจ  
แต่พนักงานคุมประพฤติมีความเห็นว่ายังสามารถใช้วิธีการคุมประพฤติได้ ให้เสนอความเห็น 
ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม 

2.ในกรณีผ ู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจที่ เป ็นนักโทษเด็ดขาดมีพฤติการณ์ 
กระทำผิดในลักษณะที่อุกฉกรรจ์ใช้ความรุนแรง สะเทือนขวัญต่อความรู้สึกของประชาชน 
สังคมยังไม่ยอมรับ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบปากคำผู้เสียหายหรือญาติ
ผู ้เสียหาย ผู ้นำชุมชนหรือเพื ่อนบ้าน ระบุว ่าผู ้ เสียหายหรือญาติผู ้ เส ียหายชุมชน  
ไม่ยินยอมหรือไม่ยอมรับให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้รับการพักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจำคุก เนื ่องจากยังรู ้ส ึกหวาดระแวง หวาดกลัว ไม่ให้อภัย ร ู ้ส ึกถึง                           
ความไม่ปลอดภัยว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้เสียหาย แต่พนักงานคุมประพฤติ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจและมีข้อมูลที่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดยังอยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้ โดยจะต้องใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ควบคู่กับกระบวนการสอดส่องดูแล 

3. ในกรณีที่พบว่าบ้านสภาพแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวยที่จะให้ผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น มีปัญหายาเสพติดรุนแรง มีปัญหา
อาชญากรรม เป็นแหล่งอบายมุข แต่พนักงานคุมประพฤติเห็นว่าผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็น
นักโทษเด็ดขาด ยังอยู ่ในวิส ัยที ่จะใช้ว ิธ ีการคุมความประพฤติได้ ให้เสนอใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)  

ทั้งนี ้ ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาข้อเท็จจริงที ่ไม่ควรเสนอให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ดังนี้ 

ข้อเท็จจริงที่ไม่ควรเสนอในรายงานให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  
๑) ที ่อยู ่อาศัยของผู ้อุปการะที ่ผู ้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 

จะมาพักอาศัยไม่มีความพร้อม เช่น ไม่มีกระแสไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
2) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 

หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเสียหายหรือสูญหายหรือไม่สามารถ
ติดตามสัญญาณได้ เช่น ผู้ประกอบอาชีพประมง พนักงานบนเครื่องบิน เป็นต้น 

๓) สุขภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
เช่น เป็นผู ้ป่วยติดเตียง ร่างกายบาดเจ็บหรือพิการ มีโรคประจำตัวที ่อาจเป็นอันตราย                          
เมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็นโรคติดต่อ หรือเป็นผู้ที่ปรากฏความผิดปกติทางจิต 
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ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๔)  ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาผู้ที่เคยถอดอุปกรณ์ก่อนครบกำหนด เช่น 

อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ให้รอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้อุปการะ เหตุผลและความจำเป็นในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ 

อนึ่ง ระยะเวลาในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู ้ที ่ได้รับการ                    
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัย                      
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกกำหนด 

3.2.2 แนวทางที่ 2 การเสนอความเห็นวิธีการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม 
            เมื่อพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและ

พินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ผู้อุปการะ ผู้เสียหาย ผู้นำชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ที่พักอาศัยของผู้อุปการะไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษ และการปล่อยตัว              
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้เสียหาย
หรือชุมชนหรือสังคม ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาข้อเท็จจริง หากมีองค์ประกอบ                                    
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เสนอความเห็นว่าวิธีการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม 

  1) ผู้อุปการะ 
     1. ผู้อุปการะประกอบอาชีพไม่สุจริต ไม่เป็นกิจจะลักษณะมีรายได้ไม่เพียงพอ

สำหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
          2. ไม่มีที ่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน สภาพแวดล้อมที ่พักอาศัยไม่มี                        

ความเหมาะสม ไม่เอื ้ออำนวยต่อการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็น                      
นักโทษเด็ดขาด  เช่น กรณีผู้อุปการะมีภูมิลำเนาตามที่แจ้งแต่โดยปกติผู้อุปการะต้องไปประกอบ
อาชีพในพื้นที่ห่างไกล เช่น ต่างจังหวัดทำให้ไม่สามารถดูแลและอุปการะผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ                 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้  

หากผู้อุปการะมีที่อยู่ไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาด
ก่อนปล่อย (ส1 – 46) ให้พนักงานคุมประพฤติทำความเห็นแจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
ที่ขอความร่วมมือทราบ 

3. มีความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื ่อถือ หรือมีพฤติการณ์เกี ่ยวข้อง                           
กับยาเสพติดให้โทษ และกระทำผิดกฎหมาย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องใด ๆ กับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็น
นักโทษเด็ดขาด หรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและไม่ยินดีรับเป็นผู้อุปการะ ตลอดจนไม่สามารถ
ให้คำแนะนำ ตักเตือน มิให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดกระทำผิดซ้ำ  หรือ                   
ไม่สามารถช่วยเหลือให้ผู ้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาดสามารถดำเนินชีวิต                   
อย่างปกติสุขได้ 

 5. ไม่มีการเตรียมความพร้อมและไม่มีการวางแผนให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดดำเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัว 

2). ผู้เสียหาย 
                      กรณีที่พบว่าผู้เสียหายรู้สึกหวาดกลัว มีความกังวลใจใดๆ และมีความเห็นว่า
ไม่สมควรปล่อย เมื ่อพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
 ๓) ชุมชน      

 กรณีท่ีผู้นำชุมชนหรือเพ่ือนบ้านมีความเห็นไม่สมควรปล่อยตัว และพนักงาน
คุมประพฤติวิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบประกอบความพร้อมของผู้อุปการะและ
สภาพแวดล้อมแล้วเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคมและชุมชน    

4) ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม    
                    เมื ่อพนักงานคุมประพฤติว ิเคราะห์แล้วเห็นว่าล ักษณะที ่อยู ่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมไม่มีความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ                    
ที ่เป็นนักโทษเด็ดขาด เช่น ในคดีเกี ่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือผู ้ถ ูกสืบเสาะและพินิจ                              
ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดมีประวัติเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ต้องไปอยู่กับผู้อุปการะ ซึ่งมีที่พัก
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดให้โทษรุนแรง เป็นต้น  

๕) ผู้ถูกสืบเสาะและพินจิท่ีเป็นนกัโทษเดด็ขาด 
พบว่าเคยเป็นผู ้ที ่ไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขให้คุมความประพฤติหรือฟื ้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นผู้ที่เคยผิดเงื่อนไขการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวโดยเจตนาทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ
สายรัดเพื่อหลบหนี  

3.2.3 กรณีอื่นๆ เช่น ผู้อุปการะถึงแก่กรรม ผู้อุปการะย้ายที่อยู่ไปแล้วและไม่สามารถ
ติดตามตัวได้ผู้อุปการะไม่ไปพบพนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ พนักงานคุมประพฤติไม่ควร
เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการคุมความประพฤติ ให้จัดทำเป็นรายงาน 
การสรุปข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการอย่างไร พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ใบมรณะบัตร หรือหลักฐานการใช้ย้ายที่อยู่ เป็นต้น 
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4. การจัดทำรายงาน 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
      ๔.๑ การจัดทำรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒  เสนอผ ู ้อำนวยการหรือ                
ผู ้ท ี ่ได ้ร ับมอบหมายพิจารณา
เห็นชอบและส่งรายงานไปยัง
เรือนจำหรือทัณฑสถาน 
 
 

พนักงานคุมประพฤติต ้องตรวจสอบความเรียบร้อยในสำนวนและจัดเร ียงเอกสาร 
พร้อมลงเลขกำกับหน้าเอกสารและบันทึกลงในสารบัญให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดทำรายงาน 
การสืบเสาะและพินิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมด เกี่ยวกับ
ผู ้อุปการะ ผู ้เสียหาย ผู ้นำชุมชนหรือเพื ่อนบ้าน สภาพแวดล้อม รวมทั ้งข้อมูลเกี ่ยวกับ 
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที ่เป็นนักโทษเด็ดขาด วิเคราะห์ และนำมาเสนอความเห็นในรายงาน
สืบเสาะและพินิจ เพื ่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ 
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก พิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัติ
น ักโทษเด็ดขาดให้ได ้ร ับพักการลงโทษหรือลดว ันต ้องโทษจำค ุกก ่อนครบกำหนดโทษ 
ด้วยวิธีการคุมประพฤติ โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนรายงานตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด  
และให้มีสาระสำคัญตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ่ยวกับ 
การสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. 2560 ข้อ 2๑ ดังต่อไปนี้  

๑. ข้อมูลและความเห็นของผู้อุปการะ   
๒. ความคิดเห็นของผู้เสียหาย ผู้นำชุมชน หรือเพ่ือนบ้าน 
๓. ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
๔. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ 
การเขียนรายงานการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทำให้ครบถ้วนทุกข้อ

ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการสืบเสาะและพินิจที่กรมคุมประพฤติกำหนด  
      พนักงานคุมประพฤติต้องดำเนินการสืบเสาะและพินิจพร้อมจัดทำรายงานและ
ความเห็น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กฎหมายกำหนดนับแต่ว ันที ่ส ํานักงาน 
คุมประพฤติได้รับหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะและพินิจ(ส๑ – ๔๖) หรือระยะเวลา 
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษตามนโยบาย 
       พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนนำเสนอร่างรายงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดต่อผู ้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนหรือแก้ไขและส่งพิมพ์ร่างรายงานสืบเสาะและพินิจ
จากนั้นพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนตรวจทานความถูกต้องของรายงานที่จัดพิมพ์แล้ว
เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม แล้วจัดส่งรายงานการ
สืบเสาะและพินิจไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือในชั้น “ลับ” 
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๕.  การจัดเก็บสำนวน 
 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ 
๕. การจัดเก็บสำนวน 
 

๑) หลังจากส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน 
บันทึกเลขที่หนังสือส่งรายงานและวันที่ส่งรายงานฯ ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 

๒) จัดเก็บร่างรายงานสืบเสาะและพินิจ และรายงานสืบเสาะและพินิจไว้ในสำนวนแล้ว             
จึงส่งมอบสำนวนให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเก็บ 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือคณะอนุกรรมการ                 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกอนุมัติให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด
ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ให้ธุรการส่งมอบสำนวนให้พนักงาน                
คุมประพฤติงานควบคุมและสอดส่องผู้รับผิดชอบต่อไป 
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รายชื่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ 

 
ด้านการสืบเสาะและพินิจ  

1. นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 

ที่ปรึกษาคณะทำงาน 

2. นางสุดฤดี  ศรีอรุณ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 

ประธานคณะทำงาน 

3. นางนริศา  ปานสะอาด 
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 

รองประธานคณะทำงาน 

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ คณะทำงาน 
5. ผู้อำนวยการกองอำนวยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะทำงาน 
6. ผู้อำนวยการกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุมประพฤติ คณะทำงาน 
7. นายมานิตย์  แก้วโสพรม 

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 
คณะทำงาน 

8. นายประทักษ์  ประทุมทิพย์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 

คณะทำงาน 

9. นายนพรุจ  ตันมงคล 
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 

คณะทำงาน 

10. หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจและควบคุมและสอดส่อง คณะทำงาน 
11. นางสาวกันฑ์จนา  คิดนุนาม 

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 

12. นายปรัชญา  หนูเจริญ 
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

คณะทำงาน 

13. นางสาวณัฐฏวรรณ  แสงสายฟ้า 
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

คณะทำงาน 

14. นางสาวหทัยรัตน์  แจ่มนาค 
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

คณะทำงาน 

15. นางสาวสมถวิล  สายโพธิ ์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

คณะทำงานและเลขานุการ 

16. ว่าที่ ร.ต.คงกระพัน  ศรีสวัสดิ์ 
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


