


คํานํา

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับมาระยะหน่ึงแล้ว ดังน้ัน กรมคุมประพฤติจึงเห็นสมควร

ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานคุมความประพฤติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด สําหรับให้พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดผลดีแก่การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงาน

คุมประพฤติที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานคุมความประพฤติ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ คู่มือฉบับนี้

ประกอบด้วย ๓ บท ได้แก่ บทที่ ๑ บทนํา กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ และขอบเขตของคู่มือ

รวมทั้งนิยาม หลักการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ และกระบวนการคุมความประพฤติ บทที่ ๒ หลักการ

แนวคิด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ประเภทของ

การคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รบัการปล่อยตัว

ก่อนครบกําหนดต้องปฏิบัติ ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ กลไกและเทคนิคสําคัญท่ีใช้

ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ กิจกรรมท่ีใช้ในการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู และบทที่ ๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้รวบรวม

หนังสือเวียนที่สําคัญและตัวอย่างรายงานการคุมความประพฤติที่เก่ียวข้องไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ และคณะทํางาน

พัฒนามาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู และคณะผู้ตรวจราชการ

กรมคุมประพฤติ ที่ได้ให้ข้อสังเกตที่ได้จากการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ ซ่ึงนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาดฉบับนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษ

เด็ดขาดฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองอํานวยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

กันยายน ๒๕๖4
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ วิธกีารเชือ่มโยงระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ภาคผนวก ๒ วิธีการตรวจสอบประวัติบุคคล
ภาคผนวก ๓ ข้ันตอนเข้าใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิรรม (Data Exchange

Center : DXC)
ภาคผนวก ๔ หนังสือเวียน
๔.๑ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๗๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและสอดส่อง
๔.๒ หนังสือที่ ยธ 0303/ว 251 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เร่ือง การออกหนังสือ
รับรองผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุมความประพฤติ
๔.๓ หนังสือที่ ยธ 0303/ว ๖๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 256๓ เร่ือง แจ้งแนวทาง
การปฏิบัติงานวันลดวันต้องโทษจําคุก กรณีนักโทษเด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด
๔.๔ หนังสือที่ ยธ 0303/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๓ เรื่อง แจ้งแนวทาง
การปฏิบัติงานวันลดวันต้องโทษจําคุก กรณีนักโทษเด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด
๔.๕ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
กรณีตรวจหรือทดสอบแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
มียาเสพติดอยู่ในร่างกาย
๔.๖ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว ๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กําชับแนวทาง
การปฏิบัติ กรณีตรวจหรือทดสอบแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจําคุกมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย
๔.๗ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแบบชี้แจง
เง่ือนไขการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๐/๑ ค.ป.๑๐/๒ ค.ป.๑๐/๓)
แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑) และแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ
๔.๘ หนังสือที่ ยธ 0303/ว๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๖ และผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
๔.๙ หนังสือที่ ยธ 0306/ว697 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เร่ือง แนวทางการดําเนินงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
๔.๑๐ หนังสือที่ ยธ ๐๓๒๗/ว๗๒๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งแนวทางการส่ง - รับ
ประเด็นในงานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
๔.๑๑ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๒๗/ว ๘๑๔ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
จําคุก
๔.๑๒ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๗๙ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแนวทาง
การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
๔.๑๓ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน
การใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ในภารกิจกรมคุมประพฤติ



๔.๑๔ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๑๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติงาน
การคุมประพฤติในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่2019 (COVID - 19)

๔.๑๕ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๕๙๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับรายงานตัว
นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุกทางจอภาพผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

ภาคผนวก ๕ ตัวอย่างรายงานการคุมความประพฤติ
๕.๑ ตัวอย่างรายงานพ้นการคุมความประพฤติ
๕.๒ ตัวอย่างรายงานกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
๕.๓ ตัวอย่างรายงานกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติถึงแก่กรรม

ภาคผนวก ๖ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดตามเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อ
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แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาของคู่มือ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 กําหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก

ในการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดท้ังในชั้นก่อน ระหว่างและหลังการพิจารณาของศาล ทั้งกับผู้กระทําผิด

ท่ีเป็นเด็กและผู้ใหญ่ และภายหลังจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให้โอนกิจการและอํานาจหน้าท่ี

ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติผู้ท่ีได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก

ให้เป็นภารกิจและอํานาจหน้าทีข่องกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545

และจากกรณีดังกล่าวกรมคุมประพฤติจึงต้องรับโอนภารกิจการคุมประพฤติผู้พักการลงโทษและลดวัน

ต้องโทษจําคุกจากกรมราชทัณฑ์ ในขั้นตอนของการสืบเสาะข้อเท็จจริงและการควบคุมและสอดส่อง

ซึ่งได้มีการรับมอบงานมาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2546 กรมคุมประพฤติจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

สืบเสาะข้อเท็จจริงและงานควบคุมและสอดส่องผู้ ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุกข้ึน

เอกสารหมายเลข ๘/๒๕๔๘ และต่อมาได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด

ที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ที่ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก โดยกลุ่มงานควบคุม

และสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑

ซ่ึงใช้ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี

1 เมษายน 2560รวมทั้งมีการประกาศใช้กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ

พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากน้ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์

ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษ

และได้รบัการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจความในพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกอบกับกรมคุมประพฤติได้ประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

จึงเห็นสมควรปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ให้มีความ

สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป

ในการจัดทําคู่มือฉบับนี้ได้ปรับปรุงจากคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด

ท่ีเป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ท่ีได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑

และคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ

พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้นําพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกําหนด
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ประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว

ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ตลอดจนหนังสือเวียน

แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องท่ีออกมาก่อนท่ีมีการจัดทําคู่มือฉบับนี้ มาเป็นหลักในการจัดทํา

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีนักโทษเด็ดขาด ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน

1.3 วิธีการใช้คู่มือ

1.3.1 คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น

นักโทษเด็ดขาด ซึ่งเป็นการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดโดยเฉพาะ

แยกจากกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีการจัดทําคู่มือตามสภาพปัญหาในแต่ละเรื่อง

เพื่อนําไปสู่การแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งเป็นคู่มือการดําเนินการตามโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการ ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาและทําความเข้าใจโดยค้นหาจาก www.probation.go.th > เมนู

เอกสารวิชาการ เลือก คู่มือ และ intranet กรมคุมประพฤติ ในเมนู คู่มือปฏิบัติงาน/โปรแกรมแก้ไข

1.3.๒ การศึกษาความเป็นมาของคู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ วิธีการใช้คู่มือ ขอบเขตของคู่มือ

นิยาม หลักการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ และกระบวนการคุมความประพฤติ สามารถศึกษาได้จาก บทท่ี 1

1.3.๓ การศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด วัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ประเภทของการคุมความประพฤตผู้ิถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด เง่ือนไข

ท่ีนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดต้องปฏิบัติ ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติและ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความ

ประพฤติ กลไกและเทคนิคสําคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ กิจกรรมท่ีใช้ในการคุมความ

ประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู สามารถศึกษาได้จาก บทที่ 2

1.3.๔ การเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษ

เด็ดขาดในบทที่ 3 เน้นการเขียนเน้ือหาให้มีความละเอียด เข้าใจง่าย หากมีเนื้อหาใดที่ต้องมีคําอธิบายหรือ

มีขั้นตอนท่ีแยกออกไปท่ีมีเนื้อหาจํานวนมาก สามารถศึกษาได้จากคู่มือการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ เช่น คู่มือ

การจําแนกผู้ถูกกระทําผิดในงานคุมประพฤติ คู่มือการปฏิบัติงานสําหรบัการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ติดตามตัว

ผู้กระทําผิด เป็นต้น และหากข้อมูลใดยังไม่มีการจัดทําเป็นคู่มือไว้ผู้จัดทําได้อธิบายไว้ในภาคผนวก
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1.3.๕ การปรับปรุงคู่มือครั้งนี้ ได้นําเน้ือหาในหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติ

คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเขียนไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วบางส่วน และมีหนังสือเวียนบางฉบับ

ท่ียังคงใช้บังคับได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผู้จัดทําได้รวบรวมรายชื่อ

หนังสือเวียนที่ยังคงใช้ในการปฏิบัติงานอยู่นํามาใส่ไว้ในภาคผนวก

1.4 ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือนี้ใช้สําหรับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด โดยเฉพาะ

ไม่รวมถึงกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.5 นิยาม

1.5.1 “การคุมความประพฤติ” หมายความว่า การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด ให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้

1.5.2 “การแก้ไขฟ้ืนฟู” หมายความว่า การนํามาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการปรับเปลี่ยน

แก้ไข และเสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ถูก

คุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน

1.5.3 “ผู้อํานวยการ” หมายความวา่ ผูอ้ํานวยการสํานักงานคุมประพฤติในสงักัดกรมคุมประพฤติ

1.5.4 “พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่ในการ

คุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559

1.5.5 “ผู้ถูกคุมความประพฤติ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษหรือ

ลดวันต้องโทษจําคุกที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือคณะอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก กําหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความ

ประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ

1.5.6 “อาสาสมัครคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธิบดีแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ช่วยเหลือ

พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

1.5.7 “เจ้าหน้าที่ธุรการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ

ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรับส่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับสํานวนคดี

1.5.๘ “การสงเคราะห์” หมายความว่า การสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับส่ิงจําเป็นในการ

ดํารงชีพ การบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต การให้ความรู้และการฝึกอบรม ทักษะชีวิต

การประกอบอาชีพตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ท่ีจําเป็นในการดํารงชีพตามสมควร

1.5.๙ “การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหาชนิด

หรือปริมาณยาเสพติดให้โทษในร่างกายของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ อันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ
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1.5.๑๐ “การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์” หมายความว่า งานหรือกิจกรรม

ที่กําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทําให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

หรือค่าจ้าง และงานหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่แสวงหาผลกําไรให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

1.5.๑๑ “หน่วยงานภาคี” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน เอกชนหรือองค์กรอ่ืนที่มีข้อตกลงร่วมกันกับสํานักงานคุมประพฤติให้เป็น

หน่วยงานท่ีจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

1.5.๑๒ “ผู้ควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์” หมายความว่า

พนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนของหน่วยงานภาคีหรือบุคคลท่ีสํานักงานคุมประพฤติมอบหมายให้ทําหน้าท่ี

กํากับดูแลการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.5.๑๓ “แผนการคุมความประพฤติ” หมายความว่า การกําหนดแนวทางการควบคุมและ

สอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

1.5.๑๔ “แผนการแก้ไขฟ้ืนฟู” หมายความว่า การกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อการ

แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ดีข้ึน

1.5.๑๕ “การจําแนก” หมายความว่า การประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษ

เด็ดขาด โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา และสภาพปัญหา ความจําเป็น และ

ความต้องการของผู้กระทําความผิดแต่ละรายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

1.5.๑๖ “ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา” หมายความว่า ความเป็นไปได้ถึง

โอกาสการเกิดปัญหาพฤติกรรมการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิด

1.5.๑๗ “สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ” หมายความว่า ปัญหาที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิด ซ่ึงผู้กระทําความผิดกําลัง

เผชิญอยู่หรือเป็นส่ิงที่มีความสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือเป็นประเด็นปัญหาที่ทําให้ผู้กระทําความผิด

ไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

1.5.๑๘ “การชี้แจงเงื่อนไข” หมายความว่า การท่ีพนักงานคุมประพฤติช้ีแจงเงื่อนไขตามท่ี

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพัก

การลงโทษมีคําสั่งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร ตามแบบ

ที่กรมคุมประพฤติกําหนด พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด

รวมทั้งผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความประพฤติ พร้อมท้ังกําชับให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น เจ้าพนักงานเรือนจํา หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งเจ้าพนักงาน

เรือนจําร้องขอในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด โดยมิต้องมีหมายจับ

และนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนดโทษท่ีเหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก
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1.5.๑๙ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เคร่ืองอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือตําแหน่ง

ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.5.๒๐ “อุปกรณ์อื่นใด” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่น นอกจากสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว

หรือตําแหน่งของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.5.๒๑ “กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในงานคุมประพฤติ” หมายความว่า

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้แสดงความรู้สึกและบอกเล่าผลกระทบที่ได้รับ ผู้กระทําผิดได้แสดง

ความรับผิดชอบและนําไปสู่การท่ีผู้เสียหายได้รับการเยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายตามความต้องการ

1.5.๒๒ “การปฐมนิเทศ” หมายความว่า การท่ีพนักงานคุมประพฤติแจ้งวัตถุประสงค์ของการ

คุมความประพฤติ และวิธีการคุมความประพฤติ บริการที่อาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ แก่ผู้ถูกคุม

ความประพฤติและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจจัดปฐมนิเทศรายบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ได้

1.5.๒๓ “สอดส่อง” หมายความว่า ไปเย่ียมเยียน ติดตาม สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ

ตักเตือน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไข และสามารถปรับปรุงตนเองได้

1.5.๒๔ “การรายงานตัว” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ

ตามเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ ตักเตือน หรือ

ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.5.๒๕ “พ้นการคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข

ที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

การพักการลงโทษกําหนดครบถ้วนและครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ

1.5.๒๖ “การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด

1.6 หลักการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานดังนี้

1.6.1 หลักการยอมรับ หมายถึง การยอมรับว่าผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

มีศักดิ์ศรี มีความต้องการที่แตกต่างกัน และมีความสามารถในตัวเอง
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1.6.2 หลักการในเรื่องปัจเจกบุคคล เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว มีความ

แตกต่างในเรื่องรูปร่าง หน้าตา ลักษณะท่าทาง นิสัยความประพฤติ อารมณ์ ความรู้สึกและความสามารถ ฯลฯ

ดังนั้น ในการช่วยเหลือ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกันไป แม้กระทํา

ความผิดประเภทเดียวกัน

1.6.3 หลักการไม่ตําหนิติเตียน แม้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

พนักงานคุมประพฤติก็ไม่ควรประณามหรือติเตียนการกระทําของเขา เพราะในช่วงชีวิตหน่ึงบุคคลอาจเลือก

ทางเดินหรือประพฤติตนผิดพลาดได้

1.6.4 หลักการตัดสินใจด้วยตนเอง ทุกคนมีสิทธิในการเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตด้วย

ตนเอง พนักงานคุมประพฤติควรเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น ข้อยกเว้นสําหรับหลักการนี้ ได้แก่ กรณีของผู้เยาว์

หรือผู้มีความบกพร่องทางจิต และกรณีท่ีการตัดสินใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

กระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืน

1.6.5 หลักการเก็บรักษาความลับ ผู้มีปัญหาทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เร่ืองราวของตนเอง

เป็นท่ีเปิดเผยล่วงรู้ถึงบุคคลอื่น ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องรักษาความลับของผู้ถูกคุมความ

ประพฤติไม่นําไปเปิดเผย ยกเว้นในกรณีที่เก่ียวกับการปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ

1.6.6 หลักการรู้จักบทบาทของตนเอง พนักงานคุมประพฤติจะต้องระลึกถึงบทบาทของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลา และจะต้องแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมท้ังในฐานะเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้แก้ไข รวมทั้งต้อง

พยายามใช้ความรู้ทักษะเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานคุมความประพฤติบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด

ตลอดจนไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบหรือหวังผลประโยชน์แห่งตน

1.6.7 หลักการมีส่วนร่วม พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้โอกาสและกระตุ้นให้ผู้ถูกคุม

ความประพฤติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาของเขา โดยรับฟังความคิดเห็น

และให้เขารับรู้ถึงแผนการช่วยเหลือในบางส่วน รู้จักคิดแก้ไขปัญหาของตนเอง เพ่ือให้เขาสามารถดําเนินชีวิต

อย่างปกติต่อไปได้เม่ือพ้นจากการคุมความประพฤติแล้ว

1.6.8 หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงานคุมประพฤติจะต้องประสานความร่วมมือกับ

ชุมชน ประชาสังคม องค์กร และสถาบันทางสังคมในชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรทางสังคมมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.7 กระบวนการคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานคุมความประพฤติมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ. 2560 หมวด ๓ )

ขั้นตอนที่ 1 การรับคดี เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งให้คุมความประพฤติผู้ถูกคุม

ความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าท่ีธุรการดําเนินการรับคดี โดยจัดทํา
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ทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลบุคคล ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด จัดทําสํานวนคดีโดยการรวบรวม

เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและสารบบคดีของ

สํานักงานคุมประพฤติ เสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณา

มอบหมายคดีให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ โดยพนักงานคุมประพฤติผู้ได้รับมอบหมายดําเนินการคุม

ความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบ

สารสนเทศให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ข้ันตอนท่ี 2 การชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการ

เบื้องต้น เป็นขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติรวบรวมและตรวจสอบ

ความครบถ้วนของข้อมูลในสํานวนคดี เช่น หนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญ

การปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญ

พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้องในคดี เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษ

เด็ดขาด มาพบพนักงานคุมประพฤติหลังจากเรือนจํา/ทัณฑสถานปล่อยตัวและมีคําสั่งให้คุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีคําส่ังแก่ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ รวมทั้งผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความประพฤติ พร้อมทั้งกําชับให้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น เจ้าพนักงานเรือนจํา หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งเจ้าพนักงาน

เรือนจําร้องขอในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด โดยมิต้องมีหมายจับ

และนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนดโทษที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก และจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุม

ความประพฤติ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ วิธีการคุมความประพฤติ และบริการที่อาจ

ได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ และให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการเบ้ืองต้นแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด ได้แก่ บันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด ตามแบบ

ที่กรมคุมประพฤติกําหนด ซึ่งในการบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องบันทึก

ถ้อยคําให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อนํามาวิเคราะห์และจําแนก รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับตัวผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด เช่น การถ่ายภาพ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวบุคคลหรือ

ดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขและสามารถปรับปรุงตนเองได้ ให้ดําเนินการ

ในขั้นตอนนี้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน

ดําเนินการนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ข้อมูล

เกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติหรือข้อมูลท่ีได้มาจากการดําเนินการเบื้องต้น มาวิเคราะห์และจําแนก

โดยใช้แบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป.๔ ข) เพื่อจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไข

ฟื้นฟูให้สอดคล้องกับผลท่ีได้จากการประเมินในแบบจําแนก พร้อมท้ังกําหนดรายละเอียดของแผนในการ
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนดและรายละเอียดของแผนแก้ไข ตามสภาพปัญหา ความจําเป็น

และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย

เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู เป็นข้ันตอนท่ีพนักงาน

คุมประพฤติดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามที่กําหนดไว้ในแผน

การคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูในข้ันตอนท่ี ๓ โดยจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไข

การคุมความประพฤติ ตลอดจนการดําเนินการออกสอดส่องยังท่ีพักอาศัยหรือสถานที่ทํางานหรือสถานท่ีอื่น

ใดเพื่อเย่ียมเยียน ติดตาม ดูแล และสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นไปตาม

สภาพปัญหาความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย เช่น การให้คําปรึกษา

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม การจัดให้เข้าอบรมความรู้ การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การให้การ

สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้

ข้ันตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล เป็นข้ันตอนที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องตรวจสอบ

การดําเนินงานในแต่ละสํานวนคดี โดยพนักงานคุมประพฤติต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามแผนการคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น

นักโทษเด็ดขาดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีคําสั่งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษ

เด็ดขาดกําหนด กรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นให้พนักงานคุมประพฤติ

พิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในทางท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดได้ เช่น

ลดจํานวนครั้งในการรายงานตัว และให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ

แก้ไขฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา ความจําเป็น

และความต้องการ หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา หากพบว่ามีข้อเท็จจริง

เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินซํ้าและปรับแผนการแก้ไขฟืน้ฟตูามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน เป็นขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติในการประมวลข้อมูล

ในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งในกรณีที่ปฏิบัติตามเง่ือนไข

การคุมความประพฤติมาจัดทําเป็นรายงานและความเห็นการคุมความประพฤติเพื่อเสนอต่อเรือนจํา/ทัณฑสถาน

และกรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ

กรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ แล้วแต่กรณี

ข้อพึงระวัง เน่ืองจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติต้องบริหาร

จัดการคดีและดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ควรปล่อยให้คดีพ้นระยะเวลาการคุมความประพฤติ

กระบวนการดําเนินงานดังกล่าว แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการคุมความประพฤติ
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แผนภูมิท่ี ๑ แสดงกระบวนการคุมความประพฤติ

2. การชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

3. การวิเคราะห์และจัดทําแผน

4. การดําเนินการคุมความประพฤติและ
การแก้ไขฟื้นฟู

การเสนอรายงาน

การคุมความประพฤติต่อเรือนจํา/ทัณฑสถาน

และกองทัณฑปฏบัิติ กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการฯ

5. การติดตามและประเมินผล

6. การจัดทํารายงาน

เรือนจํา/ทัณฑสถาน

มีคําส่ังให้ปล่อยตัวคุมความประพฤติ

๑. การรับคดี
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บทท่ี ๒

หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคมุความประพฤติทีเ่ป็นนกัโทษเด็ดขาด

การพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจําคุก เป็นมาตรการที่กรมราชทัณฑ์นํามาใช้ในการปล่อยตัว

นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจศึกษาอบรม ขยันฝึกวิชาชีพ

และทําความชอบแก่ราชการได้ออกไปสู่ครอบครัวและชุมชนก่อนครบกําหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความ

ประพฤต1ิ

ต่อมาเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดใหก้รมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก

ในการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดท้ังในชั้นก่อน ระหว่างและหลังการพิจารณาของศาล ทั้งกับผู้กระทําผิด

ที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ และภายหลังจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้โอนกิจการและอํานาจหน้าท่ี ตลอดจน

ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก ให้เป็นภารกิจ

และอํานาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545

และจากกรณีดังกล่าวกรมคุมประพฤติจึงต้องรับโอนภารกิจการคุมประพฤติผู้พักการลงโทษและลดวัน

ต้องโทษจําคุก จากกรมราชทัณฑ์ ในขั้นตอนของการสืบเสาะข้อเท็จจริงและการควบคุมและสอดส่อง

ซ่ึงได้มีการรับมอบงานมาตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม 2546 เป็นต้นมา2

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด

การปล่อยคุมความประพฤติผู้ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจําคุก

เป็นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนขั้นตอนภายหลังศาลมีคําพิพากษา ผู้กระทําผิดทั้งสองกลุ่มนี้

เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษในเรือนจําหรือทัณฑสถานมาระยะหนึ่ง และมีความประพฤติดี อยู่ในข่าย

ตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ท่ีจะพิจารณาปล่อยตัวออกมาสู่สังคมภายนอกก่อนครบกําหนดโทษ ภายใต้

เง่ือนไขการคุมความประพฤติ ซ่ึงกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดภายนอกสถานคุมขัง เป็นวิธีการแก้ไข

ฟื้นฟู ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทําผิดแต่ละราย เป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทําผิดกลับไป

1 กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง

ผู้กระทําผิดท่ีเป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก เอกสารหมายเลข 9/2551. (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2551)

หน้า 130.

2 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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กระทําผิดซํ้า และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอก เป็นกําลังสําคัญให้แก่สังคมหน่วยย่อยจนถึง

ประเทศชาติ ดังเช่นสุจริตชนท่ัวไป3

๒.๒ ประเภทของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด

การคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๒.๒.๑ การพักการลงโทษ (Parole) หมายถึง การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจํา/

ทัณฑสถานก่อนครบกําหนดโทษภายใต้เง่ือนไขการคุมความประพฤติ ซ่ึงเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด

โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษเด็ดขาดให้มีความพร้อมท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี

มีอาชีพสุจริต และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีภายหลังพ้นโทษ มาตรการนี้ถือเป็นประโยชน์ที่ให้แก่นักโทษ

เด็ดขาดที่ประพฤติตนดี มีระเบียบวินัยระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน4 ซ่ึงจะกระทําได้เมื่อนักโทษ

เด็ดขาดได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหรือ ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตาม

หมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตท่ีมี

การเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดระยะเวลาอาจได้รับการพักการลงโทษ ซึ่งนักโทษ

เด็ดขาดอาจจะได้รับพิจารณาการพักการลงโทษกรณีปกติ จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษจําคุก

เป็นครั้งแรก เว้นแต่โทษจําคุกในคร้ังก่อนนั้นเป็นความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็น

กรณีที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุพิเศษที่จะพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดมากกว่า

ที่กําหนด ให้เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาให้ความเห็นชอบและ

เสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

ประจําเรือนจํา และได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษอนุมัติ

พักการลงโทษและกําหนดเงื่อนไขพักการลงโทษ ซึ่งนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนครบกําหนดโทษ

ตามหมายศาลในขณะน้ัน ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน

และต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเง่ือนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง หากนักโทษเด็ดขาดไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซ่ึงเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอ

ในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้โดยมิต้องมีหมายจับ และนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนดโทษ

ที่ยังเหลืออยู่โดยมิต้องมีหมายจําคุกอีก คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีอํานาจ

สั่งเพิกถอนการพักการลงโทษ และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้ (มาตรา ๕2 (๗) และมาตรา ๕๓

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 25๖0 ประกอบ หมวด ๖ การพกัการลงโทษ และหมวด ๙ เง่ือนไขท่ีนักโทษ

เด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษต้องปฏิบัติของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษ

เด็ดขาด และเงื่อนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการ

ปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒)

3 เรื่องเดียวกัน. หน้า 130-131.

4 เรื่องเดียวกัน. หน้า 131.
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ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การพักการลงโทษ เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด

และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว

ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๓

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

1) ข้ันตอนการดําเนินการพิจารณาการพักการลงโทษและการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

๑.๑) เกณฑ์การพิจารณาการพักการลงโทษและการปล่อยตัว มีดังนี้

๑.๑.๑) ระยะเวลาการได้รับโทษตามคําพิพากษา

นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้ว5 ดังนี้

(๑) ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตามหมายศาล

ในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าหรือ

(๒) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยน

โทษจําคุกมีกําหนดเวลา

๑.๑.๒) คุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษ

นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษกรณีปกติ จะต้องเป็นนักโทษ

เด็ดขาดซึ่งต้องโทษจําคุกเป็นคร้ังแรก เว้นแต่โทษจําคุกในคร้ังก่อนนั้นเป็นความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ6 โดยนักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายล้างมลทิน ไม่ถือเป็นการต้องโทษ

จําคุกครั้งแรก7

ในกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดซ่ึงอาจได้รับการพักการลงโทษ ดังต่อไปนี้8

(๑) ชั้นเยี่ยม ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษท่ีระบไุว้ในหมายแจง้โทษเด็ดขาด

(๒) ชั้นดีมาก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของกําหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจง้โทษเด็ดขาด

(๓) ชั้นดี ไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของกําหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด

กรณีตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หากมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือกําหนดโทษ

ตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดมีวันลดต้องโทษจําคุกตามมาตรา ๕๒ (๖)

ให้นํามารวมกับระยะเวลาพักการลงโทษตามช้ันของนักโทษเด็ดขาดซ่ึงอาจได้รับการพักการลงโทษดังกล่าว

5 ข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

6 ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

7 ข้อ ๔๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
8 ข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒



- ๑๓ -

หมายเหตุ ในกรณีที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุพิเศษ

ท่ีจะพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดมากกว่าท่ีกําหนดตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดซ่ึงอาจได้รับการพักการลงโทษ

ให้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ9 ได้แก่

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

(เรือนจําโครงสร้างเบา)

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตร “การน้อมนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดําเนินชีวติของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิ เศษโครงการบําบัดและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิ เศษโครงการบําบัดและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์

เพื่อพลังแผ่นดิน)

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ

หรือมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ข้ึนไป

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักโทษ

เด็ดขาดสูงอายุ ท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ข้ึนไป

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สําหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดท่ีมีโทษระยะสั้น

- โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โครงการ“สร้างงาน สร้างอาชีพ

ฝกึทักษะ การทํางานในภาคอุตสาหกรรม”

1.2) กระบวนการและข้ันตอนการพักการลงโทษ ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี1้0

(1) เรือนจําหรือทัณฑสถานสํารวจรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่เข้าข่ายปล่อยตัว

การพักการลงโทษล่วงหน้า แล้วเสนอรายชื่อมายังกรมราชทัณฑ์

(2) ปิดประกาศให้นักโทษเด็ดขาดทราบ เพื่อเตรียมการเรื่องสําเนาคําพิพากษา

ทุกศาล ทุกคดี (นักโทษร้องขอไปเอง หรือญาติไปติดต่อด้วยตนเอง) และแจ้งช่ือผู้อุปการะ พร้อมแนบสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้อุปการะ

9 ข้อ ๔๓ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เรื่องเดียวกัน. หน้า 134.



- ๑๔ -

(3) สัมภาษณ์ประวัตินักโทษเด็ดขาด เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ผู้อุปการะระหว่างคุมความประพฤติ ตลอดจนแผนท่ีทางไปบ้าน (แบบ ส. 1-46 ตอนท่ี 1)

(4) เรือนจําหรือทัณฑสถานส่งหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง มายัง

สํานักงานคุมประพฤติ พร้อมแนบแบบ ส. 1- 46 ตอนท่ี 1

(5) สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงแล้วจัดทํารายงานและ

ความเห็นส่งไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือ

(6) คณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจําเรือนจํา ประชุม

และสรุปผลการพิจารณาเสนอกรมกราชทัณฑ์

(7) คณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองในการพักการลงโทษ ประชุมแล้วสรุปผล

การพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

(๘) กรมราชทัณฑ์แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

วินิจฉัยการพักการลงโทษ ให้เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีขออนุมัติพักการลงโทษและถือปฏิบัติ พร้อมระบุ

เง่ือนไขท่ีผู้พักการลงโทษต้องถือปฏิบัติ

(9) การปล่อยตัวเพื่อคุมความประพฤติ โดยการออกหนังสือสําคัญพักการ

ลงโทษ (แบบ พ.7) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (แบบ พ.๘)

(10) สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติและเมื่อพ้นระยะเวลา

การคุมความประพฤติแล้วต้องจัดทํารายงานส่งโดยกรณีพ้นการคุมประพฤติส่งรายงานไปที่เรือนจําหรือ

ทัณฑสถาน กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานถึงสํานักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ เพื่อกรมราชทัณฑ์

จะได้พิจารณาสั่งเพิกถอนการคุมประพฤติ

๑.๓) คณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษจําคุกประจําเรือนจํา

การพิจารณาการพักการโทษจําคุกและการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดโดยคณะทํางาน

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจําเรือนจําซ่ึงประกอบด้วย11

ผู้บัญชาการเรือนจํา ประธานคณะทํางาน

ผู้แทนกรมการปกครอง คณะทํางาน

ผู้แทนกรมคุมประพฤติ คณะทํางาน

ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ คณะทํางาน

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คณะทํางาน

เจ้าพนักงานเรือนจําซ่ึงผู้บัญชาการเรือนจําแต่งตั้ง คณะทํางาน

เจ้าพนักงานเรือนจําซ่ึงผู้บัญชาการเรือนจําแต่งตั้ง คณะทํางานและเลขานุการ

11 ข้อ ๔๕ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒



- ๑๕ -

ท้ังนี้ คณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการโทษจําคุกประจําเรือนจํา พิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ โดยให้นําเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้มาพิจารณาด้วย12

(๑) พฤติการณ์แห่งคดีท่ีได้กระทําและการกระทําความผิดท่ีได้กระทํามาก่อนแล้ว

(๒) ระยะเวลาการคุมความประพฤติ

(๓) ความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาด

ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษ

(๔) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม

(๕) มีพฤติการณ์ในระหว่างถูกคุมขังจนน่าเชื่อว่าได้กลับตนเป็นคนดี

(๖) ผ่านการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

ทั้งนี้ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษจําคุกประจําเรือนจําดําเนินการ

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาด ซึ่งสมควรได้รับการพักการลงโทษและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

แล้วเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจํา13

๑.๔) การเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์

ให้ผู้บัญชาการเรือนจําเสนอรายช่ือนักโทษเด็ดขาดซ่ึงสมควรได้รับการพักการลงโทษพร้อม

ความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ14ซ่ึงอธิบดีอาจแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณา

กลั่นกรองก่อนเสนอความเห็นก็ได้15 โดยการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองในการพักการโทษอาศัย

อํานาจตามความในข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเง่ือนไขท่ีนักโทษ

เด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

๑.๔.๑) องค์ประกอบ

(๑) รองอธบิดีกรมราชทัณฑ์ ซ่ึงกํากับดูแลกองทัณฑปฏบิัติ ประธานคณะทํางาน

(๒) ผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ คณะทํางาน

(๓) ผู้อํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย คณะทํางาน

(๔) ผู้อํานวยการกองบริการทางการแพทย์ คณะทํางาน

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง คณะทํางาน

12 ข้อ ๔๔ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

13 ข้อ ๔๖ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

14 ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
15 ข้อ ๔๗ วรรคสองของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒



- ๑๖ -

(๖) ผู้อํานวยการกลุ่มงานสง่เสรมิการจําแนกลักษณะผูต้้องขัง คณะทํางาน

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน คณะทํางาน

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะทํางาน

(๘) ผู้อํานวยการกลุ่มงานพักการลงโทษ คณะทํางานและเลขานุการ

๑.๔.๒) อํานาจหน้าท่ี

๑.๔.๒.๑) กลั่นกรองนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทํางานเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยการพักการลงโทษประจําเรือนจํา ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

การพักการลงโทษ

๑.๔.๒.๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ท้ังนี้ ในกรณีที่อธิบดีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

ในการพักการโทษ ให้ทําความเห็นแย้งแล้วส่งเร่ืองกลับไปให้คณะทํางานพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

นับแต่วันที่ผู้บัญชาการเรือนจําได้รับเรื่อง หากไม่สามารถดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยาย

ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๑๕ วัน16

เมื่อคณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองในการพักการโทษพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ทํา

ความเห็นแจ้งอธิบดีทราบ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

พิจารณา17

๑.๕) การพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปล่อยตัวพักการลงโทษ

เม่ืออธิบดีพิจารณาความเห็นของคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองในการพักการโทษและ

เห็นชอบด้วย ให้เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาอนุมัติ

พักการลงโทษ18 ซ่ึงคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๕๒ (๗) มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

๑.๕.๑) องค์ประกอบ

(๑) ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ

(๒) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

(๓) อธิบดีกรมคุมประพฤติ อนุกรรมการ

16 ข้อ ๔๗ วรรคสาม ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
17 ข้อ ๔๗ วรรคส่ี ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการ

พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
18 ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒



- ๑๗ -

(๔) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อนุกรรมการ

(๕) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ

(๖) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ

(๗) เลขาธิการคณะกรรมการ อนุกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๘) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

(๙) ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม อนุกรรมการ

(๑๐) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

(๑๑) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ

(๑๒) ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ

(๑๓) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ

(๑๔) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ

ท่ีกํากับดูแลกองทัณฑปฏิบัติ

(๑๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน อนุกรรมการ

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากประธานอนุกรรมการ

(๑๖) ผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ อนุกรรมการและเลขานุการ

(๑๗) ผู้อํานวยการกลุ่มงานพักการลงโทษ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

กองทัณฑปฏิบัติ

(๑๘) หัวหน้าฝ่ายพักการลงโทษท่ีได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

จากผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติอีกหนึ่งคน

๑.๕.๒) อํานาจหน้าท่ี

ให้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีอํานาจหน้าที่พิจารณา

ให้ความเห็นชอบพักการลงโทษ สั่งเพิกถอนการพักการลงโทษ กําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ (๗) รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

ดังกล่าว

๑.๕.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

การพิจารณาการพักการลงโทษให้กับนักโทษเด็ดขาด ให้นําปัจจัยตามข้อ ๔๔ ดังต่อไปนี้มาพิจารณาด้วย19

(๑) พฤติการณ์แห่งคดีท่ีได้กระทําและการกระทําความผิดท่ีได้กระทํามาก่อนแล้ว

(๒) ระยะเวลาการคุมประพฤติ

19 ข้อ ๔๙ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒



- ๑๘ -

(๓) ความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาด

ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขจนกว่าจะพ้นโทษ

(๔) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม

(๕) มีพฤติการณ์ในระหว่างถูกคุมขังจนน่าเชื่อว่าได้กลับตนเป็นคนดี

(๖) ผ่านการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

ความเห็นของคณะอนุกรรมการให้เป็นที่สุด20

๑.๖) การแจ้งผลการอนุมัติปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษ

เมื่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือรัฐมนตรีอนุมัติพักการ

ลงโทษและให้ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษแล้ว ให้อธิบดีแจ้งผลการอนุมัติ

ให้ผู้บัญชาการเรือนจําทราบ ในการน้ี ให้ผู้บัญชาการเรือนจําออกหนังสือสําคัญให้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้น้ัน

และมีหนังสือแจ้งพนักงานคุมประพฤติและพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในท้องท่ีท่ีนักโทษเด็ดขาด

ซ่ึงได้รับการปล่อยตัวเข้าไปพักอาศัยทราบภายในเวลาอันสมควร โดยนักโทษเด็ดขาดผู้น้ันต้องไปรายงานตัว

ต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องท่ีที่ไปพักอาศัยภายใน ๓ วันนับแต่วันท่ีได้รับการปล่อยตัว21

๒.2.2 การลดวันต้องโทษจําคุก (Good-Time Allowance) หมายถึง การให้ประโยชน์ลดวันต้องโทษ

จําคุกแก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน22 ซึ่งจะกระทําได้

เม่ือได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหรือ ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตามหมาย

ศาลในขณะน้ันแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตท่ีมีการ

เปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดระยะเวลา ซึ่งนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการลดวันต้องโทษ

จําคุก ต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเหลือโทษเท่ากับจํานวนวันท่ีได้รับการสะสมลดวันต้องโทษจําคุกและหากมี

วันลดวันต้องโทษจากการถูกส่งออกไปทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นอกเรือนจํา เมื่อได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกลงเท่าจํานวนวันที่ทํางานให้นํามารวมด้วย นอกจากนี้

ต้องได้รับการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยและนักโทษเด็ดขาดต้องมีผู้อุปการะ โดยได้ผ่านการ

คัดเลือกจากคณะทํางานเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจํา และได้รับการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกพิจารณาอนุมัติให้ปล่อยตัวตามเงื่อนไขท่ี

คณะอนุกรรมการกําหนด ซึ่งนักโทษซึ่งได้รับการปล่อยตัวไปก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน

ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น และต้องปฏิบัติตน

โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงหากนักโทษเด็ดขาดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด

เจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอในกรณีจําเป็น

20 ข้อ ๔๙ วรรคสาม ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

21 ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

22 เรื่องเดียวกัน. หน้า 131.
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มีอํานาจจับนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้โดยมิต้องมีหมายจับ และนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนดโทษที่ยัง

เหลืออยู่โดยมิต้องมีหมายจําคุกอีก คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกมีอํานาจส่ัง

เพิกถอนการลดวันต้องโทษจําคุกและอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕2 (๕) ,

(6) ,(๗) และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 25๖0 ประกอบ หมวด ๔ การลดวันต้องโทษ

จําคุกและการปล่อยตัว หมวด ๕ การลดวันต้องโทษจําคุกลงอีกไม่เกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะหรือทํางาน

อื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจํา และหมวด ๙ เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัว

ก่อนครบกําหนดโทษต้องปฏิบัติ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ

เด็ดขาดซึ่งได้ รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจําคุก เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษ

เด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับ

การปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ วรรคสอง

และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ข้ันตอนการดําเนินการพิจารณาการลดวันต้องโทษจําคุกและการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

๒.๑) เกณฑ์การพิจารณาการลดวันต้องโทษจําคุกและการปล่อยตัว มีดังนี้

๒.๑.๑) ระยะเวลาการได้รับโทษตามคําพิพากษา

กรณีการลดวันต้องโทษจําคุก นักโทษเด็ดขาดซึ่ ง ได้ รับโทษจํา คุก

ตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดมาแล้ว ดังนี้23

(๑) ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตามหมายศาล

ในขณะนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าหรือ

(๒) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในกรณีที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษ

จําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา

ท้ังนี้ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกตามชัน้และจํานวนวัน

ดังต่อไปนี้

(๑) ชั้นเยี่ยม เดือนละ ๕ วัน

(๒) ชั้นดีมาก เดือนละ ๔ วัน

(๓) ชั้นดี เดือนละ ๓ วัน

กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทําผิดวินัยจะไม่ได้รับประโยชน์จากการสะสม

วันลดวันต้องโทษจําคุกตามชั้น เฉพาะเดือนที่กระทําผิดวินัย

23 ข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.๑.๒) คุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุก

นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกท่ีจะได้รับการพิจารณา

ปล่อยตัว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้24

(๑) เป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีข้ึนไป

(๒) เหลือโทษจําคุกเท่ากับจํานวนวันที่ได้รับการสะสมลดวันต้องโทษจําคุก

ตามข้อ ๒.๑.๑ และหากมีวันลดวันต้องโทษจําคุกตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้นํามารวมด้วย

(๓) ได้รับการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยตามที่อธิบดีกําหนด

(๔) มีผู้อุปการะ

(๕) ผ่านการคัดเลือกจากคณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ

จําคุกประจําเรือนจํา

๒.๒) กระบวนการและข้ันตอนการลดวนัต้องโทษจําคุก ประกอบดว้ยข้ันตอนดังต่อไปนี้25

(1) เรือนจําหรือทัณฑสถาน สํารวจรายช่ือนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ปล่อยตัวลดวัน

ต้องโทษจําคุกล่วงหน้า

(2) ปิดประกาศให้นักโทษเด็ดขาดทราบ เพื่อเตรียมการเร่ืองสําเนาคําพิพากษาทุกศาล

ทุกคดี (นักโทษร้องขอไปเอง หรือญาติไปติดต่อด้วยตนเอง) และแจ้งช่ือผู้อุปการะ พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้อุปการะ

(3) สัมภาษณ์ประวัตินักโทษเด็ดขาด เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้อุปการะ

ระหว่างคุมความประพฤติ ตลอดจนแผนท่ีทางไปบ้าน (แบบ ส. 1 - 46 ตอนท่ี 1)

(4) เรือนจําหรือทัณฑสถานส่งหนังสือขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริง มายัง

สํานักงานคุมประพฤติ พร้อมแนบแบบ ส. 1-46 ตอนท่ี 1

(5) สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงแล้วจัดทํารายงานและ

ความเห็นส่งไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือ

(6) คณะทํางานเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจํา ประชุมแล้ว

สรุปผลการประชุมเสนอกรมราชทัณฑ์

(7) คณะทํางานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองลดวันต้องโทษจําคุกประชุมและรวบรวม

ความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ แล้วเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก

(8) กรมราชทัณฑ์แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ลดวันต้องโทษจําคุกให้เรือนจําหรือทัณฑสถานที่ขออนุมัติการลดวันต้องโทษจําคุกและถือปฏิบัติ พร้อมระบุ

เง่ือนไขท่ีผู้ลดวันต้องโทษจําคุกต้องถือปฏิบัติ

24 ข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เรื่องเดียวกัน. หน้า 135-136.
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(9) การปล่อยตัวเพื่อคุมความประพฤติ โดยการออกหนังสือสําคัญปล่อยตัวลดวัน

ต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท. 3)

(10) สํานักงานคุมประพฤติ ดําเนินการคุมความประพฤติและเม่ือพ้นระยะเวลา

การคุมความประพฤติแล้วต้องจัดทํารายงานส่ง โดยในกรณีพ้นการคุมประพฤติส่งรายงานไปที่เรือนจําหรือ

ทัณฑสถาน กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานถึงสํานักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ เพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการเพิกถอนการคุมความประพฤติ

อนึ่ง กรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีผลทําให้นักโทษเด็ดขาดได้โอกาสในการ

พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกเร็วขึ้น แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและผู้มีอํานาจในการอนุมัติ

การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก ยังคงเป็นไปตามขั้นตอนปกติ

๒.๓) คณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจํา

การพิจารณาการลดวันต้องโทษจําคุกและการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดโดยคณะทํางาน

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจําซ่ึงประกอบด้วย26

ผู้บัญชาการเรือนจํา ประธานคณะทํางาน

ผู้แทนกรมการปกครอง คณะทํางาน

ผู้แทนกรมคุมประพฤติ คณะทํางาน

ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ คณะทํางาน

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คณะทํางาน

เจ้าพนักงานเรือนจําซ่ึงผู้บัญชาการเรือนจําแต่งตั้ง คณะทํางาน

เจ้าพนักงานเรือนจําซ่ึงผู้บัญชาการเรือนจําแต่งตั้ง คณะทํางานและเลขานุการ

ท้ังนี้ คณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจํา พิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ การพิจารณาปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดจากการลดวันต้องโทษจําคุก ให้นําเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

มาพิจารณาด้วย27

(๑) ระยะเวลาการคุมความประพฤติ

(๒) ความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาด

ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนกว่าจะพ้นโทษ

(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม

(๔) มีพฤติการณ์ในระหวา่งถูกคุมขังจนน่าเชื่อว่าได้กลับตนเป็นคนดี

26 ข้อ ๒๙ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
27ข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ทั้งนี้ เมื่อคณะทํางานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจําดําเนินการ

ตรวจสอบบัญชีรายช่ือนักโทษเด็ดขาดซึ่งสมควรได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกตามมาตรา ๕๒ (๕) และ

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์28

๒.๔) การเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์

เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รับความเห็นของคณะทํางานเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ

จําคุกประจําเรือนจําแล้ว ให้เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกพิจารณาอนุมัติ

ให้ปล่อยตัว ซึ่งอธิบดีอาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนเสนอความเห็น29 โดยการแต่งต้ัง

คณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองลดวันต้องโทษจําคุก อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๒ วรรคสอง

ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษ

จําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รบัการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

๒.๔.๑) องค์ประกอบ

(๑) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ท่ีกํากับดูแลกองทัณฑปฏบิัติ ประธานคณะทํางาน

(๒) ผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ คณะทํางาน

(๓) ผู้อํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย คณะทํางาน

(๔) ผู้อํานวยการกองบริการทางการแพทย์ คณะทํางาน

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง คณะทํางาน

(๖) ผู้อํานวยการกลุ่มงานสง่เสรมิการจําแนกลักษณะผูต้้องขัง คณะทํางาน

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน คณะทํางาน

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะทํางาน

(๘) ผู้อํานวยการกลุ่มงานลดวันต้องโทษ คณะทํางานและเลขานุการ

๒.๔.๒) อํานาจหน้าท่ี

๒.๔.๒.๑) กลั่นกรองนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทํางานเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกประจําเรือนจํา เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก่อนนําเข้าสู่

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก

๒.๔.๒.๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

28 ข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการ

ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
29 ข้อ ๓๒ วรรคหน่ึงและวรรคสองของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวัน

ต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.๕) การพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก

เม่ืออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รับความเห็นจากคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองลดวัน

ต้องโทษจําคุกแล้ว ให้เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกพิจารณาอนุมัติใหป้ล่อยตัว

ซึ่งคณะคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๕๒ (๕) ดังนี้

๒.๕.๑) องค์ประกอบ

(๑) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานอนุกรรมการ

(๒) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

(๓) ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

(๔) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ

(๕) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ

(๖) ผู้แทนกรมคุมประพฤติ อนุกรรมการ

(๗) ผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ

(๘) ผู้อํานวยการส่วนเลื่อน – ลดชั้น และลดวันต้องโทษ อนุกรรมการ

กองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ และผู้ช่วยเลขานุการ

(๙) หัวหน้าฝ่ายลดวันต้องโทษจําคุกที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

จากผู้อํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ และผู้ช่วยเลขานุการ

กองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์

๒.๕.๒) อํานาจหน้าท่ี

ให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุกแก่นักโทษเด็ดขาด ส่ังเพิกถอนการลดวันต้องโทษ

จําคุก กําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ พิจารณาตรวจสอบว่านักโทษเด็ดขาดได้พยายามหรือได้เดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักรหรือได้ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขหรือไม่

๒.๕.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก

การพิจารณาปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดจากการลดวันต้องโทษจําคุกให้นําเหตุปัจจัยตามข้อ ๒๘ ดังต่อไปนี้

มาพิจารณาด้วย30

(๑) ระยะเวลาการคุมประพฤติ

(๒) ความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมของผู้อุปการะในการควบคุมดูแลนักโทษเด็ดขาด

ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขจนกว่าจะพ้นโทษ

(๓) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม

(๔) มีพฤติการณ์ในระหว่างถูกคุมขังจนน่าเชื่อว่าได้กลับตนเป็นคนดี

30 ข้อ ๓๒ วรรคสามและวรรคสี่ และข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลด

วันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก ให้เป็นที่สุด31

๒.๖) การแจ้งผลการอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก

เม่ือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกอนุมัติให้ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกแล้ว ให้อธิบดีแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้บัญชาการเรือนจําทราบ ในการนี้

ให้ผู้บัญชาการเรือนจําออกหนังสือสําคัญให้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นและมีหนังสือแจ้งพนักงานคุมประพฤติ

ในท้องที่ที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวเข้าไปพักอาศัยทราบภายในเวลาอันสมควร โดยนักโทษ

เด็ดขาดผู้นั้นต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องท่ีที่ไปพักอาศัยภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับ

การปล่อยตัว32

๒.๗) การเตรียมการก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

ก่อนการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดทีไ่ด้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคกุ เรือนจํา/ทณัฑสถาน

บางแห่งจะมีโครงการเตรียมการปล่อยคุมประพฤติ โดยจัดกลุ่มให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักโทษ เพื่อพัฒนา

ทัศนคติ ศีลธรรม จริยธรรม แนะแนวทางในการปรับตัว การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังนั้น

พนักงานคุมประพฤติสามารถประสานงานกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพ่ือขอเข้าร่วมโครงการ หากทางเรือนจํา/

ทัณฑสถานไม่มีโครงการเตรียมการก่อนปล่อยคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติสามารถประสานงาน

กับหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติหรือ ผู้บัญชาการเรือนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน นําอาสาสมัครคุมประพฤติและ

บุคลากรจากหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น วิทยากรจากสํานักงานจัดหางาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ เข้าไปให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่อง

การปฏิบัติตนภายหลังการปล่อยจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ การปรับตัว และ

การขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี33

๒.๓ เง่ือนไขท่ีนักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดต้องปฏิบัติ

นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดต้องปฏิบัติตามหมวด ๙ ของกฎกระทรวง

กําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการ

พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

31 ข้อ ๓๒ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการ

พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

32 ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการ

พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

33 เรื่องเดียวกัน. หน้า 144.
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ข้อ ๗๒ เงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษ

กระทําการ มีดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องท่ี สถานที่ หรือตามเวลาท่ีกําหนด

(2) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนําไปสูก่ารกระทําความผิดอกี

(๓) ห้ามเก่ียวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

ทุกประเภท รวมท้ังอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

(4) ห้ามประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย โดยการเสพสุราหรือเล่นการพนันที่อาจนําไปสู่การกระทํา

ผิดกฎหมายอีก

(5) ห้ามเย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง หรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งถูกคุมขังอยู่

ในเรือนจํา สถานกักขัง สถานกักกัน หรือสถานคุมขังอื่นใด

(6) ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องท่ีจังหวัด เว้นแต่มีธุระสําคัญเป็นคร้ังคราว ให้ขออนุญาต

พนักงานคุมประพฤติ หากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะ ให้ย่ืนคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องท่ี

เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อน

(7) เ ง่ือนไขอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด

ข้อ ๗๓ เง่ือนไขให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษกระทําการ

มีดังต่อไปนี้

(1) รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ

(2) พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้ย่ืนคําร้องต่อพนักงาน

คุมประพฤติในท้องท่ีเดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อน

(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคมุประพฤติ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไข

ฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติ

(4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากมีการฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงาน

ผู้มีหน้าท่ีและอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใด นักโทษเด็ดขาดหรือ

ผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง

(5) ประกอบอาชีพสุจริต หากจะเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งให้

พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกําหนด

ระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

(6) เ ง่ือนไขอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด

ข้อ ๗๔ การกําหนดเงื่อนไขตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๓ จะกําหนดข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ แล้วแต่

ความเหมาะสมแก่ลักษณะของนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษและพฤติการณ์ของ

นักโทษเด็ดขาดผู้นั้น



- ๒๖ -

การดําเนินการตามเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก

หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษอาจกําหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวนักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษก็ได้

๒.๔ ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

หลังจากนักโทษเด็ดขาดได้รับการอนุมัติให้ได้รับการปล่อยตัวคุมความประพฤติพักการลงโทษหรือ

ลดวันต้องโทษจําคุก ในระหว่างการคุมความประพฤติหากผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก

ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ จะมีผลทางกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ดังนี้34

ผลของการปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

ในกรณีที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

จนครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาของการต้องโทษจําคุกที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับ

การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกรายนั้นพ้นจากการคุมความประพฤติไปด้วยดี ก็คือ การพ้นโทษ

จําคุกนั้นเอง ทั้งนี้ หากในระหว่างการคุมความประพฤติได้มีการพระราชทานอภัยโทษผู้ได้รับการพักการ

ลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกที่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณา

พระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษที่ยังเหลือยู่เป็นเหตุให้ระยะเวลาในการคุมความประพฤติน้อยลงหรือ

พระราชทานอภัยโทษให้พ้นจากการคุมความประพฤติก่อนท่ีจะถึงระยะเวลาพ้นโทษ35

ผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

ในกรณีที่ ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความ

ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติจะถูกเพิกถอน

การคุมความประพฤติและถูกนําตัวกลับไปรับโทษจําคุกที่เหลืออยู่ โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับ (ตามมาตรา ๕๓

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๓๔ ข้อ ๕๒ ของกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์

ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษ

และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๒) และหากมีการพระราชทานอภัยโทษก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

การพระราชทานอภัยโทษ

ระยะเวลาของการคุมความประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก

ระยะเวลาของการคุมความประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกนั้น นับตั้งแต่

วันที่ได้รับการปล่อยคุมความประพฤติจนถึงวันพ้นโทษของผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก

แต่ละราย ซ่ึงได้ระบุไว้ในหนังสือสําคัญปล่อยตัวคุมความประพฤติ36

34 เรื่องเดียวกัน. หน้า 142.

35 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

36 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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๒.๕ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็น

นักโทษเด็ดขาด

ประกอบด้วยกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑) พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๔ และหมวดท่ี ๒ อํานาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรา ๑๔ – มาตรา ๒๒

หมวด ๓ การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และการทํางานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ มาตรา ๒๕ – มาตรา ๒๙

หมวด ๕ การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาตรา ๓๖ – มาตรา ๓๙

หมวด ๖ การสงเคราะห์ มาตรา ๔๐ – มาตรา ๔๓

หมวด ๗ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน มาตรา ๔๔ และ มาตรา ๔๕

หมวด ๘ บทกําหนดโทษ มาตรา ๔๖

๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓ ประโยชน์ของผู้ต้องขัง มาตรา ๕๒ (๕) , (๖) และ (๗) และมาตรา ๕๓

๓) กฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน

ต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๔ การลดวันต้องโทษจําคุกและการปล่อยตัว ข้อ ๓๓ และ ข้อ ๓๔

หมวด ๖ การพักการลงโทษ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ และ ข้อ ๕๒

หมวด ๙ เง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษต้องปฏบิัติ ข้อ ๗๒

ข้อ ๗๓ และ ข้อ ๗๔

๔) กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความ

ประพฤติตามเงื่อนไขท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๓ และหมวดท่ัวไป หลักเกณฑ์การคุมความประพฤติ ข้อ ๕ (๓)

หมวด ๓ ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด

ส่วนที่ ๑ การรับคดี ข้อ ๕๓ - ข้อ ๕๕

ส่วนท่ี ๒ การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบื้องต้น

ข้อ ๕๖ – ข้อ ๖๐

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน ข้อ ๖๑

ส่วนที่ ๔ การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู ข้อ ๖๒ – ข้อ ๖๙

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๗๐ และ ข้อ ๗๑

ส่วนที่ ๖ การจัดทํารายงาน ข้อ ๗๒ และ ข้อ ๗๓

หมวดท่ี ๔ การส่งเสริมและสนับสนุน ข้อ ๗๔ และ ข้อ ๗๕
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๖) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

และบทบาทของภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔

ลักษณะ ๑ บทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

หมวด ๑ บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ข้อ ๖

หมวด ๒ วิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

ส่วนที่ ๑ สอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟู สงเคราะห์ผู้กระทําผิด ข้อ ๗ – ข้อ ๑๓

ส่วนที่ ๒ การติดตาม เยี่ยมเยียน และการสงเคราะห์ผูก้ระทําผิดภายหลงัปล่อย ข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๗

ส่วนที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ข้อ ๒๑

ส่วนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ข้อ ๒๒

ลักษณะ ๓ การกํากับดูแลอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน ข้อ ๒๕

๗) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘) ประกาศกระทรวงยุติธรรมเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าผู้รับ

การตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๙) ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ

ผู้ถูกคุมความประพฤติ และบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓

หมวด ๑ บททั่วไปข้อ ๕ และข้อ ๖

หมวด ๓ การจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ ข้อ ๑๐ – ข้อ ๑๓

หมวด ๔ การบริหารจัดการและการกํากับติดตาม ข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๕

๑๐) ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับแผนการคุมความ

ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑) ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทํางานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒) ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเพื่อสร้างความ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๖ มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงาน

คุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ ดังนี้37

1) พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ สิทธิและหน้าท่ีในระหว่างการ

คุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับทราบ

37 กองอํานวยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นผู้ใหญ่. (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2564) หน้า 32-33.
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2) พนักงานคุมประพฤติต้องบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของผู้ถูกคุมความประพฤติ

สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลร้าย การชดใช้ค่าเสียหาย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สภาพปัญหาและความต้องการ

3) พนักงานคุมประพฤติต้องประเมินจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กรมคุมประพฤติ

กําหนด โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซํ้า และสภาพปัญหาความจําเป็นโดยทันที

หลังจากที่สอบปากคําเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว

4) พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทําแผนการคุมความประพฤติและกํากับดูแลให้เป็นไปตามเง่ือนไขการ

คุมความประพฤติท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจกําหนดไว้

5) พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูและกํากับดูแลให้สอดคล้องกับผลการจําแนก

สภาพปัญหา ความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยในการจัดทําแผนดังกล่าวพนักงาน

คุมประพฤติจะต้องให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย

6) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู และช่วยเหลือ

สงเคราะห์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ รวมทั้งส่งต่อไปยัง

หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติควรดําเนินการโดยผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ หรือดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของบุคคลดังกล่าว

7) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือสนับสนุน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการแก้ไข

ฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ

8) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่บริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพ

9) พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การเยี่ยมเยียน การให้คําแนะนํา

การชดใช้ความเสียหาย และการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามสมควร

10) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดเม่ือผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มา

รับทราบการชี้แจงเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการตรวจสอบ

ติดตาม หรือเตือน ภายในระยะเวลาท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

11) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดทํารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติตามรูปแบบ

และระยะเวลาที่กรมคุมประพฤติกําหนด

12) พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมและให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ในการดํารงชีวิตภายหลังจากการพ้นการคุมความประพฤติ

นอกจากน้ี ในการดําเนินการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติควรศึกษามาตรฐานงาน

คุมประพฤติ ด้านอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานด้วย เช่น ด้านการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

ด้านการสงเคราะห์ ด้านการติดตามในชุมชน ด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้านการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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๒.๗ กลไกและเทคนิคสําคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ในการดําเนินงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติขั้นแรก

พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพราะเป็นการสร้างความประทับใจในเชิงบวกตั้งแต่แรกพบ

และตลอดระยะเวลาการคุมความประพฤติ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับรู้ถึงความเป็นมิตร ไว้วางใจในตัว

พนักงานคุมประพฤติ และให้ความร่วมมือต่อการการคุมความประพฤติด้วยดี ซ่ึงมีกลไกและเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ

๒.๗.๑ กลไกการควบคุมพฤติกรรม

หมายถึง กระบวนการควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้กระทําผิดท่ีถูกศาลส่ังให้คุมความประพฤติไว้

โดยอาศัยกระบวนการควบคุมทางสังคม (social control) ในการควบคุมให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไข

การคุมความประพฤติ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติการะเบียบและกฎหมาย ไม่กระทําผิดซ้ําข้ึนใหม่ และมี

พฤติกรรมที่พึงปรารถนาตามบรรทดัฐานของสังคมโดยอาศัยรูปแบบวิธีการ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (1) การควบคุม

ทางสังคมด้วยระบบกฎหมายและการบริหารงาน/จัดระเบียบ และ (2) การควบคุมทางสังคมผ่านระบบ

วัฒนธรรมและกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งการจะให้การควบคุมทางสังคมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย

ในระดับเข้มงวดกวดขันหรือผ่อนปรนเพียงใดน้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซํ้า

ท่ีได้จากการจําแนกผู้กระทําผิดแต่ละรายนั้น โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐานอยู่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงกว่าต้อง

ได้รับการควบคุมดูแลที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าผู้ท่ีความเสี่ยงในระดับท่ีต่ํากว่า38

กลไกควบคุมพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติแบ่งออกเป็น 2 กลไก ดังนี้

1) การควบคุมพฤติกรรมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านกฎหมาย

การควบคุมพฤติกรรมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้วยข้อกําหนดทางกฎหมายในระบบงาน

คุมความประพฤติ คือ การแสดงบทบาทในการ “บังคับใช้กฎหมาย (law enforcement)” ของพนักงาน

คุมประพฤติ โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลให้ผู้กระทําความผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

การคุมความประพฤติต่าง ๆ ที่ศาลกําหนดให้ผู้กระทําความผิดต้องประพฤติปฏิบัติและการควบคุมทางสังคม

ผ่านอํานาจหน้าท่ีในการติดตามสอดส่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้กระทําความผิด

หากผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่าฝืนเง่ือนไขหรือกระทําความผิดข้ึนใหม่ ผู้ถูกคุมความประพฤติจะถูกดําเนินการ

ตามกฎหมาย โดยศาลจะกําหนดโทษหรือนําโทษท่ีรอการลงโทษไว้มาลงโทษ สําหรับกรณีพักการลงโทษ

หรือลดวันต้องโทษจําคุกให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุมตัวส่งคืนเรือนจําเพ่ือรับโทษ

ท่ีเหลืออยู่39

38 ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล และคณะ การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุม

ความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤต.ิ (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2561) หน้า 175.

39 เรื่องเดียวกัน. หน้า 41.
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การควบคุมพฤติกรรมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติสามารถ

แสดงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายที่ให้อํานาจโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

ลักษณะท่ี 1 การควบคุมดูแลให้ผู้กระทําความผิดให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

ต่าง ๆ ที่ศาลกําหนดให้ผู้กระทําความผิดต้องประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การควบคุมดูแลให้ผู้กระทําความผิด

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติในการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามกําหนดเพื่อให้พนักงาน

คุมประพฤติทราบถึงข้อมูลพฤติการณ์ความเป็นไปความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของผู้กระทําความผิดและ

ให้การปรึกษาแนะนําว่ากล่าวตักเตือนในเร่ืองความประพฤติของผู้กระทําความผิดหรือควบคุมดูแลให้ผู้กระทํา

ความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติในเรื่องการให้ทํางาน/ประกอบอาชีพอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

การละเว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักนําไปสู่การกระทําผิดซํ้า หรือการควบคุมดูแลให้เข้ารับการ

บําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดหรือแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติที่เป็นปัญหาอื่น ๆ เป็นต้น40

ลักษณะท่ี 2 การควบคุมทางสังคมผ่านอํานาจหน้าที่ในการติดตามสอดส่องและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้กระทําความผิด เพื่อประเมินและควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทําความผิด

ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลในการป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดกระทําผิดกฎหมายซ้ํา และหาก

ปรากฏว่าผู้กระทําความผิดประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือมี

พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางร้าย พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้อํานาจหน้าที่ในการควบคุมทางสังคม

กับผู้กระทําความผิดด้วยการว่ากล่าวตักเตือนหรืออาจใช้อํานาจในการลงโทษได้สูงสุดหรือการรายงานต่อศาล

หรือผู้มีอํานาจสั่งคุมความประพฤติเพื่อให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการคุมความประพฤต4ิ1

2) การควบคุมพฤติกรรมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคม

การควบคุมทางสังคมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคม คือ การแก้ไขฟื้นฟูบําบัด

ผู้กระทําความผิดที่ไม่ใช่อาชญากร โดยนิสัยให้เกิดการปรับเปลี่ยนและเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

ให้อยู่ในบรรทัดฐานของสังคม โดยพนักงานคุมประพฤติจะคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ

โดยใช้หลักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดควบคู่กันไป42

นอกจากนี้ การควบคุมทางสังคมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคมยัง หมายถึง

การปฏิบัติงานผ่านทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทําความผิด

ด้วยกลไกทางจิตวิทยาของการให้การเสริมแรง (reinforcement) และการลงโทษ (punishment) ด้วยรูปแบบต่าง ๆ

ในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้กระทําความผิด ทั้งท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรง

ในการรายงานตัวและปฏิสัมพันธ์โดยอ้อมผ่านกิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือกํากับควบคุมให้

ผู้กระทําความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดกระทําผิดซํ้า

40 เรื่องเดียวกัน. หน้า 42.

41 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

42 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่

พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา

การควบคุมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมประพฤติ ต้องเริ่มจากการพัฒนา

ระบบ/กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด/แนวทางการทํางาน

โดยให้ความสําคัญกับหลักการ 4 อย่าง ได้แก่43

(1) การตอบสนองต่อการกระทําผิด คือ การลงโทษแก่ผู้ท่ีกระทําผิดเงื่อนไขและให้รางวัลแก่ผู้ถูกคุม

ประพฤติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่น พร้อมทั้ง สามารถให้ความ

ช่วยเหลือบุคคลอื่นสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางในการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย

เพื่อกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการยับยั้งพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย

(2) การสํารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการกระทําผิด คือการสํารวจและวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริง

ที่นําไปสู่การตัดสินใจกระทําผิด โดยการใช้วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เช่น การใช้ประโยคคําถาม

ตามหลัก 5 WH (What Who Where When Why) การให้เล่าเรื่อง การเขียนบันทึก การศึกษาสภาพ

ภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบบไม่เป็นทางการ มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ทําให้ผู้กระทํา

ความผิดเกิดความไว้วางใจและกล้าท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างไม่ปิดบัง และในที่สุดจะทําให้

พนักงานคุมประพฤติสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงในการกระทําผิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง

(3) การทํางานกับผู้ถูกคุมประพฤติรายบุคคล คือ พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างเสริมทักษะ

ทางสังคมทักษะการควบคุมตนเอง เพื่อให้พร้อมต่อการรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยงต้องมีทักษะในการพูดคุยกับ

ผู้ถูกคุมประพฤติในระดับท่ีสามารถเข้าใจถึงระดับความคิดค่านิยมความเช่ือของผู้ถูกคุมประพฤติและสามารถ

ท่ีจะดึงจุดเด่นของผู้ถูกคมุความประพฤติออกมาขัดเกลาและพัฒนาในดียิ่งข้ึน

(4) การเสริมทักษะการใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม คือการปรับทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

การจับกุมสิทธิท่ีพึงกระทําการให้ความร่วมมือความเข้าใจการดําเนินงานของศาล อีกท้ังวิถีชีวิตของผู้ต้องขัง

ในเรือนจําเพื่อเป็นการทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบด้านเข้าใจบริบทต่าง ๆ

ของสังคมท่ีตนจําเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพือ่ใหทุ้กคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ดังน้ัน การควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดในระบบงานคุมความประพฤติที่อาศัยการควบคุม

ทางสังคมด้วยกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่พึง

ปรารถนาและอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีน้ี พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การให้

การเสริมแรงและการลงโทษกับการกระทําหรือพฤติกรรมและนิสัยความประพฤติต่าง ๆ ของผู้กระทําความผิด

ด้วยการให้ “ส่ิงเสริมแรง” กับการกระทําหรือพฤติกรรมและนิสัยความประพฤติที่เหมาะสมและให้การ

“ลงโทษ” กับการกระทําหรือพฤติกรรมและนิสัยความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึง

43 เรื่องเดียวกัน. หน้า 43-44.
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ปรารถนา และอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาหรืออาจนําไปสู่

การกระทําท่ีผิดกฎหมายได้ในอนาคตควบคู่กันไป44

การให้การเสริมแรงเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่พึงปรารถนา รวมทั้ง เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนามากข้ึนและรักษาให้พฤติกรรมเหล่านั้นดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น พนักงานคุมประพฤติอาจเลือกใช้

“สิ่งเสริมแรง” สําหรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาต่าง ๆ ของผู้กระทําความผิดในลักษณะของการเสริมแรง

ทางบวก ด้วยการชมเชยยกย่อง ให้การยอมรับสนับสนุน รวมท้ังการแสดงปฏิสัมพันธ์ในทางท่ีดีต่าง ๆ

กับผู้กระทําความผิด เม่ือผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทาง

ที่พึงปรารถนา ในขณะท่ีพนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การเสริมแรงทางลบด้วยการลดความเคร่งครัด

ลดความเข้มงวดกวดขันหรือลดทอนผ่อนปรนเง่ือนไขข้อบังคับในการประพฤติปฏิบัติตนต่าง ๆ ของผู้กระทํา

ความผิดลง รวมไปถึงการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ผ่อนคลายขึ้นเม่ือผู้กระทํา

ความผิดมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาหรือเปล่ียนแปลงจากที่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาไปในทางที่พึง

ปรารถนามากขึ้นและอาจให้การเสริมแรงทางลบมากสุดด้วยการเสนอขอให้พ้นการคุมความประพฤติ

เน่ืองจากผู้กระทําความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติของตนเองจนเป็นที่เชื่อม่ันได้ว่าไม่มีความจํา

เป็นต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติอีกต่อไป เป็นต้น45

ในทํานองเดียวกันพนักงานคุมประพฤติสามารถเลือกใช้ “การลงโทษ” สําหรับพฤติกรรมที่ไม่พึง

ปรารถนาของผู้กระทําความผิด เพื่อให้พฤติกรรมเหล่านั้นลดลงหรือหมดไปได้โดยใช้การลงโทษทางบวก

ด้วยการว่ากล่าว ตักเตือน ตําหนิ รวมท้ังการแสดงปฏิสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดในทางท่ีเคร่งครัดจริงจัง

หรือติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน เมื่อผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ปรารถนา ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความ

ประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การลงโทษทางลบด้วยการลดสิทธิประโยชน์ลดความ

สะดวกสบายด้วยการเพ่ิมความเคร่งครัด เพ่ิมความเข้มงวด รวมไปถึงการให้ลงโทษมากขึ้นถึงขั้นการ

ขอเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือมากสุดด้วยการเสนอขอยกเลิกเพิกถอนการคุมความประพฤติ

เน่ืองจากผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมท่ีเสียหายร้ายแรงจนไม่อาจแก้ไขฟื้นฟูด้วยวิธีการคุมความประพฤติ

ให้ได้ผลดีได้อีกต่อไป เป็นต้น46

อย่างไรก็ตาม การให้การเสริมแรงและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมให้ได้ผล

อย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ผู้กระทําความผิดประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือ

มีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่พึงปรารถนา จนกระทั่งมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะนําไปสู่

การกระทําผิดซํ้าข้ึนใหม่นั้น จําเป็นต้องมีการดําเนินการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นแบบแผนเดียวกัน

โดยต้องกําหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดที่ชัดเจน เพื่อบ่งชี้ให้ได้ว่า

44 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.

45 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

46 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.
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พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาควรได้รับการส่งเสริมให้มีเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรม

ที่ไม่พึงปรารถนาต้องควบคุมดูแลและปรับเปลี่ยนให้ลดน้อยลงหรือหมดไปนอกจากน้ีการให้การเสริมแรงและ

การลงโทษใด ๆ ก็ตาม ยังจําเป็นต้องมีการดําเนินการเสริมแรงและ/หรือลงโทษทันทีที่ผู้กระทําความผิด

มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่พึงปรารถนานั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องเร็วท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ทางสังคมจากการเช่ือมโยงกันระหว่างพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดกับการเสริมแรงหรือลงโทษของ

พนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังต้องมีลักษณะของความต่อเนื่องและความคงเส้นคงวา เพ่ือให้การควบคุม

ทางสังคมด้วยกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์นี้มีระดับความเข้มข้นเพียงพอที่จะมีผลอย่างแท้จริงในทาง

เสริมการควบคุมทางสังคมด้วยข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีเป็นการควบคุมหลักดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น47

๒.๗.2 กลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัย

หมายถึง กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่ถูกศาลสั่งให้คุมความประพฤติไว้ โดยอาศัย

กระบวนการสนับสนุนทางสังคม (social support) ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ผู้กระทําผิด

ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือให้ความ

สนับสนุนทางด้านจิตใจ ด้วยวิธีการใดก็ตามท่ีมีผลให้เกิดผลดีหรือประโยชน์แก่ผู้กระทําผิด หรืออาจเป็น

แรงผลักดันให้ผู้กระทําผิดไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ รวมทั้งทําให้ผู้กระทําผิดรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ

เป็นส่วนหน่ึงของผู้อื่นหรือสังคมด้วย ทั้งน้ี การสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งออกได้ตามประเภทของการให้

การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) การให้การสนับสนุนด้านวัตถุหรือเครื่องมือ

(material/instrumental support) เช่น ส่ิงของ เงิน แรงงาน เวลา เป็นต้น (2) การให้การสนับสนุนทางอารมณ์

(emotional support) เช่น การให้ความพอใจการยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย เป็นต้น (3) การให้

การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) เช่น การให้ คําแนะนํา (suggestion)

การตักเตือน การให้คําปรึกษา (advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบต่างๆ และ (4) การให้การสนับสนุนด้าน

การให้การประเมินผล (appraisal support) เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) การเห็นพ้องหรือให้

การรับรอง (affirmation) ผลการกระทําใด ๆ หรือการบอกให้ทราบถึงผลดีท่ีกระทําไปนั้น การให้สนับสนุน

ทางสังคมสําหรับผู้กระทําผิดแต่ละรายจึงมีความแตกต่างกันไป ทั้งในมิติของประเภทของการให้การสนับสนุน

และระดับของการให้การสนับสนุน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะและรายละเอียดของสภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้กระทําผิดแต่ละรายนั้น48

1) ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม

กระบวนการสนับสนุนทางสังคมโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันของบุคคล ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย “ผู้ให้” การสนับสนุนทางสังคมและ “ผู้รับ” การสนับสนุนทางสังคม โดยฝ่าย

“ผู้ให้” เป็นผู้กระทําอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสารวัตถุสิ่งของหรือให้ความ

สนับสนุนทางด้านจิตใจด้วยวิธีการใดก็ตาม ที่มีผลให้ “ผู้รับ” ปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทาง

47 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45.

48 เรื่องเดียวกัน. หน้า 175-176.
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ที่เป็นผลดีหรือเกิดประโยชน์แก่ผู้รับหรืออาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงการที่ผู้รับ

รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของผู้อ่ืนด้วย องค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุนทาง

สังคมจึงประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ (๑) ต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับการสนับสนุนทางสังคม

และ (๒) การติดต่อปฏิสัมพันธ์นั้นต้องมีลักษณะต่อไปนี้ ได้แก่ ทําให้ผู้รับเช่ือว่ามีความ เอาใจใส่ความรักและ

ความหวังดี ทําให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีค่าเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม49

2) องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม

การสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกได้ตามประเภทของพฤติกรรมในการให้การสนับสนุนทางสังคม

เป็น ๔ ประเภท ได้แก่50

(2.๑) การให้การสนับสนุนด้านวัตถุหรือเครื่องมือ (material/instrumental support) เช่นส่ิงของ

เงินแรงงานเวลาเป็นต้น

(๒.2) การให้การสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support) เช่นการให้ความพอใจการยอมรับนับ

ถือการแสดงถึงความห่วงใย

(2.๓) การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) เช่น การให้คําแนะนํา

(suggestion) การตักเตือนการให้คําปรึกษา (advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ

(2.๔) การให้การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล (appraisal support) เช่นการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (feedback) การเห็นพ้องหรือให้การรับรอง (affirmation) ผลการกระทําใด ๆ หรือการบอกให้ทราบถึง

ผลดีท่ีผู้รับได้กระทําไปนั้น

นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งตามระดับของการให้การสนับสนุนทางสังคม

เป็น ๓ ระดับ ได้แก่51

• ระดับบุคคลหรือระดับลึก (micro level) เป็นการให้การสนับสนุนทางสังคมระหว่างบุคคล

ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันการสนับสนุนในระดับนี้ ได้แก่ การให้การสนับสนุนทางสังคมระหว่างสามี

ภรรยาและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีความใกล้ชิดทางอารมณ์และจิตใจด้วยการแสดงความรักและห่วงใย

(affective support) เป็นต้น รวมถึงระหว่างผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน เช่น กรณีของการให้การ

สนับสนุนทางสังคมระหว่างพนักงานคุมประพฤติที่มีหน้าที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ

ด้วยเช่นกัน

• ระดับกลุ่ม/สังคมหรือระดับกว้าง (macro level) เป็นการให้การสนับสนุนทางสังคมระหว่างกลุ่ม/

สถาบันทางสังคมกับบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่ม/สถาบันทางสังคมนั้น เช่น การให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วย

การให้กําลังใจของกลุ่มกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มหนุ่มสาวพัฒนา

หมู่บ้าน กลุ่มต้านภัยเอดส์ กลุ่มเล้ียงสัตว์ปีก กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ป่วยโรคใดโรคหนึ่ง เป็นต้น

49 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45.

50 เรื่องเดียวกัน. หน้า 46.

51 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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• ระดับเครือข่ายทางสังคม (mezzo level) เป็นการให้การสนับสนุนระหว่างกลุ่มบุคคลที่ มี

สัมพันธภาพอย่างสม่ําเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อนกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในสังคมงานอาชีพการสนับสนุนในระดับนี้ ได้แก่

การใหคํ้าแนะนําการชว่ยเหลอืด้านวัสดุสิง่ของ ความเป็นมิตร การสนับสนุนทางอารมณ์ และการยกย่อง เป็นตน้

3) การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ (การสนับสนนุทางสังคม) ของพนักงานคุมประพฤติ

ในมิติของงานคุมความประพฤติการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่ระบบงาน

คุมประพฤตินํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิด ให้สามารถแก้ไขและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสัยความประพฤติของตน โดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ท่ีการปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัย

ของผู้กระทําความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข การสนับสนุนทางสังคมหรือการสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิดในระบบงานคุมความประพฤติ

จึงเกิดข้ึนได้จากการดําเนินบทบาทใน “การแก้ไขฟื้นฟู” (rehabilitation) ของพนักงานคุมประพฤติ

โดยอาศัยกระบวนการสนับสนุนทางสังคมในประเภทต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นการสนับสนุนทางสังคมด้านวัตถุหรือ

เครื่องมือการสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการให้การ

ประเมินผลผ่านกระบวนการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ของพนักงานคุมประพฤติ52

การให้สนับสนุนทางสังคมสําหรับผู้กระทําความผิดแต่ละราย จึงมีความแตกต่างหลากหลายกันไป

ทั้งในมิติของประเภทของการให้การสนับสนุนและระดับของการให้การสนับสนุน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะ

ในรายละเอียดของสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทําความผิดแต่ละรายนั้น โดยที่สภาพปัญหาและ

ความต้องการของผู้กระทําความผิดอาจแยกออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้ท่ีขาดแคลนปัจจัยจําเป็น

(๒) กลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติหรือเบ่ียงเบนจากปกติ และ (๓) กลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์แต่ละกลุ่ม

ของผู้ท่ีมีสภาพปัญหา/ความต้องการดังกล่าว ย่อมจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคม หรือการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากพนักงานคุมประพฤติ ซ่ึงแนวทางในการให้การสนับสนุนทางสังคมแต่ละประเภทสําหรับ

ผู้กระทําความผิดแต่ละกลุ่มข้างต้น มีดังนี้53

• กลุ่มผู้ท่ีขาดแคลนปัจจัยจําเป็น ผู้กระทําความผิดกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้กระทําความผิดที่มีปัญหาและ

ความต้องการในด้านต่าง ๆ เนื่องจากความขาดแคลน/ความยากไร้ ไม่มีปัจจัยจําเป็นต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่

จะเป็นปัญหาและความต้องการเฉพาะหน้า เช่น ไม่มีรายได้ ไม่มีงานอาชีพ ขาดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

ขาดค่ารักษาพยาบาล ขาดเงินลงทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น ปัญหาและความต้องการเหล่านี้จึงจําเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุหรือเครื่องมือในรูปของการสงเคราะห์ต่าง ๆ ตามท่ีระบบงานคุมความประพฤติ

มีบริการให้การสงเคราะห์เหล่าน้ีอยู่แล้ว เช่น การส่งเคราะห์ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัครงาน ค่าฝึกวิชาชีพ เงินทุนประกอบอาชีพ และค่ายังชีพ เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัญหาและความต้องการเหล่าน้ี นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนด้านวัตถุหรือ

เคร่ืองมือดังกล่าวแล้ว พนักงานคุมประพฤติยังสามารถจัดให้ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารด้วยการ

52 เรื่องเดียวกัน. หน้า 47.

53 เรื่องเดียวกัน. หน้า 47-48.
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บริการข้อมูล การรับสมัครงาน การฝึกวิชาชีพ และสารสนเทศอื่น ที่จะช่วยแก้ไข/บรรเทาปัญหาและความ

ต้องการดังกล่าว รวมท้ังยังจําเป็นต้องให้การสนับสนุนทางอารมณ์ด้วยกระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เพื่อให้กําลังใจและดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับการให้การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล

ในการติดตามดูแลหลังจากผู้กระทําความผดิเหลา่นี้ได้รบัการสนับสนนุชว่ยเหลอืแลว้ในแต่ละข้ันตอนดว้ยเชน่กัน

• กลุ่มที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนจากปกติ ผู้กระทําความผิดกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กระทํา

ความผิดที่มีปัญหาและความต้องการที่มีสาเหตุมาจากความไม่ปกติหรือเบ่ียงเบนไปของสภาพจิตใจบุคลิกภาพ

สุขภาพจิต อารมณ์ การรับรู้ หรือการปรับตัว ตลอดจนกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และ

จริยธรรม ซึ่งปัญหาและความต้องการเหล่านี้อาจมีได้ตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรง เช่น มีปัญหาเรื่องการปรับตัว

ที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตมากนักไปจนถึงระดับที่รุนแรง เช่น ป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาท

ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้วยการบําบัดรักษาหรือแก้ไขเยียวยาด้วยกระบวนการทางจิตเวช

และจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันด้วยการให้การสนับสนุนด้านวัตถุหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ โดยตรงสําหรับความผิดปกติ

หรือความเบี่ยงเบนในระดับที่รุนแรง เช่น การจัดให้ผู้กระทําความผิดที่มีอาการประสาทหลอนหรือหลงผิดได้

เข้ารับการบําบัดรักษาอาการทางจิตประสาทน้ัน ๆ หรือการจัดให้ผู้กระทําความผิดท่ีมีปัญหาด้านความวิตก

กังวลได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากคลินิกสุขวิทยาทางจิตหรือการจัดให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เพื่อป้องกันการเสพซํ้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม โดยพนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น นอกจากนี้การให้การ

สนับสนุนดังกล่าว ยังอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะของการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ด้วย กระบวนการให้การ

ปรึกษาของพนักงานคุมประพฤติโดยตรง เพื่อให้กําลังใจในการเข้ารับการบําบัดรักษา หรือการให้การ

สนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสารด้วยการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการทางจิตเวช และสุขวิทยาจิตต่าง ๆ

เพ่ือการส่งต่อไปเข้ารับบริการดังกล่าว รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เพ่ือให้ข้อมูล

ป้อนกลับเชิงประเมินผลหลังจากการได้รับบริการต่าง ๆ เหล่านั้นแล้ว เป็นต้น

• กลุ่มที่มีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้กระทําความผิดกลุ่มน้ีไม่ได้มีปัญหาและความต้องการ

เน่ืองจากความไม่มีหรือขาดแคลนหรือมีความผิดปกติใด ๆ หากแต่เป็นปัญหาและความต้องการท่ีเกิดจาก

ความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ของทักษะความสามารถหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ที่มีผลต่อการดําเนิน

ชีวิต เช่น การขาดประสบการณ์ทางสังคมในระดับที่เพียงพอต่อการมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมการขาดความ

ตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งตน การขาดโอกาสในการศึกษา การขาดโอกาสทางงานอาชีพ ดังนั้น สิ่งที่พนักงาน

คุมประพฤติ จะสามารถให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้กระทําความผิดกลุ่มน้ีได้ก็คือ การให้การสนับสนุนทาง

สังคมที่เป็นการส่งเสริมหรือจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พร่องไปหรือไม่สมบูรณ์นั้น เช่น การให้การ

สนับสนุนด้านวัตถุ หรือเคร่ืองมือในรูปของการสงเคราะห์ เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาทางการศึกษางานอาชีพ

หรือการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ และการให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสารด้วยการให้การปรึกษา

แนะแนว หรือการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน รวมทั้งการให้

การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลของการให้การสนับสนุนต่าง ๆ นั้น
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จากประเภทของการให้การสนับสนุนทางสังคมต่าง ๆ ท่ีระบบงานคุมประพฤติ สามารถนํามาใช้

ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิดดังกล่าวแล้วนี้ จึงเห็นได้ว่าพนักงานคุมประพฤติสามารถใช้

กระบวนการสนับสนุนทางสังคมเหล่านั้นได้ ทั้งการสนับสนุนทางสังคมในระดับบุคคล คือการให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือด้วยการทําบทบาทหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติต่อผู้กระทําความผิดหรือการสนับสนุนทางสังคม

ในระดับกลุ่ม/สังคม คือ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยผ่านการใช้หน่วยงาน/สถาบันทางสังคมหรือ

ทรัพยากรทางสังคมต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนทางสังคมในระดับเครือข่ายทางสังคม คือ การให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิด โดยอาศัยการทํางานร่วมกันของพนักงานคุมประพฤติกับเครือข่าย

ทางสังคมต่าง ๆ ทั้งนี้ การจะให้การสนับสนุนทางสังคม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิดแต่ละราย

ในปัญหาและความต้องการใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับรายละเอียด และความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้กระทําความผิดแต่ละราย ท่ีได้จากการจําแนกผู้กระทําความผิดรายนั้น ๆ เป็นสําคัญ54

54 เรื่องเดียวกัน. หน้า 48-49.
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แผนภาพกรอบแนวคิดการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัย
ในกระบวนการคุมความประพฤติ55

55 เรื่องเดียวกัน. หน้า 51.

ผู้กระทําความผิด กระบวนการคุมความประพฤติ พลเมืองดี

การจําแนกระดบัความ
เส่ียงและสภาพปัญหา/
ความต้ อ งการของ
ผู้กระทําความผิดเพ่ือ
กํ า ห น ด แ ผ น ก า ร
แก้ไขฟ้ืนฟู

(การควบคุมดูแลพฤติกรรมตามระดับ
ความเสี่ยง/แนวโน้มการกระทําผิดซํ้า)
- การรายงานตัว
- การสอดส่อง
- การว่ากล่าวตกัเตือน (เมื่อมพีฤตกิรรมเส่ียง)
- การบังคับโทษ(เมื่อไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมได้)

การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
(การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์
ตามสภาพปัญหา-ความต้องการ)
- การให้คําแนะนําเก่ียวกับการประพฤติตน
- การให้คําปรึกษา คําช้ีแนะในการปฏิบัติ
ตนหรือแก้ไขปัญหา
- การให้กําลังใจ
- การให้ความช่วยเหลือทางวัตถุ/ข้อมูล
- การสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม
- การสงเคราะห์ตามความจําเป็น
- การเสริมแรงด้วยการให้รางวัลเม่ือมี
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา

สัมฤทธิผลของการคุมความ
ประพฤติ(ผู้กระทําผิดกลับ
ตัวเป็นพลเมืองท่ีดี)
- ปฏิบัติตามเง่ือนไข
- ไม่กระทําผิดซ้ํา
- ปรับปรุงพฤตินิสัย
- มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
- อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ปกติสุข



- ๔๐ -

๒.๗.๓ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ

พนักงานคุมประพฤติสามารถใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพันธภาพได้ดังนี้56

1) ควรทักทายผู้ถูกคุมความประพฤติก่อนด้วยท่าทางท่ีเป็นมิตร และการเรียกชื่อให้ถูกต้องเชิญผู้ถูก

คุมความประพฤตินั่ง แนะนําชื่อและตําแหน่งของตนเองให้ทราบ

2) พนักงานคุมประพฤติควรนั่งตัวตรง วางมือท้ังสองข้างไว้บนตัก หรือบนโต๊ะไม่ล้วงแคะแกะเกา

ไม่โน้มตัวเข้าไปใกล้ผู้ถูกคุมความประพฤติมากจนเกินความเหมาะสม

3) ขณะพูดควรมองหน้าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ควรมองด้วยหางตา พร้อมสังเกตกิริยาท่าทางของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อประเมินความรู้สึกด้วย

4) การสนทนาควรเริ่มด้วยเรื่องท่ัว ๆ ไป เช่น การเดินทางเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติคลายความ

วิตกกังวล

5) พนักงานคุมประพฤติควรต้องเป็นฝ่ายสร้างบรรยากาศในการสนทนา

6) การใช้คําพูดของพนักงานคุมประพฤติต้องมีความเหมาะสมสุภาพให้เกียรติผู้ถูกคุมความประพฤติ

ตามสมควร

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติดําเนินการปฐมนิเทศและชี้แจงเง่ือนไขแล้ว

พนักงานคุมประพฤติควรสอบถามว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีความเข้าใจในส่ิงที่พนักงานคุมประพฤติ

ดําเนินการเพียงใด เพื่อจะได้ตอบข้อสงสัยในทุก ๆ ข้อแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ หากมีข้อสงสัยข้อใด

พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถตอบได้ ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามจากหัวหน้ากลุ่มงานหรือ

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติต่อไป

๒.๗.๔ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ โดยการสนทนาสร้างแรงจูงใจ

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธี เช่น ช้ีจุดเด่น มองหาส่วนดีในตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ทําให้

ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นคุณค่าในตนเอง ชมหรือให้รางวัลที่ทําดี หรือหาบุคคลที่เป็นแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้

ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดกําลังใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจ

การสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing : MI) หมายถึง การให้คําปรึกษาแบบ

มีทิศทาง โดยมีผู้รับคําปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (บริบท มุมมอง ความคิด) เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจจนสามารถ

ก้าวข้ามความลังเลไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สําหรับความหมายแบบง่าย ๆ MI เป็นการสนทนาฉันท์มิตรเพ่ือสนับสนุนแรงจูงใจให้มีความเข้มแข็ง
จนเกิดความตั้งใจในการเปล่ียนแปลงตนเอง

56 กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง

ผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑. (กรุงเทพฯ: กรมคุม

ประพฤติ, 2551) หน้า 18-19.



- ๔๑ -

สาระสําคัญของการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การสนทนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักสําคัญ ได้แก่57

๑) หลักการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เน้นไปท่ีการค้นหาและมีเป้าหมายเดียวกัน
๒) การดึงความต้องการออกมา (Evocation) เน้นเหตุผลการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากกลุ่มเป้าหมาย
๓) การริเร่ิมดําเนินการด้วยตนเอง (Autonomy) เน้นการร่วมมือวางแผนเป็นเจ้าของแผนการ

รูปแบบการให้คําปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ

การให้คําปรึกษามีหลายรูปแบบตามระดับแรงจูงใจของผู้กระทําผิด และความเหมาะสมของ
สถานการณ์ด้วยรูปแบบการทํางานของพนักงานคุมประพฤติที่มีจํานวนผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบ
เป็นจํานวนมาก มีเวลาสนทนาที่ค่อนข้างจํากัด การสนทนาในรูปแบบของการให้คําแนะนําแบบส้ัน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ (Brief Advice : BA) ซ่ึงใช้เวลา 5 - 10 นาที และการให้คําปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention : BI)
จึงเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานคุมประพฤติ58

การให้คําแนะนําแบบส้ัน (Brief Advice : BA)

หมายถึง การให้คําแนะนําแบบสั้นเป็นการสนทนาที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพไปควบคู่กับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในปัญหาท่ีถูกมองข้าม จนทําให้ผู้ที่ได้รับคําปรึกษาเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในการสนทนาแบบนี้มีทักษะสําคัญ ได้แก่ การใช้คําถามเพ่ือสํารวจปัญหาและมองหาจุดดีของผู้กระทําผิด
การแสดงความช่ืนชมต่อด้านบวกของผู้กระทําผิดจะเป็นส่วนสําคัญที่นําไปสู่การรับฟังคําแนะนําต่าง ๆ
แล้วนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือตนเอง59

การให้คําปรึกษาแบบส้ัน (Brief Intervention : BI)

หมายถึง การให้คําปรึกษาแบบสั้นเป็นการสนทนาที่ใช้เวลานานข้ึน ประกอบไปด้วยส่วนที่คล้ายกับ
การให้คําแนะนําแบบส้ันและเพ่ิมเติมด้วยการวางแผนท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจไม่มากแต่ก็เป็นขั้นตอนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป60

การให้คําปรึกษาแก่ผู้กระทําผิดสามารถทําได้เป็นระยะ ๆ และติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี
พนักงานคุมประพฤติสามารถให้การสนทนาเสริมสร้างแรงจูงใจนี้สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในตัวผู้กระทําผิด โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การเลิกพฤติกรรมกระทําผิด แล้วหันมาเป็นคนดีของครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ61

57 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ. (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2562) หน้า 3.

58 กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Motivation Couseling) สําหรบัพนักงานคุมประพฤติในการใหคํ้าปรึกษาแก้ไขและฟื้นฟผูู้กระทําผิด. (กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต, 2555) หน้า 31.

59 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

60 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ. (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2562) หน้า 3.

61 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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กระบวนการให้คําปรึกษา เริม่ต้นจากการสร้างสัมพนัธภาพและดําเนินไปจนจบการสนทนา ซ่ึงแบง่ได้เป็น

5 กระบวนการ คือ62

1) การสร้างสัมพันธภาพ มีการทักทายถามไถ่และอาจหาจุดท่ีชื่นชม แสดงความสนใจ ใส่ใจในเรื่อง
ของเขา เช่น ตอนนี้ทําอะไรอยู่ ทํางานเป็นอย่างไรบ้าง มีครอบครัวหรือยัง มีลูกกี่คนแล้ว วันนี้ดูหน้าตาสดใสนะ
ชมการแต่งตัวของเขา เดินทางมาเหนื่อยไหม กินข้าวหรือยัง เป็นต้น

หากพนักงานคุมประพฤติทํางานกับผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นกลุ่มก็จะสนทนา สอบถามความ
ต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น มารายงานตัววันนี้อยากได้อะไรจากสํานักงาน มีอะไรให้ช่วยไหม
สงสัยอะไรก็สอบถามได้ มีการแนะนําเจ้าหน้าท่ีให้รู้จัก แนะนําว่าสามารถสอบถามขอรับบริการต่าง ๆ ได้

2) ตกลงบริการว่าเพราะอะไรจึงต้องรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่อะไร เจอกันนาน

แค่ไหน มีวัตถุประสงค์ใด และอาจตกลงว่าเรือ่งใดเป็นความลับได้ เรือ่งใดท่ีต้องรายงานเพือ่ประโยชน์ของเขาเอง

3) การสนทนาค้นหาข้อมูลและแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

4) การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแบบมีทางเลือก (Advice with Menus)

5) การสรุปประเด็นการสนทนา โดยเฉพาะการสรุปเก่ียวกับมูลเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหา ประเด็นสิง่ยึดเหนี่ยว

ท่ีช่วยผลักดันการเปล่ียนแปลงและแผนการท่ีเป็นไปได้

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทําผิด (Stages of change)

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทําผิด เป็นการประเมินระดับความพร้อมในการ

เปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้ควบคู่กับการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิด

ทําให้ผู้กระทําผิดได้เห็นประโยชน์และโทษที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตนเองในท่ีสุด63

หลักการประเมินโดยใช้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเป็นไปตามหลกัทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ซ่ึงแบง่เป็น 6 ข้ันดังนี้64

ขั้นท่ี 1 มองไม่เห็นปัญหา (Pre Contemplation) ผู้กระทําผิดคิดว่าการกระทําของเขาไม่ใช่ปัญหา

คนท่ีดื่มแล้วขับ อาจมองว่าปัญหาเกิดจากการต้ังด่านของตํารวจ ไม่ได้เกิดจากการด่ืมสุราของเขา ผู้เสพยาบ้า

อาจมองว่าเขาเสพเพียงเล็กน้อยไม่น่ามีอันตราย

62 กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Motivation Couseling) สําหรบัพนักงานคุมประพฤติในการใหคํ้าปรึกษาแก้ไขและฟื้นฟผูู้กระทําผิด. (กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต, 2555) หน้า 32-33.

63 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ. (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2562) หน้า 4.

64 กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Motivation Couseling) สําหรบัพนักงานคุมประพฤติในการใหคํ้าปรึกษาแก้ไขและฟื้นฟผูู้กระทําผิด. (กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต, 2555) หน้า 14.
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ขั้นที่ 2 มองเห็นปัญหาแต่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลง (Contemplation) ผู้เสพยาบ้าอาจรับรู้ว่ามีปัญหา

การเรียน พ่อแม่ก็เสียใจแต่ยังรู้สึกว่าการเสพต่อไปนั้นมีข้อดีมากเหมือนกัน

ขั้นที่ 3 ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง (Determination) ผู้เสพยาบ้ารับรู้ได้ว่าการเสพยาของตนมีผลเสีย

มากกว่าผลดีและวางแผนท่ีจะหลีกเลี่ยงเพื่อนกลุ่มเดิมที่มักชวนกลับไปเสพยาบ้า

ขั้นที่ 4 การลงมือกระทํา (Action) ผู้เสพยาบ้าเริ่มเข้าเรียนหนังสือและอาจช่วยเหลือพ่อแม่ทํางาน

รวมท้ังบอกปัดคําชวนจากเพื่อนที่ชวนไปเสพยา

ขั้นที่ 5 การทําได้จนเป็นนิสัย (Maintenance) ผู้เสพยาท่ีหยุดเสพได้นานพอจะเร่ิมพบข้อดีที่ตามมา

เช่น พ่อแม่ยอมรับการเรียนเริ่มดีข้ึนรู้สึกมั่นใจในตนเองมากข้ึน

ข้ันที่ 6 การกลับไปมีพฤติกรรมเดิม (Relapse) ผู้เสพยาอาจหยุดเสพยาได้เป็นเวลาหลายเดือนและ

แต่ก็เผลอกับไปเสพอีก

ความเข้าใจในลําดับขั้นของการเปล่ียนแปลงทําให้พนักงานคุมประพฤติทราบว่าควรใช้รูปแบบการ

สนทนาเสริมสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไร เช่น ในผู้ท่ียังมองเห็นน้อยก็จะ

สนทนาให้ผู้กระทําผิดได้ทบทวนปัญหาต่าง ๆ ที่มองข้ามไป ในรายที่ผู้กระทําผิดลังเลใจในการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง พนักงานคุมประพฤติก็จะชักชวนผู้กระทําผิดให้ชั่งนํ้าหนักผลดีผลเสียต่าง ๆ ของแต่ละทางเลือก

ส่วนในรายที่ทําได้ดีก็จะชักชวนให้มองเห็นประโยชน์ท่ีได้จากการมีพฤติกรรมใหม่ และสําหรับผู้ท่ีเคยหยุด

เสพได้แล้วต่อมากลับไปมีพฤติกรรมซ้ํา ก็ควรทบทวนสิ่งที่เคยทําได้ (ทําไมถึงทําได้) และมองหาวิธีการในการ

ป้องกันการกลับมามีพฤติกรรมกระทําผิดซํ้าอีกในอนาคต65

หลักสําคัญท่ีพนักงานคุมประพฤติควรนํามาใช้ในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู ได้แก่66

1. การตัดสินใจด้วยตนเอง (Autonomy) คือ ความพยายามท่ีจะทําให้แผนการเปลี่ยนแปลง

มาจากผู้กระทําผิดเอง

2. ความเช่ือมั่นว่าทําได้ (Competence) เช่น ความพยายามที่จะสนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่ผู้กระทําผิด

ท่ีเคยทําได้

3. สัมพันธภาพ (Affirmation) มีความสําคัญอย่างย่ิงโดยเฉพาะสัมพันธภาพกับผู้ที่มีความหมาย

กับผู้กระทําผิดซ่ึงอาจจะเป็น พ่อ แม่ ลูกหรือแฟน สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุน

การเปล่ียนแปลงของผู้กระทําผิดได้

65 เรื่องเดียวกัน. หน้า 15.

66 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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๒.๗.๕ เทคนิคการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล สามารถนําเทคนิกการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ดังนี้67

๑) การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

พนักงานคุมประพฤติจะมีข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่พนักงาน

คุมประพฤติงานสืบเสาะได้ทําการสืบเสาะและพินิจมาแล้ว ซึ่งจะทําให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน

ได้ทราบเรื่องราวของผู้ถูกคุมความประพฤติจากสํานวนสืบเสาะพอสมควร การสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ จึงเพียงสอบถามข้อมูลทวนซํ้า และจดบันทึก

เฉพาะข้อมูลที่เปล่ียนแปลงไป และสอบถามข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติมเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้เพียงพอต่อการจําแนก ทั้งนี้

ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ น้ัน ให้นําสํานวนเดิมมาผูกหรือถ่ายสําเนารายงานการสืบเสาะและพินิจและเอกสาร

อื่นท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นมาแนบในสํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง

2) การเปิดการสัมภาษณ์

เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาอยู่ต่อหน้าพนักงานคุมประพฤติแล้ว พนักงานคุมประพฤติ

ควรแสดงท่าทีเป็นมิตรและสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง โดยพยายามพูดคุยถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน ทั้งนี้

เพ่ือลดความตึงเครียด หรือความกลัว ถ้าหากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่พร้อมที่จะถูกสัมภาษณ์ก็ยังไม่ควร

รีบร้อน ใช้คําถามง่าย ๆ ในบรรยากาศไม่เป็นทางการ อย่าเร่งรัดที่จะเข้าสู่การสัมภาษณ์จนกว่าจะพร้อม

การสร้างสัมพันธภาพเป็นส่ิงสําคัญที่จะทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นว่าพนักงานคุมประพฤติเข้าใจเขา

เกิดความไว้วางใจและยอม (ยินดี) เล่า (ให้ข้อมูล) ประวัติส่วนตัวของตนให้ฟังอย่างแท้จริง

๓) การสัมภาษณ์

พนักงานคุมประพฤติควรสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.11) และเพียงพอต่อการประเมินตามแบบจําแนก

โดยไม่จําเป็นต้องถามเรียงลําดับหน้าหรือหัวข้อตามแบบฟอร์มและไม่ควรจดบันทึกทันที เพราะหากมีการถาม

ไปจดบันทึกไปจะทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจว่าพนักงานคุมประพฤติกําลังจับผิด

สัมพันธภาพท่ีดีที่สร้างไว้แต่แรกอาจจะเร่ิมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี ดังนั้น การจดบันทึกควรจดบันทึก

เม่ือสอบถามจนได้ข้อมูลครบถ้วนและมั่นใจว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องแล้ว จึงค่อยบันทึกในแบบ ค.ป.11 ต่อไป

ในการสอบถามน้ัน พนักงานคุมประพฤติต้องเป็นคนช่างสังเกตมีไหวพริบต่อปฏิกิริยา

ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ระมัดระวังการพูดถึงปัญหาที่ยากและอ่อนไหวง่าย โดยต้องให้ผู้ถูกถามเข้าใจ

คําถามน้ัน และสามารถบอกเล่าได้ชัดเจน อย่าขัดจังหวะหรือตัดบทคําตอบ หรือเร่งให้จบ บางคร้ังการเงียบ

ช่ัวขณะของผู้ถูกคุมความประพฤติ ก็มาจากการคิดใคร่ครวญ หรือเก็บรวบรวมความคิด ควรรับฟังเร่ืองราว

ของผู้ถูกคุมความประพฤติ และแสดงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นว่าพนักงานคุมประพฤติพร้อมที่จะให้

โอกาสแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในการกลับตัวเป็นพลเมืองดีตามวิธีการที่สังคมยอมรับ

67 ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล และคณะ การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุม

ความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤต.ิ (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2561) หน้า 26-27.
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๔) การยุติการสัมภาษณ์

เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ พนักงานคุมประพฤติต้องอ่านข้อความที่จดบันทึกทั้งหมด ให้ผู้ถูกคุม

ความประพฤติฟัง หลังจากที่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้อ่านหรือฟังการอ่านบันทึกถ้อยคําเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือช่ือรับรอง และให้ลงลายมือช่ือกํากับข้อความที่มีการแก้ไข ตกเติม หรือ

ขูดลบขีดฆ่าทุกแห่ง

๒.๘ กิจกรรมท่ีใช้ในการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย ได้เข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย

ด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีดังต่อไปนี้68

1) การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการให้การปรึกษา

เชิงจิตวิทยา (Counseling) ด้วยการใช้เทคนิคการให้คําปรึกษาต่าง ๆ ประกอบกัน เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาที่มี

สาเหตุมาจากลักษณะทางจิตใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทาง

สังคมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถ

เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวและตัดสินใจหรือเผชิญหน้าต่อสภาพปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีพนักงานคุมประพฤติหรือผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนทักษะในการใช้

เทคนิคดังกล่าวมาโดยเฉพาะเป็นผู้ดําเนินการ

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารถจัดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบรายบุคคล สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติเฉพาะราย และ (2) การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม

สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกันและสามารถใช้เทคนิควิธีในการ

ให้การปรึกษาร่วมกันได้ในคราวเดียวพร้อม ๆ กัน

2) กิจกรรมการอบรมธรรมะ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการขัดเกลาจิตใจ

ด้วยหลักธรรมคําสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ให้ได้รับการสั่งสอนอบรมด้วยหลักธรรมทางศาสนา โดยจะ

จัดให้มีการบรรยายหลักธรรมะหรือฝึกปฏิบัติธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นกลุ่ม ๆ จํานวนหนึ่งตามท่ีได้

กําหนดนัดหมายไว้ ครั้งละ 1 - 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มักจะจัดข้ึนที่วัดหรือศาสนสถาน สําหรับหลักธรรมะที่จะ

กําหนดขึ้นเป็นหัวข้อในการบรรยายแต่ละคร้ัง จะแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและบริบท

ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามจะครอบคลุมสาระสําคัญของหลักธรรมะท่ีจะช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันในแบบของผู้ครองเรือนได้ ทั้งน้ี โดยที่สํานักงานคุมประพฤติ

จะเป็นผู้กําหนดหัวข้อและพิจารณานิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญผู้นําทางศาสนาต่าง ๆ มาให้การอบรมธรรมะ

ตามแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่กําหนดไว้

68 กองอํานวยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น

ผู้ใหญ.่ (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2564) หน้า 44-48.
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3) กิจกรรมค่ายจริยธรรม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการปรับปรุงพฤตินิสัย

ด้วยการอาศัยหลักธรรมทางศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและใช้การปฏิบัติตามศาสนวิถีเป็นเคร่ืองมือ

ในการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ให้ได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนด้วยกิจกรรม

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา โดยกําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องเข้าไปใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะของการเข้าค่ายที่วัดหรือสํานักปฏิบัติธรรมหรือศาสนสถานที่สํานักงาน

คุมประพฤติได้มีการประสานงานและเตรียมการรองรับไว้แล้ว เป็นระยะเวลา 3 - 5 วัน ในระหว่างกิจกรรม

ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมตามตาราง

กิจกรรมที่กําหนดไว้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้การส่ังสอนฝึกฝนของคณะวิทยากรและพนักงาน

คุมประพฤติผู้รับผิดชอบ

4) กิจกรรมการอบรมความรู้ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการเสริมสร้างหรือ

พัฒนาความรู้หรือความเข้าใจ รวมทั้ง ทัศนคติและทักษะความชํานาญในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เน้นในด้านการ

รู้คิด (Cognition) เป็นสําคัญ ให้ได้เข้ารับการถ่ายทอดอบรมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ัน ๆ จากวิทยากร

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการอบรม

ความรู้นั้น ๆ กิจกรรมการอบรมความรู้และระยะเวลาท่ีใช้ ตลอดจนรูปแบบวิธีการของการอบรมความรู้จะมี

ลักษณะที่แตกต่างกันตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติตามวัตถุประสงค์ของ

การอบรมความรู้ท่ีกําหนดไว้ โดยทั่วไปวิทยากรที่มาบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมการอบรมความรู้

นี้จะเป็นบุคลากรภายนอกที่สํานักงานคุมประพฤติเชิญมาเป็นวิทยากร โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็น

ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ตามหลักสูตรน้ัน เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎจราจรสําหรับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการขับข่ียวดยานพาหนะ เป็นต้น

5) กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟู

ภายใต้แนวคิดของการปรับเปล่ียนการรู้คิดเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Cognitive – Behavioral Approach)

โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะของการจัดให้ผู้ ถูกคุมความประพฤติเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

ในลักษณะของการเข้าค่ายเพ่ือการเรียนรูต้่อเนือ่งเปน็ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน ซึ่งจํานวนวัน

แล้วแต่หลักสูตรที่กําหนดขึ้น ซ่ึงกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่

(1) ค่ายยาเสพติดสําหรับผู้เสพ/ผู้ติด เป็นการประยุกต์กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดแบบ Matrix Program ผนวกกับการแก้ไขฟื้นฟูตามแนว Reality Therapy และการแก้ไขฟื้นฟู

ตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา โดยมีหลักสูตรครอบคลุมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและ

สังคมที่เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการติดยาเสพติด ความรู้และทักษะการป้องกันการหวนกลับไปเสพซํ้าและ

เลิกยาเสพติดในระยะเริ่มต้น การให้การสนับสนุนทางสังคมและการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนจัดให้มีการฝึกฝนระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมอย่างมีคุณภาพ ค่ายยาเสพติด กรณีนี้สามารถใช้เป็นกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ
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ที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติด ที่มีระดับความรุนแรงของการเสพติดในระดับต่ํา-ปานกลาง และอยู่ในวิสัยที่จะสามารถ

ควบคุมตัวเองให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ด้วยตนเอง

(2) ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีภายใต้

การบําบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าไปใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 12 วัน เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้ การปรับ

ทัศนคติ การฝึกทักษะ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อย่างเหมาะสม มีทักษะ และสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และเพ่ือลดอันตราย

จากยาเสพติด

(3) ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น

เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูง หรือปานกลาง หรือผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับ

การคัดกรองจากแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้รับบริการ (ASSIST) แล้วพบว่า

มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการติดสุรา หรือผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีมีประวัติการกระทําผิดซ้ํา ฐานความผิดขับ

รถขณะเมาสุรา เข้าค่ายแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น

เป็นเวลา 3 วัน โดยมีกิจกรรมเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ เพื่อสร้างจิตสํานึกในเร่ือง

ความรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตัวเองที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม และเพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ลด ละ เลิกการดื่มสุรา

(๔) ค่ายยาเสพติดสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว (ค่ายก้าวใหม่) เป็นการจัดให้

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีมีความเสี่ยงสูงและครอบครัวเข้าค่ายในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งจัดต่อเนื่องกัน

เป็นเวลา 7 วัน โดยมีกิจกรรมทําร่วมกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา

(๕) ค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว เป็นโครงการที่เน้นให้ความสําคัญของการนําครอบครัวของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเฉพาะในคดียาเสพติดให้โทษ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ ซึ่งจัดต่อเนื่องกันคร้ังละ 2 - 3 วัน เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้

ครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของ

ตนเองในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากยาเสพติด ซึ่งจะส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างครอบครัว และผู้ถูกคุมความประพฤติให้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน

6) การฝึกอบรมอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีมีความต้องการฝึกหัดวิชาชีพอย่างใด

อย่างหน่ึง เข้ารับการฝึกหัดวิชาชีพตามความสนใจหรือความต้องการน้ัน ซึ่งอาจเป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติไปเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น สถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น หรือสํานักงานคุมประพฤติอาจประสานงานจัดหาวิทยากร

มาทําการสอนวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีมีความสนใจหรือต้องการฝึกวิชาชีพนั้นพร้อม ๆ กัน

เป็นคราว ๆ ไป
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7) การแนะนํางานอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ว่างงานหรือต้องการหางาน

อาชีพใหม่ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งงานอาชีพและการจ้างงานจากกิจกรรมการแนะนํางาน

อาชีพนั้น ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการจัดโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแนะนํางานอาชีพโดยตรง

หรือสํานักงานคุมประพฤติประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานจัดหางานจังหวัด

เป็นผู้มาให้คําแนะนํางานอาชีพแก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อม ๆ กันในคราวเดียวก็ได้

8) การจัดให้ทํางานบริการสังคม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ท้ังนี้

การกําหนดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติต้องมีการกําหนดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีการกําหนดประเภท/ลักษณะของงาน

ท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถนะของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมท้ังฐานความผิดและความร้ายแรง

ของพฤติการณ์คดี การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมนี้ ถือเป็นกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู

รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักและมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

ต่อผู้ อ่ืนและสังคมมากยิ่งข้ึน ท้ังยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความภาคภูมิใจและคุณค่าแห่งตนเอง

และเสริมสร้างวินัยของผู้ถูกคุมความประพฤติได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ได้ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับสังคมจากการกระทําผิดของตนด้วยการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

และสังคมโดยส่วนรวม

9) การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเพ่ือปรับเปล่ียนความคิดที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งป้องกันการกระทําผิดซ้ํา ลดพฤติกรรม

เสี่ยง/มีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา มีทักษะชีวิตที่จําเป็นและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและผู้อื่น กิจกรรม

กลุ่มเพ่ือการแก้ไขฟื้นฟูนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรม ดังนี้

(1) โปรแกรมพื้นฐาน เป็นโปรแกรมที่กําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทุกคนต้องเข้ารับการ

แก้ไขฟื้นฟู โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูในด้านการเห็นคุณค่าตนเอง การมีเป้าหมายชีวิต

การตระหนักรู้ตนเองและการตระหนักรู้ปัจจัยเสี่ยง และปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว

(2) โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน เป็นโปรแกรมเฉพาะสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีมี

ปัญหาในด้านนั้น ๆ โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่ มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะด้านนั้น ๆ ได้แก่ ความรู้สึก

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การจัดการกับอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ

และการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติจะได้นัดหมายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไข

ฟื้นฟูโปรแกรมพื้นฐานและเฉพาะด้านตามท่ีกําหนดเป็นคราว ๆ ต่อเนื่องกันไปจนครบตามแผนการแก้ไขฟื้นฟู

ท่ีกําหนดไว้ของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
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10) การส่งต่อไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟู เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ในกรณี

ที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูด้วยโปรแกรมหรือวิธีการใด

แต่สํานักงานคุมประพฤตไิม่สามารถดําเนินการตามโปรแกรมหรือวิธีการน้ัน ๆ เองได้โดยตรง หากต้องจัดส่งผู้ถูก

คุมความประพฤติไปเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูตามโปรแกรมหรือวิธีการดังกล่าวจากหนว่ยงานหรอืสถาบันอ่ืน ๆ เช่น

โปรแกรมจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาในสถาบันจิตเวช โปรแกรมบําบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา โปรแกรมครอบครัวบําบัด

โดยนกัจติวิทยา ศูนยสุ์ขภาพจิต เป็นต้น พนกังานคุมประพฤติจึงตอ้งดําเนนิการประสานงานส่งต่อผู้ถูกคุมความ

ประพฤติไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟตูามโปรแกรมหรือวิธีการท่ีหน่วยงานหรือสถาบันอื่นกําหนด
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บทท่ี 3
ข้ันตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด
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การปฏบัิติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคมุความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเดด็ขาด มีกระบวนการดําเนนิงานในภาพรวม
แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงภาพรวมกระบวนการคุมความประพฤติ

ดําเนินการเตือน/ติดตามและสอดส่อง/
ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด

ไม่มา

จัดทํารายงานและความเห็นไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การคุมความประพฤติ

เสนอรายงานและความเห็นต่อเรือนจํา/ทัณฑสถาน
และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
ปิดคดี

ไม่ครบ

ไม่มา

มา

1. รับคดี

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมาพบ

หรือไม่

2.ช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ
และการดําเนินการเบ้ืองต้น (กรณีส่ังใช้ EM
แจ้งวิธีการใช้ ข้อปฏิบัติ และวิธีการดูแลรักษา
ห้ามดัดแปลง ทําให้เสียหาย ทําลาย เคล่ือนย้าย
หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM))

3. วิเคราะห์และจัดทําแผน

4. ดําเนนิการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

5. ติดตามและประเมินผล

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ

หรือไม่

6. จัดทํารายงานการคุมความประพฤติ

เสนอรายงานต่อเรอืนจํา/ทัณฑสถาน
ลงข้อมลูในระบบสารสนเทศ เพ่ือปิดคดี

มา

ครบ

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมา
พบหรือไม่
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ข้ันตอนท่ี 1 การรับคดี
ข้ันตอนท่ี 1 การรับคดี เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความ

ประพฤติ จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ได้มีคําสั่งให้คุมความประพฤติและหรือติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก พนักงาน
คุมประพฤติดําเนินการโดยมิชักช้า และเจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพ่ือลงทะเบียนรบัคดี
จัดทําสํานวนคดี ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะพิจารณาจ่ายคดีให้พนักงาน
คุมประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติผู้ได้รับมอบหมายดําเนินการคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด และบันทึกข้อมูลหรือปรบัปรงุข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

รายละเอียดการปฏิบัติงานปรากฏตามแผนภูมิท่ี 3 แสดงขั้นตอนการรับคดี
แผนภูมิท่ี ๓ แสดงขั้นตอนการรับคดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานคุมประพฤติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานคุมประพฤติ

ได้รับหนังสือแจ้งปล่อยตัวคุมความ
ประพฤติจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน

6. การรับคดีของพนักงาน
คุมประพฤติ

1. การจัดทําทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคล

2. การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก IT
DXC และ CDS

3. การจัดทําสํานวนคดี รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

4. การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

5. การนําเสนอสํานวนคดีให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมาย

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก
หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ มีคําสั่ง
ให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการโดยมิชักช้า

ท้ังน้ี อาจติด EM ท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถานหรือสํานักงานคุมประพฤติ
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งให้คุมความประพฤตินักโทษ

เด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก กรณีท่ี
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ มีมติให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้คุมความประพฤติ
ท่ีได้รับการลดวันต้องโทษหรือพักการลงโทษจําคุก

พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบผู้ถูกคุมความประพฤติว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกับที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษสั่ งคุมความประพฤติหรือไม่ หากเป็นบุคคลคนเดียวกัน
ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงเงื่อนไขและดําเนินการสวมใส่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) โดยแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีผู้อุปการะพักอาศัยอยู่ในเขตของสํานักงานคุมประพฤติ
พื้นที่จังหวัดเดียวกันกับเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ปล่อยตัว ให้นักโทษ
เด็ดขาดไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เดียวกันกับเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ปล่อยตัว ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวโดยทันที ทั้งนี้
การสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ปรากฏตามแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรณีผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาดตามเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๖
และให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

1) ช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ รวมท้ังวิธีการใช้ ข้อปฏิบัติ
วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้อง
ตลอดจนการห้ามดัดแปลง ทําให้เสียหาย ทําลาย เคลื่อนย้ายหรือถอด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังหากเกิดความ
เสียหายจะต้องรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา

๒) สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
๓) กําหนดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

ในระบบควบคุมการทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
๔) เปิดระบบควบคุมการทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ติดตามตัว (EM)
๕) ทดสอบการทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

ร่วมกับระบบควบคุมการทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
๖) ส่งมอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย แบตเตอรี่สํารอง

(Power Bank) แท่นชาร์จ,สายชาร์จ และ adapter

- กฏกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือพัก
การลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้อง
ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๕๐ และ
ข้อ ๗๔
- ก ฏ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดใน
การติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มี
อํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ (๔)

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๒๗/ว๑๘๘ ลงวันท่ี
๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่ อง คู่ มื อการ
ปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
มาใช้กับผู้ ถู กคุมความประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ และ
ผู้ ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวัน
ต้องโทษจําคุก
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๗) จัดทําแบบติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและการ

ช้ีแจงเงื่อนไข (แบบ EM.1) พร้อมทั้งอธิบายการใช้และการรักษา
อุปกรณ์ รวมท้ังให้ผูถู้กคุมความประพฤติลงลายมือชือ่ในแบบดังกลา่วดว้ย

๒.กรณีผู้อุปการะพักอาศัยนอกเขตพื้นที่ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ท่ีปล่อยตัว ให้นักโทษเด็ดขาดไปพบพนักงานคุมประพฤติท่ีสํานักงาน
คุมประพฤติท่ีอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ท่ีปล่อยตัวให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวโดยทันทีและแจ้งให้นักโทษเด็ดขาดไปรายงานตัวท่ีสํานักงาน
คุมประพฤติที่ผู้อุปการะพักอาศัยอยู่ภายในระยะเวลา ๓ วันนับแต่วันท่ี
ได้รับการปล่อยตัว พร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดทุกครั้งจนกว่า
จะพ้นโทษหรือพ้นจากการพักการลงโทษหรือพ้นจากการลดวันต้องโทษ
จําคุก แล้วทําการโอนเครื่อง EM ผ่านระบบ EM ไปสํานักงานปลายทาง

เมื่อพนักงานคุมประพฤติติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
เรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลในระบบ EM ของสํานักงานคุมประพฤติ
และให้เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ การรับคดี
ของสํานักงานคุมประพฤติ ดังนี้
๑. จัดทําทะเบียนคดีและการตรวจสอบข้อมูลบุคคล

เจ้าหน้าท่ีธุรการรับคดีตามท่ีได้รับคําสั่งจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน
ซึ่งมีคําสั่งให้คุมความประพฤติ เมื่อได้รับหลักฐาน หนังสือแจ้งปล่อย
ตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ
จําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือ
สําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) ให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ
ตรวจสอบว่าเคยมีการตั้งสํานวนมาก่อนหรือไม่ เพื่อป้องกันการต้ัง
สํานวนคดีซ้ําซ้อน ทั้งน้ี กรณีท่ีไม่มีการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจท่ีเป็นนักโทษ
เด็ดขาด และหากไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน ให้ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
เพื่อยืนยันตัวบุคคล ดังนี้

๑.๑ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ
1.1.1 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นคนไทย

1.1.1.1 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีบัตรประจําตัว
ประชาชน

เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการเชื่อมฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ โดยการเสียบบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ
รายการทะเบียนประวัติบุคคล และเข้าระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ตาม URL คือ https://dopis.probation.go.th:8181/ ในขั้นตอนการ

เพิ่มทะเบียนคดีให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถูกคุมความ

- หนังสือท่ียธ ๐๓๐๗/ว๓ ลงวันท่ี ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การโอนย้าย
รายช่ือบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (1)
- หนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความ
ประพฤติ หรือหนงัสือสําคัญการปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือ
หนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณี
มีเหตุพิเศษ (พ.๘) จากเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน
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ประพฤติ และคลิกตรวจทะเบียนราษฎร์ เมื่อปรากฏข้อมูลบุคคล
ที่ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ วัน เดือน
ปีเกิด ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน สัญชาติ ชื่อบิดา และช่ือมารดา เป็นต้น
ก่อนการสําเนาข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีธุรการตรวจสอบข้อมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้ถูกคุมความประพฤติ เปรียบเทียบภาพถ่ายใน
บัตรกับตัวจริง และข้อมูลอ่ืนๆ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพ่ือความแน่ใจ
ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เม่ือแน่ใจแล้วว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันให้สําเนา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และตั้งสํานวนคดี
สอดส่อง นําเข้าข้อมูลทั่วไปและข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศ ถ่ายภาพ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ หน้าตรง คร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก
แล้วจัดเก็บภาพถ่ายไว้ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ พร้อมระบุ
น้ําหนักและส่วนสูงของ ผู้ถูกคุมความประพฤติไว้ด้วย โดยให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ รับคดี ทั้งน้ี วิธีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤตกัิบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก๑

1) ขั้นตอนและวิธีการขอเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าตรวจสอบ
รายการทะเบียนประวัติบุคคล หรือระบบทะเบียนราษฎร์ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติ
หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 4807

2) แนวทางการติดต้ังและใช้งานระบบทะเบียนราษฎร์
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

การใช้งานระบบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติต้องใช้งานผ่านฺ Web Browser ต่าง ๆ เช่น Google
Chrome ,Internet Explorer ๑๑ ,Firefox เป็นต้น ดังรูป

1.1.1.2 กรณี ผู้ ถู กคุ มความประพฤ ติ ไม่ มี บั ต ร
ประจําตัวประชาชน แต่มีเอกสารท่ีมีการระบุเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง
(Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีการระบุเลข 13 หลัก
เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1 โดยสอบถาม
ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนสําเนาข้อมูล เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง
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1.1.1.๓ กรณีผู้ ถู ก คุมความประพฤติ ไ ม่ มีบั ตร

ประจําตัวประชาชน และไม่มีเอกสารใดๆ
เจ้าหน้าท่ีธุรการดําเนินการสอบถามข้อมูล เลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก ของผู้ถูกคุมความประพฤติ หากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติจดจําหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักได้
ให้ดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1 โดยการสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนก่อน
สําเนาข้อมูล ก่อนสําเนาข้อมูล เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

กรณีไม่มีข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ให้ค้น
ข้อมูลโดยใช้ชื่อ-สกุลจากระบบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบสารสนเทศ
เมื่อผลการค้นหาว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้ดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1
แต่หากพบว่ามีช่ือ-สกุลซ้ําหลายชื่อ หรือข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่ได้
จากเรือนจําหรือทัณฑสถาน และไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกัน ให้ลงข้อมูลเบื้องต้น ตามหนังสือสําคัญการปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) และตั้งสํานวน
คดีสอดส่อง

1.1.2 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้พลัดถิ่น หมายถึง
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นประชากรของประเทศใด แต่อาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรไทย และทางราชการไทยได้ควบคุมประชากร
โดยออกบัตรประจําตัวเลข ๑๓ หลัก (บัตรสีชมพูออกให้โดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) หรือมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ออกให้
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้ตรวจสอบจากบัตร
ท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ หรือกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานออกให้

ให้เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1 โดยการสอบถาม
ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนสําเนาข้อมูล เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

1.1.3 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นคนอาเซียน/คนต่างประเทศ
หมายถึง บุคคลที่เป็นประชากรของประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ
บุคคลจากประเทศอื่นนอกจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ตรวจสอบจาก
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรผ่านแดน (Border Pass) หรือ
เลขประจําตัว ๑๓ หลัก ท่ีออกให้โดยกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน หรือหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือหนังสืออนุญาตให้คนต่าง
ด้าวทํางานหรือหนังสือท่ีนายจ้างอนุมัติจ้างงาน



- ๕๗ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นคนอาเซียน/คนต่างประเทศ

ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากทะเบียนราษฎร์เพื่อยืนยันตัวบุคคล
เน่ืองจากระบบทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น ไม่ได้รองรับคนอาเซียน/คนต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการ
จัดทําสํานวนคดีสอดส่องในระบบสารสนเทศ โดยการเพิ่มทะเบียน
ภารกิจสอดส่องกรณีพัก/ลดวันตอ้งโทษจําคุก และกําหนดเลขทะเบียนคดี
(ปี/ลําดับที่) ให้นําเข้าข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรผ่านแดน
ชื่อ-สกุลของผู้ถูกคุมความประพฤติ ชื่อบิดา มารดา สัญชาติ ท่ีอยู่
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
ให้ถ่ายภาพผู้ถูกคุมความประพฤติ หน้าตรง คร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตา
ไม่สวมหมวก และจัดเก็บภาพถ่ายไว้ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
พร้อมระบุนํ้าหนักและส่วนสูงด้วย โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ีรับคดี

หมายเหตุ สําหรับข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรผ่านแดน
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ไม่ต้องนําเข้าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ ส่วนข้อมูลทั่วไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึก
เพ่ิมเติม ในเมนูข้อมูลทั่วไป เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน เช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ
การศึกษา และสถานภาพ เป็นต้น

๑.๒ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ
ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1.2.1 เมื่อได้รับเอกสารจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน ได้แก่ หนังสือ
แจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญการปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) หรือเอกสาร
ที่มีการระบุเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และชื่อ-สกุล ให้เจ้าหน้าท่ี
ธุรการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบตรวจสอบรายการทะเบียน
ประวัติ หรือที่เรียกว่า AMI ดังรูป

หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลที่มีเลขประจําตัว 13 หลัก และ
ชือ่ – สกลุ หรือขอ้มูลอื่นๆ ท่ีตรงกันกบัเอกสารท่ีได้รับจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ให้สั่งพิมพ์ข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร์แล้วให้ต้ังสํานวนคดีสอดส่อง
โดยดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1



- ๕๘ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กรณีผลการค้นหาไม่พบข้อมูลยืนยันตัวบุคคลได้ หรือพบข้อมูล

แต่ข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน ให้ค้น
ข้อมูลชื่อ-สกุลจากทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงหากพบว่ามีช่ือ-สกุลซํ้าหลายชื่อ
และไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ให้ลงข้อมูลเบื้องต้น ตามหนังสือ
สําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญ
พักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ
(พ.๘) และตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

1.2.2 เม่ือได้รับเอกสารจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน ได้แก่ หนังสือ
แจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญการปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) หรือเอกสาร
ไม่ได้ระบุเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก มีแต่ชื่อ–นามสกุล
ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบตรวจสอบ
รายการทะเบียนประวัติ หรือที่เรียกว่า AMI หากตรวจสอบแล้วพบว่า
มีช่ือ–นามสกุลซ้ํากันหลายคน หรือมีข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน และไม่สามารถ
ตรวจสอบหลักฐานยืนยันบุคคลได้ ให้นําเข้าข้อมูลบุคคลในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และตั้งสํานวนคดีสอดส่องตามเอกสาร
ท่ีได้รับจากเรอืนจํา/ทัณฑสถาน

2. ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด
เจ้าหน้าท่ีธุรการดําเนินการตรวจสอบว่ามีประวัติการกระทําความผิด

อืน่ ๆ มาแล้วหรือไม่ ดังนี้
๒.๑ นําสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจท่ีเป็น

นักโทษเด็ดขาดรายนี้ มาแนบสํานวนคดี กรณีมีประวัติอยู่ในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ มาก่อน ให้เจ้าหน้าที่ ธุรการบันทึก
การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดไว้ที่หน้าปกสํานวน เพ่ือให้
พนักงานคุมประพฤติทราบและใช้ประกอบการสอบปากคําเบ้ืองต้น
ซึ่งวิธีการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติและการส่งตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๒

ท้ังนี้ กรณี ท่ีสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจมีการตรวจสอบประวัติ
การกระทําความผิดครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบประวัติการกระทํา
ความผิดอีก

๒.๒ กรณีไม่มีประวัติอยู่ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
มาก่อน ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (2)
- ใช้ตรายางเพื่อบันทึกผลคดี ด้านขวา
บนของปก โดย มี ร า ยละ เ อี ย ดว่ า
พบหรือไม่พบประวัติ ชื่อผู้ตรวจสอบ
และวันท่ีตรวจสอบ
วันท่ีตรวจสอบ ตรวจสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ในสํานวนคดสีืบเสาะและพินิจฯ
 ไม่พบ
 พบ จํานวน………….คดี

 ตรวจทะเบียนราษฎร์
 ตรวจ DXC
 ตรวจ CDS วันท่ี....................
ช่ือผู้ตรวจสอบ………………………….



- ๕๙ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange
Center : DXC) และบันทึกผลการตรวจไว้ที่หน้าปกพร้อมแนบเอกสาร
ที่พิมพ์จากระบบ กรณีที่พบประวัติ ซึ่งการตรวจสอบประวัติการกระทํา
ความผิดจากระบบแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data
Exchange Center : DXC) รายละเอี ยดป ร า ก ฏ ต า ม เ อ ก ส า ร
ภาคผนวก ๓

หมายเหตุ
กรณีหนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญ

การปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการ
ลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘)
ล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่ธุรการติดตามหนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความ
ประพฤติจากเรือนจําหรือทัณฑสถานโดยเร็ว เพ่ือส่งให้พนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของสํานวนในภายหลัง

3. การจัดทําสํานวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีธุรการจัดทําเอกสารและรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ในคดี ดังนี้

(๑) ปกหน้าสํานวนคดีสอดส่องพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก
(๒) สารบัญสํานวนคดีสอดส่องพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ

จําคุก
(๓) หนังสือแจ้งปล่อยคุมความประพฤติ
(๔) หนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓)

หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการ
ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘)

(๕) แบบชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด) (ค.ป.๑๐/๓)

(๖) ภาพถ่ายผู้ถูกคุมความประพฤติ
(๗) แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
(๘) เอกสารที่ได้จากการดําเนินการตรวจสอบประวัติการกระ

ทําผิด ตามข้อ ๒ มาประกอบสํานวนคดี
(๙) เอกสารอื่นๆที่จําเป็น (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล

เอกสารเก่ียวกับการบําบัดรักษา เอกสารการชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
เอกสารอื่นๆที่เ ก่ียวข้องกับคดี พร้อมทั้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

(๑๐) แบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป.๔ ข)

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๗/ว๑๑ ลงวันท่ี
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเ ก่ียวกับการเข้าใช้งาน
ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม (DataExchangeCenter : DXC)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (๓)



- ๖๐ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ข้อสังเกต กรณีสํานักงานคุมประพฤติแห่งอื่น ขอความร่วมมือ

ให้ดําเนินการเก่ียวกับการคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดแทน
ให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับเป็นคดีประเด็นตามท่ีสํานักงานคุมประพฤติท่ีส่ง
ประเด็นขอความรว่มมือมา รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑๐

๔. นําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
๔.๑ การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้องนําเข้าข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ถูกคุม
ความประพฤติในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน

๑) ประวัติส่วนตัว ได้แก่ วันที่รบัคดี สถานะบุคคล ช่ือ - นามสกุล
ตามสํานวนคดี ช่ือ - นามสกุลของผู้ถูกคุมความประพฤติ ช่ือเล่น เพศ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดี และภาพถ่ายของผู้ถูกคุมความประพฤติ

๒) ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ชื่อ – นามสกุลบิดา ชือ่ - นามสกุลมารดา
พักอยู่ กับ เกี่ยวข้องเป็น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพเมื่อพบ
พนักงานคุมประพฤติครั้งแรก อาชีพคร้ังล่าสุด รายได้ การศึกษา
สถานภาพ ความสามารถพิเศษ ข้อมูลของผู้อุปการะ ชื่อผู้อุปการะ
เบอร์โทรศัพท์ผู้อุปการะ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ปัจจุบัน)
ของผู้อุปการะ

๓) ข้อมูลคดี ได้แก่ ช่ือสถานตีํารวจ ช่ือศาล เรือนจําหรือทัณฑสถาน
ที่มีคําสั่งให้พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ วันที่เรือนจํามีคําส่ังให้
คุมประพฤติ จําเลยท่ี เลขทะเบียนคดีดํา (ลําดับท่ี/ปี) เลขทะเบียนคดีแดง
(ลําดับท่ี/ปี) กลุ่มฐานความผิดแทน ฐานความผิดตามฟ้อง โทษจําคุก
เหลือโทษจําคุก รายงานตัวจํานวน ระยะเวลาพักการลงโทษ นับตั้งแต่วันท่ี
พ้นโทษวันที่ วันครบกําหนดส่งรายงานให้เรือนจําหรือทัณฑสถาน
ติดอุปกรณอ์ิเล็กทรอนกิสต์ิดตามตัว (EM)

ทั้งนี้ ต้องนําเข้าข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีรับคดี

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๖๙
- หนังสือท่ี ยธ 0327/ว 724 ลงวันท่ี
5 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง แจ้งแนวทาง
ก า ร ส่ ง -รั บ ป ร ะ เ ด็ น ใ น ง า น คุ ม
ความประพฤติในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (๔)



- ๖๑ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กรณีคนอาเซียน/คนต่างประเทศ ให้ เจ้ าหน้า ท่ีธุ รการ

ต้องนําเข้าข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมความประพฤติในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ได้แก่ เลขประจําตัวคนไม่มีสัญชาติไทย
ชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรผ่านแดน
(Border Pass) หนังสือท่ีนายจ้างอนุมัติจ้างงาน ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ีรับคดี พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะบุคคลให้ถูกต้องจาก
หนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นประเภทใด
ดังต่อไปนี้

เข้าถูก - อยู่ถูก : กลุ่มน้ีเข้าประเทศถูก ผ่านการตรวจถูกต้อง
และอยู่ตามเง่ือนไขที่กําหนด ทั้งวัตถุประสงค์ในการอยู่และระยะเวลา
ในการอยู่

เข้าถูก - อยู่ผิด : กลุ่มนี้เข้าประเทศถูก ผ่านการตรวจถูกต้อง
แต่อยู่ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนด วัตถุประสงค์ในการอยู่และระยะเวลาในการอยู่

เข้าผิด - อยู่ถูก : กลุ่มนี้หลบหนีเข้าเมือง แต่ด้วยเหตุผลความ
จําเป็นเฉพาะเรื่อง รัฐบาลให้มาจดทะเบียนให้อยู่ถูก

เข้าผิด - อยู่ผิด : กลุ่มนี้หลบหนีเข้าเมืองและยังหลบหนีอยู่

๔.๒ จัดทําสารบบคดีของสํานักงานคุมประพฤติ
เจ้าหน้าที่ ธุรการ จัดทําทะเบียนรับคดีของสํานักงานคุม

ประพฤติ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคดีของสํานักงาน

๕. การเสนอสํานวนคดีให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณามอบหมายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ เสนอสํานวนคดีต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุม

ประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาจ่ายคดีให้พนักงานคุม
ประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เช่น จ่ายคดีตามความเช่ียวชาญของ
พนักงานคุมประพฤติแต่ละคน หรือตามพื้นท่ี เขตหรืออําเภอ หรือ
ตามความเหมาะสม เป็นต้น

๖. การรับคดีของพนักงานคุมประพฤติ
เมื่อได้รับสํานวนคดีแล้ว พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เพื่อดําเนินการคุมความประพฤติผู้ถูกคุม
ความประพฤติต่อไป และหากพบว่าข้อมูลท่ีนําเข้าในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (๔)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๔

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๕



- ๖๒ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลคดี ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศ กรมคุม
ประพฤติ
๖.๑ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ

เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสํานวนคดี
ให้พนักงานคุมประพฤติ ดําเนินการ ดังนี้

๖.๑.๑ กรณีสอบปากคําได้ทันที ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการในขั้นตอนท่ี ๒ การช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
การปฐมนิเทศและการดําเนินการเบื้องต้น

๖.๑.๒ กรณีไม่สามารถสอบปากคําไ ด้ทันที ให้พนักงาน
คุมประพฤตินัดผู้ถูกคุมความประพฤติให้มาพบในภายหลัง เช่น ได้รับ
การปล่อยตัวจากเรือนจําหรือทัณฑสถานและมาถึงสํานักงานคุม
ประพฤตินอกเวลาราชการ ทําให้พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถ
สอบปากคําได้ทัน ให้พนักงานคุมประพฤติออกใบนัดและกําหนดวัน
ให้ผูถู้กคุมความประพฤตมิาพบภายในไมเ่กิน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบนัด

ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องยํ้าเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติ
ให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติไว้ด้วย เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด
ชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา สามี ภรรยา ผู้อุปการะ ที่อยู่ วาดแผนที่บ้าน
ผู้อุปการะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์และรายการประวัติการกระทําความผิดจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ

๖.๒ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ
เพ่ือรับทราบเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

6.2.1 ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบรายละเอียด
ในหนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญการ
ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการ
ลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘)
และตรวจสอบว่านักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าวมีคดีอายัดหรือไม่ หากมี
คดีอายัด นักโทษเด็ดขาดได้รับการประกันตัวในคดีอายัดหรือไม่
หากนักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับการประกันตัวในคดีอายัด ซึ่งทําให้นักโทษ
เด็ดขาดไม่สามารถไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ ได้

- ค.ป.10/๓ แบบชี้แจงเ ง่ือนไขการ
คุมความประพฤติ (ผู้ ถู กคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด)
- ค.ป.11 แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุม
ความประพฤติ

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๖๐ ลงวันท่ี
๕ กุมภา พันธ์ ๒๕๖๓ เรื่ อ ง แจ้ ง
แนวทางการปฏิบัติงานลดวันต้องโทษ
จําคุก กรณี นักโทษเด็ดขาดที่มีคดี
อายัด
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๔ ลงวันท่ี
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้ง
แนวทางการปฏิบัติงานลดวันต้องโทษ



- ๖๓ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุการเพิกถอนการคุมความประพฤติ แต่เป็น
ข้อขัดข้องที่ทําให้นักโทษเด็ดขาดไม่สามารถไปรายงานตัวกับพนักงาน
คุมประพฤติได้ เมื่อครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้พนักงาน
คุมประพฤติแจ้งเรือนจําหรือทัณฑสถานว่าได้ครบระยะเวลาการคุม
ความประพฤติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๓
และ ๔.๔

6.2.2 ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบข้อมูลในสํานวนคดี
ที่เจ้าหน้าที่ ธุรการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center :
DXC) หากพบว่ามีประวัติการกระทําความผิดขึ้นใหม่ ให้พนักงานคุม
ประพฤติส่งตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีละเอียดชัดเจน แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานทางคดี

ทั้งนี้ วิธีการในการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (CDS) ให้สํานักงานคุมประพฤติปฏิบัติ
ตามเอกสารภาคผนวก ๒

หมายเหตุ
1. การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากกอง

ทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
ต้องนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ช่ือบิดา ช่ือมารดา สัญชาติ
เช้ือชาติ ซึ่งหากนําเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิดได้

2. คนอาเซียน/คนต่างประเทศ ไม่สามารถส่งตรวจ
ประวั ติการกระทําความผิดจากกองทะเบียนประวั ติอาชญากร
(Criminal Database System : CDS) ได้

6.2.3 หากตรวจแล้วไม่พบประวัติการกระทําผิดเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ แล้วดําเนินการเตือน
หรือติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติให้มาพบเพ่ือรับทราบข้อกําหนด
เง่ือนไขในวันท่ีพนักงานคุมประพฤติกําหนด

6.2.๔ ในการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
อาจออกสอดส่องยังที่พักอาศัยหรือสถานที่อื่นใดของผู้อุปการะ หรือ
โดยโทรศัพท์สอบถามผู้อุปการะ บุคคลในครอบครัว ญาติ นายจ้าง
หรือบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ หรืออาจมอบหมายอาสาสมัครคุม
ประพฤติดําเนินการแทนได้ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งให้คุมความประพฤติจาก

จําคุก กรณี นักโทษเด็ดขาดที่มีคดี
อายัด

- ห นั ง สื อ ท่ี ย ธ ๐ ๓ ๐๓ /ว ๔๗๘
ลงวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
และสอดส่อง

- หนั ง สือ เตือนให้ ไปพบพนักงาน
คุมประพฤติ

- ค.ป.๑๒ ข บันทึกการสอดส่อง
- ค.ป.๕ บันทึกถ้อยคําพยาน
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

6.2.๕ หากเป็นกรณีออกหนังสือเตือนแล้ว แต่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติยังไม่มาพบให้ดําเนินการตามข้อ 6.2.๔ ภายใน ๗ วันนับจาก
วันผิดนัด

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านคุมความประพฤติ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑

ผลการออกติดตามสอดส่อง มีหลายกรณี ดังนี้
1) กรณีพบผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ท่ีพักอาศัยอยู่ในบ้าน

ที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติแจ้งไว้ ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกการ
สอดส่องตามแบบท่ีกําหนด และออกหนังสือเตือนให้ไปพบพนักงาน
คุมประพฤติตามกําหนดนัดใหม่ พร้อมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือ
ญาติลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวไว้

๒) กรณีพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติย้ายที่อยู่ให้สอบถามผู้ที่พัก
อาศัยหรือพยานท่ีอยู่ใกล้เคียงและบันทึกรายละเอียดตามแบบที่กําหนด
เพื่อดําเนินการต่อไป

๓) กรณีพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติถึงแก่กรรม/ถูกจับกุม
ดําเนินคดีใหม่/เจ็บป่วยสาหัส/มีอาการทางจิตรุนแรง ให้บันทึก
รายละเอียดต่างๆ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
และจัดทํารายงานเสนอต่อเรือนจํา/ทัณฑสถานและกองทัณฑปฏิบัติ
กรมราชทัณฑ์ เช่น

- กรณีถึงแก่กรรม ให้บันทึกวัน เดือน ปี และสาเหตุการถึงแก่
กรรม วัดท่ีสวดอภิธรรมหรือวัดท่ีฌาปนกิจ วัน เดือน ปีท่ีฌาปนกิจ และ
หลักฐานใบมรณบัตร

- กรณีถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่ ให้บันทึกวัน เดือน ปี และสถานี
ตํารวจที่ จับกุม ฐานความผิด สถานที่ต้องขังในระหว่างดําเนินคดี
หากศาลมีคําพิพากษาแล้ว ให้สอบถามวันที่พิพากษา โทษจําคุก
เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีต้องโทษจําคุก

- กรณีเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยด้วยโรคใด ให้บันทึกอาการ
ปัจจุบันเป็นอย่างไร พักรักษาตัวอยู่ที่ใด ใบรับรองแพทย์ หรือสามารถ
มาพบพนักงานคุมประพฤติได้หรือไม่ ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติอาจ
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน

- กรณีมีอาการทางจิต ให้บันทึกอาการปัจจุบันมีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใด สื่อสารเข้าใจและตอบคําถามได้หรือไม่ เพ่ือจะได้
ประเมินว่าผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถมาพบพนักงานคุมประพฤติได้
หรือไม่ ทั้งน้ี ขอให้แนบเอกสารการรักษาพยาบาล หรือตรวจสอบจาก
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
บัตรประจําตัวผู้ป่วย หรือใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบําบัดรักษา (ถ้ามี)

๔) กรณีพบบ้าน แต่ไม่พบผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พักอาศัย
ในบ้านให้สอบถามเพื่อนบ้าน หรือผู้นําชุมชน แล้วบันทึกถ้อยคําพยาน
ตามแบบท่ีกําหนด

๕) กรณีไม่พบบ้านหรือสถานที่ท่ีแจ้งไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และบันทึก
ถ้อยคําพยานตามแบบที่กําหนด

6) กรณีพยานเขียนหนังสือไม่ได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการ
ลงลายมือชื่อ หรือกรณีไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุขัดข้อง
ท่ีไม่สามารถลงลายมือชื่อ และรูปพรรณสัณฐานของพยานดังกล่าวไว้
ด้วย

ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการทุกขั้นตอนด้วยความ
รอบคอบคํานึงถึงความปลอดภัยและความรวดเร็ว

6.2.5 หากผู้ถูกคุมความประพฤติยังไม่มาพบและมีพฤติการณ์
ท่ีแสดงว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ ให้พนักงาน
คุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน
และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ในทันทีท่ีทราบเหตุ

กรณีที่ ผู้ ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการในข้ันตอนท่ี ๒ การชี้แจงเง่ือนไขการ
คุมความประพฤติ การปฐมนิเทศและการดําเนินการเบื้องต้นต่อไป
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ข้ันตอนท่ี 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ

และการดําเนินการเบ้ืองต้น

ข้ันตอนท่ี 2 การชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการ
เบ้ืองต้น เป็นข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ เม่ือผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงาน
คุมประพฤติหลังจากท่ีมีคําสั่งให้คุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติตามท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษ มีคําสั่งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมท้ังผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความ
ประพฤติ พร้อมท้ังกําชับให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นเจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอ ในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับผู้ถูกคุมความประพฤติได้
โดยมิต้องมีหมายจับและนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก
กรณีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
การพักการลงโทษ มีคําส่ังให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
โดยมิชักช้า การแนะนําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงวิธีการใช้ ข้อปฏิบัติ และวิธีการดูแลรักษา ตลอดจน
ห้ามดัดแปลง ทําให้เสียหาย ทําลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และ
จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ วิธีการคุมความประพฤติ
และบริการที่อาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ ตลอดจนการรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลในสํานวนคดี เช่น หนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือหนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวัน
ต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุ
พิเศษ (พ.๘) รวมท้ังเอกสารที่เก่ียวข้อง

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏตามแผนภูมิท่ี ๔ แสดงขั้นตอนการชี้แจงเง่ือนไขการคุม
ความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบื้องต้น
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แผนภูมิท่ี ๔ แสดงข้ันตอนการช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ
และการดําเนินการเบื้องต้น

2. การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร แจ้งสิทธิและหน้าท่ี ผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความประพฤติ กรณีมีเง่ือนไขการติด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้พนักงานคุมประพฤติ
แนะนําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงวิธีการใช้ ข้อปฏิบัติ
และวิธีการดูแลรักษา ตลอดจนห้ามดัดแปลง ทําให้เสียหาย
ทํ า ลาย เ คลื่ อ นย้ า ย ห รือถอด อุปกร ณ์ อิ เ ล็ กทรอ นิ ก ส์
ติดตามตัว (EM)

3. การปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ

4. การดําเนินการเบื้องต้น
4.1 การบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ
4.2 ถ่ายภาพ ตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
4.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีอาการบกพร่องทางร่างกายหรือ

จิตใจ หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ส่งตัว
ไปบําบัดรักษาหรือช่วยเหลือสงเคราะห์เบื้องต้น เช่น ให้คําแนะนําหรือ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.2560

4.4 กรณีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
มีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว
บุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวบุคคล

1.การรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลในสํานวนคดีและได้รับหนังสือแจ้งปล่อยตัว

คุมความประพฤติจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
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ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เม่ือพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบสํานวนคดีจากผู้อํานวยการ

สํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการ ดังนี้

๑. การรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในสํานวนคดี
ให้พนักงานคุมประพฤติรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ในสํานวนคดี เช่น หนังสือแจ้งปล่อยตัวการคุมความประพฤติ หรือ
หนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือ
สําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุ
พิเศษ (พ.๘) รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องกับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดย
ทําความเข้าใจข้อมูลในสํานวนคดีและเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
ตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก และข้อมูลจากสํานวน
สืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษจําคุก/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก

2. การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติเป็นขั้นตอนสําคัญในการ

ทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติต้อง
ช้ีแจง เ งื่ อนไขการ คุมความประพฤติตามที่ คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ มีคําส่ังแก่ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนดไว้
ในกฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเง่ือนไขที่
นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษ
และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่

๒.๑ เง่ือนไขที่เป็นข้อห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อย
ตัวก่อนครบกําหนดโทษกระทําการ มีดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องท่ี สถานที่ หรือตามเวลาท่ีกําหนด
(2) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลทีอ่าจนําไปสู่การกระทําความผดิอีก
(๓) ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน หรือวัตถุ
ระเบิดทุกชนิด

(4) ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย โดยการเสพสุราหรือเล่น
การพนันท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายอีก

(5) ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง หรือผู้ต้อง
กักกันอื่นท่ีไม่ใช่ญาติ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา สถานกักขัง สถาน

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๖
- ก ฏ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็กทรอนิกส์ห รืออุปกรณ์อื่ น ใด
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ค ว า ม
ประพฤติ ตาม เ ง่ื อน ไขที่ ศ าลห รือ
เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐

-พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ ,๒๕
- ก ฏ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็กทรอนิกส์ห รืออุปกรณ์อื่ น ใด
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ค ว า ม
ประพฤติ ตาม เ ง่ื อน ไขที่ ศ าลห รือ
เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฏกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือพัก
การลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้อง
ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๒ ข้อ ๗๓ และ
ข้อ ๗๔
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗
- ค.ป.๑๐/๓ แบบช้ีแจงเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเปน็นักโทษเด็ดขาด)
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๐๕ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งแบบ
ช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๐/๑
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กักกัน หรือสถานคุมขังอื่นใด

(6) ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด เว้นแต่มีธุระสําคัญ
เป็นครั้งคราว ให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติ หากจะย้ายที่อยู่หรือ
เปล่ียนแปลงผู้อุปการะ ให้ย่ืนคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิม
และต้องได้รับอนุญาตก่อน

(7) เง่ือนไขอื่นตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลด
วันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษกําหนด

๒.2 เง่ือนไขให้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบ
กําหนดโทษกระทําการ มีดังต่อไปนี้

(1) รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
(2) พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานท่ีท่ีแจ้ง เว้นแต่มีเหตุ

จําเป็นให้ยื่นคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องท่ีเดิมและต้องได้รับ
อนุญาตก่อน

(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติ

(4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากมีการฝ่าฝืน
และถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีและอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับน้ัน ไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใด นักโทษเด็ดขาด
หรือผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติ
ทราบทุกครั้ง

(5) ประกอบอาชีพสุจริต หากจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน
หรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง เว้นแต่
มี เหตุจํา เป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกําหนด
ระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

(6) เงื่อนไขอ่ืน เช่น ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กรมคุม
ประพฤติกําหนดภายในระยะเวลาติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) หรือติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว
นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษ เป็นต้น

เง่ือนไขการติดอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เช่น
- ห้ามออกนอกเขตพ้ืนที่ท่ีกําหนด
- ห้ามเข้าในเขตพ้ืนที่ท่ีกําหนด
- ห้ามเข้าใกล้เขตพื้นท่ีท่ีกําหนด
- ห้ามเคลื่อนที่ออกนอกเส้นทางท่ีกําหนด
- ห้ามเคลื่อนที่เกินความเร็วที่กําหนด

ค.ป.๑๐/๒ ค.ป.๑๐/๓) แบบบันทึก
ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
และแบบประเมินผูถู้กคุม ความประพฤติ
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม ศึกษาจาก
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไก
การควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุน
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติสําหรับพนักงานคุมประพฤติ
- กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย ศึกษาจากคู่มือกระบวนการ
ปฏิบั ติ ง านด้ วยกลไกการควบคุม
พฤ ติกรรมและการส นับสนุนการ
ปรับ เปลี่ ยนพฤตินิ สัยของผู้ ถูก คุม
ความประพฤติสําหรับพนักงานคุม
ประพฤติ

- คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic
Monitoring : EM) ในภารกิจกรมคุม
ประพฤติ
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
พนักงานคุมประพฤติต้องแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบและ

ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัวตลอดเวลา โดยพนักงานคุมประพฤติจะติดตามสอดส่อง
ควบคุ ม ดู แล ความ เคลื่ อน ไหว จากระบบควบคุ มอุ ปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

๒. ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว ต้องตรวจสอบแบตเตอร่ี หากน้อยกว่า ๒๐ เปอร์์เซ็นต์
ให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ทันที และดูแลอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย

หากอุปกรณ์เกิดความเสียหาย โดยท่ีไม่ได้เกิดจากเจตนาของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้นําอุปกรณ์ท่ีชํารุดมาให้สํานักงานคุมประพฤติ
หากไม่นําอุปกรณ์มาคืน ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องชดใชค้่าเสียหาย
ตามราคาของอุปกรณ์

ทั้งนี้ เงื่อนไขตามข้อ ๒.๑ และ ๒.2 จะกําหนดข้อเดียว หรือ
หลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของนักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษและพฤติการณ์ของนักโทษ
เด็ดขาดผู้น้ัน พนักงานคุมประพฤติต้องอธิบายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เข้าใจเง่ือนไขการคุมความประพฤติที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
การพักการลงโทษกําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายทราบ

(รายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติปรากฏตาม
ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน ข้อ 4. การจัดทําแผนการ
คุมความประพฤติ)

หมายเหตุ
๑. กรณีที่พนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความ

ประพฤตติามแบบ ค.ป.10/๓ (แบบชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด) แล้วให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติลงลายมือช่ือในเอกสารดังกล่าวด้วย

๒. กรณีหนังสอืสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการ
ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) สูญหาย ให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติ
และขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ

๓. กรณีเจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจเรียกให้นักโทษแสดงหนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษ
จําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือ
สําคัญพักการลงโทษกรณมีีเหตุพิเศษ (พ.๘) ต่อบุคคลดังกล่าว ถ้าไม่แสดง

- กฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของ
นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุก
หรือการพักการลงโทษและได้ รับการ
ปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๓
และข้อ ๕๑
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
หนังสือสําคัญ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับนักโทษเด็ดขาด
ผู้นั้นส่งเรือนจําก็ได้

๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ
2.1.1 สิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ได้รับการปฏิบัติจากบุคลากรโดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในส่วนของผู้กระทําผิด พยาน
และผู้เสียหาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ท้ังนี้จะต้องบริการด้วยความรวดเร็ว
เต็มใจ และเป็นธรรม รวมทั้งต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมจาก
อาชญากรรม ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานต้องเก็บรักษาเป็นความลับ
การเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมคุมประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
การปฏิบัติงานต้องโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลของงานและสังคม

2.1.2 หน้าท่ีของผู้ถูกคุมความประพฤติ
2.1.2.1 การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดเง่ือนไขการคุมความประพฤติโดยเคร่งครัด
2.1.2.2 การมารายงานตัวตามกําหนดนัด และเข้าร่วม

กิจกรรมตามท่ีสํานักงานคุมประพฤตินัดหมาย
2.1.2.3 เม่ือมีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงในระหว่างการ

คุมความประพฤติ เช่น ย้ายที่พักอาศัย เจ็บป่วย ถูกจับดําเนินคดีใหม่
เป็นต้น ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ
โดยเร็ว

๒.๒ ผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติจากการคุม
ความประพฤติ มีดังนี้

๒.๒.๑ ผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุม
ความประพฤติ ทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพ้นการคุมประพฤติไป
ด้วยดี

๒.๒.๒ ผลที่จะได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ

กรณีผู้ ถูกคุมความประพฤติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด
พนักงานคุมประพฤติจะจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อเรือนจํา/
ทัณฑสถานและกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ เพื่อขอเพิกถอนการ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๒๕
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗
- ค.ป.๑๐/๓ แบบช้ีแจงเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด)
- หลักการเบื้ องต้นของมาตรฐาน
แห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรม
คุมประพฤติ
- กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติ
นิสัย

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๒๕
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕๓
- ก ฏ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดใน
การติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มี
อํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ปล่อยตัวคุมความประพฤติ

ในกรณีเง่ือนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น ดัดแปลง ทําให้
เสียหาย ทําลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงระบบ
จะทําการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ที่สวมใส่ และพนักงานคุมประพฤติได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีเจตนาไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พนักงานคุม
ประพฤติจะจัดทํารายงานพร้อมด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไข
การคุมความประพฤติในส่วนที่เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวและความเห็นเสนอต่อเรือนจํา/ทัณฑสถานและกองทัณฑปฏิบัติ
กรมราชทัณฑ์ เพ่ือขอเพิกถอนการปล่อยตัวคุมความประพฤติโดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจ ซ่ึงเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอ มีอํานาจจับกุมตัวนักโทษ
เด็ดขาดได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ และนํากลับเข้าจําคุกต่อไปตามกําหนด
โทษท่ียังเหลืออยู่โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก ท้ังนี้อาจถูกลงโทษทาง
วินัยอีกด้วย

หมายเหตุ
๑) ก่อนชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติพนักงานคุมประพฤติ

ควรสร้างสัมพันธภาพโดยใช้เทคนิคการให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
(Motivational Interviewing หรือ MI) เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เกิดความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการให้ปากคําและการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

๒) กรณีถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาดมีความ
ประสงค์จะอุปสมบท ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบประวัติการคุม
ความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย เพ่ือเป็นการ
กล่ันกรองไม่ให้ถูกคุมความประพฤติท่ียังไม่พ้นการคุมความประพฤติ
หรือ ไม่ปฏิ บัติตามเ ง่ือนไขการคุมความประพฤติได้อุปสมบท
รายละเอียดปรากฏตามแนวทางท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

ท้ังนี้ มติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๘๖/๒๕๕๓
เรื่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติขออนุญาตบรรพชาอุปสมบท ที่ประชุม
พิจารณาแล้วลงมติว่า คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์
และเสนอแนะว่ากรมคุมประพฤติควรจัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้ฟัง
พระธรรมเทศนา โดยนิมนต์พระไปแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งคราว

- กฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่ นักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกหรือการ
พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้อง
ปฏบิัติ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓๔ และข้อ ๕๒
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๖๓ (๓)

- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๔๖ ลงวันท่ี
๒ สิ งหาคม ๒๕๖๒ เรื่ อง แจ้ งเวียน
เผยแพร่คู่มือการสนทนาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ
- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๘/ว ๘๔๘ ลงวันท่ี
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานพระพุทธศาสนากับกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- มติมหาเถรสมาคม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓
ลงวั น ท่ี ๑๐ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๕๓
สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ๘๖/๒๕๕๓



- ๗๓ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท ควรให้บวชแบบชีพราหมณ์
นุ่งขาว ห่มขาว ไม่ต้องโกนศีรษะ และอาศัยอยู่ในที่เดิมของตนได้
ตลอดเวลาที่ถูกคุมความประพฤติ หรือประสานขอคําแนะนําการอบรม
ผู้ถูกคุมความประพฤติกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓) กรมคุมประพฤติเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลนักโทษเด็ดขาด
ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้แก่กรมการขนส่งทางบก
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอ
ใบอนุญาตขับรถ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รายละเอียด
ปรากฏตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติกําหนด

3. การจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
ต้องจัดปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่ออธิบายให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติทราบเบื้องต้นก่อนท่ีพนักงานคุมประพฤติจะดําเนินการ
คุมความประพฤติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ วัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ พนักงานคุม
ประพฤติอธิบายวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ เพ่ือให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้รับความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระหว่าง
การคุมความประพฤติและกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู

๓.๒ วิธีการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติอธิบาย
ขั้นตอนการคุมความประพฤติ การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ตามที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีคําสั่ง เช่น
การมารายงานตัวตามกําหนดนัด ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่
ที่แจ้งไว้ ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัด เว้นแต่
จะมีกิจธุระสําคัญเป็นคร้ังคราว ให้ขออนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ
ห้ามเก่ียวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือ
ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ
ระเบิดทุกชนิด และเงื่อนไขอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมและสอดส่องตาม
ระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา แผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย

- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๘/ว ๘๗๗ ลงวันท่ี
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
กับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๘



- ๗๔ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๓.๓ บริการท่ีอาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ พนักงาน

คุมประพฤติต้องแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงการบริการท่ีอาจ
ได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ เชน่ การสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่

(๑) การส่งเสริมการมีงานทําหรือส่งเสริมด้านการหางาน
(๒) การส่งเสริมด้านการฝึกวิชาชีพ
(๓) การส่งเสริมด้านการศึกษา
(๔) การส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ
(๕) การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
(๖) การสงเคราะห์ค่าอาหาร
(๗) การสงเคราะห์ค่าพาหนะ
(๘) การสงเคราะห์ค่ายังชีพ
(๙) การสงเคราะห์ด้านท่ีพักอาศัย
(๑๐) การให้คําปรึกษาแนะนํา
(๑๑) ด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรม ด้านทักษะชีวิต

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
แนวทางการช่วยเหลอืสงเคราะห์ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๒
๓.๔ ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการคุมความประพฤติ พนักงาน

คุมประพฤติต้องช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม
ปฏิบัติในระหว่างการคุมความประพฤติให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้อุปการะ หรือครอบครัวได้เข้าใจและให้ความร่วมมือในระหว่างการคุม
ความประพฤติ ดังนี้

๓.๔.๑ ข้อควรปฏิบัติ ได้แก่
๑) ตรงต่อเวลาในการมารายงานตัวตามกําหนดนัด และ

เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สํานักงานคุมประพฤตินัดหมาย หากมีเหตุจําเป็น
ให้โทรศัพท์แจ้งพนักงานคุมประพฤติ หรืออาจให้ผู้อุปการะหรือญาติ
หรือบุคคลใกล้ชิดแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ

2) ต้องนําสมุดข้อกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
และหนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือ
หนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) มาด้วยทุกครั้ง เมื่อมาพบพนักงานคุมประพฤติ
มาเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขฟ้ืนฟู หรือมาติดต่อท่ีสํานักงานคุม
ประพฤติ

3) การแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับกาลเทศะ เม่ือมา
รายงานตัว หรือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือ มาติดต่อที่
สํานักงานคุมประพฤติ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ (๓) , ๔๐ ,๔๑ ,๔๒และ๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๗๙ ลงวันท่ี
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแนวทาง
การช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ที่อยู่ ใน
ความดูแลของ กรมคุมประพฤติ



- ๗๕ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาด้านต่าง ๆ สามารถ

มาพบพนักงานคุมประพฤติ หรือโทรศัพท์มาเพื่อพนักงานคุมประพฤติ
จะได้ให้คําแนะนํา หรือช่วยเหลือต่อไป

5) กรณีมีอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ออกเยี่ยมเยียน ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว ควรให้
ความร่วมมือตอบข้อซักถามต่างๆ และสามารถขอคําปรึกษาปัญหา
ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

6) กรณีผู้อุปการะ หรอืครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติมี
ความไม่สบายใจเก่ียวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ สามารถติดต่อพนักงาน
คุมประพฤติ เพื่อขอคําแนะนํา ปรึกษา หรือช่วยเหลือ

7) ครอบครัวต้องช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทําผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เช่น

- กรณีผู้ ถู ก คุมความประพฤติมี แนว โน้มที่ จะ
ผิดเง่ือนไข โดยไม่มารายงานตัวตามกําหนดนัด หรือคบหาสมาคมกับ
บุคคลท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดอีก หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษ หรือพฤติกรรมอื่นที่แสดงถึงการผิดเงื่อนไข ให้ผู้อุปการะ
หรือบุคคลในครอบครัวตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติ และแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ เพื่อให้คําแนะนําช่วยเหลือต่อไป

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีเหตุขัดข้อง ซึ่งไม่สามารถ
มารายงานตัวตามกําหนดนัดได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน
ให้ผู้อุปการะ หรือครอบครัวแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวให้พนักงาน
คุมประพฤติทราบโดยเร็ว

๓.๕ แนะนําแอปพลิเคชันบนมือถือของกรมคุมประพฤติ
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับกรมคุมประพฤติ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
1. การปฐมนิเทศสามารถจัดปฐมนิเทศในวันที่ชี้แจงเงื่อนไข

หรือนัดมาพบภายหลังก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกินระยะเวลา 30 วัน
นับแต่วันท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
มีคําส่ังให้ปล่อยตัวคุมความประพฤติ

2. พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดปฐมนิเทศแบบรายบุคคล
หรือปฐมนิเทศแบบกลุ่ม ซึ่ งสามารถให้ผู้ อุปการะหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมด้วย
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4. การดําเนินการเบื้องต้น

4.1 การบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี ต้องดําเนินการสอบถาม

ตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด โดยใช้ทักษะการสัมภาษณ์
หรือการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้สัมพันธภาพและ
รายละเอียดเบ้ืองต้นมากท่ีสุดเพียงพอต่อการวิเคราะห์ประเมินและ
วางแผนการแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยประเด็น
ที่สอบถามมีดังต่อไปน้ี ซึ่งแบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๗

4.1.1 ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
๑) ข้อมูลเบื้ องต้น เกี่ ยวกับตัว ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
เช่น ช่ือและชื่อสกุลจริง เลขบัตรประจําตัวประชาชน ส่วนสูง น้ําหนัก
ชื่อเล่นหรือชื่อรองหรือชื่ออ่ืนๆที่ผู้อื่นเรียก เกิดท่ีจังหวัด วันเดือนปีเกิด
เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นท่ีอยู่อาศัย
ควรสอบถามถึงภูมิลําเนาหรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

ต้ังแต่เกิดจนถึงปัจจุบันว่าพักท่ีใด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ บ้านและ
ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิของใคร เจ้าของบ้านชื่ออะไร ชื่อกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
พักอาศัยอยูน่านเพียงใด

โดยสอบถามให้ละเอียดที่สุดเพื่อประโยชน์ในการ
สอดส่องที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ ควรสอบถามถึงผู้นํา
ท้องถิ่นว่าเป็นใคร เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ทั้งควรถามถึง
หมู่บ้านที่พักเรียกว่าบ้านอะไร ในการสอบถามถึงที่อยู่อาศัยนี้พยายาม
สอบถามสถานท่ี ซึ่งสามารถติดต่อกับผู้ถูกคุมความประพฤติให้ได้มาก
ที่สุด หรือบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤตหิรือผู้อุปการะ รวมท้ัง E-mail /ID Line /Facebook

ควรสอบถามถึงในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาหรือก่อน
ต้องโทษจําคุก ได้ย้ายท่ีอยู่ หรือไม่ หากมีการย้ายที่อยู่ ย้ายมาแล้ว
ท้ังหมดก่ีครั้ง รวมท้ังสาเหตุของการย้ายที่พักอาศัย

นอกจากนี้ในระหว่างการคุมความประพฤติ ที่พัก
อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติมีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงใด ๆ หรือเป็นแหล่ง
ยาเสพติดหรือแหล่งการพนันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์
ผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ (๑)
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๐๕ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งแบบ
ช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๐/๑
ค.ป.๑๐/๒ ค.ป.๑๐/๓) แบบบันทึก
ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
และแบบประเมินผูถู้กคุมความประพฤติ
- ค.ป.11 แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
- กลไกการการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ (โดยกลุ่มพัฒนางาน
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการ
คุมประพฤติ กรกฎาคม 2562)
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๓) การวาดแผนที่บ้าน ควรวาดอย่างละเอียดว่าบ้าน

ดังกล่าวอยู่ที่ใด ใกล้เคียงสถานท่ีใดบ้างที่เป็นจุดสังเกต หรืออยู่ใกล้
สถานที่สําคัญหรือสถานที่รู้จักของคนท่ัวไป การเดินทางไปอย่างไร
มีรถประจําทางสายใดผ่านเส้นทางดังกล่าวบ้าง บ้านมีลักษณะอย่างไร เช่น
สีของบ้าน มีร้ัวหรือไม่ มีลักษณะเด่นกว่าบ้านอื่นอย่างไร บ้านข้างเคียง
มีลักษณะใด เป็นต้น นอกจากนี้ หากผู้ถูกคุมความประพฤติมีท่ีอยู่ท่ี
สามารถติดต่อได้ เช่น สถานท่ีทํางาน ให้วาดแผนท่ีที่ทํางานไว้ด้วย ท้ังนี้
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอดส่อง รวมท้ังข้อมูลแผนที่จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการค้นหาสถานท่ีหรือตําแหน่งท่ีพักอาศัยอาจใช้
Google Map

๔) ข้อมูลด้านครอบครัวและผู้ใกล้ชิด พนักงาน
คุมประพฤติต้องสอบถามข้อมูลด้านครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ อาทิ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบิดามารดาของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดา ความสัมพันธ์กับ
บิดา ความสัมพันธ์กับมารดา ความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ จํานวนพ่ีน้อง
ร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน และความสัมพันธ์กับพี่น้อง ในวัยเด็กเคย
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่อย่างไร โดยผู้ถูกคุม
ความประพฤติเป็นบุตรคนที่เท่าใด พ่ีน้องเป็นใคร อยู่ที่ไหน อายุ
ประกอบอาชีพอะไร และความสัมพันธ์กับพี่น้อง

ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสถานภาพทางการสมรสเป็น
อย่างไร ยังโสด ม่าย/หม้าย หรือมีครอบครัวแล้วหรือไม่ หากเคยมีสามี
หรือภรรยามาก่อนให้สอบถามถึงรายละเอียดของสามีหรือภรรยาและ
บุตร บุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ใด พร้อมท้ังสอบถามรายละเอียด
ของสามีหรือภรรยาคนปัจจุบัน ว่าเป็นใคร อายุเท่าใด ประกอบอาชีพอะไร
อยู่ที่ใด มีรายได้เท่าไหร่ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
มีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เช่น มีเหตุขัดใจทะเลาะกันบ้างหรือไม่
อย่างไร นิสัยใจคอของคู่สมรสเป็นอย่างไร มีบุตรจํานวนกี่คน อายุ
เท่าใด และประกอบอาชีพอะไร ผู้ถูกคุมความประพฤติใกล้ชิดกับบุตร
คนใดมากท่ีสุด

นอกจากน้ีผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาความสัมพันธ์
กับญาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ ถ้ามีปัญหาให้ระบุลักษณะของ
ปัญหาและรายละเอียด ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจผู้ถูกคุมความ
ประพฤติได้ปรึกษากับบุคคลใดหรือไม่ ได้รับกําลังใจจากคู่ครองหรือผู้ท่ี
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่ บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวมี
พฤติกรรมส่งเสริมให้กระทําความผิดหรือไม่ บุคคลที่คบเป็นเพ่ือน
โดยทั่วไปมีความประพฤติเสียหายหรือไม่ อย่างไร และบุคคลท่ีต้อง
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อุปการะเลี้ยงดูมีใครบ้าง

บุคคลในครอบครัวมีประวัติถูกจับกุมดํ า เ นิน
คดอีาญาหรือมีโทษจําคุกหรือไม่

บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ อาศัย ด้วย
มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่

บุคคลในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือสารเสพติดให้โทษหรือไม่

นอกจากนี้มีบุคคลที่ รู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดที่สามารถ
ติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ เช่น ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อน
ร่วมงาน ผู้นําชุมชน เป็นต้น ให้สอบถามช่ือ-ช่ือสกุล เกี่ยวข้องเป็น รู้จัก
มานานกี่ปี ประกอบอาชีพใด หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอดส่องผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติ

หมายเหตุ การสอบถามบุคคลในครอบครัวและ
ผู้ใกล้ชิดน้ี ควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อให้
ทราบถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในทางบวก และทางลบต่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู เช่น ผู้ที่มีอิทธิพลในทางบวก
สามารถว่ากล่าวตักเตือน หรือช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่วนผู้ที่
มีอิทธิพลในทางลบ อาจมีผลต่อการกระทําความผิดซ้ําของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติได้

๕) การศึกษาและการประกอบอาชีพ
- ข้อมูลด้านการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบว่า

ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพ้ืนฐานการศึกษาเพียงใดและปัจจุบันยังคง
ศึกษาอยู่หรือไม่ ระหว่างเรียนเคยมีพฤติกรรม เกเร หนีเรียน ขาดเรียน
ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยของโรงเรียน เช่น
เคยสอบตก เรียนซ้ําช้ัน ถูกไล่ออกหรือถูกพักการเรียนหรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อพิจารณาพัฒนาการทางสมอง การปรับตัว และการเรียนรู้ รวมถึง
ระดับสติปัญญาของผู้นั้นด้วย

- ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ สัมภาษณ์ถึงการ
ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติ ก่อนต้องโทษจําคุกว่าเคยทํางาน
ประเภทใด ที่ไหน ระยะเวลานานเพียงใด ได้รับเงินเดือนเท่าไร รายได้
เพียงพอหรือมีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากไม่พอใช้จ่ายใช้วิธีการใด
ในการแก้ปัญหาหรือมีบุคคลใดท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ หากเคย
เปล่ียนงานสาเหตุเปล่ียนงานเพราะเหตุใด และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ทําให้เห็นถึงความถนัด ในด้านการทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติ
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โอกาสและปัจจัยอื่น ๆ ในบางรายลักษณะของอาชีพมีผลต่อการกระทํา
ความผิดของผู้ถูกคุมความประพฤติ กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด เนื่องจากเพิ่งออกมาจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่าวางแผนหรือ
สนใจที่จะประกอบอาชีพใด รวมทั้งสอบถามถึงความรู้ความสามารถ
พิเศษ เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่อไป

๖) ข้อมูลด้านการรับราชการทหารกองประจําการ
เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ เคยเข้ารับราชการทหารหรือไม่
พร้อมรายละเอียดการรับราชการทหารกองประจําการ หากไม่เคย
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ เพราะเหตุใด หากเคยรับราชการ
ทหารกองประจําการ ให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหารกองประจําการ รวมทั้งการกระทําผิดในระหว่างรับ
ราชการทหารกองประจําการ

ทั้งนี้ ข้อมูลด้านการรับราชการทหารจะเป็นประโยชน์
กับพนักงานคุมประพฤติ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบ
พนักงานคุมประพฤติ เนื่องจากผู้ถูกคุมความประพฤติอาจจะถูกจับกุม
ดําเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกเกณฑ์ทหารหรือหนีรับราชการ
ทหารกองประจําการ

ข้อสังเกต
กรณีที่ 1 กรณีที่อายุผู้ถูกคุมความประพฤติถึงเกณฑ์

รับราชการทหาร และได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการ
อาจจะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ในระหว่างการคุมความ
ประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติทราบต่อไปว่าต้องไปแจ้งสัสดีเพื่อทราบและไม่สามารถ
ไปเข้ารับราชการทหารกองประจําการได้ เนือ่งจากยังมีสถานะเป็นนักโทษ

กรณีที่ 2 กรณีที่อายุของผู้ ถูกคุมความประพฤติ
เกินเกณฑ์รับราชการทหาร แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
เคยรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
อาจเป็นไปได้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่เข้ารับการตรวจเลือกเป็น
ทหารกองประจําการ หรือเคยต้องโทษจําคุกมาก่อนถึงเกณฑ์รับ
ราชการทหาร ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบต่อไปว่า หากได้รับหมายเรียกให้ไปเข้ารับ
การคัดเลือกทหารกองประจําการ ต้องไปแจ้งสัสดีทราบว่าไม่สามารถไป
เข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินประจําการ ได้ เนื่องจากยังมีสถานะเป็น
นักโทษ
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๗) นิสัยความประพฤติ เพ่ือให้ทราบว่าผู้ถูกคุม

ความประพฤติมีนิสัยความประพฤติอย่างไร เช่น การใช้เวลาว่างส่วน
ใหญ่ทําอะไร และมีนิสัยความประพฤติใดท่ีส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ฟ้ืนฟู เช่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรือ
นิสัยที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันการกระทําผิดซ้ํา เช่น การสูบบุหรี่
ด่ืมสุรา เล่นการพนัน การคล้อยตามผู้ อ่ืน ถูกชักจูงได้ง่าย เป็นต้น
นอกจากนี้ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามนิสัยความประพฤติหรือ
อารมณ์ความรู้สึกอื่น ๆ ได้จากการสังเกตขณะท่ีสอบปากคํา

๘) สุขภาพและรูปพรรณ เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ ถูกคุมความประพฤติได้อย่าง
เหมาะสม

- ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานคุมประพฤติ
ต้องสังเกตความบกพร่องทางร่างกายประกอบกับการสอบถาม เพื่อให้
ทราบว่าผู้ ถูกคุมความประพฤติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่
เคยเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟู
หรือไม่ เช่น พิการทางร่างกาย มีการข้ึนทะเบียนคนพิการหรือไม่ กรณี
มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคประจําตัว กรณีมีโรคประจําตัวให้สอบถามถึง
โรคประจําตัว ประวัติการเข้ารับการรักษา ผลการรักษา อาการปัจจุบัน
หากไม่เคยเข้ารับการรักษา เนื่องจากอะไร หรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสมต่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น

- ข้อมูลด้านสุขภาพจิต พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ และต้อง
สังเกต เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีสภาวะทางอารมณ์หรือ
ความผิดปกติทางจิตหรือไม่ ถ้ามี อาการเป็นอย่างไร เช่น เครียด นอน
ไม่หลับ หูแว่ว/เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า หรือมีอาการอื่น ๆ โดยมีอาการ
ต้ังแต่เมื่อไหร่ เคยเข้ารับการรักษาหรือไม่ ผลการรักษา และอาการ
ปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองหรือบุคคลอื่น และเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูหรือมีแนวโน้มในการกระทําผิดซ้ํา เช่น
ปัญหาทางอารมณ์ สภาวะซึมเศร้า พฤติกรรมต่อต้านสังคม อารมณ์สอง
ขั้ว อารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่สามารถ
จัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม อารมณ์รุนแรง ไม่สามารถยับยั้งช่ังใจ
ประสาทหลอน หูแว่ว หรือเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิต เป็นต้น

ปัญหาด้านการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็ก/อาการทางสมอง
ท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และมีพฤติกรรมเฉพาะ อาทิ
สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า การตอบสนองช้า ไม่สบตา โยกตัว เขย่าขา ดึงผม
กัดเล็บ แขนขากระตุก
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ปัญหาอาการทางประสาท มีอาการเครียด วิตกกังวล

ย้ําคิด ย้ําทํา หวาดระแวง โรคตื่นตระหนก (panic)
ในกรณีที่พบอาการผิดปกติดังกล่าวต้องบันทึก

รายละเอียดพฤติกรรม พร้อมท้ังติดต่อผู้ อุปการะ หรือครอบครัว
เพ่ือวางแผนส่งต่อให้หน่วยงาน เฉพาะทางดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องระบุตําหนิอยู่
บริเวณใดของร่างกาย เช่น รอยแผลเป็นที่บริเวณใบหน้า และกรณีที่มี
ลายสักให้ระบุรูปและอยู่บริเวณใดของร่างกาย เช่น รูปผีเสื้อบริเวณ
หัวไหล่ขวา

4.1.2 ประวัติการกระทําความผิด เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติกระทําความผิดจนติดนิสัย และมีแนวโน้มที่จะแก้ไข
ฟื้นฟูได้มากน้อยเพียงใด ในการสัมภาษณ์จึงต้องนําข้อมูลประวัติการ
กระทําความผิดจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและ/หรือจาก
ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange
Center : DXC) ซึ่งเจ้าหน้าที่ธุรการได้ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้น
ไว้แล้ว รวมทั้งนํารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงตามแบบ ส.๒ – ๔6 ในหัวข้อ
ประวัติการกระทําความผิด มาประกอบการสอบปากคําผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเพิ่มเติม และปัจจุบันผู้ถูกคุมความประพฤติยังมีคดีอื่น ที่อยู่
ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือช้ันศาลหรือไม่

4.1.2.๑ กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมีคดีอาญาอื่น
ท่ียังอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวนหรืออยู่ในชั้นศาล ให้พนักงาน
คุมประพฤติสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีดังกล่าว ได้แก่ สถานี
ตํารวจ/ศาล ฐานความผิด และข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นเหตุท่ีทําให้
ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในระหว่างการคุมความประพฤติได้

4.1.2.๒ กรณีเคยมีประวัติการถูกจับกุมคดีมาก่อน
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเคยมี
ประวัติการถูกจับกุมดําเนินคดีจํานวนกี่คร้ัง ได้แก่ สถานีตํารวจ ข้อหา
วันเดือนปีท่ีถูกจับกุม ชื่อในการกระทําความผิด อายุขณะกระทําผิด
รวมท้ังผลคดี โดยให้รวมถึงคดีที่เคยเข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย ทั้งนี้ ประวัติการถูกจับกุมดําเนินคดี
ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องยอมรับว่าเป็นประวัติการกระทําความผิด
ของตนเอง

4.1.3 ประวัติเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยในการกระทําความผิด และนํามา
วางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดีที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
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โดยให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามถึงพฤติกรรมในการด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภท ความถี่ ปริมาณ เหตุผลในการด่ืม รวมทั้งผลกระทบจากการ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุม
ความประพฤติมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว/บุคคลที่อาศัย
อยู่ด้วยหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งประวัติการเข้ารับการบําบัดรักษาอาการ
ติดสุราหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ และเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ให้พนักงาน
คุมประพฤติจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
(ASSIST) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู

4.1.๔ ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติด
ให้โทษ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยในการกระทําความผิด
และนํามาวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ

1) การเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ ให้พนักงาน
คุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่าเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษหรือสารเสพติดหรือไม่ หากผู้ถูกคุมความประพฤติเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษหรือสารเสพติด ให้สอบถามว่าเร่ิมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดตั้งแต่อายุเท่าใด รวมถึงชนิดของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจน
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือสารระเหยต่างๆ ตั้งแต่ชนิดแรกท่ี
ทดลองจนถึงปัจจุบัน รวมท้ัง วิธีการเสพ สาเหตุของการเสพ ปริมาณ
การเสพ ความถี่ของการเสพ ระยะเวลาในการเกี่ยวข้องว่าเสพนาน
เพียงใด เสพคนเดียวหรือเสพกับใคร หาซ้ือยาเสพติดให้โทษมาจาก
แหล่งใด เคยถูกจับกุมดําเนินคดียาเสพติดให้โทษมาก่อนหรือไม่ และ
ปัจจุบันยังเสพอยู่หรือเลิกเสพแล้ว เนื่องจากอะไร เป็นต้น

ก่อนต้องโทษจําคุกบุคคลใกล้ชิดคนใดทราบหรือไม่ว่าผู้ถูก
คุมความประพฤติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หากทราบได้เคยว่า
กล่าวตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติหรือไม่ และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ได้ปฏิบัติตามหรือไม่ เพราะอะไร และการเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษของผู้ ถูกคุมความประพฤติ มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ในครอบครัว/บุคคลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้
ยาเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา (จากแบบประเมินV2) เพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู
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๒) ประวัติการบําบัดรักษา ให้พนักงานคุมประพฤติ

สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่า เคยเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด/
สารเสพติดให้โทษหรือไม่ หากผู้ถูกคุมความประพฤติเคยเข้ารับ
การบําบัดรักษามาแล้วจํานวนกี่ครั้ง ปี พ.ศ.ใดที่เข้ารับการบําบัดรักษา
สถานท่ีบําบัดรักษา ชนิดของยา/สารเสพติด รวมท้ังระยะเวลาการ
บําบัดรักษา และผลการบําบัดรักษาเป็นอย่างไร

๓) ประวัติการรับจ้างซื้อหรือจําหน่าย ให้พนักงานคุม
ประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่า มีพฤติกรรมการรับจ้างซ้ือ
หรือจําหน่ายยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติเคยรับจ้างซ้ือหรือ
จําหน่ายยาเสพติดหรือไม่ หากผู้ถูกคุมความประพฤติเคยรับจ้างซื้อหรือ
จําหน่ายยาเสพติด ได้รับค่าจ้างเป็นอะไร เช่น เป็นเงิน หรือยาเสพติด
เป็นต้น ได้รับค่าจ้างครั้งละเท่าใด ระยะเวลาในการรับจ้างซื้อหรือ
จําหน่ายนานเทา่ใด รับยาเสพติดมาจากแหลง่ใด และจําหน่ายให้กับผู้ใด

ข้อสังเกต การดําเนินการเบื้องต้นน้ีควรดําเนินการให้ได้
รายละเอียดข้อมูลเพียงพอที่จะทําให้รู้จักผู้ถูกคุมความประพฤติ ซ่ึงจะมี
ผลต่อคุณภาพในการจําแนก วิเคราะห์ และวางแผนในข้ันตอนต่อไป

4.1.๕ สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ ถึง วัน เวลา สถานที่เกิด

เหตุ และพฤติการณ์แห่งคดี พร้อมทั้งสาเหตุและมูลเหตุของการกระทํา
ผิดครั้งนี้ ความสํานึกผิด และการบรรเทาผลร้าย/การชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก้ผู้เสียหาย

ท้ังนี้ ให้สอบถามถึงความประสงค์ของผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สําหรับการแก้ไขฟื้นฟูต่อไป

4.1.๖ ความต้องการช่วยเหลือ ให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องการความ
ช่วยเหลือใดจากสํานักงานคุมประพฤติหรือไม่ เช่น การส่งเสริมการมี
งานทํา หรือส่งเสริมด้านการหางาน การส่งเสริมเรื่องการฝึกวิชาชีพ
การส่งเสริมเรื่องทุนประกอบอาชีพ การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เป็นต้น

๔.๑.๗ การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติว่า ผู้ถูกคุม
ความประพฤติมีความสามารถพิเศษหรือมีความถนัดด้านใด รวมถึง
ประเภทงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ที่สนใจ เช่น งาน

- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
ห ลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร
ดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ พ.ศ. 2560
- แบบช้ีแจงการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๔ (๓), ๔๐, ๔๑ , ๔๒ , ๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติคุ มประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๙) , ๒๙
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
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พัฒนา งานช่างฝีมือ งานบริการ/ดูแลช่วยเหลือ งานเอกสาร/หนังสือ
งานสอน หรืองานอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้จัดให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ที่
เหมาะกับความสามารถหรือความถนัดของผู้ถูกคุมความประพฤติ

4.2 การเก็บปัสสาวะหาสารเสพติด
พนักงานคุมประพฤติควรเก็บปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ตามหลักเกณฑ์การตรวจ หรือทดสอบยาเสพติด
วิธีการเก็บ และวิธีการตรวจปัสสาวะ ให้ดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือ
ทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สําหรับสถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
สถานที่ต้องมีความเหมาะสม มิดชิดจากบุคคลภายนอก ส่วนอุปกรณ์
ให้ใช้ขวดแก้ว ภาชนะ หรือขวดพลาสติกปากกว้างพร้อมฝาปิดที่สะอาด
และแห้ง มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 60 มิลลิลิตร มีอุปกรณ์สําหรับผนึก
ฝาปิดภาชนะเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง และให้มีฉลากปิดขวด
ตัวอย่างปัสสาวะ การจัดให้มีอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะ

รายละเอียดสามารถศึกษาได้ในข้ันตอนที่ ๔ การดําเนินการ
คุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู ข้อ ๔.๒.๒

4.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีอาการบกพร่องทางร่างกาย
หรือจิตใจ หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์
ให้ดําเนินการส่งตัวไปบําบัดรักษาหรือช่วยเหลือสงเคราะห์ใน
เบ้ืองต้น

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีอาการบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ
ให้ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปบําบัดรักษายังหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์

ทํางานบรกิารสังคมหรอืสาธารณประโยชน์
พ.ศ.2560

-พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ (๖)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ (๒)
- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตรวจหรือทดสอบว่าผู้รับการ
ตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ใน
ร่างกายหรือไม่ พ.ศ. 2560
- แบบบันทึกการตรวจหาสารเสพติด
ในตัวอย่างปัสสาวะ (แบบที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด)
- แบบชี้แจง ขั้นตอนการตรวจหรือ
ทดสอบปัสสาวะ และการรับรองว่า
เป็นปัสสาวะของตน
(แบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด)
- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๘/ว๔๔๓ ลงวันท่ี
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่ง
แบบฟอร์มและแนวทางท่ีเก่ียวข้องตาม
พระราชบัญญัติงานคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ (๓)
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๔ (๓), ๔๐, ๔๑ , ๔๒ , ๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
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ให้พนักงานคุมประพฤติสงเคราะห์เบื้องต้น เช่น ให้คําแนะนําหรือ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องหรือสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

4.4 กรณีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
มีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตาม
ตั วบุคคลให้ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และ วิธี การใช้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวบุคคล

กรณีที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
มีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสวมใส่อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ผู้ถูกคุมความประพฤติ
โดยมิชักช้า กล่าวคือโดยทันทีทันใด ภายหลังจากเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานไ ด้ มีห นั งสื อแจ้ งปล่ อยตั วการ คุมความประพฤติ
หรือหนังสือสําคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือ
หนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) แจ้งให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการ
คุมความประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดตามตัว ท้ังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ ระยะเวลาการติดอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกติดตามตัว
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง คู่มือ และแนวทาง
ท่ีกําหนด ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๘ ,๔.๑๑ และ ๔.๑๓

ทั้งน้ี ในการดําเนินการตามเง่ือนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว ซึ่ งพนักงานคุมประพฤติต้องดํา เนินการติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในทันที โดยได้อธิบายไว้ในข้ันตอนท่ี ๑ การรับ
คดีแล้ว

สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

-พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ (๗)
- ระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรมว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๐ข้อ๕๙(๔)
-กฎกระทรวงการใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัว
ผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขท่ี
ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจส่ัง
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๕๘ ลงวันท่ี
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรือ่ง แนวทางการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
มาใช้ กับผู้ ถู กคุมความประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ และ
ผู้ ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวัน
ต้องโทษจําคุก
- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๖๕๓ ลงวันท่ี
7 ตุลาคม2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สําหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้กระทําผิด
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๒๗/ว๘๑๔ ลงวันท่ี
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แนวปฏิบัติในการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจําคุก
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๒๗/ว๑๘๘ ลงวันท่ี
๑เมษายน๒๕๖๔ เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(Electronic Monitoring : EM) มาใช้ กับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๕๖ และผู้ได้รับการ
พกัการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก



- ๘๖ -

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน

นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และจําแนก โดยใช้แบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป.๔ ข)
เพื่อจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนด้วย

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๕ แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟู



- ๘๗ -

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทําแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟู

1.นําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อจําแนก

2. จัดกลุ่มตามระดับความเส่ียงและสภาพปัญหาความต้องการ

3. จัดระดับการควบคุมและสอดส่อง

4. การจัดทําแผนการคุมความประพฤติ พิจารณาจาก
- เง่ือนไขคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน

ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการ
พักการลงโทษกําหนด

- การกําหนดวิธีการคุมความประพฤติตามระดับของ
การควบคุมและสอดส่อง

๕. การจัดทําแผนการฟ้ืนฟู พิจารณาจาก
สภาพปัญหา/ความจําเป็น/ความต้องการ

๖. ผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือช่ือรับทราบ
แผนการคุมความประพฤติและแผนการฟ้ืนฟู

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(DOPIS)



- ๘๘ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1. การนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และประเมินเพื่อ
จําแนก (ควรดําเนินการทันทีท่ีบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว)

พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนนําข้อมูลเง่ือนไขตามคําสั่ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และข้อมูลท่ีได้
จากการดําเนินการเบื้องต้น มาวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง
และสภาพปัญหาความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.1 การประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการ
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เกณฑ์ความเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา (Risk)
เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับของความน่าจะเป็นหรือแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ ในการหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าข้ึนใหม่ของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ซ่ึงระดับของความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มความเป็นไปได้
ในการกระทําผิดซํ้านี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย ในกระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงทางสังคม (Social Inquiry) เ พ่ือคัดกรองผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติได้ หรือจะสามารถใช้กําหนดระดับของการควบคุมและสอดส่อง
ดูแลและกําหนดแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม

ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ
(Need) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสภาวะที่เป็นปัญหา ความจําเป็น
และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ ว่ามีปัญหาและ/หรือความ
ต้องการในด้านใดหรือไม่และอย่างไร และปัญหาและ/หรือความต้องการ
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุหรือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
การกระทําผิดหรือไม่อย่างไร

ท้ังนี้ เกณฑ์ความเส่ียงและเกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ
พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีความเข้าใจถึงความหมายและหลักในการ
พิจารณาข้อเท็จจริงตามลักษณะโดยละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินแต่ละด้านอย่างแท้จริง

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ความเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา (Risk)
มีทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้

1. การกระทําผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดี หรือถูกดําเนินคดี
แต่ไม่มีโทษจําคุก

การกระทําผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดี หรือถูกดําเนินคดีแต่ไม่มี
โทษจําคุก หมายถึง ผู้กระทําผิดเคยมีการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน่ เล่นการพนัน

- พระราชบั ญญั ติ คุ มประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๖
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ ยว กับการคุมความประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖๑
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
แผนการคุมความประพฤติและแผน
การแก้ไขฟืน้ฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพนิิจ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ และบุคคลที่ศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
- แบบประ เ มิ นผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติ (คป.๔ ข)
- คู่มือการจําแนกผู้กระทําผิดใน
งานคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
๙/25๔๙



- ๘๙ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เสพยาเสพติดหรือกระทําผิดกฎจราจร แต่อาจยังไม่เคยถูกจับกุม
ดําเนินคดีหรืออาจเคยถูกจับกุมตัวแล้ว แต่ยังไม่ถูกดําเนินคดี เช่น
เพียงแต่ ถูกว่ากล่าวตัก เตือน ถูกควบคุมตัวไ ว้ใ ห้สงบสติอารมณ์
แล้วปล่อยตัวไป หรือมีการจับกุมดําเนินคดีแล้ว แต่ต่อมาได้เจรจายอม
ความกัน หรือได้รับการไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างกัน และ
ผู้เสียหายถอนคําร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ทําให้การดําเนินคดี
ยุติลงในชั้นสอบสวนหรือหากคดีถึงชั้นพิจารณาคดีของศาลการถอน
คําร้องทุกข์นั้น มีผลให้ศาลจําหน่ายคดีออกจากสารบบความหรืออาจถูก
ดําเนินคดีจนถึงช้ันพิจารณาของศาล แต่ถูกศาลพิพากษาลงโทษสถานอื่น
ท่ีมิใช่โทษจําคุก เช่น ปรับหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง กรณีท่ีผู้กระทําผิดเคยผ่านการตรวจ
พิสูจน์และเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้จิดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕

แต่ไม่รวมถึง กรณีเคยถูกจับกุมดําเนินคดีแล้วต่อมาศาลพิพากษา
ยกฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม (ได้แก่ ยกฟ้อง เน่ืองจากไม่ได้
กระทําผิดตามฟ้องหรือการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดหรือขาดอายุความ
หรือมีเหตุตามกฎหมาย ให้จําเลยไม่ต้องรับโทษ) เนื่องจากกรณีน้ีไม่ถือว่า
ผู้กระทําผิดเคยกระทําผิดกฎหมายมาก่อนแต่อย่างใด

2. ประวัติการกระทําผิดท่ีศาลพิพากษาจําคุกหรือรอการลงโทษ
จําคุก

ประวัติการกระทําผิดที่ศาลพิพากษาจําคุก หรือรอการลงโทษ
จําคุก หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดเคยมีประวัติการกระทําผิดที่ถูกจับกุม
ดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาให้จําคุกหรือมีโทษจําคุก แต่ให้รอการ
ลงโทษจําคุกไว้ โดยอาจกําหนดหรือไม่กําหนดเง่ือนไขการคุมความ
ประพฤติไว้ก็ตาม ท้ังนี้ แม้ ว่า ผู้กระทําผิดจะได้รับประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว ก็ยังคงให้ถือว่า ผู้กระทําผิดเข้าข่าย
มีความเสี่ยงตามเกณฑ์นี้

3. การผิดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หมายถึง การที่ผู้กระทําผิด

เคยได้รับโอกาสให้แก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ ไม่ว่า
จะเป็นกรณีผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงศาลพิพากษาให้จําคุกและรอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษจําคุก โดยกําหนดเง่ือนไขการคุมความ
ประพฤติไว้หรือถูกคุมความประพฤติไว้ในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิดหรือถูกคุมความประพฤติไว้ในระหว่างการได้รับการพักการ
ลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุกก็ตาม รวมท้ังกรณีของการได้รับคําส่ังให้
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เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวหรือแบบ
ไม่ควบคุมตัว และปรากฏว่าในระหว่างการคุมความประพฤติหรือการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว ผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การคุมความประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดนั้น และพนักงานคุมประพฤติได้รายงานการผิดเง่ือนไขหรือ
รายงานการไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูน้ันต่อศาลหรือผู้มีอํานาจหน้าที่แล้ว
แม้ว่าภายหลังศาลหรือผู้ที่มีอํานาจหน้าที่จะให้โอกาสคุมความประพฤติ
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไปอีกก็ตาม

4. ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดความสํานึก/ความรับผิดชอบ

ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการขาดความสํานึก/ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้กระทําผิด
เคยมีการกระทําที่เป็นการก่อเหตุรุนแรงหรือมีพฤติกรรมในทางก้าวร้าว
หรือมีการกระทําท่ีแสดงให้เห็นถึงการขาดความสํานึกผิดชอบชั่วดีหรือ
ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม การกระทําที่เข้า
ข่ายตามเกณฑ์นี้ มักเป็นการกระทําท่ีไม่เหมาะสมไม่พึงปรารถนาตาม
หลักศีลธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคม
การกระทําตามเกณฑ์นี้ต้องยึดหลักความถูกต้องเหมาะสมของพฤติกรรม
ในทางจริยธรรม โดยพิจารณาจากนิสัยความประพฤติของผู้กระทําผิด
ที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือใช้ความรุนแรงที่อาจเป็นการกระทําต่อตนเอง
บุคคลอ่ืน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมท่ีขาด
ความรับผิดชอบน้ัน เป็นการไม่สามารถตระหนักรู้ว่าสิ่งใดถูก-ผิด สิ่งใด
ควร-ไม่ควร เช่น การไม่ยอมรับหรือไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทําที่ผิด
หรือไม่ถูกต้องของตนเองในอดีต

5. การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล/กลุ่มอาชญากร/ผู้ค้าหรือ
ผู้เสพยาเสพตดิ

การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล/กลุ่มอาชญากร/ผู้ค้าหรือผู้เสพ
ยาเสพติด หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดมีพฤติการณ์ติดต่อคบหาสมาคมกับ
บุคคลที่ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาลหรือบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย
หรือมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือผู้จําหน่ายหรือผู้เสพ
ยาเสพติด โดยให้พิจารณาจากนิสัยความประพฤติของผู้กระทําผิดในส่วน
ของการคบเพื่อนและบุคคลใกล้ชิดและควรสอบถามเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพของผู้กระทําผิดและเพ่ือน รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดว่าบุคคล
เหล่านั้นเก่ียวข้องกับการกระทําท่ีผิดกฎหมายบ้างหรือไม่
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6. เกณฑ์อืน่ ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการกระทําความผิดซํ้า
เกณฑ์อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการกระทําความผิดซ้ํา

หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดมีประวัติภูมิหลังอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียงต่อการกระทําผิดซํ้า เช่น การที่ผู้กระทําผิดกระทําผิดขึ้นทั้งที่อยู่ใน
ระหว่างการคุมความประพฤติหรือพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมท้ังกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ แต่ในขณะท่ีทําการประเมินนั้น พนักงาน
คุมประพฤติยังไม่ได้รายงานการผิดเง่ือนไขต่อศาลหรือผู้มีอํานาจหน้าที่

นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ผู้กระทําผิด อาจมีสถานการณ์ในการ
ดําเนินชีวิตส่วนตัวที่เป็นปัญหา ซึ่งเช่ือมโยงหรือส่งผลให้เกิดการกระทํา
ผดิซ้ําข้ึนได้ เชน่ มีท่ีอยู่อาศัยอยู่ในชมุชนท่ีเป็นแหลง่อบายมุข แหล่งจําหน่าย
ยาเสพติดหรือประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือเสี่ยงต่อการกระทําผิด
กฎหมาย มีการเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยคร้ัง โดยไม่
สมเหตุสมผล

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) ความสํานึกผิดในคดีนี้
ความสํานึกผิดในคดีนี้ หมายถึง การท่ีผู้กระทําผิดรับรู้และ

ตระหนักว่า การกระทําของตนในคดีนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย และ
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี หรือ
เป็นการทําลายความสงบสุขของบ้านเมือง โดยประเมินจาการสอบถาม
ผู้กระทําผิดว่าในขณะพูดคุยมีความรู้สึกเสียใจและ/หรือวิตกกังวลต่อผล
ท่ีเกิดจากการกระทําผิดของตนในคดีนี้หรือไม่ หรือคิดว่าไม่เป็นความผิด
ไม่เห็นว่าจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงตนเองแต่อย่างใด

2) การบรรเทาผลร้ายในคดีน้ี
การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้ หมายถึง การดําเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดของผู้กระทําผิด เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกระทํา
ผิดของตน ทั้งนี้อาจเป็นไปในรูปของการชดใช้ ชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนด้วยตัวเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือการกระทําใด ๆ เพื่อเป็นการ
เยียวยาความเสียหายหรือฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างผู้กระผิดและผู้ท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการกระทําผิดนั้น เช่น การชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
การขอโทษ การทําบุญอุทิศส่วนกุศล การทํางานบริการสังคม เป็นต้น

3) พฤติการณ์คดีน้ีมคีวามรุนแรง
พฤติการณ์คดีนี้มีความรุนแรง หมายถึง ระดับความรุนแรงของ

ลักษณะการกระทําผิดและผลกระทบจากการกระทําผิดที่มีต่อชีวิต
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้น ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มิใช่
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พิจารณาแต่เพียงจากฐานความผิดว่ามีโทษหนักเท่าน้ัน เช่น การกระทํา
ผิดที่โหดร้าย ทารุณ ไร้มนุษยธรรม และผลของการกระทําผิดน้ัน
มีผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนท้ังต่อตนเอง
ผู้ อ่ืน และสังคม เช่น การลักทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติย่อมมีความ
รุนแรงในฐานะที่ส่งผลเสียหายที่กระทบต่อสาธารณชนมากกว่าลักทรัพย์
ส่วนบุคคล เป็นต้น

4) มีคดีอื่นอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี
มีคดีอ่ืนอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี หมายถึง การที่ผู้กระทําผิด

ยังถูกดําเนินคดีอื่น นอกเหนือจากการถูกดําเนินคดีท่ีทําการจําแนกอยู่นี้
เป็นกรณีท่ีผู้กระทําผิดยังอยู่ระหว่างการดําเนินคดีอื่น นอกเหนือจากคดีนี้
ซ่ึงอาจอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรืออยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล หากพบกรณีดังกล่าวให้พนักงานคุมประพฤติ
ระบุข้อมูลฐานความผิดและข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญของกรณีนี้ไว้ด้วย

5) อื่น ๆ (ระบ)ุ
กรณีมขี้อเท็จจริงอื่น ๆ หากพนักงานคุมประพฤติพบว่ามขี้อเทจ็จริงอื่น

ที่น่าจะนํามาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยง นอกเหนือจาก
ท่ีระบุ ขอให้เพิ่มเติมไว้ด้วย

ส่วนท่ี 2 เกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ มีท้ังหมด 10 ข้อ
ดังนี้

1) ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม
ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัญหา

เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิด หรือความต้องการ
เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิดท่ีจําเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือ โดยพนักงานคุมประพฤติต้องสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่อยู่อาศัยปัจจุบันกับตามทะเบียนบ้านเป็นท่ีเดียวกัน
หรือไม่ ผู้กระทําผิดย้ายที่อยู่มาแล้วกี่ครั้ง ถ้าข้อมูลพบว่ามีที่อยู่ไม่เป็น
หลักแหล่งจะถือว่ามีปัญหา หรือกรณีที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แต่อยู่กัน
อย่างแออัดมั่วสุม หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งยาเสพติด ก็จัดอยู่
ในเกณฑ์ท่ีมีปัญหาเช่นกัน

2) ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการะ/ผู้ดูแล
ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการะ/ผู้ดูแล หมายถึง ปัญหาและ/หรือความ

ต้องการของผู้กระทําผิดในด้านนี้อาจมีได้ใน ๒ กรณี ได้แก่
กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นผู้อยู่ในความอุปการะดูแล

ของผู้อ่ืน หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดขาดผู้อุปการะทัง้ ๆ ที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ
หรือผู้กระทําผิดมีผู้อุปการะแต่ผู้อุปการะเป็นผู้ทําให้เกิดปัญหากับ
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ตัวผู้กระทําผิด เช่น ผู้อุปการะชอบดุด่า ทําร้ายทุบตี หรือเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
บีบบังคับ หรือมีนิสัยติดการพนัน/สุรา/ยาเสพติด หรือเป็นผู้ประกอบ
อาชีพไม่สุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้กระทําผิด เป็นต้น

กรณีที่ ๒ กรณีที่ผู้กระทําผิดมีสถานะเป็นผู้ให้ความอุปการะ
ดูแลผู้อื่น หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดต้องอุปการะดูแลผู้อื่น ทําให้มีภาระ
รับผิดชอบสูงกว่าปกติจนเป็นปัญหา เช่น ผู้กระทําผิดมีรายได้น้อย
แต่ต้องเลี้ยงดูมารดาที่ป่วยและมีบุตรหลายคน ทําให้เกิดความเครียด
ซ่ึงอาจนําไปสู่การกระทําผดิกฎหมายเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอ เปน็ต้น

3) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย หมายถึง

ปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว หรือระหว่างผู้กระทํา
ผิดกับบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน เช่น ปัญหาการ
ทะเลาะเบาะแว้ งกัน การไม่ห่ วง ใยดูแล ช่วย เห ลือ กัน เป็นต้น
โดยพนักงานคุมประพฤติสอบถามเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทําผิดกับบุคคลในครอบครัว คู่สมรส และบุคคลที่พักอาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันด้วยว่า มีความรักใคร่ ห่วงใยเพียงใด ผู้กระทําผิดมีปัญหา
ขัดแย้งหรือไม่พอใจใครอย่างรุนแรงบ้างหรือไม่ หรือผู้กระทําผิดต้องการ
ความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ใดเป็นพิเศษหรือไม่

4) ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ
ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ หมายถึง ปัญหาหรือความ

ต้องการเกี่ยวกับการศึกษาของผู้กระทําผิดซึ่งเป็นผู้อยู่ในวัยศึกษา
เล่าเรียนหรืออาจเป็นผู้ที่พ้นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว แต่ยังมีความต้องการ
ที่จะศึกษาเพิ่มเติม และปัญหาหรือความต้องการเกี่ยวกับอาชีพที่อยู่ใน
วัยทํางาน หรืออยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน แต่มีความต้องการท่ีจะทํางาน
อาชีพควบคู่กันไป ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาจากข้อมูล ได้แก่
ปัญหาการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ต้องการเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ หรือ
ต้องการเรียนหรือศึกษาวิชาชีพแตข่าดข้อมูล รวมทั้งกรณีที่อยู่ระหว่างศึกษา
เล่าเรียนแต่ผลการเรียนตกต่ํา ไม่เอาใจใส่การเรียน หนีเรียน ขาดเรียน
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากบุคคลในครอบครัว ไม่มีความสุข/
พอใจในการเรียน หรือมีปัญหากับครู/เพื่อนร่วมสถาบัน เป็นต้น

ส่วนปัญหาด้านอาชีพ เช่น ไม่มีงานทํา รายได้ไม่พอใช้ มีอาชีพ
ไม่สุจริต เป็นต้น
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5) ปัญหาทางการเงิน
ปัญหาทางการเงิน หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดมีปัญหาหรือความ

ต้องการทางการเงิน ซ่ึงมักจะเก่ียวเนื่องกับปัญหาหรือความต้องการ
เก่ียวกับอาชีพหรือรายได้ ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามถึงปัญหา
ข้อขัดข้องทางการเงิน ซ่ึงอาจเป็นปัญหาต่อเนื่องกับเรื่องอาชีพและรายได้
เช่น การไม่มีงานทําหรือรายได้น้อยไม่พอใช้จ่าย อาจมีสาเหตุมาจากต้อง
ออกจากงานไประหว่างถูกดําเนินคดีหรือถูกกักขังแทนค่าปรับ หรือต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนมาก หรือมีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย

6) การมีโรคประจําตัวร้ายแรง
การมีโรคประจําตัวร้ายแรง หมายถึง ปัญหาด้านสุขภาพทางกาย

ของผู้กระทําผิด โดยเน้นการมีโรคประจําตัวท่ีมีความรุนแรงส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินชีวิตของผู้กระทําผิด ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถาม
ผู้กระทําผิดว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่ หากมีโรคประจําตัวให้สอบถาม
ความรุนแรงของโรคและอาการ และการบําบัดรักษาว่ามีการรักษาอยู่ท่ี
ใดหรือไม่ มีการใช้ยาอะไรบ้าง (ยาบางประเภทอาจมีผลในการตรวจ
ปัสสาวะ) อาการของโรคเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน หรือการเดินทางมา
รายงานตัวหรือไม่ แม้ว่าการกระทําผิดอาจไม่เกี่ยวข้องกับโรคประจําตัว
ของผู้กระทําผิด แต่ถ้าอาการถึงข้ันเป็นผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต
พนักงานคุมประพฤติก็ควรให้คําแนะนํา ช่วยเหลือตามความจําเป็น

7) การมีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม
การมีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม หมายถึง

อาการท่ีผู้กระทําผิดแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด การพูด กริยาท่าทาง
และอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สมเหตุสมผล ไม่สมวัย หรือไม่อยู่บน
พื้นฐานความเป็นจริง ซ่ึงอาการท่ีปรากฏนั้นมีลักษณะผิดปกติจากบุคคล
ทั่วไป ให้พนักงานคุมประพฤติสังเกตจากการพูด และกริยาท่าทาง
ภายนอก ตลอดจนอาจพูดคุยซักถามเพ่ือทําความเข้าใจถึงการรับรู้
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเช่ือ และทัศนคติ ตลอดจนรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิต วิธีคิด และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในการดําเนินชีวิตของเขา
ซึ่งทําให้สามารถประเมินความผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพหรือพฤติกรรม
ของผู้กระทําผิดว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รุนแรงมากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานคุมประพฤติไม่แน่ใจกับความผิดปกติ
ทางจิต/บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผู้กระทําผิด หรือพิจารณาแล้วเห็น
ว่าผู้กระทําผิดมีอาการผิดปกติค่อนข้างมาก พนักงานคุมประพฤติอาจส่ง
ต่อผู้กระทําผิดให้หน่วยงานที่มีบริการทางจิตเวชช่วยทําการตรวจวินิจฉัย
หรือกรณีที่ผู้กระทําผิดเคยเข้ารับการบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิต
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ประสาท พนักงานคุมประพฤติก็ควรติดต่อขอประวัติความเจ็บป่วยน้ัน
จากสถานพยาบาลน้ัน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมต่อไป

8) ปัญหาการดื่มสุรา
ปัญหาการดื่มสุรา หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดด่ืมสุรา จนเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อการดําเนินชีวิต โดยให้
พนักงานคุมประพฤติพิจารณาการดื่มสุราของผู้ถูกคุมความประพฤติ ดังนี้

๑. ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินและ/หรอืสุขภาพของผู้กระทําผดิ
๒. ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน
๓. ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ถ้าเป็นกรณีที่ผู้กระทําผิดดื่มสุราเป็นครั้งคราว และไม่เคยมึนเมา

อาละวาดจนก่อเหตุเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืนก็ไม่ถือว่าเป็น
ปัญหา แต่ถ้าดื่มสุราแล้วมีผลกระทบต่อการทํางาน การเงิน หรือเมาสุรา
แล้วมักก่อเร่ือง หรือติดสุราจนถึงข้ันเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็ถือเป็นปัญหา
ท่ีต้องแก้ไขฟื้นฟูต่อไป

9) ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด หมายถึง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาโดยคํานึงถึงความเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด ๒ ลักษณะ ดังนี้

ผู้เสพ/ผู้ติด หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือเป็นผู้ติดยาเสพติด

ผู้รับจ้างซื้อ หรือผู้ค้ารายย่อย/รายใหญ่ หมายถึง การที่ผู้กระทํา
ผิดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะผู้รับจ้างซ้ือหรือผู้ค้ายาเสพ
ติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่

พนักงานคุมประพฤติต้องพิจารณาจากประวัติการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษ และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. ระยะเวลาในการเก่ียวข้อง
๒. ปริมาณในการเสพหรือซ้ือ
๓. ความถ่ีในการเสพหรือซ้ือ
๔. จํานวนเงิน/แหล่งที่มาของเงิน
๕. วิธีการเสพ/ซ้ือ
๖. แหล่งที่ซ้ือ
๗. สุขภาพร่างกาย
๘. ประวัติการบําบัดรักษา
๙. มีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
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10) ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ)
ปัญหาอื่น ๆ หมายถึง นอกจากสภาพปัญหา/ความต้องการ

ท่ีกําหนดตามเกณฑ์ ข้อ ๑ – ๙ แล้ว หากการพูดคุยสอบถามพบว่า
มีปัญหาอ่ืน ๆ ที่สมควรให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น หากได้รับการปล่อยตัวแล้วไม่มีค่าพาหนะเดินทางมารายงานตัว
ต้องการกลับภูมิลําเนาและย้ายสถานท่ีรายงานตัว ให้พนักงานคุม
ประพฤติเพ่ิมเติมปัญหาได้อีก

1.2 สรุปผลการประเมินครั้งท่ี 1 โดยนําผลจากการประเมินตาม
ข้อ 1.1 มาสรุปว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีความเส่ียงอยู่ ในระดับใด
(ไม่มีความเสี่ยง/ตํ่า/ปานกลาง/สูง) และระดับของการควบคุมและสอดส่อง
(ไม่เข้มงวด/ปานกลาง/เข้มงวด)

การสรุประดับของความเสี่ยง
ให้พิจารณาจากจํานวนข้อความเสี่ยงท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติมี

ลักษณะตามความเสี่ยงนั้น ประกอบกับการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ
มาประกอบด้วย

การสรุประดับของการควบคุมและสอดส่อง
ให้พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่ประเมินได้ ดังนี้
1) กรณีท่ีตอบในข้อ 1-6 ว่า “ไม่มี” ท้ังหมด
ระดับของความเสี่ยง ไม่มีความเส่ียง หรือไม่มีแนวโน้มท่ีจะหวน

กลับไปกระทําผิดซ้ํา
ระดับของการควบคุมและสอดส่อง ไม่เข้มงวด

2) กรณีที่ตอบข้อ 1-6 ว่า “มี” 1-2 ข้อ (ไม่มีข้อใดเป็นการผิด
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ)

ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบด้วย ซ่ึงอาจจัดให้อยู่ใน
ระดับ “ตํ่า” หรือ “ปานกลาง” ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเหล่าน้ันว่าเป็น
ทางบวกหรือทางลบ

- หากข้อเท็จจริงอื่นๆ เป็นไปในทางบวก
ระดับของความเสี่ยง มีความเสี่ยงระดับต่ํา หรือมีแนวโน้มที่จะ

หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าได้น้อย
ระดับของการควบคุมและสอดส่อง ไม่เข้มงวด
- หากข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปในทางลบ
ระดับของความเสี่ยง มีความเสี่ยงระดับปานกลาง หรือมี

แนวโน้มท่ีจะหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าได้ปานกลาง
ระดับของการควบคุมและสอดส่อง ปานกลาง
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3) กรณีท่ีตอบข้อ 1-6 ว่า “ม”ี 2 ข้อ
(มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ) ไม่ว่าจะ

มีข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ในทางบวกหรือลบ
ระดับของความเสี่ยง มีความเสี่ยงระดับสูง หรือมีแนวโน้มท่ีจะ

หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าได้มาก
ระดับของการควบคุมและสอดส่องเข้มงวด

4) กรณีท่ีตอบในข้อ 1-6 ว่า “มี” ตั้งแต่ 3 ข้อข้ึนไป
ระดับของความเส่ียง มีความเสี่ยงระดับสูง หรือมีแนวโน้มที่จะ

หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าได้มาก
ระดับของการควบคุมและสอดส่องเข้มงวด

4. การจัดทําแผนการคุมความประพฤติ
แผนการคุมความประพฤติ เป็นการกําหนดแนวทางการควบคุม

และสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้
โดยพนักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดทําแผนการคุมความประพฤติ
ใ ห้เ ป็นไปตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่คณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ซึ่งพนักงานคุมประพฤติ
สามารถจัดทําแผนการคุมความประพฤติตามท่ีพนักงานคุมประพฤติ
เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการประเมินในแบบประเมิน
ผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป.๔ ข) ทั้งระดับความเส่ียงหรือแนวโน้มการ
กระทําความผิดซ้ํา ซึ่งการจัดทําแผนการคุมความประพฤติ แบ่งเป็น
2 ลักษณะ ดังนี้

๔.1 แผนการคุมความประพฤติตามเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษกําหนด ซึ่งเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษจะกําหนดข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่
ความเหมาะสมแก่ลักษณะของนักโทษเด็ดขาดผู้นั้น ดังต่อไปนี้

๔.1.๑ การรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและหรือการ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ
ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติรายดังกล่าว มีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๒๖
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ๖๑
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
แผนการคุมความประพฤติและ
แผนการแก้ไขฟืน้ฟู
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปล่ียน
พฤตินิสัย
- กฏกระทรวงกําหนดประโยชน์
ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไข
ที่นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับการลดวัน
ต้องโทษจํา คุกหรือการพักการ
ลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้อง
ปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗๒ ข้อ ๗๓
และข้อ ๗๔
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙มาตรา๑๔ (๗)
- กฎกระทรวงการ ใ ช้อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดใน
การติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
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ติดตามตัวหรือไม่ หากมีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
แบ่งเป็น ๒ กรณี

กรณีท่ี 1 นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก ซึ่งมีผู้อุปการะพักอาศัยในเขตคุมประพฤติพ้ืนที่จังหวัด
เดียวกับเรือนจําที่ปล่อยตัวพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจํา คุก
(บางจังหวัดมีสํานักงานคุมประพฤติหลายแห่ง) ให้นักโทษเด็ดขาดไป
รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติพ้ืนที่เดียวกับ
ท่ีพั กอา ศัยของ ผู้อุ ปการะตาม เขตพื้ นที่ คุ มประพฤติ ท่ี กํ าหนด
เพ่ือรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในทันทีเม่ือได้รับการปล่อยตัว
และให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ พร้อมกับปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่กําหนดทุกคร้ังจนกว่าจะพ้นโทษหรือพ้นจากการพักการ
ลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก

กรณีที่ ๒ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก ซึ่งมีผู้อุปการะพักอาศัยนอกเขตของเรือนจําที่ปล่อยตัว
พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก ให้นักโทษเด็ดขาดไปพบพนักงาน
คุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับเรือนจํา
ท่ีปล่อยตัวพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจํา คุก เพื่อ ติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในทันทีเมื่อได้รับการปล่อยตัว หลังจากนั้นต้อง
เดินทางไปพบพนักงานคุมประพฤติท่ีสํานักงานคุมประพฤติ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่
ที่ผู้อุปการะพักอาศัยตามเขตคุมประพฤติที่กําหนดไว้ ภายในระยะเวลา
๓ วัน และให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ พร้อมกับปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่กําหนดทุกคร้ังจนกว่าจะพ้นโทษหรือพ้นจากการพักการ
ลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก

ท้ังนี้ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดรายละเอียดของแผน
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยกําหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือกรณีผู้ถูกคุม
ความประพฤติต้องทํางานบริการสั งคมหรือสาธารณประโยชน์
ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดวัน เวลา สถานที่ และประเภทงานไว้
ด้วย พร้อมทั้งจัดทําสมุดนัดรายงานตัวให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเก็บไว้
เพื่อใช้แสดงตนในการติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติระหว่างการคุม
ความประพฤติ

ในการกําหนดวันให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวนั้น
ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดวันนัดรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ในการ
กําหนดวันให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวน้ัน ถ้าวันใดตรงกับวัน

ตามเง่ือนไขตามท่ีศาล หรือเจ้า
พนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. 2560
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หยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดวันนัด
รายงานตัวตามความเหมาะสมกับความจําเป็นของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ในระหว่างการคุมความประพฤติหากผู้ถูกคุมความประพฤติมี
พฤติกรรมดีข้ึน พนักงานคุมประพฤติสามารถปรับระยะความถ่ีในการ
รายงานตัวได้ดังนี้

การใช้ดุลพินิจในการผ่อนคลายเง่ือนไขในการรายงานตัว
ให้ดําเนินการดังนี้

1) หากระยะเวลาการคุมความประพฤติทั้งหมดเกินกว่า 90 วัน
จนถึง 1 ปี ให้รายงานตัวเดือนละ 1 คร้ังใน 4 เดือนแรก หากความ
ประพฤติดีข้ึนให้ขยายระยะเวลารายงานตัวเป็นทุก 2 เดือนต่อครั้ง
ในระยะเวลาท่ีเหลือ

2) หากระยะเวลาการคุมความประพฤติทั้งหมดเกินกว่า 1 ปี
จนถึง 2 ปี ในปีแรกให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 1) แต่ในปีที่สองให้ขยาย
ระยะเวลารายงานตัวเป็นทุก 3 เดือนต่อครั้ง

3) ระยะเวลาการคุมความประพฤติทั้งหมดเกินกว่า 2 ปี
ในสองปีแรกให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2) แต่ในปีท่ีสามเป็นต้นไปให้ขยาย
ระยะเวลารายงานตัวเป็นทุก 3 หรือ 4 เดือนต่อครั้ง

อนึ่ง การนัดรายงานตัวครั้งสุดท้ายให้นัดล่วงหน้าก่อนครบ
กําหนดประมาณ 2 สัปดาห์ หากเดือนสุดท้ายมีระยะเวลาพ้นโทษไม่ถึง
2 สัปดาห์ ไม่จําเป็นต้องนัดรายงานตัวแต่นัดให้มารับสําเนารายงานการ
พ้นคุมความประพฤติ เพ่ือเป็นหลักฐานในการนําไปรับใบบริสุทธิ์ และ
หากมีการผ่อนคลายเงื่อนไขการรายงานตัวแล้ว ผู้ถูกคุมความประพฤติมี
ความประพฤติไม่ดีข้ึนแต่ไม่ถึงกับต้องรายงานผิดเง่ือนไขฯ พนักงานคุม
ประพฤติอาจพิจารณาปรับความถ่ีกลับไปรายงานตัวเช่นเดิม โดยเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

4) การขาดนัดรายงานตัวโดยมีเหตุผลที่สมควรและเชื่อถือได้
เช่น เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ฯลฯ ไม่ต้องนัด
รายงานตัวชดเชย

๕) ผู้ที่มีความพิการ ชราภาพ หรือเจ็บป่วยร้ายแรงถึงขั้น
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมารายงานตัว ให้ยกเว้นการรายงานตัวได้
โดยใช้วิธีการติดตามเยี่ยมบ้านและบันทึกการสอดส่องโดยพนักงาน
คุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือใช้การส่งหนังสือสอบถาม
ผู้อุปการะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือผู้นําชุมชนในท้องที่น้ัน ๆ แทน
ทั้งนี้ ระยะเวลาการออกสอดส่องหรือออกหนังสือสอบถาม ให้กําหนด
ตามที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบพฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็น

- คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและ
สอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
เด็กหรือเยาวชน และผู้ได้รับการ
พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ
จําคุก เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑
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ระยะจนกว่าจะครบกําหนดโทษ (ซ่ึงในกรณีนี้จะต้องดูแลสอดส่องจนครบ
ระยะเวลาการคุมความประพฤติ โดยไม่ถือเป็นกรณีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไปและขอเพิกถอนการคุมความประพฤติ ของคณะกรรมการ
พักการลงโทษหรือคณะกรรมการลดวันต้องโทษจําคุก หมายถึง การเพิก
ถอนการอนุมัติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ อันเน่ืองมาจากการผิด
เง่ือนไขฯ ซึ่งมีผลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาจถูกจับกุมตัวส่งกลับไป
คุมขังในเรือนจํา)

๖) กรณี เดือนสุดท้ ายมี ระยะเวลาก่อนพ้นโทษไม่ถึ ง
2 สัปดาห์ ไม่จําเป็นต้องนัดรายงานตัวในเดือนน้ันอีกแต่ให้นัดมารับ
สําเนารายงานการพ้นคุมความประพฤติ เพื่อเป็นหลักฐานในการนําไปรับ
ใบบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติจะได้รับใบบริสุทธิ์ภายหลังครบ
กําหนดโทษและระยะเวลาการคุมความประพฤติแล้วหากมีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติรายใดขาดนัดรายงานตัว โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับใบบริสุทธ์ิ
มาแล้ว ขอให้ประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพ่ือช่วย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

ข้อสังเกต
๑. พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

มารายงานตัวตามที่พนักงานคุมประพฤติกําหนดนัดทุกครั้ง กรณีผู้ถูกคุม
ความประพฤติไม่สามารถมารายงานตัวตามกําหนดนัดได้ ต้องแจ้งเหตุผล
และความจําเป็นให้พนักงานคุมประพฤติทราบ และพนักงานคุมประพฤติ
นัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวโดยเร็ว

๒. การรายงานตัวคร้ังสุดท้าย หากผู้ถูกคุมความประพฤติ
มาพบพนักงานคุมประพฤติภายหลังพ้นกําหนดโทษหรือพ้นระยะเวลา
การคุมความประพฤติแล้ว ขอให้บันทึกการรับรายงานตัวไว้พร้อมเหตุผล
ในการมาล่าช้าโดยกรณีเช่นนี้แม้จะล่วงเลยกําหนดเวลา แต่หากมีเหตุผล
อันสมควรและเช่ือถือได้ว่ามิใช่เจตนาผิดเงื่อนไขฯ หรือกระทําผิดอาญา
ข้ึนใหม่ในระหว่างนั้น จะอนุโลมให้พ้นการคุมความประพฤติก็ได้

หมายเหตุ การนับระยะเวลาการคุมความประพฤติ
ให้นับตั้งแต่วันที่เรือนจํา/ทัณฑสถานปล่อยตัวคุมความประพฤติถึงวันท่ี
พ้นโทษ
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4.1.2 ให้พักอาศัยอยู่กับผู้ อุปการะตามบ้านเลขที่ที่แจ้ง

เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้ย่ืนคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องท่ีเดิม
และต้องได้รับอนุญาตก่อน

กรณีที่ผู้อุปการะมีความจําเป็นต้องย้ายท่ีอยู่อาศยัไปยังท้องท่ีอื่น
และผู้ถูกคุมความประพฤติต้องไปพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะ ให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติแจ้งพร้อมทั้งย่ืนคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติ ในท้องที่เดิม
และต้องได้รับอนุญาตก่อน

๔.1.๓ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหาก
ฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับนั้น ไม่ว่าโทษสถานใด ให้ผู้ได้รับพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจําคุก หรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ
ทุกครั้ง

ในกรณีท่ีผู้ ถูกคุมความประพฤติฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับจนถูกลงโทษ ไม่ว่าโทษท่ีได้รับจะเป็นโทษสถานใด ผู้ถูกคุมความ
ประพฤตหิรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ

๔.1.๔ ให้ประกอบอาชีพท่ีสุจริต หากเปลี่ยนสถานท่ี
ทํางานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกําหนด
ระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

พนักงานคุมประพฤติต้องแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย หากผู้ถูกคุมความประพฤติประกอบ
อาชีพแล้ว ให้แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบถึงสถานที่ทํางาน และ
หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้แจ้งพนักงานคุม
ประพฤติทราบภายในกําหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

๔.1.๕ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา และคําตักเตือนของ
พนักงานคุมประพฤติและเข้า ร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี หรือมีแนวโน้มที่จะกระทํา
ผิดซ้ํา ให้พนักงานคุมประพฤติให้คําแนะนําและตักเตือนผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ พร้อมท้ังกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไข
ฟ้ืนฟูตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือกรณีบุคคลที่มีช่ือเสียงหรือ
คดีที่น่าสนใจของประชาชน และอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กําหนดให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติปฏิบัติตาม เช่น ห้ามทํากิจกรรมทางการเมือง
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เป็นพิธีกรให้กับพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ห้ามแสดงความคิดเห็น
หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง
การเมือง เป็นต้น

4.1.๖ ห้ามออกนอกเขตท้องท่ีจังหวัด เว้นแต่จะมีกิจธุระ
สําคัญเป็นครั้งคราว ให้ขออนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ หากจะ
ย้ายท่ีอยู่หรือเปล่ียนแปลงผู้อุปการะจะต้องยื่นคําร้องต่อพนักงานคุม
ประพฤติในท้องท่ีเดิม และได้รับอนุมัติก่อน

กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติออกนอกเขตท้องที่ จังหวัด
ที่ผู้อุปการะพักอาศัย ซึ่งมีความจําเป็นหรือมีเหตุที่ต้องออกนอกท้องท่ี
จังหวัดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถูกคุมความประพฤติหรือบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลใกล้ชิดกับผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ
เจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษานอกเขตท้องที่จังหวัดที่ผู้อุปการะพัก
อาศัย หรือมีความจําเป็นต้องไปดูแล เยี่ยมเยียน บุตรหรือญาติที่นอกเขต
ท้องท่ีจังหวัดท่ีผู้อุปการะพักอาศัย ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติขออนุญาต
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นจากพนักงานคุมประพฤติ และต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขตท้องท่ี
จังหวัด

กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความจําเป็นต้องออกนอกเขต
ท้องท่ีจังหวัด ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น
รวมทั้งระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเดินทางออกนอกเขต
ท้องท่ีจังหวัด และให้พนักงานคุมประพฤติรายงานให้ผู้ อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติพิจารณาอนุญาต ท้ังนี้ การพิจารณาอนุญาตเป็น
ระยะเวลาเท่าใด เป็นดุลพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติท่ีจะ
พิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็น

กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ถูกคุมความประพฤติมีความจํา
เป็นต้องออกนอกเขตท้องท่ีจังหวัด ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือ
ผู้อุปการะหรือบุคคลใกล้ชิดโทรศัพท์ติดต่อพนักงานคุมประพฤติเพื่อขอ
อนุญาตออกนอกเขตท้องที่จังหวัด ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกเหตุผล
ความจําเป็นรวมทั้งระยะเวลาที่ขออนุญาตให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด และรีบรายงานผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติพิจารณาอนุญาต

หากผู้ถูกคุมความประพฤติมีความประสงค์จะย้ายที่อยู่หรือ
เปล่ียนแปลงผู้อุปการะ เพ่ือโอนการคุมความประพฤติไปยังสํานักงานคุม
ประพฤติแห่งอ่ืน จะต้องย่ืนคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิม
และต้องได้รับอนุญาตก่อน แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ ยว กับการคุมความประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖๙



- ๑๐๓ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.1.๖.๑ กรณีที่ ผู้อุปการะย้ายที่อยู่ ให้พนักงานคุม

ประพฤติดําเนินการ ดังนี้
๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติแจ้งความประสงค์และยื่นคํา

ร้องขออนุญาตโอนการคุมความประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติแห่งอื่น
พร้อมเหตุผลและความจําเป็น นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติต้อง
สอบถามว่าผู้ถูกคุมความประพฤติประสงค์จะย้ายไปพักอาศัยอยู่กับ
ผู้อุปการะจนครบระยะเวลาการคุมความประพฤติหรือไม่ หรือประสงค์
จะย้ายไปพักอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ การดําเนินการส่งประเด็นไปยังสํานักงานคุมประพฤติแห่งอ่ืน
พนักงานคุมประพฤติต้องพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นของผู้ถูก
คุมความประพฤติ หากพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรตามคําร้อง
ให้เสนอผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติเพ่ือพิจารณาอนุญาต

๒) พนักงานคุมประพฤติรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การส่งประเด็น พร้อมท้ังจัดทําหนังสือขอความร่วมมือดําเนินการเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ ให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการส่งประเด็น
ทางระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ รายละเอียดขั้นตอนการส่ง
ประเด็น ปรากฏตามแนวทางการส่ง – รับประเด็นในงานคุมความ
ประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับที่อยู่ของผู้อุปการะ ว่าเป็นบ้านที่ผู้อุปการะพักอาศัย
อยู่จริงหรือไม่

ท้ังนี้ ก่อนท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติจะไปคุมความ
ประพฤติท่ีสํานักงานคุมความประพฤติแห่งอื่น ให้สํานักงานคุมประพฤติ
ท่ีรับประเด็นแจ้งผลกลับทางโทรศัพท์ก่อนว่า ผู้อุปการะมีท่ีอยู่ตามที่แจ้ง
และพักอาศัยอยู่จริง จึงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไปคุมความประพฤติท่ี
สํานักงานคุมประพฤติแห่งอื่นได้ หากผู้อุปการะไม่มีที่อยู่ตามที่แจ้งหรือ
ไม่ได้พักอาศัยอยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ ให้สํานักงานคุมประพฤติท่ีรับประเด็น
แจ้งผลประเด็นกลับทางระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพื่อพนักงาน
คุมประพฤติจะได้แจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบต่อไป และผู้ถูกคุม
ความประพฤติยังคงต้องรายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติแห่งเดิม

4.1.๖ .๒ กรณี ท่ี เปลี่ ยนผู้ อุ ปการะ ใ ห้พ นักงาน
คุมประพฤติดําเนินการ ดังนี้

๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติแจ้งความประสงค์และยื่นคํา
ร้องขออนุญาตโอนการคุมความประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติแห่งอื่น
พร้อมเหตุผลและความจําเป็น โดยพนักงานคุมประพฤติต้องพิจารณา
เหตุผลและความจําเป็นของผู้ ถูกคุมความประพฤติ หากพนักงาน

- ห นั งสื อ ท่ี ยธ 0327/ว 724
ลง วัน ท่ี 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อ ง แจ้ งแนวทางการส่ ง -รั บ
ประเด็นในงานคุมความประพฤติใน
ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ



- ๑๐๔ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
คุมประพฤติเห็นสมควรตามคําร้อง ให้เสนอผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติเพ่ือพิจารณาอนุญาต

๒) พนักงานคุมประพฤติรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การส่งประเด็น พร้อมท้ังจัดทําหนังสือขอความร่วมมือดําเนินการเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ ให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการส่งประเด็น
ทางระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ รายละเอียดข้ันตอนการส่ง – รับ
ประเด็นในงานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
ปรากฏตามหนังสือท่ี ยธ ๐๓๒๗/ว๗๒๔ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เพื่อสอบถามผู้อุปการะว่ายอมรับอุปการะนักโทษหรือไม่

ท้ังนี้ ก่อนท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติจะไปคุมความ
ประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติแห่งอ่ืน ให้สํานักงานคุมประพฤติท่ีรับ
ประเด็นแจ้งผลกลับทางโทรศัพท์ก่อนว่า ผู้อุปการะยอมรับอุปการะ
นักโทษ จึงให้นักโทษไปคุมความประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติแห่งอ่ืนได้
หากผู้อุปการะไม่ยอมรับอุปการะนักโทษ ให้สํานักงานคุมประพฤติที่รับ
ประเด็นแจ้งผลประเด็นกลับทางระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้แจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบต่อไป

หมายเหตุ
๑. กรณีที่ผู้อุปการะย้ายที่อยู่ หากผู้อุปการะต้องเดินทางไป

กระทันหัน เนื่องจากมีความจําเป็นในเรื่องท่ีอยู่หรือด้านอาชีพ และกรณี
ที่เปล่ียนผู้อุปการะ เน่ืองจากผู้อุปการะรายเดิมไม่สามารถดูแลนักโทษได้
หรือผู้อุปการะไม่มีความเหมาะสมหรือผู้อุปการะถึงแก่กรรม เป็นต้น
พนักงานคุมประพฤติอาจอนุโลมให้ไปได้ในระหว่างรอผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

๒. กรณีคดีคุมความประพฤติที่ เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ ส่ง
ประเด็นแบบโอนเบ็ดเสร็จให้สํานักงานคุมประพฤติที่ส่งประเด็นจัดทํา
หนังสือแจ้งเรือนจําหรือทัณฑสถานสังกัดของนักโทษ เพื่อเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานจะได้ส่งทะเบียนรายตัวนักโทษไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถาน
ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบท่ีรับประเด็น

๓. กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษย้ายท่ีอยู่
หรือเข้าไปทํางานในท้องที่อื่นท่ีมิใช่สถานที่หรือท้องที่เดิม ให้พนักงานคุม
ประพฤติท้องที่ท่ีมีการย้ายเข้าไปมีหนังสือแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ตํารวจในท้องท่ีที่นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นย้ายที่อยู่หรือเข้าไปทํางานในท้องที่
นั้นทราบภายในเวลาอันสมควร

- กฎกระทรวงกําหนดประโยชน์ของ
นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือการพักการลงโทษและไดรั้บ
การปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕๐



- ๑๐๕ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๔.1.๗ ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน

หรือเสพสุรา โดยมึนเมาสุราอาละวาดมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเป็น
ประจํา มีเหตุทะเลาะวิวาทในวงการพนันเป็นอาจิณ

๔.1.๘ ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
หรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

๔.1.๙ ห้ามเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง
หรือผู้ต้องกักกันอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ ซ่ึงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน หรือสถานคุมขังอ่ืนใด

๔.1.๑0 ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนําไปสู่การ
กระทําผิดอีก

๔.1.1๑ เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี) ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ให้พนักงานดําเนินการ
ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด

๔.1.1๒ ผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุกจะต้อง
แสดงหนังสือสําคัญนี้ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือเจ้า
พนักงานเรือนจํา เม่ือมีการเรียกให้แสดง หากหนังสือสําคัญนี้สูญหาย
ให้รับแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติ และขอรับฉบับแทน ถ้าไม่แสดง
หนังสือสําคัญดังกล่าว พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับส่ง
เรือนจําก็ได้

ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญสูญหาย พนักงานคุมประพฤติสามารถ
ถ่ายเอกสารสําเนาหนังสือสําคัญในสํานวนคดี แล้วรับรองสําเนาไว้เป็น
หลักฐานให้ใช้แทนฉบับที่สูญหาย

๔.1.1๓ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษ มีมติกําหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวดังนี้

พนักงานคุมประพฤติพิจารณาการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว ดังนี้

๑) กรณีนักโทษเด็ดขาดได้รับอนุมัติพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก ท่ีมีระยะเวลาคุมประพฤติน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓0 วัน
ไม่ต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

๒) กรณีนักโทษเด็ดขาดได้รับอนุมัติพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก ท่ีมีระยะเวลาคุมประพฤติเกินกว่า ๓0 วันข้ึนไป แต่ไม่เกิน

- ห นั งสื อที่ ย ธ ๐๓๒๗/ว๘๑๔
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง
แน วป ฏิบั ติ ใ นก ารนํ า อุ ปกร ณ์
อิ เ ล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM)
มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจําคุก
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๑ ปี ให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจนกว่าจะพ้นโทษ

๓) กรณีนักโทษเด็ดขาดได้รับอนุมัติพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก ที่มีระยะเวลาคุมประพฤติเกินกว่า ๑ ปี ให้ติดอุปกรณ์
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาคุมประพฤติ แต่ต้องติด
อุปกรณ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ยกเว้น การติด EM ในโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุ
พิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือมีอายุต้ังแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป
และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติพิจารณาแล้วว่า เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เช่น ร่างกายบาดเจ็บ
หรือพิการ เป็นต้น

ทั้งน้ี ให้นับวันเร่ิมสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
เป็นวันแรก และนับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง
ถ้าระยะเวลาท่ีคํานวณนั้นกําหนดเป็นเดือนให้นับสามสิบวันเป็นหน่ึง
เดือน ถ้ากําหนดเป็นปีให้คํานวณตามปีปฏิทินในราชการ และเมื่อสวมใส่
ครบกําหนดแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันท่ี
ครบกําหนด เช่น มีระยะเวลาคุมความประพฤติ จํานวนสี่สิบวัน พ้นโทษ
๔ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ติด EM เป็นเวลา สี่สิบวัน จนถึงวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔
และให้ดําเนินการถอด EM ในวันท่ีครบกําหนด คือ วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑๑

๔.๒ การกําหนดวิธีการคุมความประพฤติตามระดับของการ
ควบคุมและสอดส่อง

พนักงานคุมประพฤตินําข้อมูลที่ได้จากการจําแนกตามแบบ
ประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติมาจัดทําแผนการคุมความประพฤติแล้ว
ให้จัดระดับของการควบคุมและสอดส่อง ซ่ึงแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเข้มงวด
(1) การรายงานตัว ให้รับรายงานตัวแบบรายบุคคล เพื่อจะได้

สอบถามข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
ผู้ถูกคุมความประพฤตไิด้อย่างใกล้ชิด

(2) การออกสอดส่อง ให้พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติที่มีประสบการณ์ออกสอดส่อง ทุก 1 - 2 เดือน หรือมากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ โดยพนักงานคุมประพฤติต้องออกสอดส่องอย่างน้อย
1 คร้ัง ก่อนคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาการคุมความประพฤติ ในกรณีที่เป็น
การออกสอดส่องโดยอาสาสมัครคุมประพฤติควรส่งคดีให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติที่มีประสบการณ์ช่วยสอดส่องดูแล



- ๑๐๗ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
(3) การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด ควรตรวจทุกครั้งท่ีมา

รายงานตัว หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยก็สามารถตรวจปัสสาวะได้
(4) ควรให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดช่วยควบคุมดูแล

ผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย
2. กลุ่มปานกลาง

(1) การรายงานตัว ใหร้ับรายงานตัวแบบรายบุคคลในคร้ังแรก
เพ่ือพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถามและสังเกตได้อย่างใกล้ชิดว่าผู้ถูก
คุมความประพฤติมีพฤติกรรมอย่างไร ครั้งต่อไปอาจจะใช้วิธีการรับ
รายงานตัวเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม หรือ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม
ในกรณีเข้าร่วมกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติก็ได้ ข้ึนอยู่กับ
ข้อเท็จจริงและการพิจารณาของพนักงานคุมประพฤติว่าจําเป็นต้อง
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือไม่ (เมื่อใช้วิธีรับรายงานตัวแบบกลุ่มหากพบ
ปัญหาหรือมีพฤติกรรมผิดสังเกต ควรให้พบเจ้าของสํานวนคดีทันที)

(2) การออกสอดส่อง พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุม
ประพฤติออกสอดส่องทุก ๓ – ๖ เดือน

(3) การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด ควรตรวจทุกครั้งท่ีมา
รายงานตัว หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยก็สามารถตรวจปัสสาวะได้

(4) ควร ให้บุ คคล ในครอบค รัวหรื อ บุคคลใก ล้ชิ ด ช่ วย
ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย

3. กลุ่มไม่เข้มงวด
(1) การรายงานตัว ควรรับรายงานตัวแบบรายบุคคลหรือแบบ

กลุ่ม หรือรับรายงานตัวแบบกลุ่มในกรณีเข้าร่วมกิจกรรมของสํานักงาน
คุมประพฤติ

(2) การออกสอดส่อง ให้อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาการคุมความประพฤติ หากพนักงาน
คุมประพฤติไม่สามารถจัดส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแลได้
พนักงานคุมประพฤติต้องออกสอดส่อง ๑ ครั้ง

(3) การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด ควรตรวจทุกครั้งที่มา
รายงานตัว หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยก็สามารถตรวจปัสสาวะได้ ซึ่งเป็น
ดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติในการสุ่มตรวจ

(4) ควรให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดช่วยควบคุมดูแล
ผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย

ทั้งนี้ ในการออกสอดส่อง ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
สามารถใช้ดุลพินิจปรับระยะเวลาในการออกสอดส่องตามที่สํานักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควรโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสําคัญ
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๔.๓ การจัดทําแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

พนักงานคุมประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติแต่ละราย โดยในการจัดทําแผนดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติ
ต้องชี้ แจงทําความเข้ า ใจกับ ผู้ ถูก คุมความประพฤติ ให้ รับทราบ
การดําเนินการต่างๆ ตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยให้ผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ เช่น การให้คําปรึกษารายบุคคล
หรือรายกลุ่ม จัดให้เข้ารับการอบรมความรู้ การทํางานบริการสังคม หรือ
สาธารณประโยชน์ การให้การสงเคราะห์ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ลงลายมือชื่อด้วย

สํานักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้
2 รูปแบบ ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดกิจกรรม และ
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

แผนการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความ
ต้องการ ดังนี้

1) ปัญหาท่ีอยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม
หากพบว่าสภาพแวดล้อมมีปัญหา ควรจัดให้ผู้ ถูกคุมความ

ประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องกันตนเองจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น ทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่มีท่ีพักอาศัยหรือมีความประสงค์ในการย้ายท่ีอยู่แต่ยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับคําแนะนํา
สถานที่เพ่ือให้การสงเคราะห/์บ้านกึ่งวิถี

2) ปัญหาผู้อุปการะ/ผู้ดูแล
ในกรณีที่มีปัญหาในระดับที่ไม่รุนแรง ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติได้รับคําปรึกษาครอบครัว กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัวและ
ผู้อ่ืน การส่ือสารและแก้ไขปัญหาร่วม

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับที่รุนแรงหรือไม่สามารถแก้ไขได้ ควรจัด
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับคําปรึกษารายบุคคลหรือส่งต่อหน่วยงาน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๒๖
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ๖๑
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
แผนการคุมความประพฤติและ
แผนการแก้ไขฟืน้ฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
- แบบประ เ มิ นผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติ (คป.๔ ข)
- คู่ มื อการ จําแนกผู้ ก ระ ทําผิ ด
ในงานคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
๙/25๔๙
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปล่ียน
พฤตินิสัย
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3) ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว/บุคคลที่พัก

อาศัยอยู่ด้วย
ในกรณีที่มีปัญหาไม่รุนแรงและพนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์แล้วว่า

ผู้ถูกคุมความประพฤติขาดทักษะทางสังคม ควรดําเนินการส่งเสริมทักษะ
ทางสังคม โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรู้จักตนเอง/
เห็นคุณค่าในตนเอง อบรมเรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
อบรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ เป็นต้น

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับที่ไม่รุนแรง ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติได้รับคําปรึกษาครอบครัว หรือให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวต่างๆ เช่น กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
Walk Rally เปน็ต้น

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับท่ีรุนแรงหรือไม่สามารถแก้ไขได้ควรจัด
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับคําปรึกษารายบุคคลหรือส่งต่อหน่วยงาน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง

๔) ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ
การส่งเสริมการศึกษา หากผู้ถูกคุมความประพฤติ อยู่ในวัยกําลัง

ศึกษาหรือมีความประสงค์ในการศึกษาต่อหรือระดับการศึกษาไม่เพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพให้ดําเนินการสงเคราะห์ เช่น ให้การส่งเสริมด้าน
การศึกษา การส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

การส่งเสริมด้านอาชีพ หากผู้ถูกคุมความประพฤติ อยู่ในวัยทํางาน
หรือต้องการประกอบอาชีพเสริม หรือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
หรือต้องการเปล่ียนอาชีพ ให้ดําเนินการสงเคราะห์ด้านอาชีพ เช่น ให้ทุน
ประกอบอาชีพ ให้ยืมทุนประกอบอาชีพ อบรมฝึกอาชีพ แนะนํา
การหางาน แนะนําการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่โลกอาชีพ เป็นต้น

๕) ปัญหาทางการเงิน หากผู้ถูกคุมความประพฤติ ไม่สามารถ
ควบคุมการใช้จ่ายหรือบริหารการเงินได้ ให้ดําเนินการแนะนําหรือให้
คําปรึกษาในการควบคุมการใช้จ่ายหรือบริหารการเงินต่างๆ เช่น
กิจกรรมวางแผนชีวิตหรือการต้ังเป้าหมายชีวิต กิจกรรมรู้จักตนเอง/เห็น
คุณค่าในตนเอง อบรมเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

๖) ปัญหามีโรคประจําตัวร้ายแรง หากเป็นอุปสรรคต่อการ
รายงานตัว/เข้าร่วมกิจกรรม ควรให้คําแนะนําหรือให้การช่วยเหลือในการ
เข้ารบัการบําบัดรักษาอาการทางกายดังกล่าว เช่น ใหค้ําปรกึษารายบคุคล
เกี่ยวกับสุขภาพการปฏิบัติตัว การส่งต่อเพ่ือตรวจสอบโรงพยาบาล/
ศูนย์บริการสาธารณะ สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น



- ๑๑๐ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๗) ปัญหามีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม
กรณีมีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม ให้ดําเนินการ

ส่งต่อเพ่ือรับการบําบัด โดยมี ๒ กรณี ดังนี้
กรณีท่ี ๑ ไม่เคยรับการรักษา/รักษาไม่ต่อเนื่อง ให้คําปรึกษา/

แนะนําเพ่ือให้ได้รับการรักษา และเม่ือส่งต่อแล้วให้พนักงาน คุมประพฤติ
ติดตามผลการส่งต่อ และหากผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิเสธการเข้ารับ
การรักษา/รักษา ให้ติดต่อญาติเพื่อนําผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ารับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่ ๒ กรณีอยู่ระหว่างการรักษา พนักงานคุมประพฤติ
ติดตามผลการรักษา และกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตาม
แผนการบําบัดฟื้นฟู

๘) ปัญหาจากการดื่มสุรา
พนักงานคุมประพฤติประเมินระดับความเส่ียงต่อการติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
- ระดับเส่ียงต่ํา/ปานกลางต่อการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้แนะนําแบบสั้นในการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาจฝึกทักษะที่จําเป็นให้ลด ละ เลิก
พฤติกรรมการดื่ม เช่น อบรมทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด
อบรมธรรมะ/จริยธรรมเป็นต้น

- ระดับเส่ียงสูงต่อการติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ให้ส่งต่อฟื้นฟู/
บําบัดการดื่มสุรา

หมายเหตุ กรณีผู้ ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแบบประเมิน
พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ASSIST) เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู

๙) ปัญหาการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติด
ในกรณีเป็นผู้เสพและสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ให้เข้า

ร่วมกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด เช่น อบรมการ
ตระหนักรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด อบรมธรรมะ/จริยธรรม อบรมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นต้น

ในกรณีเป็นผู้เสพและไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง
ให้ดําเนินการส่งต่อเพ่ือเข้ารับการบําบัด/ฟื้นฟูการใช้ยาเสพติด

ทั้งน้ี สามารถนําครอบครัวมามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือ
ควบคุมในการสังเกตพฤติกรรม เช่น อบรมบทบาทของครอบครัวในการ
เลิกยาเสพติดและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น



- ๑๑๑ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๑๐) ปัญหาอ่ืนๆ
นอกจากสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ ที่กําหนด

ตามเกณฑ์ข้อ ๑ – ๘ แล้ว หากมีการพูดคุยสอบถามพบว่ามีปัญหาอื่นที่
สมควรได้รับการช่วยเหลือ ซ่ึงรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้า เช่น หากได้รับ
การปล่อยตัวแล้ว ไม่มีค่าพาหนะเดินทางมารายงานตัว ต้องการกลับ
ภูมิลําเนาและย้ายสถานที่รายงานตัว

๑๐.1) แผนการแก้ไขฟื้นฟูตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ (พิจารณา
คดีจากฐานความผิด)

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวินัยทางจราจร เช่น อบรมความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายจราจร อบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย อบรมความรู้
เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างจิตสํานึกกลุ่มบําบัด ทัวร์ห้องดับจิต
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ งานอาสาจราจร เป็นต้น

๑๐.2) ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคดี ใ ห้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคดี สอบถาม
ถึงความประสงค์ของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เสียหาย เพื่อดําเนินการ
เพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงเร่ือง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ ให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและผู้เสียหายทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการดําเนินการ และ
ประโยชน์ที่อาจจะได้รับ แล้วบันทึกตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด
ซึ่งในการดําเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้ถูก
คุมความประพฤติและผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอม หากผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้เสียหายท้ังสองฝ่ายให้ความยินยอม ก็ให้พนักงานคุม
ประพฤตกํิาหนดแผนในการดําเนินการเพือ่สร้างความยุติธรรมเชงิสมานฉันท์

๕. การบันทึกข้อมูลตามแผนการคุมความประพฤติ แผนการแก้ไข
ฟ้ืนฟู การจําแนก ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินการจําแนก และจัดทํา
แผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูเ รียบร้อยแล้ว
ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกแผนการคุมความประพฤติและแผนการ
แก้ไขฟื้นฟูให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น กําหนดนัดรายงานตัว
การจําแนก แผนการจัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการคดีและการแก้ไขฟื้นฟู

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๓), ๔๐, ๔๑ ,
๔๒ , ๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๙) , ๒๙
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
ก ารทํ า ง านบ ริก า รสั ง คมหรื อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การในการ
ดําเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2560
- แบบชี้แจงการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์



- ๑๑๒ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๖. ประสานเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด โดยสําเนาเอกสาร

การจัดทําแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู ให้พนักงานคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟู
เพ่ือจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมของสํานักงาน
คุมประพฤติ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติอาจแก้ไขฟื้นฟู ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขฟื้นฟู
หรือตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติแต่ละราย

กรณีพนักงานคุมประพฤติพิจารณาส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อดําเนินการติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือติดตามผล
การแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ เป็นต้น ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณามอบหมายงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
ปฏิบัติงานคดี ได้แก่ คดีคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
นักโทษเด็ดขาดต้องเป็นคดีท่ีมีโทษจําคุก ไม่ถึง ๑๐ ปี เป็นคดีท่ีกระทําผิด
ครั้งแรกหรือมีคดีท่ีเคยต้องโทษจําคุกมาแล้วไม่เกิน ๒ คดี กรณีจําหน่าย
คดียาเสพติดในปริมาณไม่มากนักและไม่เคยต้องโทษจําคุกคดีจําหน่าย
ยาเสพติดมาก่อน และกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเจ็บป่วย/พิการ
จนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ป่วยจิตเภท และเหลือโทษจําคุกเกิน ๓ ปี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๙

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวข้างต้น
หากอาสาสมัครคุมประพฤติมีศักยภาพสูงและมีประสบการณ์เก่ียวกับงาน
คุมความประพฤติเป็นอย่างดี สามารถมอบคดีนอกเหนือจากเกณฑ์
ท่ีกําหนดได้โดยพนักงานคุมประพฤติให้คําแนะนําและกํากับดูแล

- ห นั งสื อ ท่ี ยธ 0306/ว 697
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการดําเนินงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติ



- ๑๑๓ -

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู เป็นข้ันตอนการดําเนินงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําข้ึนอีก ท้ังนี้จะเป็นไป
ตามแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟู ท่ีกําหนดไว้

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี ๖ แสดงข้ันตอนการดําเนินการคุมความประพฤติและ
การแก้ไขฟื้นฟู และการติดตามและประเมินผล



- ๑๑๔ -

แผนภูมิท่ี ๖ แสดงขั้นตอนการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู
และการติดตามและประเมินผล

ไม่ครบ

ครบ ครบ

มา

๓. การติดตามและประเมินผลแผนการ
คุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู

แผนการแก้ไขฟื้นฟู

๑. ศึกษาข้อมูลและแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติ

ตามแผน/
เง่ือนไข หรือไม่

แผนการคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติ
ตามแผนครบ

หรือไม่

จัดทํารายงานพ้นการ
คุมความประพฤติ

๒. การดําเนินการตามแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/เตือน/ติดตาม
และสอดส่อง/ตรวจสอบ

ประวัติการกระทําความผิด

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมาพบ

หรือไม่

ดําเนินการตามแผน

สร้าง
แรงจูงใจ
/ปรับ
แผน

จัดทํารายงาน
ไม่ปฏิบัติตาม

เง่ือนไข

ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ

ไม่มา

มา



- ๑๑๕ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.1 การศึกษาข้อมลูและแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

ในการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุม
ความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องตรวจสอบข้อมูลคดีจากระบบ
สารสนเทศ ก่อนถึงกําหนดนัดรายงานตัวในแต่ละเดือน เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการกับผู้ถูกคุมความประพฤติให้สอดคล้องกับแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแต่ละราย ซ่ึงแผนการคุมความประพฤติเป็น
การดําเนินการตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
กําหนด และแผนการแก้ไขฟื้นฟูที่ได้จากการประเมินจําแนกผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เช่น การรับรายงานตัว การทํางานบริการสังคม หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสํานวนคดีของ
พนักงานคุมประพฤติ

4.2 การดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติ
4.2.1 การรับรายงานตัวและการดําเนินการตามเง่ือนไขอื่น ๆ

4.2.1.1 การดําเนินการก่อนการรับรายงานตัว การเตรียมก่อน
รับรายงานตัว ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

๑) การเตรียมสํานวนและข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีครบกําหนดระยะเวลา

การรายงานตัวจากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ อย่างน้อย 1 วัน
- เตรียมสํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่จะมารายงานตัวล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 วัน
- ศึกษาข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ รายงานของอาสาสมัครคุม

ประพฤติ หรือจากการทํากิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ รวมทั้งเตรียมประเด็นท่ี
จะสอบถาม

๒) กรณีรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- จัดเตรียมสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน มีขนาดพอเหมาะกับจํานวน

ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่แออัดเกินไป
- ซักซ้อมการรับรายงานตัวแบบกลุ่มกับพนักงานคุมประพฤติ

ผู้ร่วมดําเนินการ เนื่องจากการรับรายงานตัวแบบกลุ่มควรมีผู้ดําเนินการ
อย่างน้อย 2 คน และเป็นผู้ท่ีสามารถดําเนินการกลุ่มได้

๓) กรณีการนําอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับรายงานตัว โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรายงานตัวท่ีสํานักงานคุม
ประพฤติ หรือศูนย์ประสานงานฯ พนักงานคุมประพฤติควรประสานงานกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เพ่ือซักซ้อมการรับรายงานตัว
เตรียมข้อมูล และประเด็นที่จะสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ

- กฏกระทรวงการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่น
ใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติตามเงื่อนไขท่ี
ศ า ลหรื อ เ จ้ าพนั ก ง าน ผู้มี
อํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่ า ด้วยหลัก เกณฑ์ วิ ธี การ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุม
ความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖๒ ,๖๓ ,๖๔ ,๖๕ ,๖๖ ,
๖๗, ๖๘ และ ๖๙
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
- ค.ป. 12 ก. บันทึกการรับ
รายงานตัว (รายบุคคล)
- ค.ป. 12 ก. บันทึกการรับ
รายงานตัว (แบบกลุ่ม)
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- ก ล ไ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการทํางานบริการ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๖๐

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยบทบาทและวิ ธีการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุม
ประพฤตแิละบทบาทของภาค
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐



- ๑๑๖ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.2.1.2 การดําเนินการระหว่างรับรายงานตัว
พนักงานคุมประพฤติทําการรับรายงานตัวและบันทึกข้อมูล

ตามแบบบันทึกการรับรายงานตัว (ค.ป. 12 ก.) ตามข้ันตอน ดังนี้
1) การสร้างสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติกล่าวทักทาย

ผู้ถูกคุมความประพฤติ ด้วยเรื่องท่ัวๆ ไป เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

2) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้พนักงาน
คุมประพฤติสอบถามความเป็นไปในชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติเก่ียวกับ
ที่อยู่อาศัย ครอบครัว การศึกษาและการประกอบอาชีพ ความประพฤติ และ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยเน้นถามถึงความเปลี่ยนแปลง
หลังจากการพบกันในครั้งก่อน ซ่ึงอาจจะเป็นช่วงของการบันทึกถ้อยคํา
เบ้ืองต้น แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ ค.ป. 11 หรือการรับ
รายงานตัวครั้งท่ีแล้ว หรือสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีได้รับ หรือสิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทํางานบริการสังคม การเข้ารับ
การอบรม หรือการท่ีอาสาสมัครคุมประพฤติไปเย่ียมเยียน หากมีความ
เปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาในเรื่องใด ต้องบันทึกโดยละเอียด เช่น

- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ทํางาน ต้องบันทึกสภาพบ้านสภาพแวดล้อม
และวาดแผนที่บ้านด้วย รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของตนเองและ
ของผู้อุปการะ E-mail Facebook และ line เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติ
สามารถติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ และเป็นประโยชน์ในการออก
ติดตามและสอดส่อง

- การเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะ กรณีผู้อุปการะรายเดิมถึงแก่กรรม
หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติได้ หรือมีปัญหา/ความ
ขัดแย้งกับผู้อุปการะ เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติทราบถึงปัญหาและเหตุผล
ในการเปลี่ยนผู้อุปการะ และจะได้จัดหาผู้อุปการะให้มีความเหมาะสมและ
สามารถดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติได้

- ความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ/บุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์
เป็นอย่างไร เช่น รักใคร่กันดี/ห่างเหิน/ทะเลาะกันประจํา/ทะเลาะกัน
บางครั้งหรือขัดแย้งกับผู้ใด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
การกระทําผิด เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ทราบความสัมพันธ์และ
ให้คําแนะนํา/ปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป

- กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติกําลังศึกษาอยู่ ซึ่งผู้ถูกคุมความ
ประพฤติบางรายอาจศึกษาต่อเน่ืองมาจากในเรือนจํา/ทัณฑสถาน หรือไม่ได้
ประกอบอาชีพให้สอบถามว่าได้ศึกษาอยู่หรือไม่ หรือต้องการศึกษาต่อ
หรือไม่ เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ
สายอาชีพ เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ให้คําแนะนํา/ปรึกษา/สงเคราะห์



- ๑๑๗ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ด้านการศึกษา ซึ่งหากผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาต่อ เมื่อเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษา เช่น วันสอบตรงกับวันนัดรายงานตัว พนักงาน
คุมประพฤติจะได้เลื่อนกําหนดนัดรายงานตัวให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ เป็นตน้

- มีการเปลี่ ยนแปลงอาชีพหรือไ ม่ หากมีการเป ล่ียนแปลง
เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใด และปัจจุบันประกอบอาชีพใดหรือไม่ รายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือไม่ หรือต้องการความช่วยเหลือในด้านอาชีพ
หรือไม่ เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ทราบถึงปัญหา/ความต้องการเก่ียวกับ
อาชีพ และให้คําแนะนํา/ปรึกษา/สงเคราะห์/ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว
ช้อง เช่น สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เป็นต้น

- มีความประพฤติที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือไม่ เช่น เที่ยวเตร่
ในเวลากลางคืน คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือนําไปสู่
การกระทําผิดอีกหรือไม่ ดื่มสุราหรือเล่นการพนันหรือไม่ ไปเยี่ยมหรือติดต่อ
กับผู้ต้องขังอื่นที่ไม่ใช่ญาติอีกหรือไม่ หรือใช้เวลาว่างที่เส่ียงต่อการกระทําผิด
หรือไม่ เมื่ออยู่กับเพ่ือนทํากิจกรรมอะไร มั่วสุมกับเพ่ือนหรือไม่ ชักชวนกัน
ไปทําสิ่งไม่ดีหรือไม่ เช่น เสพยาเสพติด ลักขโมย รับจ้างซ้ือ จําหน่ายยาเสพ
ติด เป็นต้น

๓) การปฏิบัติตามคําแนะนํา ช่วยเหลือ ตักเตือน การให้คําปรึกษา
ของพนักงานคุมประพฤติ จากการรายงานตัวครั้งก่อน และผลท่ีเกิดข้ึน
ให้พนักงานคุมประพฤติสังเกตหรือประเมินจากตัวผู้ถูกคุมความประพฤติว่า
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ เช่น การรายงานตัวครั้งท่ี
ผ่านมาผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวหรือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไข
ฟ้ืนฟู ไม่ตรงตามเวลาที่พนักงานคุมประพฤติกําหนดไว้ หรือไม่มาเข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง พร้อมท้ังกําชับให้มาพบพนักงานคุมประพฤติให้ตรงตามกําหนดนัด
และเมื่อถึงกําหนดนัดรายงานตัวหรือการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูในคร้ังนี้
ถู กคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤ ติตามกํ าหนดนัด
โดยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติได้ หรือกรณีที่พนักงานคุมประพฤติได้ให้คําแนะนํา/
ช่วยเหลือ/ ตักเตือน/การให้คําปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจากการรายงาน
ตัวครั้งก่อน ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติตามคําแนะนํา/ช่วยเหลือ/
ตักเตือน/การให้คําปรึกษาของพนักงานคุมประพฤติหรือไม่ รวมท้ังผล
ท่ีเกิดขึ้นด้วย เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติว่าได้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือแย่ลง



- ๑๑๘ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๔) การให้คําปรึกษา กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาและความ

ต้องการตามแบบประเมินจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป.๔ ข) หรือ
ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองส่วนตัว/ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่/ปัญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้า ให้พนักงานคุมประพฤติให้คําปรึกษาแบบรายบุคคล หรืออาจให้
คําปรึกษาเบ้ืองต้น และนัดเข้าร่วมกิจกรรมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม หรือ
ครอบครัว แล้วแต่กรณี โดยสามารถปรับหรือเพิ่มเติมแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้

๕) การแนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือน ตลอดจนการให้การ
สงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติต้องให้คําแนะนํา ช่วยเหลือในเรื่องความ
ประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยแนะนําความประพฤติที่ควรปฏิบัติ
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีความประพฤติไม่เหมาะสมให้พนักงานคุม
ประพฤติว่ากล่าวตักเตือน การประกอบอาชีพ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไม่มีงานทํา หรือยังไม่มีอาชีพ ให้พนักงานคุมประพฤติแนะนําเกี่ยวกับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ ตําแหน่งงานว่าง และให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ด้านอาชีพต่อไป

ประเภทของการสงเคราะห์ มีดังนี้
(๑) การส่งเสริมการมีงานทํา หรือส่งเสริมด้านการหางาน
(๒) การส่งเสริมด้านการฝึกวิชาชีพ
(๓) การส่งเสริมด้านการศึกษา
(๔) การส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ
(๕) การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
(๖) การสงเคราะห์ค่าอาหาร
(๗) การสงเคราะห์ค่าพาหนะ
(๘) การสงเคราะห์ค่ายังชีพ
(๙) การสงเคราะห์ด้านท่ีพักอาศัย
(๑๐) การให้คําปรึกษา แนะนํา
(๑๑) ด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรม ด้านทักษะชีวิต ตลอดจน

การให้ความช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
ผู้ที่มีความต้องการขอรับการสงเคราะห์ ต้องกรอกแบบคําร้องขอรับ

การสงเคราะห์ตามแบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด และพนักงานคุมประพฤติตรวจสอบข้อเท็จจริง และทํา
ความเห็นในแบบคําร้องขอรับการสงเคราะห์ และเสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงพนักงานคุมประพฤติต้องพิจารณา
การให้การสงเคราะห์ตามสภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ หรือมี
ความยากจน หรือความขัดสน ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ ปรากฏ
ตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑๒

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๓),
๔๐, ๔๑ , ๔๒ , ๔๓
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๖๐
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๗๙
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เ รื่ อ ง แ จ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ท่ีอยู่ใน
ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง ก ร ม คุ ม
ประพฤติ



- ๑๑๙ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๖) พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดและการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ในระหว่างการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับกุมดําเนินคดี
อื่นอีกหรือไม่ หรือมีคดีอื่นที่อยู่ระหว่างดําเนินคดีอีกหรือไม่ และการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข เช่น การมารายงานตัวตามกําหนดนัด การพักอาศัยอยู่กับ
ผู้อุปการะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ประกอบอาชีพ
สุจริต ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัด เว้นแต่จะมีกิจธุระสําคัญเป็นคร้ังคราว
ให้ขออนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ ห้ามคบหาสมาคมหรือมีการ
ประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก ห้าม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้ง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษ ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ซึ่งรายละเอียดในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์การตรวจและทดสอบยาเสพติดตาม ข้อ 4.2.2 การตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ

หลังจากรับรายงานตัวแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลด
วันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษกําหนด และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมาเข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไข
ฟื้นฟูที่สํานักงานคุมประพฤติกําหนดตามวันเวลาและสถานท่ีที่กําหนด
รวมท้ังแจ้งกําหนดนัดรายงานตัวในคร้ังต่อไปให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบ

ทั้งน้ี หากในระหว่างการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติมีความ
ประสงค์จะขออนุญาตโอนการคุมความประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติ
แห่งอื่น ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องจัดทําคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของสํานวน โดยให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแนวทาง
การส่ง - รับประเด็นในงานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ โดยสามารถศึกษาได้ในข้ันตอนท่ี ๓ การวิเคราะห์และ
จัดทําแผน ข้อ 4.1.๖ ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัด เว้นแต่จะมีกิจธุระ
สําคัญเป็นคร้ังคราว ให้ขออนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ หากจะย้ายท่ีอยู่
หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะจะต้องยื่นคําร้องต่อพนักงานคุมประพฤติ
ในท้องท่ีเดิม และได้รับอนมัุตก่ิอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑๐

ทั้งน้ี ให้พนักงานคุมประพฤติกําชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการรับ
รายงานตัวทุกครั้ง พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด
และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติอ่านบันทึกการรับรายงานตัว (ค.ป. ๑๒ ก.)
หรือพนักงานคุมประพฤติอ่านให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบก่อนลงลายมือชื่อ

- หนังสือท่ี ยธ 0327/ว 724
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แจ้งแนวทางการส่ง-รับ
ประเด็นในงานคุมความประพฤติ
ในระบบสารสนเทศ กรมคุม
ประพฤติ



- ๑๒๐ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ข้อสังเกต
- ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติมีผู้ถูกคุมความประพฤติหลายคนรอ

รายงานตัว ให้คัดแยกผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีสภาพปัญหา ความจําเป็น
หรือต้องการคล้ายคลึงกัน โดยให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ หรือการแก้ไข
ฟื้นฟูเป็นพิเศษ

- ในกรณีท่ีจัดการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ทํางานบริการสังคมหรือกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูด้วยนั้น ควรสอดคล้องกับระดับ
การควบคุมและสอดส่องจากการจําแนก และควรเผื่อระยะเวลาการรับ
รายงานตัวก่อนหรือหลังการทํางานบริการสังคม เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ
มีเวลาเพียงพอในการพูดคุย สอบถาม ให้คําแนะนํา และตักเตือนในการ
รับรายงานตัวได้

- ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติโทรศัพท์แจ้งเหตุขัดข้อง หรือเหตุ
จําเป็นทําให้ไม่สามารถไปรายงานตัวได้ตามกําหนดนัด ให้พนักงาน
คุมประพฤติพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการรายงานตัวได้ไม่เกิน 7 วัน
แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานเก็บในสํานวน พร้อมท้ังบันทึกและแก้ไขกําหนด
นัดในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

ภายหลังจากรับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องลงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

4.2.1.๓ การดําเนินการอื่น ๆ ระหว่างการคุมความประพฤติ
- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีสภาพร่างกายพิการ ชราภาพ

หรือเจ็บป่วยร้ายแรง กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีสภาพร่างกายที่เป็น
อุปสรรคจนไม่สามารถมารายงานตัวได้ เมื่อพนักงานคุมประพฤติมี
ข้อเท็จจริงชัดเจนว่าผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นผู้มีความพิการ ชราภาพ หรือ
เจ็บป่วยร้ายแรงถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมารายงานตัว ให้ใช้วิธีการ
ติดตามเยี่ยมบ้านและบันทึกการสอดส่อง โดยพนักงานคุมประพฤติหรือ
อาสาสมัครคุมประพฤติหรือใช้การส่งหนังสือสอบถามผู้อุปการะ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง หรือผู้นําชุมชนท้องที่นั้น ๆ แทนการรายงานตัว ทั้ งนี้
ระยะเวลาการออกสอดส่องหรือออกหนังสือสอบถาม ให้กําหนดตามที่
เหมาะสม เพ่ือให้ทราบพฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นระยะ
จนกว่าจะครบกําหนดโทษ (ซึ่งในกรณีนี้จะต้องดูแลสอดส่องจนครบ
ระยะเวลาการคุมความประพฤติ โดยไม่ถือเป็นกรณีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป
และไม่ต้องจัดทํารายงานและความเห็นเพ่ือขอเพิกถอนการคุมความประพฤติ
ของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจําคุก เน่ืองจากการเพิกถอนการอนุมัติพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจําคุกอันเนื่องมาจากการผิดเงื่อนไข มีผลทําให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติอาจถูกจับกุมตัวส่งกลับไปคุมขังในเรือนจํา)

- หนังสือที่ยธ ๐๓๐๓/ว๗๓๖
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เ ร่ื อ ง ก า รป รับป รุ ง แก้ ไ ข
แนวทางการดําเนินงานด้าน
การสืบเสาะและพินิจการพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษ
จํ า คุ ก แ ล ะ กํ า ชั บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า น ต า มคู่ มื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ค ว บ คุ ม แ ล ะ
สอดส่องฯ
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่ า ด้วยหลัก เกณฑ์ วิ ธี การ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุม
ความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔ ข้อ ๖๓ (๔)
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ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ในระหว่างการคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด แต่ต่อมา
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทําให้ไม่สามารถมารายงานตัวกับพนักงานคุม
ประพฤติได้ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ และ/หรือ ภาพถ่ายประกอบไว้ในสํานวน
โดยไม่ต้องจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ให้ใช้วิธีการติดตามเยี่ยมบ้านและบันทึก
การสอดส่อง โดยพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือใช้
การส่งหนังสือสอบถามผู้อุปการะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง หรือผู้นําชุมชน
ท้องท่ีนั้น ๆ แทนการรายงานตัว

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีคดีอายัด เมือ่สํานักงานคุมประพฤติ
ได้รบัหนังสือปล่อยตัวลดวันตอ้งโทษจําคุกและมีการอายดัตัว ให้สํานักงานคุม
ประพฤติดําเนินการ ดังนี้

๑) กรณีนักโทษเด็ดขาดได้รับการประกันตัวในคดีที่อายัด หรือ
พนักงานสอบสวนไม่ฟ้องดําเนินคดีในคดีท่ีอายัดไว้ ให้นักโทษเด็ดขาดไป
รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติท่ีสํานักงานคุมประพฤติในเขตท้องท่ีการ
คุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษตามหมายศาล

2) กรณีนักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับการประกันตัวในคดีที่อายัด ทําให้
นักโทษเด็ดขาดไม่สามารถไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติได้
กรณีดังกล่าวมิใช่เหตุเพิกถอนการคุมความประพฤติ แต่เป็นข้อขัดข้อง
ที่ ทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไ ม่สามารถไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติได้ เมื่อครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติ
แจ้งเรือนจํา/ทัณฑสถานว่า ได้ครบระยะเวลาการคุมความประพฤติแล้ว จากน้ัน
สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการปิดคดีในระบบสารสนเทศ ด้วยสาเหตุ
“มีคดีอายัด” แล้วจัดเก็บสํานวน

๓) กรณีนักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับการประกันตัวในคดีท่ีอายัด
หากต่อมาได้รับการประกันตัว และยังอยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติ
เรือนจํา/ทัณฑสถานจะแจ้งนักโทษเด็ดขาดให้ไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติในเขตท้องที่การคุมความประพฤติ
ภายในสามวัน นับจากวันที่ได้รับการปล่อยตัว ให้พนักงานคุมประพฤติรับ
รายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไปจนกว่าจะพ้นโทษ

ท้ังนี้ ให้พนักงานคุมประพฤตปิฏิบัติตามเอกสารภาคผนวก๔.๓และ๔.๔

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๖๐
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
ลดวันต้องโทษจําคุก กรณี
นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด
- หนัง สือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๔
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
ลดวันต้องโทษจําคุก กรณี
นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
- กรณีสถานการณ์พิเศษ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) พนักงานคุมประพฤติสามารถ

นําแนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ

และลดวันต้องโทษจําคุกทางจอภาพผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตามความ

เหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติกําหนด

เอกสารภาคผนวก ๔.๑๔ และ ๔.๑๕

4.2.2 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พนักงานคุมประพฤติ
ควรเก็บปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์การตรวจหรือ
ทดสอบยาเสพติด

วิธีการเก็บ และวิธีการตรวจปัสสาวะ ให้ดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือ
ทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สําหรับสถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ สถานท่ี
ต้องมีความเหมาะสม มิดชิดจากบุคคลภายนอก ส่วนอุปกรณ์ให้ใช้ขวดแก้ว
ภาชนะ หรือขวดพลาสติกปากกว้างพร้อมฝาปิดท่ีสะอาดและแห้ง มีขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 60 มิลลิ ลิตร มีอุปกรณ์สําหรับผนึกฝาปิดภาชนะ
เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง และให้มีฉลากปิดขวดตัวอย่างปัสสาวะ
การจัดให้มีอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะ

การดําเนินการตรวจปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงาน
คุมประพฤติสามารถดําเนินการตรวจปัสสาวะโดยคํานึงถึงเ ง่ือนไขที่
คณะอนุกรรมการ เพื่ อพิ จารณาวินิ จฉั ยลดวัน ต้อง โทษจํ า คุกหรื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ดังนี้

4.2.2.1 กรณีที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๙๙
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เ รื่ อ ง ก า ร รั บ ร า ย ง านตั ว
นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษ
จํ าคุ กทางจอภาพผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019

(COVID - 19)

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๑๕

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เร่ือง แนวปฏิบัติงานการคุม

ประพฤติในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๖)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่ า ด้วยหลัก เกณฑ์ วิ ธี การ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุม
ความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖๕
- ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการทดสอบว่าผู้เข้า
รับการตรวจหรือทดสอบมียา
เสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
พ.ศ. 2560
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๘/ว๔๔๓
ล ง วั น ท่ี ๒ ๑ ก ร ก ฎ า ค ม
๒๕๖๐ เร่ือง ขอส่งแบบฟอร์ม
และแนวทางที่เก่ียวข้องตาม
พระราชบัญญัติงานคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙



- ๑๒๓ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
มีเง่ือนไขห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจ
ปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติในการรายงานตัว

หากผลการตรวจปัสสาวะเป็นลบ ให้พนักงานคุมประพฤติแจ้งผล
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบ และ
จดบันทึกผลการตรวจหรือทดสอบ พร้อมทั้ง ลงลายมือช่ือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ และลายมือช่ือของพนักงานคุมประพฤติตามแบบที่อธิบดีกําหนด
แล้วนําไปจัดเก็บในสํานวน และดําเนินการคุมความประพฤติตามแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูต่อไป

หากผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการ ดังนี้

กรณีที่ ๑ ผู้ถูกคุมความประพฤติยอมรับว่าได้เสพหรือเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดจริง ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามและบันทึกรายละเอียด
การให้ถ้อยคําไว้ในแบบบันทึกการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะหรือ
กระดาษบันทึกข้อความ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถูกคุมความประพฤติ และ
ลายมือชื่อของพนักงานคุมประพฤติตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด แล้ว
นําไปจัดเก็บในสํานวน และให้ประสานไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานในเขตพื้นท่ี
คุมประพฤติที่รับรายงานตัวทันที โดยให้มารับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อ
ดําเนินการต่อไป แล้วส่งรายงานการเพิกถอน กรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย เสพยาเสพติดให้โทษ โดยตรวจพบยาเสพติดใน
ปัสสาวะไปยังกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์

กรณีที่ ๒ ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิเสธว่าไม่ได้เสพหรือเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดแต่อย่างใด

หากปรากฏว่าพบสารเสพติดให้โทษในปัสสาวะ แต่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิเสธว่าไม่ ได้ เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

1) ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามและบันทึกรายละเอียดการให้
ถ้อยคําไว้ในแบบบันทึกการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะหรือกระดาษ
บันทึกข้อความ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้ถูกคุมความประพฤติ และลายมือช่ือ
ของพนักงานคุมประพฤติผู้ควบคุมการเก็บปัสสาวะตามแบบที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด แล้วให้ปิดขวดปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมทั้ง
ผนึกปากขวดด้วยแถบกาว ลงลายมือชื่อของผู้ถูกคุมความประพฤติกํากับไว้
และรีบส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อตรวจยืนยันผล

2) ให้พนักงานคุมประพฤติรีบส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังหน่วยงาน
ท่ีรับตรวจเพื่อตรวจยืนยันผล

หน่วยงานท่ีมีอํานาจตรวจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบ
มียาเสพติดในร่างกายหรือไม่

- แบบบันทึกการตรวจหาสาร
เสพติดในตัวอย่างปัสสาวะ
(แ บ บที่ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
กําหนด)
- แบบช้ีแจง ข้ันตอนการตรวจ
หรือทดสอบปัสสาวะ และการ
รับรองว่าเป็นปัสสาวะของตน
(แ บบที่ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
กําหนด)
- แบบติดขวดปัสสาวะของ
ผู้ ก ระทํ า ค ว าม ผิ ด ในก า ร
ตรวจหาสารเสพติด
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๑๒๑
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เร่ือง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
กรณีตรวจหรือทดสอบแล้ว
ปรากฏว่าผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
จํ า คุ ก มี ย า เ ส พ ติ ด อ ยู่ ใ น
ร่างกาย



- ๑๒๔ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
(๑) หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอื่นท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด
เมื่อหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจได้ดําเนินการตรวจยืนยันแล้ว ให้ถือ

ตามผลการตรวจของหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจยืนยันว่าผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย ให้พนักงานคุมประพฤติรีบดําเนินการ
แจ้งผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้เรือนจํา/ทัณฑสถานในเขตพื้นท่ี
คุมประพฤติที่รับรายงานตัวทราบ เพื่อติดตามจับกุมตัวกลับไปคุมขังใน
เรือนจําแล้วส่งรายงานการเพิกถอนการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในทางเสื่อมเสีย
เสพยาเสพติดให้โทษ โดยตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะไปยังกองทัณฑปฏิบัติ
กรมราชทัณฑ์

หากผลการตรวจยืนยัน ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดให้ โทษ
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติตามแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟตู่อไป

หมายเหตุ การดําเนินการตรวจปัสสาวะ ให้สํานักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการดังนี้

(๑) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประสานกับผู้บัญชาการ
เรือนจําหรือผู้อํานวยการทัณฑสถานเก่ียวกับการจับกุมผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะและให้นําตัว
กลับไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานทันที

(๒) ให้บริหารจัดการการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบ
รายบุคคลหรือแบบกลุ่มและแจ้งแผนกําหนดนัดรายงานตัวไปยังเรือนจํา/
ทัณฑสถานในเขตพื้นท่ีคุมประพฤติท่ีรับรายงานตัว

(๓) ให้ประสานเรือนจํา/ทัณฑสถานส่งเจ้าหน้าที่มาในวันที่นัด
รายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ

(๔) ให้สํานักงานคุมประพฤติเตรียมพร้อมด้านเอกสาร รายงานการ
เพิกถอน กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติตนในทาวงเสื่อมเสีย เสพยา
เสพติดให้โทษ โดยตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ และมอบให้เจ้าหน้าท่ี
เรือนจํ า/ทัณฑสถานที่ มารับ ตัว เพื่ อแจ้ งผู้ บัญชาการเรือนจํ าหรือ
ผู้อํานวยการทัณฑสถาน และแจ้งไปยังกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์อีก
หนึ่งฉบับ ทันทีที่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ยอมรับว่าได้เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง

ให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติตามเอกสารภาคผนวก ๔.๕ และ ๔.๖

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๓๐๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง กําชับแนวทางการปฏิบัติ
กรณีตรวจหรือทดสอบแล้ว
ปรากฏว่าผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
จําคุกมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย



- ๑๒๕ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.2.3 การออกสอดส่อง ให้พนักงานคุมประพฤติการวางแผนการออก

สอดส่อง ดังนี้
4.2.3.๑ การวางแผนก่อนออกสอดส่อง
1) กําหนดวันเวลาในการออกสอดส่องให้ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อสามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
2) จัดเตรียมสํานวนคดีที่จะออกสอดส่อง สําหรับความถี่ในการออก

สอดส่องในแต่ละคดีให้เป็นไปตามแผนการคุมความประพฤติที่กําหนดไว้
แต่ทั้งนี้ในการออกสอดส่องแต่ละครั้งควรไปในพื้นท่ีเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

3) ศึกษาเส้นทางในแต่ละสถานท่ีที่จะออกไปสอดส่อง เพื่อท่ีจะ
สามารถคาดคะเนได้ว่าจะสามารถสอดส่องได้จํานวนกี่คดีในการออก
สอดส่องแต่ละครั้ง

4) จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการบันทึกการสอดส่อง และเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ค.ป.12 ข แบบบันทึกการสอดส่อง ค.ป.5 แบบบันทึก
ถ้อยคําพยาน แบบบันทึกแผ่นต่อ แบบการคัดลอกหลักฐานบัตรประจําตัว
ประชาชน

5) กรณีใช้รถยนต์ส่วนกลางของสํานักงานฯพนักงานคุมประพฤติ
จะต้องดําเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุญาต

6) กรณีเดินทางไปเองโดยใช้ยานพาหนะที่จําเป็น สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ซ่ึงต้องดําเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย

ข้อสังเกต ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เข้าไปในเคหสถานหรือ
สถานที่ใด ๆ ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือทํางานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย
ในการปฏิบัติงานพนักงานคุมประพฤติควรออกสอดส่องในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

4.2.3.๒ การออกสอดส่องและบันทึกการสอดส่อง เมื่อออกไป
สอดส่องตามแผนท่ีกําหนดไว้ ผลการสอดส่องแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้

กรณีพบสถานที่ท่ีไปสอดส่อง
1) พบสถาน ท่ีและพบผู้ ถู กคุมความประพฤติ ให้ สอบถาม

รายละเอียดตามข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลในแบบ ค.ป. 12 ข พร้อมท้ังให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้จะต้องวาดแผนท่ี
สถานที่ไปสอดส่อง เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในสํานวน

2) พบสถานที่แ ต่ไ ม่พบผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยพบกับ
ครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ดําเนินการสอบถามข้อมูลและ
บันทึกถ้อยคําบุคคลในคอบครัวและให้ลงลายมือชือ่ไว้ พร้อมท้ังวาดแผนท่ีบ้าน

3) พบสถานที่แต่สถานที่ปิดไม่พบผู้ใดพักอาศัยอยู่ ให้สอบถาม
พยานในละแวกใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวตามข้อมูล และบันทึกลงในแบบ
ค.ป. 5 โดยให้พยานลงลายมือช่ือรับรองไว้ด้วย กรณีพยานไม่ยอมลงลายมือ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๒)
- ค.ป.๑๒ ข บันทึกการสอดส่อง

- ค.ป.๕ บันทึกถ้อยคําพยาน
- ค.ป.๑๒ ข บันทึกการสอดส่อง

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๕

- ค.ป. ๑๒ ข บันทึกการสอดส่อง
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ช่ือให้จดรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของพยานดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้
จะต้องมีการบันทึกการสอดส่องตามแบบ ค.ป. 12 ข และวาดแผนที่สถานท่ี
ท่ีไปสอดส่องเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในสํานวน

ทั้งน้ี ในการสอบถามพยาน พนักงานคุมประพฤติต้องรักษาความลับ
ไม่ควรนําข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

กรณีไม่พบสถานท่ีที่ไปสอดส่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ผู้นําท้องถ่ิน ประธานชุมชนหรือท่ีทําการไปรษณีย์ เม่ือได้ข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว และสามารถพบสถานที่ที่ไปสอดส่องให้ดําเนินการแต่ละกรณี
ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 4.2.3.2 กรณีพบสถานที่ที่ไปสอดส่อง หากไม่พบ
สถานท่ี ท่ี ไปสอดส่อง ให้บัน ทึกผลการสอดส่องในแบบ ค.ป.12 ข
พร้อมรายละเอียดการดําเนินการให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดําเนินการต่อไป

4.2.3.๓ การงดออกสอดส่อง การงดออกสอดส่องให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สําหรับกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ
พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ทุรกันดาร ยากแก่การ
ออกไปสอดส่อง หรืออยู่ในเขตพื้นท่ีอันตรายเสี่ยงภัย โดยต้องมีหนังสือขอ
ความร่วมมือในการตรวจสอบท่ีอยู่อาศัยและความประพฤติของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไปยังบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าอาวาส ครู
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น แทนการออกสอดส่อง ทั้งนี้การขออนุญาตงดออก
สอดส่องในกรณีนี้ต้องดําเนินการขออนุญาตก่อนครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการ
คุมความประพฤติ

4.2.4 การส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการ
สํา นักงานคุมประพฤติสามารถพิจารณาคัด เ ลือกคดีเพื่อ ส่ง ให้

อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยควบคุมและสอดส่องได้หลายวิธี
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคดีส่งให้

อาสาสมัครคุมประพฤติ ตามความเหมาะสมและความถนัดของอาสาสมัคร
คุมประพฤติแต่ละราย และพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณามอบหมายงาน
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานคดี ดังนี้

๑) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานคดี โดยให้สํานักงานดําเนินการสํารวจความประสงค์
และความถนัดของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานคดี

๒) ผู้กระทําผิดและผู้อุปการะต้องมีท่ีพักอาศัยในชุมชนหรือใกล้เคียงกับ
ที่พักของอาสาสมัครคุมประพฤติเพ่ือความสะดวกในการออกปฏิบัติงาน
เว้นแต่ ในพ้ืนที่นั้นไม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติ
ไม่สามารถปฏิบัติงานคดีได้ และอาสาสมัครคุมประพฤติผู้น้ันไม่ขัดข้องและ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๑๑)
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๔๕
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้ ว ย บ ทบ าท แล ะ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติและบทบาทของภาค
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือท่ี ยธ 0306/ว 697
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
เร่ืองแนวทางการดําเนินงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
สามารถปฏิบัติงานนอกชุมชนหรือนอกพ้ืนที่ได้ จึงจะพิจารณามอบหมาย
การปฏิบัติงานคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติผู้นั้นได้ตามความเหมาะสม

๓) การมอบหมายคดี ให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดสรรคดี
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ความเหมาะสมของอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละราย ให้ครอบคลุมพื้นที่และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยไม่กระจุกตัวในพื้นท่ีใดพื้นที่หนึ่งหรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติคนใดคนหนึ่งและควรมีปริมาณคดีที่อาสาสมัครคุมประพฤติ
ท่ีสามารถปฏิบัตงิานในขณะเดียวกันไม่เกิน ๕ คดี

๔) ความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของอาสาสมัครคุมประพฤติในการออกปฏิบัติงาน ต้องไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือ
ผู้กระทําผิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

ข้ันตอนการมอบหมายคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
๑) ให้จัดทําหนังสือมอบหมายให้สอดส่อง/ติดตาม/แสวงหาข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับผู้กระทําผิด (อ.ค.ป.๑) โดยกําหนดความถี่การออกปฏิบัติงานและ
แนบเอกสาร ดังนี้

๑.๑) งานคุมความประพฤติ แนบข้อมูลเบื้องต้นผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ (อ.ค.ป.๒) และบันทึกผลการสอดส่อง (อ.ค.ป.๓)

๑.๒) คดีคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นนักโทษ
เด็ดขาด ท่ีเจ็บป่วย/พิการจนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ผู้ป่วยจิตเภท และ
เหลือโทษจําคุกเกิน ๓ ปี กําหนดให้อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง
เดือนละ ๑ ครั้ง

๒) บันทึกผลการมอบหมายคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

๓) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบว่าจะมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติไปสอดส่องแทนพนักงานคุมประพฤติ และเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมารายงานตัวครั้งถัดไปให้สอบถามความพึงพอใจการออกสอดส่อง
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกรับรายงานตัว
รายบุคคลหรือแบบกลุ่ม (ค.ป.๑๒ก) ไว้ด้วย

๔) การดําเนินการในกรณีอาสาสมัครคุมประพฤติไม่รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ให้สอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการตามหนังสือ
ขอทราบผลการสอดส่อง/ติดตาม/แสวงหาข้อเท็จจริง (อ.ค.ป.๔) หรือ
อาจออกไปพบเพ่ือสอบถามปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการ
และกําชับให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการภายในกําหนด หากไม่
สามารถปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้ ให้ยกเลิกการมอบหมายงาน
และให้อาสาสมัครคุมประพฤติส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานกลับสํานักงานคุมประพฤติทันที
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๕) การดําเนินการเม่ืออาสาสมัครคุมประพฤติรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์หรือปรับแผนการคุม
ประพฤติหรือรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ลดวันต้องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษได้หรือไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนต้อง
ให้คําแนะนําและแจ้งให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการให้ครบถ้วน
แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติลงในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

ทั้งน้ี แนวทางการมอบหมายคดีของอาสาสมัครคุมประพฤติให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือที่ ยธ ๐๓๐๖/ว๖๙๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๙

4.2.5 การดําเนินการเม่ือผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลด
วันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษกําหนด ดังนี้

(1) ไม่มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
(๒) ไม่พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากมีการฝ่าฝืน

และถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับน้ัน ไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใด นักโทษเด็ดขาดหรือผู้อุปการะ
นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง

(๔) ไม่ประกอบอาชีพสุจริต กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานหรือ
ย้ายงานใหม่ ไม่ได้แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง

(๕) ไม่ปฏิบั ติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุม
ประพฤติ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติ

(6) เดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด โดยไม่ได้ขออนุญาตพนักงาน
คุมประพฤติ กรณีย้ายท่ีอยู่หรือเปล่ียนแปลงผู้อุปการะ ไม่ได้ยื่นคําร้องต่อ
พนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อน

(๗) ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย โดยการเสพสุราหรือเล่นการพนัน
ท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายอีก

(๘) เก่ียวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือ
ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมท้ังอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๗
- กฏกระทรวงการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่น
ใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติตามเง่ือนไข
ท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้ มี
อํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๗๒ (๒)
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
(๙) เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง หรือผู้ต้องกักกันอ่ืนที่

ไม่ใช่ญาติ ซ่ึงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา สถานกักขัง สถานกักกัน หรือสถานคุม
ขังอ่ืนใด

(๑๐) คบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนําไปสูก่ารกระทําความผิดอีก
(๑๑) เงื่อนไขอื่น กรณีผิดเง่ือนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัว เช่น กรณีออกนอกท้องที่จังหวัดและไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ หรือเคลื่อนท่ีเกินความเร็วที่กําหนด หรือ
เข้าใกล้บ้านผู้เสียหาย หรือห้ามออกจากบ้านตามเวลาท่ีกําหนด เป็นต้น

เมื่อความปรากฏว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามคําส่ังและ
เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินจิฉัยการพักการกําหนด เช่น ไม่มารายงานตัว
หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ให้ดําเนินการดังนี้

1) ให้ตรวจสอบในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติเคยเป็นผู้กระทําผิดในระบบคุมประพฤติหรือไม่ พร้อมทั้ง
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล ประวัติการกระทําผิด และ
เง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
(Data Exchange Center : DXC) ทันที

2) ถ้ าต รวจสอบพบว่ ามี ประวั ติ ก ารกระ ทําความ ผิด ให ม่
ให้ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
(Criminal Database System : CDS) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดชัดเจน
แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานทางคดี เช่น กรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติ
ถูกจับกุมดําเนินคดีในระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ
ให้ประสานกับเจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจที่จับกุม เพื่อขอคัดถ่าย
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในคดี ได้แก่ บันทึกการจับกุม คําร้องขอฝากขัง
หรือหากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล แต่ศาลยังไม่มี
คําพิพากษา ให้ประสานกับศาลเพื่อขอคัดถ่ายคําฟ้อง หรือหากศาล
มีคําพิพากษาแล้ว ให้คัดถ่ายคําพิพากษาและหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

3) หากตรวจสอบจากระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
(Data Exchange Center : DXC) ไม่พบประวัติการกระทําความผิดเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้แล้วดําเนินการเตือนหรือ
ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติให้มาพบ ในวันท่ีพนักงานคุมประพฤติกําหนด

๔) หากเป็นกรณีออกหนังสือเตือนแล้ว แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติยัง
ไม่มาพบให้ดําเนินการตามข้อ ๕)

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๔๗๘
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เ ร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบั ติงานด้านการควบคุม
และสอดส่อง

- ห นั ง สื อ เ ตื อ น ใ ห้ ไ ป พบ
พนักงานคุมประพฤติ
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๕) ในการติดตามพนักงานคุมประพฤติอาจออกสอดส่องยังที่พัก

อาศัย หรือสถานท่ีทํางาน หรือสถานท่ีอื่นใด หรืออาจดําเนินการโดย
โ ท ร ศัพท์ ส อบถ ามผู้ ถู ก คุ ม ค ว ามประพฤ ติ บุ ค ค ล ใน คร อบค รั ว
ญาติ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นท่ีสามารถติดต่อได้ หรืออาจมอบหมาย
อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการแทนได้โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วัน นับจากวันผิดนัด

6) หากผู้ถูกคุมความประพฤติยังไม่มาพบและมีพฤติการณ์ท่ีแสดง
ว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติ
จัดทํารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติต่อเรือนจํา/ทัณฑสถาน
และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ในทันทีท่ีทราบเหตุ

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านคุมความประพฤติ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑

หมายเหตุ
๑. กรณีที่สัญญาณเตือนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เช่น

สายรัดหรืออุปกรณ์ถูกทําลาย แบตเตอร่ีต่ําจนสัญญาณขาดการติดต่อ
หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้นําชุมชนลงพ้ืนท่ี
เพ่ือตรวจสอบและให้ทราบถึงข้อเท็จจริงก่อนว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
มีเจตนาท่ีกระทําผิดเงื่อนไขหรือไม่

๒. กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนพนักงานคุมประพฤติอาจออกติดตาม
และสอดส่องยังที่พักอาศัย หรือสถานที่ทํางาน หรือสถานที่อื่นใดที่แจ้งไว้
เพ่ือพนักงานคุมประพฤติจะได้ทราบถึงปัญหาของการไม่สามารถมารายงาน
ตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติได้ และเพื่อป้องกันผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไปก่อเหตุกระทําความผิดได้

4.3 การดําเนินการตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ภายหลั งจากการวิ เคราะห์และจัดทํ าแผนการแก้ ไขฟื้น ฟูแล้ว

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้
๑) จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูตามแผนการ

แก้ไขฟื้นฟูท่ีกําหนดร่วมกันระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติและพนักงาน
คุมประพฤติ

๒) พนักงานคุมประพฤติควรประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ หรือ
สภาพปัญหา ความต้องการ ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมากน้อยเพียงใด โดยวิธีการ
ดังนี้

๒.๑) ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน
แบบสัมภาษณ์ หรือวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น
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ความสนใจ ความร่วมมือ หรือสอบถามสิ่งที่สงสัยกับวิทยากรหรือพนักงาน
คุมประพฤติ เป็นต้น

๒.๒) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือการติดตามผล สามารถดําเนินการได้
หลายวิธีและช่วงเวลา

๒.๒.๑) กรณีระยะเวลาหลังเสร็จส้ินกิจกรรมห่างจากการรายงาน
ตัวมากกว่า ๑ เดือน พนักงานคุมประพฤติควร ติดตามการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม หากผู้ถูกคุมความประพฤติ ยังไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทาง
ที่ดี ให้พนักงานคุมประพฤติให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อประโยชน์แห่งการ
แก้ไขฟ้ืนฟูหรือการปรับตัวเข้าสู่สังคม

๒.๒.๒) กรณีระยะเวลาเสร็จส้ินกิจกรรมห่างจากการรายงานตัว
น้อยกว่า ๑ เดือน พนักงานคุมประพฤติดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ตามข้อ ๒.๒.๑) ระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัว

หากพนักงานคุมประพฤติประเมินแล้วพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ยังไม่สามารถเปล่ียนแปลงความคิด อารมณ์ได้ พนักงานคุมประพฤติควรจัด
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่ตอบสนองสภาพปัญหา
ความต้องการ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยเลือกกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม
ในแผนการจัดกิจกรรมเดียวกันเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้ วิธีการดําเนินการจัดกิจกรรม
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามคู่มือที่กรมคุมประพฤติกําหนด

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟู
พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสําคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู

๕. การบันทึกข้อมูลผลการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไข
ฟ้ืนฟูในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู
เรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกผลการดําเนินการตามแผน
การคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้ครบถ้วนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เช่น การมารายงานตัว การตรวจปัสสาวะ การออกสอดส่อง
การดําเนินการจัดกิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นต้น



- ๑๓๒ -

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ตรวจสอบการดําเนินงานในแต่ละสํานวนคดี โดยพนักงานคุมประพฤติต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนการคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด และต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความ
ต้องการ หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา และให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
ประเมินซ้ําและปรับแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมเม่ือมีข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไข
ฟื้นฟู และการติดตามและประเมินผล



- ๑๓๓ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1. การติดตามและประเมินผล

ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตาม
แผนการคุมประพฤติ เป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ
เพื่อให้ผู้ ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการ
เ พ่ือ พิจารณาวิ นิจฉัยลดวัน ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด และติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความ
ประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ
หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซํ้า หากพบว่า
มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปให้ปรับแผนการแก้ไขฟื้นฟู

การติดตามและประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าและแนวโน้มว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติจะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือสามารถพ้นการคุม
ความประพฤติไปด้วยดี พนักงานคุมประพฤติต้องนําข้อมูลท่ีได้จากแบบ
บันทึกการรับรายงานตัว (ค.ป. ๑๒ ก.) การเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
การออกสอดส่อง และผลท่ีได้รับรายงานจากอาสาสมัครคุมประพฤติ
มาวิเคราะห์ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย ได้มีการดําเนินการตาม
แผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูท่ีกําหนดไว้แล้วหรือไม่
ผู้ถูกคุมความประพฤติมีการพัฒนาตนเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทํางานบริการ
สังคม และสามารถนําสิ่งที่ เ รียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันหรือไม่
เพียงใด มีแนวโน้มท่ีกลับไปกระทําผิดอีกหรือไม่ และหากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ได้มีการดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการ
แก้ไขฟื้นฟูตามท่ีกําหนดไว้ พนักงานคุมประพฤติต้องเร่งรัดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ หรือทําการปรับแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
แต่ละราย

2. การประเมินซ้ําและปรับแผนการคุมความประพฤติ
ภายหลังจากการประเมินจําแนกตามแบบประเมินผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ (คป.๔ ข) ครั้งที่ ๑ แล้ว และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการ
ตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ให้พนักงานคุม
ประพฤติดําเนินการประเมินความเส่ียงสภาพปัญหาความจําเป็นและความ
ต้องการซํ้าและปรับแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ให้เหมาะสม เมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติเปล่ียนแปลงไป
ตามระดับของการควบคุมและสอดส่อง ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเ ง่ือนไข
เกี่ ยว กับการคุมความประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การติดตาม
และประเมินผล ข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูก
คุมความประพฤติ และบุคคลที่ศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับแผนการคุมความประพฤติ
และแผนการแ ก้ ไข ฟ้ืน ฟู พ .ศ .
๒๕๖๐
- แบบป ระ เ มิ น ผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติเพิ่มเติม กรณีประเมินซํ้า
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย



- ๑๓๔ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
- กลุ่มเข้มงวด ควรประเมิน ทุก 3 เดือน
- กลุ่มปานกลาง ควรประเมินทุก 3 - 6 เดือน
- กลุ่มไม่เข้มงวด ควรประเมินทุก 6 เดือน
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีประเมินซ้ํา

ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
2.1 ส่วนที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงหรือแนวโนม้การกระทําผิดซํ้า

จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย
2.1.1 การกระทําความผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดีหรือถูก

ดําเนินคดีแต่ไม่ต้องโทษจําคุก
2.1.2 ประวัติการกระทําผิดที่ศาลพิพากษาจําคุกหรือรอการ

ลงโทษจําคุก
2.1.3 การผิดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
2.1.4 ประวัติการก่อเหตุ รุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดความสํานึก หรือความรับผิดชอบ เช่น ข่มขู่
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทําร้ายบุคคลอื่นโดยใช้อาวุธหรือมีพฤติการณ์ร้ายแรง
วางเพลิงเผาทรัพย์ ทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

2.1.5 การคบค้าสมาคมดับนักเลงอันธพาล หรือกลุ่มอาชญากร
หรือผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติด

2.1.6 อื่น ๆ (ระบุเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทําผิด
เช่น สภาพแวดล้อม อาชีพผิดกฎหมาย บุคคลในครอบครัวหรือบุคคล
ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือครอบครัวของท่านไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน
แม้ว่าจะทราบว่าท่านกระทําผิด หรือครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ท่าน
กระทําความผิด

เมื่อประเมินซํ้าแล้วพบว่า มีความเสี่ยงในแต่ละข้อเหมือนกันกับ
การประเมินคร้ังก่อนหรือแตกต่างกันกับการประเมินครั้งก่อน ให้บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน และสรุปจํานวนข้อความเสี่ยง

นอกจากนี้ให้ประเมินข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบการประเมินความ
เสี่ยง ดังนี้

 ความสํานึกผิดในคดีนี้

 การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้

 พฤติการณ์คดีนี้มีความรุนแรง

 มีคดีอ่ืนอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี

 อื่น ๆ (ระบ)ุ
เม่ือประเมินข้อเท็จจริงอื่น ๆ แล้วพบว่า มีข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลง

ไปให้ระบุไว้ด้วยว่า มีข้อเท็จจริงแต่ละข้อเหมือนกันกับการประเมินครั้ง
ก่อนหรือแตกต่างกันกับการประเมินครั้งก่อน ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

- คู่มือการจําแนกผู้กระทําผิดใน
งานคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
๙/25๔๙
- แบบป ระ เ มิ น ผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติเพิ่มเติม กรณีประเมินซํ้า
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย



- ๑๓๕ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ประกอบการประเมิน

2.2 ส่วนท่ี ๒ การประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ จํานวน
๑๐ ด้าน ประกอบด้วย

2.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม
2.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการะ/ผู้ดูแล
2.2.3 ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว/บุคคลท่ี

พักอาศัยอยู่ด้วย
2.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ
2.2.5 ปัญหาทางการเงิน
2.2.6 มีโรคประจําตัวร้ายแรง
2.2.7 มีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม
2.2.๘ ปัญหาจากการดื่มสุรา
2.2.๙ ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
2.2.๑๐ ปัญหาอื่น ๆ (ระบ)ุ
เมื่อประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ แล้วพบว่า มีสภาพ

ปัญหา/ความต้องการเปล่ียนแปลงไปให้ระบุไว้ด้วยว่า มีข้อเท็จจริงมีแต่ละ
ข้อเหมือนกันกับการประเมินคร้ังก่อนหรือแตกต่างกันกับการประเมินคร้ัง
ก่อน และให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหา/ความต้องการว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ดี ข้ึนหรือไ ม่
หรือมีปัญหาลดลงหรือเพิ่มขึ้นในด้านใด และพนักงานคุมประพฤติ
มีความเห็นว่าจะดําเนินการน้ัน ๆ อย่างไรซ่ึงผลจากการประเมินสภาพ
ปัญหา/ความต้องการ อาจเกิดได้ 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ปัญหาเดิมได้รับการแก้ไขแล้ว และเมื่อประเมินไม่พบ
ปัญหาดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติไม่ต้องแก้ไขฟื้นฟูด้านนี้เพ่ิมเติม หรือ
คงแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

กรณีท่ี ๒ ปัญหาเดิม ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ให้ดําเนินกิจกรรม
แก้ไขฟ้ืนฟูต่อไป โดยปรับเปล่ียนกิจกรรมให้ตอบสนองปัญหาด้านน้ัน ๆ
หรือคงแผนการแก้ไขฟื้นฟู

กรณีที่ ๓ ปัญหาเดิมยังคงอยู่และมีปัญหาใหม่ ให้ปรับแผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟู โดยจัดลําดับความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติควรกําหนดสภาพปัญหาใน ๑๐ ด้าน
และกําหนดแผนงาน/การดําเนินงานจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติใน
แต่ละราย

นอกจากนี้ หากพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาด้านอ่ืน ๆ
เช่น เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม ถูกจับในคดีใหม่ ถูกจําคุกในคดีใหม่ พนักงาน



- ๑๓๖ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
คุมประพฤติต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสารที่เก่ียวข้อง
และรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อเรือนจํา
หรอืทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินความเส่ียงสภาพปัญหา
ความจําเป็นและความต้องการซ้ําแล้ว พบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกคุม
ความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปหรือตามระดับการควบคุมและสอดส่อง
หากพบว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจได้ข้อมูลมาจากการท่ี
พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเย่ียมบ้านหรือได้ข้อมูล
จากแหล่งอ่ืน ซึ่งแตกต่างจากที่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ให้ข้อมูลไว้ในครั้งก่อน
ให้พนักงานคุมประพฤติประเมินซ้ําในแต่ละครั้งและนําผลที่ได้จากการ
ประเมินซํ้าไปสรุปผลการจําแนกสําหรับประเมินซํ้าในคร้ังที่ ๒, ๓ หรือ ๔
เป็นต้น ตามลําดับครั้งที่ประเมินและวันท่ีประเมินซํ้า

ท้ังนี้ เม่ือสรุปผลการประเมินในส่วนท่ี ๑ และส่วนที่ ๒ ของการ
ประเมินซํ้าแล้ว พนักงานคุมประพฤติสามารถปรับระดับของการควบคุม
และสอดส่องได้ หากข้อเท็จจริงพบว่าในระหว่างการคุมความประพฤติ
ในระยะ ๑ – ๔ เดือน ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมดีขึ้น ให้พนักงาน
คุมประพฤติปรับระยะความถ่ีในการรายงานตัวได้ หรือรับรายงานตัวแบบกลุม่

ในการประเมินสภาพปัญหาความจําเป็นและความต้องการ
หากพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาความจําเป็นและความต้องการ
ที่เปล่ียนแปลงไป พนักงานคุมประพฤติสามารถพิจารณาปรับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูได้ดังนี้

กรณีที่ 1 หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติยังสามารถแก้ไข ปรับปรุงตนเองได้ จึงให้โอกาส
ผู้ถูกคุมความประพฤติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยพนักงานคุม
ประพฤติสอบถามปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
หรือจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการกับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ

กรณีที่ ๒ พนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมีแนวโน้มท่ีจะไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด หรือจะกระทําผิดซ้ํา พนักงานคุม
ประพฤติอาจปรับแผนการคุมความประพฤติ เช่น การปรับความถ่ีในการ
รายงานตัวเป็นเดือนละครั้ง ออกติดตามและสอดส่อง หรือจัดกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการกับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ



- ๑๓๗ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เมื่อจัดระดับการควบคุมและสอดส่องตามแผนการคุมความ

ประพฤติและจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วให้บันทึกผลการ
ดําเนินการในส่วนที่ ๓ แผนการคุมความประพฤติ และส่วนที่ ๔ ผลการ
ดําเนินงาน และหากผลการคุมความประพฤติเป็นประการใด ให้พนักงาน
คุมประพฤติดําเนินการในส่วนที่ ๕ สรุปผลการคุมความประพฤติ ก่อนการ
จัดทํารายงานและความเห็นเสนอเรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏบัิติ
กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. การบริหารจัดการคดี
ให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนบริหารจัดการคดีตาม

กระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน การให้ความสําคัญกับกระบวนการ
ประเมิน เพื่อจําแนกผู้กระทําผิด รวมท้ังกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของ
ผู้กระทําผิดแต่ละราย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์สนับสนุน
เสริมสร้างทัศนคติและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้ดีขึ้น
สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้า

ทั้งน้ี ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติและหัวหน้ากลุ่ม
ต้องกํากับ ควบคุม ดูแล ให้คําแนะนํา ปรึกษา ติดตาม การปฏิบัติงานของ
พนักงานคุมประพฤติ เพื่ อ ใ ห้การบริหารจัดการคดี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ และป้องกันคดีคั่งค้าง โดยผู้อํานวยการ
สํานักงาน/หัวหน้ากลุ่มงานสามารถควบคุมตรวจสอบสํานวนคดีตาม
แนวทางการบริหารสํานวนคดี ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงาน
พร้อมรายการทะเบียนคดีควบคุมและสอดส่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการได้
จากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

- ห นั งสื อ ท่ี ยธ 0303/ว 759
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง
การปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและ
พินิ จและ ด้านการควบคุมและ
สอดส่อง



- ๑๓๘ -

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทํารายงาน เป็นข้ันตอนของพนักงานคุมประพฤติในการประมวลข้อมูลในการ
คุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งในกรณีท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ มาจัดทําเป็นรายงานและความเห็นการคุมความ
ประพฤติเพ่ือเสนอต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงาน

แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงาน

2. การประมวลและสรุปผลการคุมความ
ประพฤติ

3. การร่างรายงานการคุมความประพฤติ
(ตามแต่กรณี)

4. การดําเนินการเพื่อจัดส่งรายงานไปยัง
เรือนจํา/ทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ

กรมราชทัณฑ์

บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

1. การตรวจสอบสํานวนคดี



- ๑๓๙ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1. การตรวจสอบสํานวนคดี

พนักงานคุมประพฤติ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสํานวนคดี การกรอก
ข้อความต่าง ๆ ตั้งแต่ปกสํานวนจนถึงเอกสารภายในสํานวน รวมท้ังความ
ครบถ้วนของเอกสาร เช่น การลงลายมือช่ือของผู้ถูกคุมความประพฤติในแบบ
ช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาด (ค.ป.๑๐/๓) แบบบันทึก
ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑) บันทึกรับรายงานตัว (ค.ป. 12 ก.)
ใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู แบบบันทึกการตรวจปัสสาวะ
เป็นต้น และให้เรียงเลขหน้าทุกแผ่นของเอกสารตามสารบัญสํานวน

ทั้งน้ี พนักงานคุมประพฤติต้องบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ก่อนการดําเนินการ
จัดทํารายงาน
2. การประมวลและสรุปผลการคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติประมวลและสรุปผลการคุมความประพฤติ
จากสํานวนคดีคุมความประพฤติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 การปฏิบัติตามคําส่ังและเง่ือนไขของคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

2.1.1 ตรวจสอบเง่ือนไขของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการ
พักการลงโทษกําหนด และสรุปเอกสารในสํานวนและประมวลผลการ
ดําเนินการคุมความประพฤติ

2.1.2 กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการ
พักการลงโทษ และผู้ถูกคุมความประพฤตมิีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดี และครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการเสนอรายงานและความเห็นต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน เป็นกรณี
พ้นการคุมความประพฤติ

2.1.๓ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
กําหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์

- สํานวนคดีคุมความประพฤติผู้ท่ี
ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก

- ระ เบียบกระทรวง ยุติ ธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเ ก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๒ (๑)

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๗
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๕๓
- กฏกระทรวงกําหนดประโยชน์ของ
นักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือพักการลงโทษ และได้รับ



- ๑๔๐ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน
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ดังกล่าว และให้จัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน
และทองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ในทัน ที ท่ีทราบเหตุ เพื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการ เพื่ อพิ จารณาวินิ จฉั ยลดวัน ต้อง โทษจํ า คุกหรื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพิกถอนการคุม
ความประพฤติ

2.2 การปฏิบัติตามท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขฟื้นฟู
พิจารณาจากพฤติกรรมและการปฏิบัติตามแผนการคุมความ

ประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อวิเคราะห์
ถึงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้น
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อ
เรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี

3. การร่างรายงานการคุมความประพฤติ
ภายหลังจากประมวลผลข้อมูลและสรุปผลการคุมความประพฤติแล้ว

พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทํารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติ
ดังนี้

3.1 รายงานการคุมความประพฤติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคมุความประพฤติ พ.ศ. 2560

3.1.1 รายงานพ้นการคุมความประพฤติ ในกรณี ผู้ถูกคุม
ความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการ
ลงโทษกําหนดครบถ้วน ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็น
ภายในเจ็ดวันต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนดครบถ้วน และครบระยะเวลาการคุมความ
ประพฤติ

ทั้งนี้ กรณีผู้ ถูกคุมความประพฤติได้รับพระราชทานอภัยโทษ
พนักงานคุมประพฤติไม่ต้องจัดทํารายงานพ้นการคุมความประพฤติ แต่ให้
แนบหนังสือที่ได้รับจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน แจ้งว่าผู้ถูกคุมความความ
ประพฤติ ได้รับพระราชทานอภัยโทษไว้ในสํานวน แล้วให้จัดเก็บสํานวน
ให้พนักงานคุมประพฤติขออนุญาตจัดเก็บสํานวนต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต เม่ือได้รับอนุญาตจาก
อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ให้พนักงาน
คุมประพฤติส่งสํานวนให้ธุรการจัดเก็บสํานวน

การปลอ่ยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓๔ และข้อ ๕๒
- ระเบียบกระทรวง ยุติ ธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเ ก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๒ (๒)

- แบบฟอร์มการจัดทํารายงาน
การคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นนกัโทษเด็ดขาด

- ระเบียบกระทรวง ยุติ ธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเ ก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๒ (๑)

- ห นั ง สือแจ้ ง ร าย ช่ื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
พ ร ะ ร า ชท านอภั ย โ ทษ จ า ก
เรือนจํา/ทัณฑสถาน
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ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
3.1.๒ รายงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ที่คณะอนุกรรมการเพื่ อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด ให้พนักงาน
คุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นเพิกถอนการคุมความประพฤติต่อ
คณะอนุกรรมการ เพื่ อพิ จารณาวินิ จฉั ยลดวัน ต้อง โทษจํ า คุกหรื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ส่งไปยังเรือนจํา
หรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ในทันทีที่ทราบเหตุ

รายงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติน้ีจะจัดทํา
ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน
ดังต่อไปนี้

(1) ไม่มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
(๒) ไม่พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากมีการฝ่าฝืน

และถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับน้ัน ไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใด นักโทษเด็ดขาดหรือผู้อุปการะ
นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง

(๔) ไม่ประกอบอาชีพสุจริต กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานหรือ
ย้ายงานใหม่ ไม่ได้แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง

(๕) ไม่ปฏิบั ติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุม
ประพฤติ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติ

(6) เดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด โดยไม่ได้ขออนุญาตพนักงาน
คุมประพฤติ กรณีย้ายท่ีอยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะ ไม่ได้ยื่น คําร้องต่อ
พนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องไม่ได้รับอนุญาตก่อน

(๗) ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย โดยการเสพสุราหรือเล่นการพนัน
ท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายอีก

ซึ่งในการประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย นอกจากการเสพสุราหรือเล่น
การพนันท่ีอาจนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมายอีก อาจปรากฏได้หลายกรณี
เช่น กรณีถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใหม่ในระหว่างการคุมความประพฤติ ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่และ
อยู่ในระหว่างดําเนินคดี และศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก

- ถูกจับ กุมดํ า เนินคดี เกี่ ยวกับยาเสพติด ในข้อหาเสพหรือ
ครอบครองยาเสพติดให้โทษ โดยนักโทษได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวจาก

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๗
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๕๓
- กฏกระทรวงกําหนดประโยชน์ของ
นักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษ
จําคุกหรือพักการลงโทษ และได้รับ
การปลอ่ยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓๔ และข้อ ๕๒
- ระเบียบกระทรวง ยุติ ธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเ ก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๒ (๒)



- ๑๔๒ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ศาล หรืออยู่ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ และนักโทษประสงค์จะ
ต่อสู้คดี เช่น ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําผิดตามท่ีถูกกล่าวหา

- กรณีถูกจับกุมดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น ๆ นอกจากยาเสพติด
เช่น คดีเกี่ยวกับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน บุกรุก ทําให้เสียทรัพย์ ทําร้าย
รา่งกาย พยายามฆ่า เปน็ต้น โดยนกัโทษได้รับอนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราวจากศาล
หรืออยู่ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ และนักโทษประสงค์จะต่อสู้คดี
เช่น ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําผิดตามท่ีถูกกล่าวหา

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานตํารวจ คําร้องฝากขัง
หมายเลขใด/ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําใด คําฟ้อง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
ประกอบการจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน
และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์

กรณีที่ ๒ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่ และ
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
รวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คําพิพากษา หรือหมายจําคุกเมื่อ
คดีถึงท่ีสุด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการจัดทํารายงานและความเห็น
เสนอต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์

(๘) การเก่ียวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรือยาเสพติดใหโ้ทษทุกประเภท รวมท้ังอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

- กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ และพนักงานคุมประพฤติได้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและ
ผลเป็นบวก ซ่ึงผู้ถูกคุมความประพฤติยอมรับว่าได้เสพหรือเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดจริง หากผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิเสธว่าไม่ได้เสพหรือเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดแต่อย่างใด และพนักงานคุมประพฤติได้ส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยัง
หน่วยงานท่ีรับตรวจเพื่อตรวจยืนยันผล และหน่วยงานดังกล่าวได้ยืนยันผล
การตรวจปัสสาวะว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย ทั้งนี้
ก่อนการจัดทํารายงานพนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการตามข้ันตอน ๔
การดําเนินการคุมความประพฤติตาม ข้อ 4.2.2 การตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะ

(๙) การเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง หรือผู้ต้องกักกันอื่น
ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา สถานกักขัง สถานกักกัน หรือสถานคุมขัง
อื่นใด

(๑๐) คบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนําไปสูก่ารกระทําความผิดอีก
(๑๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัตติามเง่ือนไขอืน่ ๆ ท่ีคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยการพักการลงโทษกําหนด เช่น ผิดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว

ท้ังนี้ การท่ีพนักงานคุมประพฤติจะจัดทํารายงานไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนี่งหรือหลายข้อ พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขแต่ละข้อ

3.2 รายงานการคุมความประพฤติอ่ืน ๆ
เม่ือผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป กรณีผู้ถูกคุม

ความประพฤติถึงแก่กรรม พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและความถูกต้องไปยังสํานักทะเบียนอําเภอ/เขต/เทศบาลที่ออก
ใบมรณบัตร และขอคัดถ่ายสําเนาใบมรณบัตร เพ่ือประกอบการจัดทํา
รายงานและความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวัน
ต้องโทษจําคุกหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นต่อเรือนจําหรือทัณฑสถาน
และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ในทันทีที่ทราบเหตุ

4. การดําเนินการเพื่อจัดส่งรายงานไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถาน และ
กองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ แล้วแต่กรณี

4.1 พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน นําเสนอร่างรายงานและแบบ
ประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมสํานวนคดี

4.2 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจร่าง
รายงานและแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเร็ว

หากผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ หรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมาย
มีความเห็น ไม่สอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติผู้ เสนอรายงาน
ควรสอบถามและหารือกับพนักงานคุมประพฤติในประเด็นดังกล่าว
แล้วทําความเห็นในร่างรายงานก่อนส่งให้พนักงานคุมประพฤติแก้ไขและ
ดําเนินการต่อไป

หากเห็นชอบกับร่างรายงานการคุมความประพฤติท่ีส่งมา ให้ส่งมอบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดําเนินการพิมพ์รายงานพร้อมสําเนา จํานวน ๓ ชุด

4.๓ พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนตรวจทานความถูกต้องของ
รายงานท่ีจัดพิมพ์ พร้อมท้ังเอกสารแนบในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ เช่น หนังสือสําคัญการปล่อย
ตัวลดวันต้องโทษจําคุก (ล.ว.ท.๓) หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
หรือหนังสือสําคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.๘) บันทึกการจับกุม
ของเจ้าพนักงานตํารวจ คําร้องฝากขัง คําฟ้อง คําพิพากษา หรือหมายจําคุก
เม่ือคดีถึงท่ีสุด เป็นต้น หรือกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติถึงแก่กรรม
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ให้แนบเอกสาร เช่น ใบมรณบัตร เป็นต้น แล้วเสนอรายงานต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม

4.4 ธุรการคดี รับรายงานการคุมความประพฤติที่ผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติลงนาม แล้วบันทึกรายละเอียดช่ือ-สกุลของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เลขทะเบียน คดีอาญาหมายเลขแดง ประเภทของรายงาน ลงใน
สมุดส่งรายงานเรือนจําหรือทัณฑสถาน และกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์
แล้วแต่กรณี แล้วดําเนินการส่งรายงาน และภายหลังจากส่งรายงานการคุม
ความประพฤติแล้ว ให้ธุรการคดีบันทึกหลักฐานเลขท่ีหนังสือส่งรายงาน

๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการส่งรายงานการคุมความประพฤติ
เรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกความเห็นในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ ให้ครบถ้วนในเมนู “การส่งรายงาน” และ “การส้ินสุดคดี”
ดังนี้

๑) กรณีการพ้นคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึก
ความเห็นในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ในเมนู “การส่งรายงาน”
เลือก “พ้นคุมความประพฤติด้วยดี” และ “การส้ินสุดคดี” เลือก “ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข”

๒) กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้พนักงาน
คุมประพฤติบันทึกความเห็นในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ในเมนู
“การส่งรายงาน” เลือก ผิดเง่ือนไขแล้วแต่กรณี ดังนี้

- ผิดเง่ือนไขไม่มารายงานตัว
- ผิดเง่ือนไขถูกจับในคดีใหม่
- ผิดเง่ือนไขเก่ียวข้องกับยาเสพติด
- ผิดเง่ือนไขอ่ืน ๆ
- ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

และ “การส้ินสุดคดี” เลือก “ผิดเง่ือนไขคุมประพฤติ”
๓) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติถึงแก่กรรม ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึก

ความเห็นในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ในเมนู “การส่งรายงาน”
เลือก “ตาย” และ “การส้ินสุดคด”ี เลือก “ตาย”

๔) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ลงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ในเมนู “การส้ินสุดคด”ี ในช่อง สาเหตุ
ของการสิ้นสุด เลือก “ได้รับการอภัยโทษ” และให้ลงวันที่ส้ินสุดคดี โดยให้
ระบุ“วันท่ีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษมีผลบังคับใช้” เป็นวันที่ ส้ินสุดคดี
โดยไม่ต้องลงข้อมูลในเมนู “การส่งรายงาน” และให้ลงข้อมูลในช่องหมายเหตุ
(เพ่ิมเติม) “พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่..และได้รับแจ้งรายช่ือ
ตามหนังสือเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ี... ลงวันท่ี..”

- ระ เบียบกระทรวง ยุติ ธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเ ก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ.2560 ข้อ ๗๓



- ๑๔๕ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ
กรณีที่สํานักงานคุมประพฤติรับคดีภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกา

อภัยโทษมีผลบังคับใช้ ให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
ในเมนู “การสิ้นสุดคดี” ในช่อง สาเหตุของการสิ้นสุด เลือก “ได้รับการอภัยโทษ”
และให้ลงวันที่สิ้นสุดคดี โดยให้ ระบุ“วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับแจ้งผล
การพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน” เป็นวันท่ีสิ้นสุดคดี โดยไม่
ต้องลงข้อมูลในเมนู “การส่งรายงาน” และให้ลงข้อมูลในช่องหมายเหตุ
(เพ่ิมเติม) “พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่..และได้รับแจ้งรายช่ือ
ตามหนังสือเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ี... ลงวันท่ี..”

๕) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ไม่ได้รับการประกัน
ตัวในคดีที่อายัด ทําให้นักโทษเด็ดขาดไม่สามารถไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติได้ กรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุเพิกถอนการคุมความประพฤติ แต่เป็น
ข้อขัดข้องที่ทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่สามารถไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติได้ เม่ือครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุม
ประพฤติแจ้งเรือนจําหรือทัณฑสถานว่า ได้ครบระยะเวลาการคุมความ
ประพฤติแล้ว จากนั้นสํานักงานคุมประพฤติดําเนินการปิดคดีในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ในเมนู “การสิ้นสุดคดี” ในช่อง สาเหตุของการ
ส้ินสุด เลือก “มีคดีอายัด” โดยไม่ต้องลงข้อมูลในเมนู “การส่งรายงาน”
ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๓ และ ๔.๔

เม่ือดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงาน
คุมประพฤติดําเนินการจัดเก็บสํานวนคดีทุกคดี ให้พนักงานคุมประพฤติ
ขออนุญาตจัดเก็บสํานวนต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาอนุญาต เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้พนักงานคุมประพฤติส่งสํานวนให้
ธุรการจัดเก็บสํานวน

๖. การออกหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุม
ความประพฤติ

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติร้องขอให้ออกหนังสือรับรองผลการคุมความ
ประพฤติให้กับผู้พ้นการคุมความประพฤติ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ให้บริการแก่ประชาชน จึงให้สํานักงานคุมประพฤติทุกแห่งสามารถออก
หนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุมความประพฤติ
โดยผู้พ้นการคุมความประพฤติต้องยื่นแบบคําร้องขอหนังสือรับรองผล
การคุมความประพฤติด้วยตนเอง และให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการ
ดังนี้

- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๘/ว๖๐ ลงวันท่ี
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้ง
แนวทางการปฏิ บัติงานลดวัน
ต้ อ ง โทษจํ า คุก กรณี นัก โทษ
เด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๘/ว๕ ลงวันท่ี
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้ง
แนวทางการปฏิ บัติงานลดวัน
ต้ อ ง โทษจํ า คุก กรณี นัก โทษ
เด็ดขาดท่ีมีคดีอายัด

- ห นังสือที่ ยธ 0303/ว251
ลงวั นที่ 22 เมษายน 2562
เรื่อง การออกหนังสือรับรองผล
การคุมความประพฤติให้กับผู้พ้น
การคุมความประพฤติ
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ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๖.1 กรณีสํานักงานคุมประพฤติท่ีเป็นเจ้าของสํานวน

๖.1.1 รับแบบคําร้องขอหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติ
จากผู้พ้นการคุมความประพฤติ และตรวจสอบความถูก ต้องของ
คําร้องฯ พร้อมเหตุผลความจําเป็นในการขอหนังสือรับรองผลการคุมความ
ประพฤติ

๖.1.2 ตรวจสอบข้อมูลของผู้พ้นคุมความประพฤติจากระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และผลการคุมความประพฤติ

๖.1.3 นําสํานวนคดีของผู้พ้นการคุมความประพฤติมาประกอบ
ในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๖.2 กรณีสํานักงานคุมประพฤติท่ีไม่เป็นเจ้าของสํานวน
๖.2.1 ให้ดําเนินการตาม ข้อ ๖.1.1 – ๖.1.2
๖.2.2 ให้ประสานสํานักงานคุมประพฤติที่ เป็นเจ้าของสํานวน

โดยเร็วเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในสํานวนคดีของผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติว่าพ้นจากการคุมความประพฤติจริง และสํานักงานคุมประพฤติ
ได้ดําเนินการเสนอรายงานการคุมความประพฤตไิปยังเรอืนจําหรือทัณฑสถานแลว้

ท้ังนี้ กรณีผู้พ้นการคุมความประพฤติท่ีได้รับการพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจําคุกต้องนําเอกสาร ร.ท. ๒๕ ที่ได้รับจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน
แสดงต่อพนักงานคุมประพฤติ ส่วนผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ยังไม่ได้รับ
เอกสาร ร.ท. ๒๕ จากเรือนจําหรือทัณฑสถาน ให้สํานักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการประสานขอข้อมูลจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน

เมื่อพนักงานคุมประพฤติตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
แล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติที่รับคําขอ ดําเนินการออกหนังสือ
รับรองผลการคุมความประพฤติให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ยื่นคําขอ
โดยเร็ว ซึ่งแนวทางการออกหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติให้กับ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๒
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เอกสารภาคผนวก

https://drive.google.com/file/d/1x4jbOtoljSrIQH9roFTUyd7ksXVoMhh8/view?usp=sharing
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