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คํานํา

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้ว และกรมคุมประพฤติได้ปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่และนักโทษเด็ดขาด กรมคุมประพฤติ
จึงเห็นสมควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
สําหรับให้พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ
ตามพระราชบญัญัตคิุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดผลดีแก่การปฏิบัติงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานคุมประพฤติที่เพ่ิงเริ่มปฏิบัติงานคุมความประพฤติ
ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ๓ บท ได้แก่ บทท่ี ๑ บทนํา กล่าวถึง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ และขอบเขตของคู่มือ รวมทั้งนิยาม หลักการปฏิบตัิงานคุมความประพฤติ
และกระบวนการคุมความประพฤติ บทท่ี ๒ หลักการ แนวคิด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน กล่าวถึงความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ประเภทและเง่ือนไขของการคุมความ
ประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน แนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนของ
กรมคุมประพฤติ กลไกและเทคนิคสําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือมี
พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ
และบทท่ี ๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน นอกจากนี้
ได้รวบรวมหนังสือเวียนท่ีสําคัญและตัวอย่างรายงานการคุมความประพฤติท่ีเกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ และคณะทํางาน

พัฒนามาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู และคณะผู้ตรวจราชการ

กรมคุมประพฤติ ที่ได้ให้ข้อสังเกตที่ได้จากการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ ซ่ึงนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนฉบับนี้

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองอํานวยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ วิธกีารเชือ่มโยงระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ภาคผนวก ๒ วิธีการตรวจสอบประวัติบุคคล
ภาคผนวก ๓ ขั้นตอนเข้าใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange
Center : DXC)
ภาคผนวก ๔ หนังสือเวียน
๔.๑ หนังสือที่ ยธ ๐๓๑๗/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เร่ือง ขอส่งแนวทางปฏิบัติ
ในการส่งข้อมูลเด็กและเยาวชนท่ีพ้นการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
๔.๒ หนังสือที่ ยธ 030๘/ว ๔๑ ลงวันที่ 2๘ มกราคม 25๕๘ เร่ือง เปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดส่งข้อมูลเด็กและเยาวชนท่ีพ้นการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
๔.๓ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๗๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและสอดส่อง
๔.๔ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เร่ือง การปกปิดประวัติ
การกระทําความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน
๔.๕ หนังสือท่ี ยธ 0303/ว 251 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 เร่ือง การออกหนังสือรับรอง
ผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุมความประพฤติ
๔.๖ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งแบบชี้แจงเงื่อนไข
การคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๐/๑ ค.ป.๑๐/๒ ค.ป.๑๐/๓) แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑) และแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ
๔.๗ หนังสือที่ ยธ 0303/ว๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางการนําอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ และผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก
๔.๘ หนังสือท่ี ยธ 0306/ว697 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 เร่ือง แนวทางการดําเนินงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
๔.๙ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๒๗/ว๗๒๔ ลงวันท่ี ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแนวทางการสง่ - รบัประเด็น
ในงานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
๔.๑๐ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๗๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแนวทางการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
๔.๑๑ หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๓/ว๑๘๘ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการใช้
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
๔.๑๒ หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๑๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติงานการคุม
ประพฤติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID - 19)

ภาคผนวก ๕ ตัวอย่างรายงานการคุมความประพฤติ
5.1 ตัวอย่างรายงานการคุมประพฤติเด็กก่อนศาลมีคําพิพากษา

(มาตรการแทนการพิพากษาคดี)
5.1.1 กรณีรายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขตามแผนการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
5.1.2 กรณีรายงานผลการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามแผนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
5.1.3 กรณีรายงานพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง

5.2 ตัวอย่างรายงานการคุมประพฤติเด็กหลังศาลมีคําพิพากษา



5.2.1 ตัวอย่างรายงานพ้นการคุมประพฤติ
5.2.1.1 ตัวอย่าง รายงานพ้นการคุมความประพฤติก่อนกําหนด
5.2.1.2 ตัวอย่าง รายงานพ้นการคุมประพฤติแบบปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความ

ประพฤติครบถ้วน
5.2.1.3 ตัวอย่าง รายงานพ้นการคุมประพฤติแบบปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความ
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาของคู่มือ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 กําหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก

ในการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดท้ังในชั้นก่อน ระหว่างและหลังการพิจารณาของศาล ทั้งกับผู้กระทําผิด

ท่ีเป็นเด็กและผู้ใหญ่ และภายหลังจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้โอนกิจการและอํานาจหน้าท่ี

ตลอดจนส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง

ของศาล ให้เป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี

9 ตุลาคม 2545 จากกรณีดังกล่าวกรมคุมประพฤติจึงรับโอนภารกิจการคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน

จากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมาดําเนินการ เฉพาะการดําเนินงานในขั้นตอนการคุมความ

ประพฤติ และได้มีการส่งมอบงานคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖

กรมคุมประพฤติจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดที่ เป็นผู้ใหญ่

เด็กหรือเยาวชน โดยกลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติ

คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560รวมทั้งมีการประกาศใช้กฎหมายลําดับรอง

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับกรมคุมประพฤติได้ประกาศใช้มาตรฐาน

แห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ รวมทั้งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานคุมความ

ประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในการจัดทําคู่มือฉบับน้ี ได้ปรับปรุงจากคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด

ท่ีเป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ท่ีได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจําคุก เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑

และคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ

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

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ รวมทั้งประมวล

กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น



- ๒ -

เด็กหรือเยาวชน ตลอดจนหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องที่ออกมาก่อนท่ีมีการจัดทํา

คู่มือฉบับนี้ มาเป็นหลักในการจัดทํา

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีเด็กหรือเยาวชน ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน

1.3 วิธีการใช้คู่มือ

1.3.1 คู่มือฉบับน้ีเป็นคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชน ซ่ึงเป็นการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะ แยกจาก

กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งมีการจัดทําคู่มือตามสภาพปัญหา

ในแต่ละเรื่อง เพื่อนําไปสู่การแก้ไขท่ีเหมาะสม เช่น คู่มือการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน คู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดเด็กและเยาวชน (โปรแกรมพื้นฐาน) คู่มือการจัดโปรแกรม

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดเด็กและเยาวชน (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาและทําความเข้าใจ

โดยค้นหาจาก www.probation.go.th > เมนู เอกสารวิชาการ เลือก คู่มือ และจาก intranet กรมคุมประพฤติ

ในเมนู คู่มือปฏิบัติงาน/โปรแกรมแก้ไข

1.3.๒ การศึกษาความเป็นมาของคู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ วิธีการใช้คู่มือ ขอบเขตของคู่มือ

นิยาม หลักการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ และกระบวนการคุมความประพฤติ สามารถศึกษาได้จาก บทท่ี 1

1.3.๓ การศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ประเภทและเง่ือนไขของการคุมความ

ประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน แนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนของ

กรมคุมประพฤติ กลไกและเทคนิคสําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือมี

พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความ

ประพฤติ สามารถศึกษาได้จาก บทที่ 2

1.3.๔ การเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก

หรือเยาวชน ในบทที่ 3 จะแสดงแผนภูมิการปฏิบัติงานและเขียนคําอธิบายแต่ละขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอนที่ ๔

และขั้นตอนที่ ๕ ได้นําแผนภูมิทั้ง ๒ ขั้นตอนมารวมกันเพื่อให้เห็นภาพต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน

ในการอธิบายแต่ละแผนภูมิ เน้นการเขียนเนื้อหาให้มีความละเอียด เข้าใจง่าย หากมีเนื้อหาใดที่ต้องมี

คําอธิบายหรือมีข้ันตอนที่แยกออกไปที่มีเนื้อหาจํานวนมาก สามารถศึกษาได้จากคู่มือการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ
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เช่น คู่มือการจําแนกผู้ถูกกระทําผิดในงานคุมประพฤติ คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัวผู้กระทําผิด เป็นต้น และหากข้อมูลใดยังไม่มีการจัดทําเป็นคู่มือไว้ผู้จัดทําได้อธิบายไว้ในภาคผนวก

1.3.๕ การปรับปรุงคู่มือครั้งนี้ ได้นําเน้ือหาในหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติ

คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเขียนไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วบางส่วน และมีหนังสือเวียนบางฉบับ

ท่ียังคงใช้บังคับได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผู้จัดทําได้รวบรวมรายชื่อ

หนังสือเวียนที่ยังคงใช้ในการปฏิบัติงานอยู่นํามาใส่ไว้ในภาคผนวก

1.4 ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือนี้ใช้สําหรับปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

โดยเฉพาะ ไม่รวมถึงกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.5 นิยาม

1.5.1 “เด็ก”1 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๗๓

แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

1.5.2 “เยาวชน”2 หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบหา้ปีบรบิูรณ์แต่ยังไม่ถึงสบิแปดปีบริบูรณ์

1.5.3 “ศาลเยาวชนและครอบครัว”3 หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

1.5.4 “ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”4 หมายความว่า ศาลเยาวชน

และครอบครัว ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

1 มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
2 มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เยาวชน” ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3 มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ศาลเยาวชนและครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553
4 มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑.๕.๕ “คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ”5 หมายความว่า คดีท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใด ๆ

ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

1.5.๖ “การคุมความประพฤติ” หมายความว่า การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้

1.5.๗ “การแก้ไขฟื้นฟู” หมายความว่า การนํามาตรการต่างๆ มาใช้ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข

และเสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งการ

สงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนและสามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข รวมถึง

การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553

1.5.๘ “ผู้อํานวยการ” หมายความวา่ ผูอ้ํานวยการสํานักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติ

1.5.๙ “พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าท่ีในการคุม

ประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

1.5.๑๐ “ผู้ถูกคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ต้องหา จําเลย ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

กําหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ

1.5.๑๑ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ช่วยเหลือ

พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

1.5.๑๒ “เจ้าหน้าที่ธุรการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ

ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรับส่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับสํานวนคดี

1.5.๑๓ “การสงเคราะห์” หมายความว่า การสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับสิ่งจําเป็น

ในการดํารงชีพ การบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต การให้ความรู้และการฝึกอบรม ทักษะชีวิต

การประกอบอาชีพตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ท่ีจําเป็นในการดํารงชีพตามสมควร

1.5.๑๔ “การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหาชนิด

หรือปริมาณยาเสพติดให้โทษในร่างกายของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ อันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษ

5 มาตรา ๔ นิยามคําว่า “การแก้ไขบําบัดฟื้นฟู” ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
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1.5.๑๕ “การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์” หมายความว่า งานหรือกิจกรรม

ที่กําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทําให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

หรือค่าจ้าง และงานหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่แสวงหาผลกําไรให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

1.5.๑๖ “หน่วยงานภาคี” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน เอกชนหรือองค์กรอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกันกับสํานักงานคุมประพฤติ ให้เป็น

หน่วยงานท่ีจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

1.5.๑๗ “ผู้ควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์” หมายความว่า

พนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนของหน่วยงานภาคีหรือบุคคลท่ีสํานักงานคุมประพฤติมอบหมายให้ทําหน้าท่ี

กํากับดูแลการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

1.5.๑๘ “แผนการคุมความประพฤติ” หมายความว่า การกําหนดแนวทางการควบคุม

และสอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้

1.5.๑๙ “แผนการแก้ไขฟ้ืนฟู” หมายความว่า การกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อการ

แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ดีขึ้น

1.5.๒๐ “การจําแนก” หมายความว่า การประเมินผู้ ถูกคุมความประพฤติ ท่ีเป็นเด็ก

หรือเยาวชน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา และสภาพปัญหา ความจําเป็น

และความต้องการของผู้กระทําความผิดแต่ละรายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม

1.5.๒๑ “ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา” หมายความว่า ความเป็นไปได้ถึง

โอกาสการเกิดปัญหาพฤติกรรมการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิด

1.5.๒๒ “สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ” หมายความว่า ปัญหาที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิด ซ่ึงผู้กระทําความผิดกําลัง

เผชิญอยู่หรือเป็นส่ิงที่มีความสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือเป็นประเด็นปัญหาที่ทําให้ผู้กระทําความผิด

ไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

1.5.๒๓ “การชี้แจงเงื่อนไข” หมายความว่า การท่ีพนักงานคุมประพฤติช้ีแจงเงื่อนไขตามท่ี

ศาลมีคําสั่งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร ตามแบบท่ี

กรมคุมประพฤติกําหนด พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน รวมทั้ง

ผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความประพฤติ พร้อมทั้งกําชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

โดยเคร่งครัด
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1.5.๒๔ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เคร่ืองอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือตําแหน่ง

ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.5.๒๕ “อุปกรณ์อื่นใด” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่น นอกจากสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว

หรือตําแหน่งของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.5.๒๖ “กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในงานคุมประพฤติ” หมายความว่า

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้แสดงความรู้สึกและบอกเล่าผลกระทบที่ได้รับ ผู้กระทําผิดได้แสดง

ความรับผิดชอบและนําไปสู่การท่ีผู้เสียหายได้รับการเยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายตามความต้องการ

1.5.๒๗ “สอดส่อง” หมายความว่า ไปเย่ียมเยียน ติดตาม สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ

ตักเตือน หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไข

และสามารถปรับปรุงตนเองได้

1.5.๒๘ “การรายงานตัว” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมาพบ

พนักงานคุมประพฤติตามเงื่อนไขท่ีศาลกําหนด เพ่ือพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ

ตักเตือน หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไข

และสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.5.๒๙ “การปฐมนิเทศ” หมายความว่า การที่พนักงานคุมประพฤติแจ้งวัตถุประสงค์ของ

การคุมความประพฤติ และวิธีการคุมความประพฤติ บริการที่อาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ แก่ผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจจัดปฐมนิเทศรายบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ได้

1.5.๓๐ “พ้นการคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็ก

หรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนดครบถ้วนและครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ

1.5.๓๑ “พ้นการคุมความประพฤติก่อนกําหนด” หมายความว่า ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และมีข้อมูลบ่งช้ีว่าผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดีแล้ว โดยจัดทํารายงานและความเห็นภายในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

1.5.๓๒ “การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการ

แก้ไขฟ้ืนฟูเท่าที่จะสามารถกระทําได้แล้ว
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1.5.๓๓ “พฤติการณ์เปล่ียนแปลง” หมายความว่า ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการคุม

ความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเช่น ไปต่างประเทศ เจ็บป่วย หรือมีแนวโน้ม

ที่จะกระทําผิดเง่ือนไข เช่น ไม่เช่ือฟังบิดามารดา คบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจชักนําไปสู่การกระทําผิด

หรือประพฤติตนอันอาจนําไปสู่การกระทําผิด เป็นต้น

1.5.๓๔ “เพิกถอนการคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดได้ ด้วยเหตุจําเป็น เช่น ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขได้ หรือถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่ และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ซ่ึงมีระยะเวลายาวนานกว่า

ระยะเวลาการคุมความประพฤติหรือถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่และศาลบวกโทษท่ีรอการลงโทษไว้ในคดีที่คุม

ความประพฤติด้วยแล้ว หรือไปอยู่ต่างประเทศ ซ่ึงมีระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาการคุมความประพฤติ

1.5.๓๕ “นัดพร้อม” หมายความว่า ศาลมีหมายแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องในคดีมาพบ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง

และพฤติการณ์เก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

1.6 หลักการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานดังนี้

1.6.1 หลักการยอมรับ หมายถึง การยอมรับว่าผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

มีศักดิ์ศรี มีความต้องการที่แตกต่างกัน และมีความสามารถในตัวเอง

1.6.2 หลักการในเร่ืองปัจเจกบุคคล เน่ืองจากมนุษย์ทกุคนมีลกัษณะเฉพาะตัว มคีวามแตกต่าง

ในเรื่องรูปร่าง หน้าตา ลักษณะท่าทาง นิสัยความประพฤติ อารมณ์ ความรู้สึกและความสามารถ ฯลฯ

ดังนั้น ในการช่วยเหลือ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกันไป แม้กระทํา

ความผิดประเภทเดียวกัน

1.6.3 หลักการไม่ตําหนิติเตียน แม้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

พนักงานคุมประพฤติก็ไม่ควรประณามหรือติเตียนการกระทําของเขา เพราะในช่วงชีวิตหน่ึงบุคคลอาจเลือก

ทางเดินหรือประพฤติตนผิดพลาดได้

1.6.4 หลักการตัดสินใจด้วยตนเอง ทุกคนมีสิทธิในการเลือกแนวทางการดําเนินชีวิต

ด้วยตนเอง พนักงานคุมประพฤติควรเป็นเพียงผู้ช้ีแนะเท่านั้น ข้อยกเว้นสําหรับหลักการนี้ ได้แก่ กรณีของผู้เยาว์

หรือผู้มีความบกพร่องทางจิต และกรณีท่ีการตัดสินใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ อาจก่อให้เกิดอันตราย

หรือกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่น
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1.6.5 หลักการเก็บรักษาความลับ ผู้มีปัญหาทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เร่ืองราวของตนเอง

เป็นที่เปิดเผยล่วงรู้ถึงบุคคลอื่น ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องรักษาความลับของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ไม่นําไปเปิดเผย ยกเว้นในกรณีที่เก่ียวกับการปรึกษาทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

1.6.6 หลักการรู้จักบทบาทของตนเอง พนักงานคุมประพฤติจะต้องระลึกถึงบทบาท

ของตนเองอยู่ตลอดเวลา และจะต้องแสดงบทบาทที่เหมาะสมทั้งในฐานะเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้แก้ไข รวมทั้ง

ต้องพยายามใช้ความรู้ทักษะเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานคุมความประพฤติบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด

ตลอดจนไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบหรือหวังผลประโยชน์แห่งตน

1.6.7 หลักการมีส่วนร่วม พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้โอกาสและกระตุ้นให้ผู้ถูกคุม

ความประพฤติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาของเขา โดยรับฟังความคิดเห็น

และให้เขารับรู้ถึงแผนการช่วยเหลือในบางส่วน รู้จักคิดแก้ไขปัญหาของตนเอง เพ่ือให้เขาสามารถดําเนินชีวิต

อย่างปกติต่อไปได้เม่ือพ้นจากการคุมความประพฤติแล้ว

1.6.8 หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงานคุมประพฤติจะต้องประสานความรว่มมือกับชุมชน

ประชาสังคม องค์กร และสถาบันทางสังคมในชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

1.7 กระบวนการคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานคุมความประพฤติมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ. 2560 หมวด ๓ )

ขั้นตอนที่ 1 การรับคดี เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งให้คุมความประพฤติผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจากศาล เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการรับคดี โดยจัดทําทะเบียนและ

ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด จัดทําสํานวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและสารบบคดีของสํานักงานคุม

ประพฤติ เสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณามอบหมายคดี

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ โดยพนักงานคุมประพฤติผู้ได้รับมอบหมายดําเนินการคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน และบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ข้ันตอนท่ี 2 การชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการ

เบื้องต้น เป็นขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติรวบรวมและตรวจสอบ

ความครบถ้วนของข้อมูลในสํานวนคดี เช่น คําส่ังศาล รายงานการสืบเสาะและพินิจจากสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องในคดี เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

มาพบพนักงานคุมประพฤติหลังจากที่มีคําส่ังให้คุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องช้ีแจงเงื่อนไขการ

คุมความประพฤติตามที่ศาลมีคําสั่งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งสิทธิ
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และหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมท้ังผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความ

ประพฤตติามแบบท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด ซ่ึงจะต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชน

พักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับ

ฟังชี้แจงเง่ือนไขด้วย และจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ

วิธีการคุมความประพฤติ และบริการท่ีอาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ และให้พนักงานคุมประพฤติ

ดําเนินการเบื้องต้นแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้แก่ บันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

พักอาศัยตามแบบท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด ซ่ึงในการบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงาน

คุมประพฤติต้องบันทึกถ้อยคําให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อนํามาวิเคราะห์และจําแนก รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับ

ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การถ่ายภาพ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ กรณีผู้ถูกคุม

ความประพฤติต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวบุคคลหรือดําเนินการอ่ืนใด

เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขและสามารถปรับปรุงตนเองได้ นอกจากน้ี ให้พนักงานคุม

ประพฤติแนะนําบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย เกี่ยวกับการเลี้ยงดู

การอบรมสั่งสอน และการใด ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง

หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย ให้ดําเนินการในขั้นตอนนี้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน

ดําเนินการนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมในข้ันตอนท่ี ๒ มาวิเคราะห์และจําแนก โดยใช้แบบประเมินผู้ถูกคุม

ความประพฤติ (คป.๔ ข) เพื่อจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับผลท่ีได้

จากการประเมินในแบบจําแนก พร้อมท้ังกําหนดรายละเอียดของแผนการคุมความประพฤติเป็นไปตาม

เงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลกําหนดและรายละเอียดของแผนแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปตามตามสภาพปัญหา

ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย

บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นเด็กหรือเยาวชนร้องขอ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย โดยให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กําหนด

โดยศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวด้วย เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแผน

ท่ีกําหนดไว้

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู เป็นข้ันตอนท่ีพนักงาน

คุมประพฤติดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามที่กําหนดไว้ในแผน

การคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูในขั้นตอนที่ ๓ โดยแผนการคุมความประพฤติ จัดให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด เช่น การรายงานตัว การทํางานบริการสังคม

หรือสาธารณประโยชน์ การศึกษา เงื่อนไขกระทําการ หรือห้ามกระทําการ และให้ดําเนินการสอดส่องยังที่พัก

อาศัยหรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทํางาน หรือสถานที่อื่นใด เพ่ือเยี่ยมเยียน ติดตาม ดูแล ให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถปรับปรุงตนเองได้ ท้ังนี้ อาจมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติ

ดําเนินการแทนได้ รวมท้ังให้คําแนะนําแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เก่ียวกับการเลี้ยงดู การอบรมส่ังสอน การใด ๆ ท่ีจําเป็นและเหมาะสม
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รวมทั้ง การปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ

เยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

แผนการแก้ไขฟื้นฟู จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นไปตามสภาพ

ปัญหาความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย เช่น การให้คําปรึกษารายบุคคล

หรือรายกลุ่ม การจัดให้เข้าอบรมความรู้ การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การให้การสงเคราะห์

เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้

ข้ันตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล เป็นข้ันตอนที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องตรวจสอบ

การดําเนินงานในแต่ละสํานวนคดี โดยพนักงานคุมประพฤติต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามแผนการคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น

เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด และให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา

ความจําเป็นและความต้องการ หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซํ้า หากพบว่า

มขี้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินซ้ําและปรับแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามความ

เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน เป็นขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติในการประมวลข้อมูล

ในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว ท้ังในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติมาจัดทําเป็นรายงานและความเห็นการคุมความประพฤติเพื่อเสนอ

ต่อศาล 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

การคุมความประพฤติ/ติดตามคําส่ังศาล

5. การติดตามและประเมินผล

6. การจัดทํารายงาน

ศาลท่ีมีอํานาจส่ังคุมความประพฤติ

๑. การรับคดี
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บทท่ี ๒

หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคมุความประพฤติทีเ่ป็นเด็กหรอืเยาวชน

การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 หลังจากนั้นเริ่มดําเนินการอย่างเป็น
ทางการมาต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2535 โดยได้มีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และเปล่ียนเป็นศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง และมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ปัจจุบันยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด หลังจากนั้นจึงมีการขยาย
การดําเนินงานในลักษณะเดียวกันไปสู่ภูมิภาคครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ6

ต่อมา เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางรูปแบบการลดปริมาณคดี
ขึ้นสู่ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ โดยกําหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการคุม
ความประพฤติผู้กระทําผิดท้ังในชั้นก่อน ระหว่างและหลังการพิจารณาคดีของศาล ท้ังกับผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก
และผู้ใหญ่ และภายหลังจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ ตลอดจน
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เป็นภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุ ติธรรม โดยมีผลใ ช้บัง คับตั้ งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จากกรณี ดังกล่าวจึงมีผลให้
กรมคุมประพฤติต้องรับโอนภารกิจการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มาดําเนินการ เฉพาะการดําเนินงานในข้ันตอนของการควบคุมและสอดส่อง ส่วนการดําเนินงานในข้ันตอน
ของการสืบเสาะและพินิจยังคงเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เช่นเดิม ท้ังนี้ โดยได้มีการส่ง-รับมอบงานคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนมาตั้งแตว่ันท่ี 1 กรกฎาคม 25467

ปัจจุบันการคุมประพฤติเด็กหรือเยาวชน เฉพาะในส่วนของการคุมความประพฤติหรือการควบคุม
และสอดส่อง จึงเป็นภารกิจในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมี
พนักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ เป็นผูทํ้าหน้าท่ีควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผดิ
ท่ีเป็นเด็กและเยาวชนดังกล่าว8

6 กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง

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

หน้า 94.

7 เรื่องเดียวกัน. หน้า 94-95.

8 เรื่องเดียวกัน. หน้า 95.
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2.1 ความหมายของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

การคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน เป็นกระบวนการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คําแนะนํา
และช่วยเหลือผู้กระทําผิดในชุมชนท่ีถูกกําหนดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ โดยมีพนักงานคุมประพฤติ
เป็นผู้ควบคุม ดูแล แนะนําช่วยเหลือ หรือตักเตอืนในเร่ืองความประพฤติ การศกึษา การประกอบอาชีพหรือเร่ือง
อ่ืน ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้า สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข

๒.2 วัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรอืเยาวชน

๑. เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนตามสภาพปัญหาและความต้องการ

๒. เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ให้สามารถดําเนินชีวิต และปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้า

๓. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน

๒.๓ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชน

2.๓.1 แนวคิดประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับแนวคิดการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สําหรับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ัวไป รูปธรรมที่ปรากฏจากแนวคิด
การแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนออก จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ัวไป
ในประเทศไทยถูกกําหนดโดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่สําคัญอันประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ท่ีสําคัญ ดังนี้

(1) หลักการคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child)9 เป็นอนุสัญญาด้านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากเกือบทุกประเทศในโลก

ได้ให้สัตยาบัน ส่วนประเทศไทยได้ลงนาม เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีอารัมภบท ว่าสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าเด็ก
มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และเช่ือว่าครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคม
และเป็นส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติสําหรับการเจริญเติบโตและ ความอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะ
เด็กควรได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเท่าท่ีจําเป็นเพื่อท่ีจะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตน
ได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืน เด็กควรจะเติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ โดยต้องคํานึงตามท่ีได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิเด็ก โดยเหตุที่เด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ท้ังทางร่างกายและจิตใจจึงต้องการการพิทักษ์และการดูแลเป็นพิเศษ
รวมถึง ต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายท่ีเหมาะสมท้ังก่อนและหลังการเกิด

อนุสัญญาดงักลา่วมีบางข้อที่กําหนดเก่ียวกับกระบวนการยตุิธรรมสําหรบัเด็ก เช่น ข้อ ๑ เพ่ือความมุ่งหมาย
แห่งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนท่ีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี เว้นแต่จะบรรลุ นิติภาวะก่อนหน้านั้น

9 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. คู่มือมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๙๐. (กรุงเทพฯ:สกายบุ๊กส์, 2563) หน้า 12-13.
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ตามกฎหมายท่ีใช้บังคับแก่เด็กนั้น ข้อ ๒ รัฐภาคีจะดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อท่ีจะ
ประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติหรือการลงโทษในทุกรูปแบบบนพื้นฐานของสถานภาพ
กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออกหรือความเช่ือ ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิก
ในครอบครัวเด็ก ข้อ ๓ ในการกระทําท้ังปวงท่ีเก่ียวกับเด็กไม่ว่าจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐ
หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์การนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งท่ี
ต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรก คือ หลัก The Best Interest of the Child

ด้วยเหตุนี้ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงมีการกําหนดหลักการท่ีว่า การจะพรากเด็กจากความเป็น
ครอบครัว เช่นว่าน้ันจะกระทําโดยขัดกับความประสงค์ของบิดามารดาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทํา
ของหน่วยงานที่มีอํานาจ และต้อง กระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ (ข้อ ๙) นอกจากนี้
ในอนุสัญญาฯ ยังได้กําหนดให้บิดามารดาเป็น ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ซ่ึงการจะกําหนดความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นประการอ่ืนนั้นจะ ต้องกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นพ้ืนฐาน (ข้อ ๑๘) และท้ายที่สุดเมื่อเด็กถูกพรากจากสภาพครอบครัว แล้ว รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้
ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นเป็นพิเศษด้วย (ข้อ ๒๐) ดังนั้น หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงมี
ความสัมพันธ์กับสถาบันครอบครัวใน ๒ ลักษณะที่สําคัญ กล่าวคือ ๑) เป็นหลักที่ใช้รักษาสถาบันครอบครัว
โดยเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า การมีอยู่ของสถาบันครอบครัวน้ัน คือ ส่ิงที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในการให้
ความคุ้มครองดูแล และการพัฒนาเติบโตของเด็ก ซึ่งการจะพรากเด็กจากสภาพ ความเป็นครอบครัวได้นั้น
จะกระทําได้ต่อเมื่อได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั้น ๒) เป็นข้อยกเว้นของ
หลักการรักษาสถาบันครอบครัว เมื่อพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในอีกแง่ มุมหนึ่ง ย่อมเห็นได้ว่า
สภาพความเป็นครอบครัวนั้นจะถูกพรากไปจากเด็กได้ก็แต่เฉพาะในกรณีทีจํ่าเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เท่านั้น (ข้อ ๒๑) ดว้ยเหตุนี้ หลักการดังกลา่วจึงทําหนา้ท่ีเป็นข้อยกเว้นของหลกัการรกัษาสถาบันครอบครัวด้วย

(๒) กฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตอนของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็ก
และเยาวชน10 ตามกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (The Beijing Rules United Nations Standard Minimum Rules

for the Administration of Juvenile Justice) กําหนดสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมในการ พัฒนาคดี และวางข้อกําหนดดังนี้

การเบี่ยงเบนคดีออกจากการใช้มาตรการทางอาญา (Diversion)11 ตามกฎแห่งกรุงปักกิ่ง

(The Beijing Rules) ข้อ ๑๑.๑ ได้กําหนดว่า ในกรณีที่สมควรอาจมีการจัดการกับผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่งไม่ต้องนําเด็กและเยาวชนนั้นไปดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในรูปแบบปกติ ในข้อ ๑๔.๑ ข้อ ๑๑.๒ เจ้าพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
อํานาจ หน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนอาจจัดการกับคดีเด็กและเยาวชนโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ต้องนําเอา
เด็กและเยาวชน ที่กระทําความผิดน้ันไปดําเนินคดีอาญา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบกฎหมายใน
ประเทศน้ัน ๆ และโดยให้ สอดคล้องกับกฎมาตรฐานฉบับนี้ ข้อ ๑๑.๓ การนําเอาผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา โดยใช้มาตรการอื่น ๆ อันได้แก่ การแก้ไขปัญหาโดยชุมชน
หรือโดยหน่วยงานอื่น ๆ แทนน้ัน จําเป็นจะต้องได้ รับความยินยอมจากเด็กและเยาวชนหรือพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนน้ัน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยใด ๆ เกี่ยวกับการน้ี อาจถูกทบทวนหรือตรวจสอบได้
โดยองค์กรที่มีอํานาจหน้าท่ีในกรณีที่มีคําร้องขอให้ทบทวนคําสั่งหรือคําวินิจฉัย เช่นว่านั้น สําหรับการ

10 เรื่องเดียวกัน. หน้า 13.

11 เรื่องเดียวกัน. หน้า 15.
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เบ่ียงเบนคดีออกจากการใช้มาตรการทางอาญาต้ังแต่เริ่มต้นและโดยไม่ใช้มาตรการบังคับอื่น เป็นการปฏิบัติ
ที่พึงปรารถนาโดยเฉพาะกรณีความผิดที่ไม่ร้ายแรงซึ่งครอบครัว โรงเรียน และองค์กรทางสังคม ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้แก้ไขปัญหาน้ันแทนแล้ว หรืออยู่ในฐานะท่ีเหมาะสมและสามารถดําเนินการ
ได้ผลดีกว่า ซ่ึงในข้อ ๑๑.๒ ข้างต้นการเบ่ียงเบนคดีออกจากการใช้มาตรการทางอาญา อาจนํามาใช้
ในช่วงเวลาใด ๆ ของการวินิจฉัยดําเนินการ ของเจ้าพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานอื่น เช่น
ศาล คณะกรรมการหรือสภาก็ได้ โดยอาจเป็นการใช้ โดยองค์กรเดียวหรือหลายองค์กร ตามแต่หลักเกณฑ์และ
นโยบายของระบบที่ยอมรับกันน้ัน และโดยสอดคล้องกับ กฎมาตรฐานโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องจํากัดให้ใช้
เฉพาะคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น การเบี่ยงเบนคดีออกจากการใช้ มาตรการทางอาญาจึงเป็นวิธีการที่มี
ความสําคัญ และข้อ ๑๒.๑ กําหนดว่า เพื่อให้การดําเนินภารกิจเป็นไปอย่างดีท่ีสุด เจ้าพนักงานตํารวจที่มี
หน้าท่ีต้องเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนอยู่เสมอหรือโดยเฉพาะหรือเจ้าพนักงานตํารวจท่ีมีหน้าที่ หลักใน
การป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนพึงได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เป็นพิเศษในการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนนั้น

การเบ่ียงเบนคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา12

๑) การเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล
เม่ือเด็กและเยาวชนกระทําความผิดและถูกเจ้าพนักงานตํารวจจับกุมตัวเพ่ือดําเนินคดี เจ้าพนักงานตํารวจก็จะ
สอบปากคําเด็กและเยาวชนดังกล่าว หากเด็กและเยาวชนดังกล่าวให้การรับสารภาพ เป็นกรณีการกระทํา
ความผิดไม่ร้ายแรง เจ้าพนักงานตํารวจอาจใช้ดุลพินิจไม่ส่งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดดังกล่าว
ไปดําเนินคดีที่ศาล แต่เจ้าพนักงานตํารวจอาจนําเด็กและเยาวชนเข้ารับการประเมินปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือกําหนด
โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู แล้วปล่อยตัวเด็กและเยาวชนให้ปฏิบัติตามโปรแกรมโดยมีผู้ดูแลโปรแกรมเป็นคน
คอยสอดส่องดูแล หากเด็กและเยาวชน สามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้ครบถ้วน ถือว่าคดีดังกล่าวยุติไป
เด็กและเยาวชนดังกล่าวก็จะไม่เคยปรากฏประวัติว่าเคย ถูกจับกุมดําเนินคดีมาก่อน แต่หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามโปรแกรมได้ครบถ้วน เจ้าพนักงานตํารวจก็อาจนําตัวและเยาวชน กลับไปดําเนินการตามระบบปกติต่อไป
หรืออาจทดลองใช้วิธีการเบ่ียงเบนเด็กและเยาวชนวิธีการอื่นก็ได้ นอกจากน้ัน หากเป็นกรณีที่เด็กและเยาวชน
ที่กระทําความผิดแล้วถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ เด็กและเยาวชนพบกับพนักงานคุมประพฤติ แล้วพนักงาน
คุมประพฤติเห็นว่าเด็กและเยาวชนมีโอกาสแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้ พนักงานคุมประพฤติอาจ กําหนดแผนให้เด็ก
และเยาวชนดังกล่าวปฏิบัติตาม หากเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนดังกล่าวครบถ้วน ก็จะยุติการดําเนินคดี
กับเด็กและเยาวชนดังกล่าว แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ก็จะนําตัวเด็กและเยาวชนดังกล่าวส่งฟ้อง
ต่อศาลต่อไป

๒) การเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
นอกจากการเบ่ียงเบนคดีก่อนที่จะนําตัวเด็กและเยาวชนมาฟ้องต่อศาลยังมีกระบวนการเบ่ียงเบนเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการในชั้นศาล ทั้งในระหว่างท่ีศาลดําเนินคดีอยู่หรือหลังจากท่ีศาลพิจารณาคดีเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยหลังจากท่ีมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หากเด็กและเยาวชนดังกล่าวยอมรับในการกระทําความผิด
พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษาอาจส่งเด็กและเยาวชนดังกล่าวเข้าโปรแกรมแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ซึ่งหากเด็ก
และเยาวชนดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้ครบถ้วนก็จะยุติการดําเนินคดี นอกจากนั้นแม้เด็ก
และเยาวชนถูกดําเนินคดีในชั้นศาลแบบปกติแล้ว หากศาลไม่ต้องการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ ศาลก็อาจ

12 เรื่องเดียวกัน. หน้า 15-16.
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มีคําสั่งให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนที่ศาลกําหนดข้ึน หรือให้เด็กและเยาวชนเข้าโปรแกรมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ ถึงมาตรา ๘๙ เป็นมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี
โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ เป็นผู้พิจารณานําคดีเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก
หรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทําความผิด ซึ่งแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการ
เมื่อพนักงานอัยการให้ความเห็นชอบต่อแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูที่ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ เสนอให้ผู้อํานวยการ
สถานพินิจฯ รายงานพร้อมเสนอสําเนาแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูต่อศาลที่มีเขตอํานาจโดยเร็วตามข้อกําหนด
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทําแผน แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูช้ันก่อนฟ้องคดี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔

มาตรา ๙๐ ถึงมาตรา ๙๔ เป็นมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหลังฟ้องคดี โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อใช้เป็นวิธีการเบี่ยงเบน คดีของเด็กและเยาวชนท่ีสํานึกในการกระทําออกไปจากกระบวนการ
พิจารณาของศาลโดยเร็ว แล้วใช้วิธีการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูซึ่งเกิดข้ึนจากมติร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย กล่าวคือ เด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้เสียหาย บางกรณีอาจรวมถึงผู้แทนชุมชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนดังกล่าว ขั้นตอนในการดําเนินการที่ต้องไปเกี่ยวข้อง
กับบุคคลหลายฝ่าย จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รวมถึงทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์และกระบวนการใช้มาตรการพิเศษแทน การดําเนินคดีอาญาโดยละเอียด
เพ่ือที่จะสามารถใช้ดุลพินิจในแต่ละขั้นตอนได้อย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งต่อเด็ก
และเยาวชน ผู้เสียหายและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

๓) รูปแบบการเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ัน มีรูปแบบท่ีเบ่ียงเบนเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมหลายรูปแบบ โดยมีทั้ง
รูปแบบที่ รัฐเป็นคนจัดทําขึ้น และรูปแบบที่เอกชนเป็นคนจัดทําขึ้น โดยแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะ
การดําเนินการที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่จะมีคําส่ังให้เด็กและเยาวชน
เข้าปฏิบัติตามรูปแบบใดนั้นก็ต้องมีการประเมินปัจจัยต่าง ๆ เช่น สาเหตุของการกระทําความผิด
ความต้องการของเด็กและเยาวชน ปัญหา ของเด็กและเยาวชน เป้าหมายในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู หรือบุคคล
ที่ต้องการให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดว่าเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดควรเข้าร่วมโปรแกรมหรือแผนแบบใด จึงเหมาะสมเพื่อให้การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนประสบความสําเร็จ โดยรูปแบบการเบี่ยงเบนคดีท่ีพบในประเทศ สหรัฐอเมริกาหลายประเภท
เช่น ศาลยุวชน (Teen Court), การทํางานบริการสังคม (Community Service), การมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community Involvement) และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restrorative Justice (RJ))

2.๓.2 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice (RJ))13

แนวความคิดในเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นทฤษฎีเก่ียวกับความยุติธรรมท่ีเน้นการจัดการให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการกระทําความผิดทางอาญา ซึ่งได้แก่ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ ชุมชน และผู้กระทํา
ความผิดได้ ร่วมมือกันในการจัดการและแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิด รวมทั้งการฟ้ืนฟู
หรือเยียวยาความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเหยื่อ โดยมองว่าอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นส่งผลโดยตรง
ต่อเหยื่อ ซึ่งเป็นปัจเจกชนมากกว่า เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐ เป็นแนวคิดงานด้านยุติธรรมที่ถือได้ว่า

13 เรื่องเดียวกัน. หน้า 16-17.
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เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ในด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมซ่ึงมีรากฐานมาจากการพัฒนาจากกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเก่าแก่

“นายสิทธิศักด์ิ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้ความหมาย
ของกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่า เป็นกระบวนการหรือโอสถทิพย์ ที่ช่วยลบเลือน สมาน และเยียวยา
บาดแผลทั้งร่างกายและทางจิตใจ ของคู่พิพาทให้ลบเลือนจางหาย เป็นเสมือนหน่ึงบาทวิถีหรือถนนท่ีทอดไปสู่
การถกัทอความสัมพันธภาพทั้งสองฝ่าย ให้ฟ้ืนกลับคืนสู่ความเปน็ปกติดังเดิมหรอืดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการคนืคุณค่า
ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจและความเป็นมนุษย์ ของผู้ เสียหาย และเป็นกระบวนการสร้างสํานึกที่ดี
สร้างความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดที่มีต่อผู้เสียหายและสังคมชุมชนให้กลับคืนมา โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้กระทําความผิดไม่กระทําความผิดซ้ําเพ่ือนําความสงบสุข สมานฉันท์ อบอุ่น ร่มเย็น กลับคืนสู่คู่กรณี
ทุกฝ่ายและสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน”

“Susan Sharp” กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวความคิดที่มีรากฐานแตกต่างจากการ

อํานวยความยุติธรรมเชิง แก้แค้นทดแทนโดยมุ่งให้ความสําคัญกับสิ่งท่ีจําเป็นต้องได้รับการเยียวยา (สําหรับ

เหยื่อ) ส่วนที่ควรปรับปรุง (สําหรับผู้กระทําผิด) และสิ่งท่ีควรเรียนรู้เม่ือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคม

(สําหรับชุมชน) แนวความคิดนี้ทําให้เหยื่อเป็นศูนย์กลาง ของการให้การนิยามเก่ียวกับอันตรายและการชดเชย

เยียวยา กล่าวคือ เหยื่อเป็นผู้กําหนดว่าอันตรายท่ีจะได้รับคืออะไร และการใช้ยาที่เหมาะสมสําหรับตน จะมี

ขนาดเท่าใด ขณะที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้กระทํา

ความผิด ให้การสนับสนุนอาชญากรรม และประกันโอกาสในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้กระทําความผิด

“นัทธี จิตสว่าง” กล่าวว่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการมองว่าอาชญากรรมก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคล ซ่ึงจะเป็นการเยียวยาความเสียหาย โดยผู้กระทําความผิดควรรับผิดชอบโดยตรง และมี

ชุมชนเข้ามา มีส่วนรับผิดชอบ

“ฐิติยา เพชรมุนี และปัทมาวดี ปัทมโรจน์” ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง ความยุติธรรม

แนวสันติ เป็นรูปแบบและกระบวนการการแก้ไขอาชญากรรมและการกระทําความผิดทั้งในระบบและนอก

ระบบ ที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการเยียวยาสิทธิ การไกล่เกล่ีย และทําให้ทุกฝ่ายเกิดความ

ม่ันใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

“อังคณา บุญสิทธิ์” ได้สรุปถึงคติธรรมทางสมานฉันท์ คือ กระบวนการท่ีคู่ความ (ผู้กระทําความผิด

และเหย่ือ) และชุมชนเป็นตัวการหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยดูว่าจะต้องทําอย่างไรกับผลที่เกิดข้ึนจาก

อาชญากรรมและ ดําเนินการต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าการลงโทษเพื่อให้เกิด

ความทุกข์ทรมาน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์14 เป็นกรอบทรรศนะและวิธีการจัดการความขัดแย้งในตัวเอง

ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการสันติสุขแก่สังคมภายหลังเกิดความขัดแย้งข้ึน โดยชี้ให้เห็นว่าสิ่งแรกสุดที่ความขัดแย้ง

14 ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล และคณะ การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูก

คุมความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤต.ิ (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2561) หน้า 39.
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ที่เกิดขึ้นทําลายลงไปคือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงมุ่งให้

ความสําคัญแก่การฟ้ืนฟูสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคมอย่างมากด้วยการจัดให้มีพ้ืนที่ร่วมกันของทุกฝ่าย

เพ่ือการนี้เป็นลําดับแรกสุด ก่อนท่ีพิจารณาความผิดตามกฎหมายท่ีรัฐกําหนดข้ึนหรือกฎระเบียบอื่น ๆ

ตามมาตามลําดับ

“จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย (2556, หน้า 196 - 97) ได้กล่าวโดยสรุปว่า ยุ ติธรรมเชิ งสมานฉันท์
เป็นทั้งปรัชญาแนวคิด และกระบวนวิธีปฏิบัติต่อความขัดแย้ง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรม
ด้วยการคํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลาง โดยกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์
จะช่วยสร้างความตระหนักต่อความขัดแย้งหรือความเสียหาย เยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกาย จิตใจ
ทรัพย์สิน และความสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างแผนความรับผิดชอบหรือข้อตกลงเชิงป้องกันที่เป็นไปได้อันนําสู่
ผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์ของสังคม”

ท้ังนี้ เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มี 3 ประการ คือ (1) เพื่อมอบการตัดสินใจ
หลักให้เป็นของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมากท่ีสุด (2) เพื่อทํากระบวนการยุติธรรม ให้เป็น
กระบวนการเยียวยามากข้ึนและพัฒนาไปสู่อุดมคติที่ต้องการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและกรอบ
ความคิดของกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น และ (3) เพื่อลดความเป็นไปได้ในการเกิดการกระทําความผิดซ้ํา
ในอนาคต

ส่วนการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องทําให้เหยื่ออาชญากรรมเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการและมีความพอใจกับผลของการดําเนินการตามกระบวนการนั้น อีกท้ังผู้กระทําผิดเข้าใจได้ว่า
การกระทําของเขามีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอย่างไรบ้างและมีความรับผิดชอบต่อการกระทํานั้น โดยผล
ที่ออกมาจากกระบวนการนั้นจะช่วยแก้ไขความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นและได้พิจารณาดูแลแก้ไขสาเหตุที่ทําให้
เกิดการกระทําผิดน้ัน (โดยมีการจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดแต่ละรายเป็นการเฉพาะ ซึ่งแต่ละแผนน้ัน
มีการจัดทําข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําความผิด)
และท้ังเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําความผิดต่างได้รับความรู้สกึว่าสิ่งท่ีเลวร้ายได้สิน้สุดลงแล้วและท้ังสองฝ่าย
ได้กลับคืนเข้าสู่ชุมชนและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

2.๓.3 แนวคิดการจําแนกผู้กระทําผิด

เนื่องจากการคุมความประพฤติเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีเป้าหมายอยู่ท่ีการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีอยู่ที่การตัดหรือลดโอกาสของการกระทําผิดซ้ํา
ให้ได้มากท่ีสุด ควบคู่กับการพัฒนาพฤตินิสัยและแก้ไขปัญหาและ/หรือตอบสนองหรือบรรเทาความต้องการ
ที่สําคัญจําเป็นและอาจมีผลผลักดันให้ เ กิดการกระทําผิดซ้ํา ข้ึนได้ เ พ่ือไม่ให้ผู้กระทําผิดเหล่านั้น
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําและพัฒนาศักยภาพในด้านพฤตินิสัยให้เป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนาตามกฎเกณฑ์
ของสังคมและกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทําผิดสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป15

นานาอารยประเทศได้มีการใช้การจําแนกประเภทผู้กระทําผิดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
โดยในระยะเริ่มแรก ประมาณปี ค.ศ.1970 การจําแนกได้ถูกนํามาใช้กับนักโทษเป็นกลุ่มแรก โดยการแยก

15 กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง

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

หน้า 5.
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นักโทษออกตามระดับของความจําเป็นในการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเข้มงวดแตกต่างกัน เพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบคุมนักโทษให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยของเรือนจําเป็นสําคัญ หลังจากนั้นระบบงานราชทัณฑ์
ของสหรัฐอเมริกาที่ประสบกับปัญหาทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูก็ได้นําการจําแนกมาใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังด้านกําลังเจ้าหน้าที่และการจัดสรรสวัสดิการและ
การพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจําแนกจึงถูกนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในแง่มุมของการแก้ไข
ฟื้นฟูมากขึ้นกว่าท่ีจะใช้เพียงเพ่ือประโยชน์การควบคุมเช่นท่ีเป็นอยู่เดิม16

ต่อมาเม่ือการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น การจําแนก
จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําเท่านั้น หากแต่
การจําแนกได้ถูกนํามาใช้บริหารจัดการกับผู้กระทําผิดท่ีได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอยู่ในชุมชนด้วยมาตรการต่าง ๆ
เช่น การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษด้วยเช่นกัน หลังจากน้ันระบบการจําแนกก็ได้ถูกนําไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดทั้งในและนอกเรือนจําอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณคดีล้นมือ (caseload) ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง และปัญหาการจัดให้ผู้กระทําผิด
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูด้วยโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเฉพาะ
ของแต่ละราย17

สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และสภาพปัญหา และความต้องการที่ใช้ใน
การจําแนกผู้กระทําผิดในระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดทั้งในระบบเรือนจําและในชุมชนในปัจจุบันน้ัน
อาศัยพื้นฐานการพัฒนามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงปัจจัยเชิงพลวัตรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของ Andrew และ Bonta ซึ่งเป็นผู้พัฒนา The Level of Service Inventory Revised ที่เรียก
ย่อ ๆ ว่า LSI-R ขึ้นใช้เป็นเครื่องมือในระบบการจําแนกของแคนาดา ซึ่งปรากฏผลการวิจัยที่ยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือนี้ในการใช้ทํานายแนวโน้มการกระทําผิดซํ้า ทั้งในกลุ่มผู้กระทําผิดทั่วไปและ
กลุ่มผู้กระทําผิดที่เป็นหญิงและยุวอาชญากร รวมทั้งนักโทษ ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ นอกจากนี้ LSI-R ยังสามารถใช้ทํานายแนวโน้มการฝ่าฝืนกฎระเบียบในเรือนจําของนักโทษ
การกระทําละเมิด การย้อนกลับเข้าถูกควบคุมตัวในเรือนจําภายในระยะเวลา 1 ปี และการฝ่าฝืนเงื่อนไข
การพักการลงโทษ ตลอดจนสามารถทํานายถึงแนวโน้มความสําเร็จของการพิจารณาปล่อยนักโทษสู่บ้านกึ่งวิถี
และการใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆ ที่ใช้เพ่ือเบี่ยงเบนผู้กระทําผิดออกจากเรือนจําได้อีกด้วย ซึง่ต่อมาภายหลัง
เมื่อ LSI-R ได้ถูกนํามาใช้ในระบบการจําแนกผู้กระทําผิดในสหราชอาณาจักร ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือ
Assessment, Case Recording/Management and Evaluation System ท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า ACE ในกลุ่ม
ผู้ถูกคุมความประพฤติ จึงทําให้สามารถพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาและความต้องการ
ท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ในสหราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะข้ึน เรียกว่า Offenders Assessment System
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า OAsys18

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้น การคุมความประพฤติมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีอยู่ท่ีการตัดหรือ
ลดโอกาสของการกระทําผิดซํ้าควบคู่กับการพัฒนาพฤตินิสัยและแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

16 เรือ่งเดียวกัน. หน้า 6.

17 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

 Home Office, Risk and Need Assessment in Probation Service : An Evaluation, London, 1988. Home Office, Offender

Assessment System : OASys User Manual V. 2, London, 2002 และ NSW Department of Corrective Services, LSI-R Training

Manual, Sydney, 2002. อ้างถึงใน สันติ ฤทธิรัตน์, แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่ือโครงการวิจัย : การพัฒนามาตรวัดและสร้างเกณฑ์อ้างอิงสําหรับการประเมินความเส่ียงและปัญหา/ความต้องการในการ
จําแนกผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติ
18 เรือ่งเดียวกัน. หน้า 6-7.
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ที่สําคัญจําเป็นที่อาจมีผลผลักดันให้เกิดการกระทําผิดซํ้า การพัฒนาระบบการวิเคราะห์จําแนกเพ่ือจัดระดับ
ความเข้มงวดในการควบคุมและสอดส่อง รวมทั้งการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทําผิด จึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการคุมความประพฤติ
และเม่ือการคุมความประพฤติผ่านไประยะหน่ึง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า แผนการคุมความประพฤติท่ีได้กําหนดไว้
ทั้งหมดน้ันมีความสมบูรณ์เหมาะสม มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในการลดการกระทําผิดซ้ํา สร้างจิตสํานึก
ในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
และไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําได้อย่างแท้จริง แผนการดําเนินงานจําเป็นต้องได้รับการทบทวนและทําการ
ประเมินซ้ํา ซึ่งในบางสํานวนอาจจําเป็นต้องปรับระดับกลุ่มและปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด19

กรมคุมประพฤติจึงได้พัฒนาระบบการจําแนกผู้กระทําผิด (Offenders Classification)
ในงานคุมประพฤติขึ้นมาใช้ โดยมีกรอบแนวคิดในการจําแนกผู้กระทําผิดตามระดับความเสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดซ้ําและสภาพปัญหาและความต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดระดับความเข้มงวดในการควบคุมและ
สอดส่อง รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้กระทําผิด ซ่ึงแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้20

ผู้กระทําผิด ปรับปรุงตัว+ไม่กระทําผิดซํ้า
= พลเมืองดี

กระบวนการจําแนกในการคุมความประพฤติเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนท้ังในด้านการกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ ถูกคุมความประพฤติ
หวนกลับไปกระทําความผิดขึ้นใหม่ และการจัดบริการหรือโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ21

กรณีการจําแนกระดับความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ในระบบงานคุมประพฤติ
มีรายละเอียดและประเด็นให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม รอบคอบ และครบถ้วน กล่าวคือ
กรมคุมประพฤติได้จัดทําแบบจําแนกสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนแบบจําแนกสําหรับเด็กหรือเยาวชน
ในปัจจุบันยังคงใช้แบบจําแนกเดิมผู้ใหญ่ โดยให้พนักงานคุมประพฤตินําข้อมูลต่างๆของเด็กหรือเยาวชน
จากรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงจากสถานพินิจ มาศึกษาและเป็นข้อมูลในการจําแนกระดับความเสี่ยงและ
แผนการแก้ไขฟื้นฟูให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ

19 เรื่องเดียวกัน. หน้า 7.

20 เรื่องเดียวกัน. หน้า 5.

21 เรือ่งเดียวกัน. หน้า 5-6.

ตัดโอกาสกระทําผิดซํ้า

(จําแนกเพ่ือควบคุมดูแลตามระดับความเสี่ยง)

แก้ไขพฤตินิสัย

(แก้ไขฟ้ืนฟูตามปัญหา/ความต้องการ)
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2.๓.4 แนวคิดและทฤษฎีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด

การแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นหัวใจสําคัญของงานคุมความประพฤติ เนื่องจากเชื่อว่า
การกระทําผิดเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัย
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล โดยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดต้องพิจารณาจาก
สาเหตุที่ทําให้เกิดการกระทําผิด และต้องแก้ไขที่สาเหตุของการกระทําผิดนั้นๆ โดยเน้นที่เข้าใจผู้กระทําผิด
เป็นรายบุคคล เพื่อหาสาเหตุของการกระทําผิดและแนวทางแก้ไข โดยการค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
การกระทําผิด ควรพิจารณาท้ังด้านพฤติกรรม (Behavior) อารมณ์ความรู้สึก (Emotion) ความคิดความเช่ือ
(Cognitive) เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์จําแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติรายใดมีสภาพปัญหา และ/หรือความต้องการในด้านใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเพ่ือติดตามสอดส่อง ควบคุม ดูแล เยียวยาแก้ไขและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย22

การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด (Rehabilitation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง
เจตคติ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโดยปกติสุข ไม่หวน
กลับไปกระทําผิดซ้ําอีก โดยพนักงานคุมประพฤติจะคอยดูแล สอดส่อง ช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ
ท้ังทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และศาสตร์สาขาอ่ืนๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน23

2.๓.4.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation Theory)24

แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดน้ันเป็นวิธีการตามแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยา
ปฏิฐานนิยมท่ีมองในเรื่องของเจตจํานงกําหนด (Determinism) กล่าวว่า การท่ีคนกระทําผิดนั้นเป็นเพราะว่า
มีปัจจัยบางอย่างท่ีไม่สามารถควบคมุได้มาเป็นตัวกดดันและบีบคัน้ให้เขาต้องหันเหไปกระทําผิดเพือ่ความอยู่รอด
ปัจจัยเหล่าน้ันอาจจะเป็นผลเน่ืองมาจากปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม
ทางสังคม มารวมตัวกัน ดังนั้นการกระทําผิดจึงเกิดมาจากหลายปัจจัยซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล
ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นพิจารณาไปที่ตัวผู้กระทําผิดเพื่อที่จะได้หาสาเหตุในการกระทําผิดอันจะนําไปสู่หนทาง
ในการสร้างเสริมและอดุช่องว่างของต้นตอ สาเหตุท่ีนําไปสูก่ารกระทําผิด

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมุ่ งหวังที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ปรับเปล่ียนแนวคิด
และทัศนคติต่างๆ ของผู้ต้องขัง ให้เป็นคนดี โดยการอาศัยการอบรม ให้ความรู้ทักษะในการทํางาน ฟื้นฟู
สภาพจิตใจด้วยการอบรมทางธรรมะ ในช่วงท่ีอยู่ในเรือนจํา วิธีการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นแนวทางในการลด
ปัญหาอันจะนําไปสู่การกระทําผิดซํ้าอีก

2.๓.4.2 รูปแบบการแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation Model)25

รูปแบบการแ ก้ ไขฟื้ นฟู (Rehabilitation Model) ห รือที่ เ รี ยก ว่ า Medical Model
คือ รูปแบบการเยียวยา ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยมีมุมมองต่อผู้กระทําผิด
ว่าเป็น “ผู้ป่วย (patient)” จําเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาด้วยการแก้ไขเป็นหลัก มิใช่อาชญากร

22 ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล และคณะ การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูก

คุมความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤต.ิ (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2561) หน้า 37-38.

23 เรือ่งเดียวกัน. หน้า 38.

24 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

25 เรือ่งเดียวกัน. หน้า 39.
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ซึ่งสามารถแก้ไขหรือกลับใจเป็นคนที่มีคุณภาพ เคารพกฎหมาย ตามแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยา
ปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology) ดังนั้น การจัดการกับปัญหาอาชญากรรมต้องพิจารณา
แก้ปัญหาท่ีต้นตอของสาเหตุ และให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ เช่น การฝึกอาชีพ การศึกษา การให้คําปรึกษา
การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การใช้บ้านก่ึงวิถี หรือการปฏบิัติโดยใช้ชุมชน เป็นต้น

2.๓.5 แนวคิดการจัดการรายกรณี (Case Management)

การนําวิ ธีการจัดการรายกรณี (Case Management) มาใช้ เริ่ มมาจากหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการทํางานในโครงการดูแลสุขภาพทั้งในครอบครัวและชุมชน (In-home and

community-based services) ต่อมาได้มี การขยายงานและเกิดบทบาทผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)

ข้ึนในหน่วยงานบริการสังคมหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะงานที่ทํากับเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเด็กและ

เยาวชนหลาย ๆ กลุ่ม เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็ก เป็นต้น เนื่องจากงานเด็กและเยาวชนเป็นลักษณะ

งานท่ีละเอียดอ่อน อยู่ในกลุ่มเปราะบาง มีความยุ่งยาก ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ

และใช้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่างเข้าใจปัญหา จึงต้องมีความสามารถในการประสานกับหลาย

หน่วยงาน หลายสาขาวิชาชีพ เพื่อเชื่อมโยงระบบงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในลักษณะบูรณาการทีมงาน

สหวิชาชีพในการร่วมกันพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์สภาวะเด็กและเยาวชน ครอบครัว และวางแผนแก้ไข

ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง

กระบวนการดําเนินงานของผู้จัดการรายกรณี ในงานด้านการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สามารถ

วางออกเป็นกระบวนการทํางานได้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้26

๑) การรับทราบสถานการณ์ปัญหาเด็ก (Intake) คือ การสอบถามสืบค้นหรือแสวงหา

ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในระดับหนึ่งก่อนเพื่อให้มีข้อมูลพ้ืนฐานในการประมวล วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนกับ

ทีมงานสหวิชาชีพในข้ันต่อไป

๒) การคัดกรองและส่งต่อ (Pre-Screening & Referral) คือ การคัดกรองสถานการณ์

ปัญหาในเบื้องต้น ว่ามีความรุนแรงเกินกว่ากําลังของหน่วยงานท่ีจะรับมือได้หรือไม่ เช่น พบว่าเด็กได้รับ

การกระทํารุนแรง และมีความบอบช้ํามากท้ังกาย จิตใจ เด็กต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนจากวิชาชีพเฉพาะทาง

เช่น จิตแพทย์เพื่อให้การบําบัดรักษา ดังนั้นกระบวนการส่งต่อในกรณีพบความร้ายแรงของปัญหา

จึงมีความสําคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม

ทันต่อความต้องการ

๓) การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว (Assessment) คือ การประเมินปัญหาความ

ต้องการของเด็กและเยาวชนในระยะแรก ประเมินภาวะสุขภาพกาย จิตใจ สภาวะอารมณ์ พัฒนาการ

ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการทําบทบาทหน้าที่ตามวัย ความพร้อมทางสติปัญญา ความพร้อม

ทางอารมณ์ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัว มาตรฐานการเลี้ยงดู ปัจจัยเส่ียงที่เด็ก

26 อภิญญา เวชยชัย. การจัดการรายกรณใีนการปฏิบัติงานคุมครองเด็ก. (กรุงเทพฯ: สภานักสงคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย, 2562) หน้า 19-22.
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หรือเยาวชนได้รับหรืออาจได้รับอีกในอนาคต รวมถึงการประเมินความรู้ ความเข้าใจของครอบครัวในการดูแล

เด็กหรือเยาวชน ความสนใจของครอบครัว ผู้ปกครอง ในการร่วมมือสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาเด็กหรือเยาวชน

๔) การจัดทําแผนการบริการ (Care Planning) คือ กระบวนการจัดทําแผนการบริการ

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการประเมินสภาวะ เมื่อประเมินสภาวะท้ัง 2 ด้าน คือ ด้านท่ีเป็นความเข้มแข็ง

และด้านที่เป็นข้ออ่อนของเด็กหรือเยาวชน โดยทั่วไปผู้จัดการรายกรณีจะทําหน้าที่ประสานกับเด็กหรือ

เยาวชนและครอบครัว เพ่ือสอบถามความต้องการและทางเลือกที่เด็ก เยาวชนและครอบครัวสนใจ

เป็นลักษณะการวางแผนรายบุคคล (Individual Plan)

๕) การดําเนินการตามแผน (Implementation) คือ ผู้จัดการรายกรณี ทําหน้าที่ในการ

ติดต่อประสานให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว เข้าถึงการบริการต่างๆและร่วมให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา และเสริมสร้างความมั่นใจและส่งเสริมพลังให้แก่เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว ให้มีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามแผน

๖) การกํากับ ติดตาม (Monitoring) คือ การติดตามดูผลการดําเนินงานตามแผน ท้ังใน

ด้านที่ก้าวหน้าและด้านท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน การกํากับ ติดตาม ให้เด็กหรือเยาวชนได้รับบริการตาม

แผน ในเวลาที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องติดตามหน่วยงานท่ีให้บริการด้วยว่าผลของการบริการ

เป็นอย่างไร มีปัญหาใด และมีแนวทางแก้ปัญหานั้นร่วมกันอย่างไร ขณะท่ีกํากับติดตาม ผู้จัดการรายกรณี

ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของแผน และต้องมีการประเมินสภาวะซ้ําใหม่เมื่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไป

หรือผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปทางบวกหรือลบเพียงไรและการประเมินสภาวะซ้ํา ควรดําเนินการร่วมกัน

เด็ก เยาวชน ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าและความก้าวหน้าท่ีเปลี่ยนไป

๗) การทบทวนและประเมินสภาวะซํํา (Reassessment) คือ กระบวนการที่เป็นผลจาก

การกํากับ ติดตาม เนื่องจากอาจมีสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนปแลงไปของตัวเด็ก เยาวชน ครอบครัว สภาพแวดล้อม

หรือแม้แต่การดําเนินงานของทีมสหวิชาชีพเอง เพื่อประเมินว่าแผนท่ีจัดให้ตรงกับความต้องการท่ีเปลี่ยนไป

ของเด็ก เยาวชน ครอบครัว หรือไม่ รวมทั้งตัดสินใจว่าจําเป็นจะต้องให้บริการตามแผนต่อ หรือเปลี่ยนแผน

บริการ หรือหยุดการให้บริการ การทบทวนและประเมินสภาวะซ้ําใหม่อีกคร้ังจะช่วยให้สามารถปรับและ

ทบทวนแผนดําเนินการหรือแผนรายบุคคลไปพร้อมกันด้วย ท้ังนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและบทบาทความช่วยเหลือ หรือกําหนดเป้าหมายใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนที่มี

การปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย

๘) การยุติการบริการ (Disengagement) คือ กระบวนการดําเนินการเป็นไปตามแผน

จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อเด็กหรือเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเอง ดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย

และเป็นปกติสุข หรืออาจหมายถึงการยุติการให้บริการ อันเนื่องจากเด็กหรือเยาวชน ขาดการติดต่อ

หรือออกจากแผน หรือได้มีการส่งต่อเด็กหรือเยาวชน ไปอยู่ในระบบความคุ้มครองใหม่แล้ว
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๒.๔ ประเภทและเง่ือนไขของการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน

การคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
การคุมความประพฤติก่อนและภายหลังศาลมีคําพิพากษา

2.๔.1 การคุมความประพฤติก่อนศาลมีคําพิพากษา เป็นการส่ังใช้การคุมความประพฤติเด็กหรือ

เยาวชนตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรจะมีคําพิพากษา หรือบิดา

มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยู่ด้วยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้ว ศาลอาจมีคําสั่งให้

ปล่อยตัวจําเลยช่ัวคราวแล้วมอบตัวจําเลยนั้นให้บุคคลดังกล่าว โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกัน

และหลักประกันด้วยก็ได้ โดยกําหนดเง่ือนไข เช่น ให้จําเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้า

พนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การด้านเด็ก เข้ารับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูรับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วม

กิจกรรมบําบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกินกว่า จําเลยน้ันมีอายุครบย่ีสิบสี่ปีบริบูรณ์ ในการนี้ศาลมีอํานาจสั่งให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง

หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยู่ด้วยเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับคําปรึกษาแนะนําด้วยก็ได้27

ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปัญหา

การจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจําเลยให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล

ซ่ึงจําเลยอาศัยอยู่ด้วย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา28

เงื่อนไขการคุมความประพฤติกําหนดไว้ในข้อ ๙ ของข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งศาลอาจกําหนดเง่ือนไข

ในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาของเด็กหรือเยาวชนด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี2้9

(๑) ให้เด็กหรือเยาวชนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายหรือองค์การด้านเด็ก เข้ารับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วมกิจกรรมบําบัด เข้ารับการศึกษาหรือฝึก

อาชีพหรือวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนเข้ารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหน้าท่ี

พลเมือง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

(๒) ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยเพ่ือคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน เช่น ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชน

เข้าไปในสถานท่ีหรือท้องท่ีใดอันอาจชักนําให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิด ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย

ในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็ก

หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจชักนําไปสู่การกระทําผิด

27 มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

28 มาตรา ๑๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

29 ข้อ ๙ ของข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๓) เง่ือนไขอ่ืนที่จําเป็นแก่การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน

ท้ังนี้ ให้ศาลกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็ก

หรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

อนึ่ง มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา (หลังฟ้องคดี) เม่ือมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือ
เยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินยี่สิบปี ไม่ว่าจะมี
โทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก
มาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือ
เยาวชนสํานึกในการกระทําและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์
แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และ
ผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร หากนําวิธีจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ให้ศาลมีคําส่ังให้ผู้อํานวยการ
สถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือ
เยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติแล้วเสนอต่อศาล
เพ่ือพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่ที่ศาลมีคําสั่ง หากศาลเห็นชอบด้วยการแผนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
ให้ดําเนินการตามน้ัน และให้มีคําส่ังจําหน่ายคดีไว้ช่ัวคราว หากศาลไม่เห็นชอบให้ดําเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป

ดังนั้น ศาลอาจมีคําส่ังให้พนักงานคุมประพฤติจัดให้มีการดําเนินการเพื่อจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓

2.๔.2 การคุมความประพฤติหลังศาลมีคําพิพากษา เป็นการส่ังใช้การคุมความประพฤติเด็กหรือ
เยาวชนภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้ว ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๒ (๒)
และมาตรา ๑๔๓ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ สามารถแบ่งได้เป็น
๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีที่ศาลพิพากษาปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป ถ้าศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรม
ท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานท่ีอันอาจชักนําให้กระทําผิดและเพ่ือคุ้มครอง
สวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลจะว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือองค์การที่รับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนก็ได้ ถ้าจะกําหนดเงื่อนไข
เก่ียวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วย ก็ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ
ข้อเดียวหรือหลายข้อไว้ในคําพิพากษาเท่าท่ีจําเป็นตามมาตรา ๑๓๘

กรณีท่ี ๒ กรณีศาลส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไว้หรือสถานท่ี
อื่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และศาลเห็นสมควรถ้าศาลได้กําหนดระยะเวลาขั้นต่ําและข้ันสูงไว้ ศาลจะปล่อย
ตัวเด็กหรือเยาวชนไปในระหว่างระยะเวลาขั้นตํ่าและขั้นสูงนั้นก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศาลอาจกําหนดเง่ือนไขคุม
ความประพฤติตามาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๓ หรือในกรณีท่ีจะมีการปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงได้รับการ
ฝึกอบรมในสถานท่ีที่กําหนดไว้ครบตามตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดหรือตามท่ีศาลมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามมาตรา ๑๓๗ ถ้ามีเหตุสมควรกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนก่อน
ปล่อยตัวไป เมื่อศาลเห็นเองหรือผู้อํานวยการสถานพินิจหรือผู้ปกครองสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรม
ร้องขอ
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กรณีที่ ๓ กรณีศาลพิพากษาปรับ ศาลอาจใช้ดุลพินิจเปล่ียนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ
โดยจะกําหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อตามมาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๓๙ ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา
๑๔๒ (๒)

ทั้งนี้ จากกรณีที่ ๑ - ๓ ศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อ
ตามมาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๓๙ ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใด อันอาจชักนําให้เด็กหรือเยาวชนนั้น
กระทําผิด

(๒) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานท่ีที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น
หรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

(๓) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักนําไปสู่การกระทําผิด
(๔) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติตนอันอาจนําไปสู่การกระทําผิด
(๕) ให้เด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นครั้งคราว
(๖) ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมรับคําปรึกษาแนะนํา รับการรักษา แก้ไขบําบัด

ฟื้นฟู ประกอบสัมมาชีพ หรือให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และหน้าท่ีของพลเมือง
(๗) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือ

องคืการท่ีรับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น กระทําหรือห้ามมิให้กระทําการใด ๆ เด่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กหรือ
เยาวชนตามท่ีศาลกําหนด

(๘) กําหนดเง่ือนไขอื่นใด เพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน
ในการกําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้ศาลกําหนดระยะเวลาท่ีจะให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขนั้นด้วย เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์
เง่ือนไขตามท่ีศาลได้กําหนดนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏจากรายงานของ

พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่จะสอดส่องและทํารายงานเสนอต่อ
ศาลว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวแก่การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เปล่ี
ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อก็ได้ หรือจะกําหนด
เง่ือนไขอ่ืนเพิ่มเติมก็ได้

นอกจากน้ี ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ข้อเดียวหรือหลายข้อ
ตามควรแก่กรณีได้ ประกอบมาตรา ๗๔ (๓) และมาตรา ๗๕ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ เป็นความผิด เด็กน้ัน
ไม่ต้องรับโทษ ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน ตามมาตรา ๗๔ (๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัย
อยู่ตาม (๒) ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กน้ันเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖
ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น

คําสั่งของศาลดังกล่าวใน (๓) น้ัน ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไว้ ความปรากฏแก่ศาล
โดยศาลรู้เอง หรือตามคําเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็ก
เพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับคําสั่งน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมี
อํานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งนั้น หรือมีคําสั่งใหม่ตามอํานาจในมาตรานี้

(๒) กรณีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปี กระทําการอันกฎหมาย บัญญัติเป็นความผิด ให้ศาล
พิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นท้ังปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควร วินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษ
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ผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา ๗๔ หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควร
พิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ (๑) หรือ (๒) ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖
ข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ประกอบมาตรา ๗๔ (๓) และมาตรา ๗๕ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม
แนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

(๒) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานอง

เดียวกันอีก
(๔) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ

เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
(๖) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ จะใช้

อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์หรอือุปกรณ์อืน่ใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางดว้ยก็ได้
(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทํา

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน
(๘) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมหรือชดใช้

ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว
(๙) ให้ทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิด

ภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
(๑๐) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟูหรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิด

กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร
เงื่อนไขตามที่ศาลได้กําหนดตามความในวรรคสองน้ัน ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคําขอของ

ผู้กระทําความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์ที่เก่ียวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระทําความผิดได้ เปลี่ยนแปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควร
ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึงข้อใดเสียก็ได้ หรือจะ กําหนดเง่ือนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสอง
ท่ีศาลยังมิได้กําหนดไว้เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการ กระทําผิดทัณฑ์บนให้นําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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๒.๕ แนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนของกรมคุมประพฤติ30

๑) มุ่งเน้นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามอนุสนธิสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก โดยรัฐภาคียอมรับ
สิทธิของเด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหา ต้ังข้อหาหรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าของเด็ก มาตรฐานขั้น ตํ่า
ของสหประชาชาติว่าด้วยการ บริหารงานยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง) แนวทางของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ ป้องกันการกระทําผิดของเยาวชน (แนวทางริยาร์ด) ดังน้ัน วิธีการที่จะใช้
กับเด็กและเยาวชนจะต้องดําเนินการเพ่ือให้ประโยชน์ตกอยู่กับตัวเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ ด้วยการให้เด็ก
และเยาวชนมีโอกาสปรับพฤติกรรม โดยอยู่กับครอบครัวและชุมชน

๒) ตอบสนองต่อความจําเป็นและความต้องการของเด็กและเยาวชนแต่ละราย โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างกัน ของเด็กและเยาวชน ประเภทและระดับความรุนแรงของ ปัญหาซึ่งจะต้องใช้เคร่ืองมือหรือ
โปรแกรมใหมี้ความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม จําเป็นและสอดคล้องต่อสถานการณ์

๓) ส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนให้ครบในแต่ละด้าน ทั้งด้านพฤติกรรม ด้านสติปัญญาและ
คุณธรรม ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านทัศนคติ ดังนั้น โปรแกรมท่ีจะใช้ในการฟื้นฟูจะครอบคลุม ในเร่ือง
ดังกล่าวเป็นหลัก โดยมีรูปแบบของโปรแกรมหรือกิจกรรมที่จะใช้ ได้แก่ การบําบัดแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม
การฝึกทักษะทางสังคมด้านต่าง ๆ การฝกึอบรมหรือให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว โปรแกรมการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ละครบําบัด การสงเคราะห์ให้การศึกษา การจัดหางาน การรักษา พยาบาล หรือ
การสงเคราะห์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น

๔) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน การปฏิบัติงานกับเด็ก
และเยาวชน ที่จะต้องมีการส่งต่อจําเป็นต้องมีเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม เช่น กรณีการส่งตัวเด็กและ เยาวชนเข้ารับการบําบัดปัญหา
ทางอารมณ์กับจิตแพทย์ ท่ีมีความเชี่ยวชาญที่เป็นเครือข่าย การส่งตัวเด็กที่ไม่มี ผู้อุปการะดูแล หรือถูกทําร้าย
จากบุคคลในครอบครัว ไปยังมูลนิธิหรือองค์กรท่ีตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือดูแลเด็ก เป็นต้น

๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ในสภาพที่พร้อมจะช่วยเหลือ
และปกป้องคุ้มครอง ดูแลเด็กไม่ให้หวนกลับไปกระทําผิดซํ้า โดยอยู่ในรูปแบบ ของการให้คําแนะนําปรึกษา
ปัญหาครอบครัว การปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การจัดกิจกรรม
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับบุคคลในครอบครัว

30 กลุ่มงานเด็กและเยาวชน สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน. (กรุงเทพฯ:

กรมคุมประพฤติ, 2558)
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๒.6 กลไกและเทคนิคสําคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ในการดําเนินงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ

ข้ันแรกพนักงานคุมประพฤติต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีดี เพราะเป็นการสร้างความประทับใจในเชิงบวกตั้งแต่

แรกพบและตลอดระยะเวลาการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับรู้ถึงความเป็นมิตร

ไว้วางใจในตัวพนักงานคุมประพฤติ และให้ความร่วมมือต่อการการคุมความประพฤติด้วยดี ซ่ึงมีกลไกและ

เทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ

๒.6.๑ 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

ได้รับการควบคุมดูแลที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าผู้ท่ีความเสี่ยงในระดับท่ีต่ํากว่า31

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

ท่ีเหลืออยู่32

31 ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล และคณะ. การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุม

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

32 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 เป็นต้น33

ลักษณะท่ี 2 การควบคุมทางสังคมผ่านอํานาจหน้าที่ในการติดตามสอดส่องและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้กระทําความผิด เพื่อประเมินและควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทําความผิด

ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลในการป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดกระทําผิดกฎหมายซ้ํา และหาก

ปรากฏว่าผู้กระทําความผิดประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือมี

พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางร้าย พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้อํานาจหน้าที่ในการควบคุมทางสังคม

กับผู้กระทําความผิดด้วยการว่ากล่าวตักเตือนหรืออาจใช้อํานาจในการลงโทษได้สูงสุดหรือการรายงานต่อศาล

หรือผู้มีอํานาจสั่งคุมความประพฤติเพื่อให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการคุมความประพฤต3ิ4

2) การควบคุมพฤติกรรมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคม

การควบคุมทางสังคมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคม คือ การแก้ไขฟื้นฟูบําบัด

ผู้ กระทําความผิด ท่ี ไ ม่ ใช่อาชญากร โดยนิสัย ให้ เกิดการปรับ เปลี่ ยนและเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ

และพฤติกรรมให้อยู่ในบรรทัดฐานของสังคม โดยพนักงานคุมประพฤติจะคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือ

ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้หลักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด

ควบคู่กันไป35

นอกจากนี้ การควบคุมทางสังคมด้วยกระบวนการควบคุมทางสังคมด้านจิตวิทยาสังคมยัง หมายถึง

การปฏิบัติงานผ่านทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทําความผิด

ด้วยกลไกทางจิตวิทยาของการให้การเสริมแรง (reinforcement) และการลงโทษ (punishment) ด้วยรูปแบบต่าง ๆ

ในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้กระทําความผิด ทั้งท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรง

ในการรายงานตัวและปฏิสัมพันธ์โดยอ้อมผ่านกิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือกํากับควบคุมให้

ผู้กระทําความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดกระทําผิดซํ้า

33 เรื่องเดียวกัน. หน้า 42.

34 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

35 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่

พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา

การควบคุมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมประพฤติ ต้องเริ่มจากการพัฒนา

ระบบ/กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด/แนวทางการทํางาน

โดยให้ความสําคัญกับหลักการ 4 อย่าง ได้แก่36

(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

36 เรื่องเดียวกัน. หน้า 43-44.
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ปรารถนา และอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาหรืออาจนําไปสู่

การกระทําท่ีผิดกฎหมายได้ในอนาคตควบคู่กันไป37

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 เป็นต้น38

ในทํานองเดียวกันพนักงานคุมประพฤติสามารถเลือกใช้ “การลงโทษ” สําหรับพฤติกรรมที่ไม่พึง

ปรารถนาของผู้กระทําความผิด เพื่อให้พฤติกรรมเหล่านั้นลดลงหรือหมดไปได้โดยใช้การลงโทษทางบวก

ด้วยการว่ากล่าว ตักเตือน ตําหนิ รวมท้ังการแสดงปฏิสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดในทางท่ีเคร่งครัดจริงจัง

หรือติดตามตรวจสอบพฤติการณ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน เมื่อผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ปรารถนา ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความ

ประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การลงโทษทางลบด้วยการลดสิทธิประโยชน์ลดความ

สะดวกสบายด้วยการเพิ่มความเคร่งครัด เพิ่มความเข้มงวด รวมไปถึงการให้ลงโทษมากข้ึนถึงข้ัน

การขอเพ่ิมเติมเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือมากสุดด้วยการเสนอขอยกเลิกเพิกถอนการคุมความประพฤติ

เน่ืองจากผู้กระทําความผิดมีพฤติกรรมท่ีเสียหายร้ายแรงจนไม่อาจแก้ไขฟื้นฟูด้วยวิธีการคุมความประพฤติ

ให้ได้ผลดีได้อีกต่อไป เป็นต้น39

อย่างไรก็ตาม การให้การเสริมแรงและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมให้ได้ผล

อย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ผู้กระทําความผิดประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือ

มีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่พึงปรารถนา จนกระทั่งมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะนําไปสู่

การกระทําผิดซํ้าข้ึนใหม่นั้น จําเป็นต้องมีการดําเนินการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นแบบแผนเดียวกัน

โดยต้องกําหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดที่ชัดเจน เพื่อบ่งชี้ให้ได้ว่า

37 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.

38 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

39 เรื่องเดียวกัน. หน้า 44.
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พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาควรได้รับการส่งเสริมให้มีเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรม

ที่ไม่พึงปรารถนาต้องควบคุมดูแลและปรับเปลี่ยนให้ลดน้อยลงหรือหมดไปนอกจากน้ีการให้การเสริมแรงและ

การลงโทษใด ๆ ก็ตาม ยังจําเป็นต้องมีการดําเนินการเสริมแรงและ/หรือลงโทษทันทีที่ผู้กระทําความผิด

มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่พึงปรารถนานั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องเร็วท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ทางสังคมจากการเช่ือมโยงกันระหว่างพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดกับการเสริมแรงหรือลงโทษของ

พนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังต้องมีลักษณะของความต่อเนื่องและความคงเส้นคงวา เพ่ือให้การควบคุม

ทางสังคมด้วยกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์นี้มีระดับความเข้มข้นเพียงพอที่จะมีผลอย่างแท้จริงในทาง

เสริมการควบคุมทางสังคมด้วยข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีเป็นการควบคุมหลักดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น40

๒.6.2 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

ของผู้กระทําผิดแต่ละรายนั้น41

1) ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม

กระบวนการสนับสนุนทางสังคมโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

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

“ผู้ให้” เป็นผู้กระทําอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสารวัตถุสิ่งของหรือให้ความ

สนับสนุนทางด้านจิตใจด้วยวิธีการใดก็ตาม ที่มีผลให้ “ผู้รับ” ปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทาง

40 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45.

41 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 ทําให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีค่าเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม42

2) องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม

การสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกได้ตามประเภทของพฤติกรรมในการให้การสนับสนุนทางสังคม

เป็น ๔ ประเภท ได้แก่43

(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 ได้แก่44

• 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

42 เรื่องเดียวกัน. หน้า 45.

43 เรื่องเดียวกัน. หน้า 46.

44 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 ของพนักงานคุมประพฤติ45

การให้สนับสนุนทางสังคมสําหรับผู้กระทําความผิดแต่ละราย จึงมีความแตกต่างหลากหลายกันไป

ทั้งในมิติของประเภทของการให้การสนับสนุนและระดับของการให้การสนับสนุน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะ

ในรายละเอียดของสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทําความผิดแต่ละรายนั้น โดยที่สภาพปัญหาและ

ความต้องการของผู้กระทําความผิดอาจแยกออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้ท่ีขาดแคลนปัจจัยจําเป็น

(๒) กลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติหรือเบ่ียงเบนจากปกติ และ (๓) กลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์แต่ละกลุ่ม

ของผู้ท่ีมีสภาพปัญหา/ความต้องการดังกล่าว ย่อมจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคม หรือการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากพนักงานคุมประพฤติ ซ่ึงแนวทางในการให้การสนับสนุนทางสังคมแต่ละประเภทสําหรับ

ผู้กระทําความผิดแต่ละกลุ่มข้างต้น มีดังนี้46

• 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

45 เรื่องเดียวกัน. หน้า 47.

46 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 น้ัน
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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 เป็นสําคัญ47

47 เรื่องเดียวกัน. หน้า 48-49.
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แผนภาพกรอบแนวคิดการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยใน
กระบวนการคุมความประพฤต4ิ8

48 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
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๒.6.๓ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ

พนักงานคุมประพฤติสามารถใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพันธภาพได้ดังนี้49

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

๒.6.๔ 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

49 กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง

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

ประพฤติ, 2551) หน้า 18-19.



- ๔๐ -

สาระสําคัญของการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้การสนทนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักสําคัญ ได้แก่50

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)
จึงเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานคุมประพฤติ51

การให้คําแนะนําแบบส้ัน (Brief Advice : BA)

หมายถึง การให้คําแนะนําแบบสั้นเป็นการสนทนาที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพไปควบคู่กับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในปัญหาท่ีถูกมองข้าม จนทําให้ผู้ที่ได้รับคําปรึกษาเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในการสนทนาแบบนี้มีทักษะสําคัญ ได้แก่ การใช้คําถามเพ่ือสํารวจปัญหาและมองหาจุดดีของผู้กระทําผิด
การแสดงความช่ืนชมต่อด้านบวกของผู้กระทําผิดจะเป็นส่วนสําคัญที่นําไปสู่การรับฟังคําแนะนําต่าง ๆ
แล้วนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือตนเอง52

การให้คําปรึกษาแบบส้ัน (Brief Intervention : BI)

หมายถึง การให้คําปรึกษาแบบสั้นเป็นการสนทนาที่ใช้เวลานานข้ึน ประกอบไปด้วยส่วนที่คล้ายกับ
การให้คําแนะนําแบบส้ันและเพ่ิมเติมด้วยการวางแผนท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจไม่มากแต่ก็เป็นขั้นตอนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป53

การให้คําปรึกษาแก่ผู้กระทําผิดสามารถทําได้เป็นระยะ ๆ และติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี
พนักงานคุมประพฤติสามารถให้การสนทนาเสริมสร้างแรงจูงใจนี้สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในตัวผู้กระทําผิด โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การเลิกพฤติกรรมกระทําผิด แล้วหันมาเป็นคนดีของครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ54

50 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

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

51 กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Motivation Couseling) สําหรบัพนักงานคุมประพฤติในการใหคํ้าปรึกษาแก้ไขและฟื้นฟผูู้กระทําผิด. (กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต, 2555) หน้า 31.

52 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.

53 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

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

54 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.



- ๔๑ -

กระบวนการให้คําปรึกษา เริม่ต้นจากการสร้างสัมพนัธภาพและดําเนินไปจนจบการสนทนา ซ่ึงแบง่ได้เป็น

5 กระบวนการ คือ55

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

พฤติกรรมตนเองในท่ีสุด56

หลักการประเมินโดยใช้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเป็นไปตามหลกัทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ซ่ึงแบง่เป็น 6 ข้ันดังนี้57

ขั้นท่ี 1 มองไม่เห็นปัญหา (Pre Contemplation) ผู้กระทําผิดคิดว่าการกระทําของเขาไม่ใช่ปัญหา

คนท่ีดื่มแล้วขับ อาจมองว่าปัญหาเกิดจากการต้ังด่านของตํารวจ ไม่ได้เกิดจากการด่ืมสุราของเขา ผู้เสพยาบ้า

อาจมองว่าเขาเสพเพียงเล็กน้อยไม่น่ามีอันตราย

55 กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Motivation Couseling) สําหรบัพนักงานคุมประพฤติในการใหคํ้าปรึกษาแก้ไขและฟื้นฟผูู้กระทําผิด. (กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต, 2555) หน้า 32-33.

56 กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ. คู่มือการสนทนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยน

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

57 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

ป้องกันการกลับมามีพฤติกรรมกระทําผิดซํ้าอีกในอนาคต58

หลักสําคัญท่ีพนักงานคุมประพฤติควรนํามาใช้ในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู ได้แก่59

1. การตัดสินใจด้วยตนเอง (Autonomy) คือ ความพยายามท่ีจะทําให้แผนการเปลี่ยนแปลง

มาจากผู้กระทําผิดเอง

2. ความเช่ือมั่นว่าทําได้ (Competence) เช่น ความพยายามที่จะสนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่ผู้กระทําผิด

ท่ีเคยทําได้

3. สัมพันธภาพ (Affirmation) มีความสําคัญอย่างย่ิงโดยเฉพาะสัมพันธภาพกับผู้ที่มีความหมาย

กับผู้กระทําผิดซ่ึงอาจจะเป็น พ่อ แม่ ลูกหรือแฟน สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุน

การเปล่ียนแปลงของผู้กระทําผิดได้

58 เรื่องเดียวกัน. หน้า 15.

59 เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
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๒.6.๕ เทคนิคการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล สามารถนําเทคนิกการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ดังนี้60

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

60 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

2.7 กิจกรรมท่ีใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

2.7.1 วัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

๑) เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้เป็นไปในทางที่

พึงปรารถนา

๒) เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

คุณภาพชีวิต

๓) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก

2.7.๒ กิจกรรม/โปรแกรมท่ีใช้ในการแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ

พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ด้วยกระบวนการ/วิธีการอย่างใด

อย่างหน่ึง ที่เรียกว่า โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู หรือกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้กระทํา

ผิดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะของการมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เคารพ กฏระเบียบของสังคม ไม่กระทํา

ผิดกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยพนักงานคุม

ประพฤติควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย ได้เข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย

ด้วยกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการและเหมาะสม

ของผู้ถูกคุมความประพฤติโดยกิจกรรมดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

๑) การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือปรับเปล่ียนความคิดที่ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่มุ่งป้องกัน

การกระทําผิดซํ้า ลดพฤติกรรมเส่ียง/มีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา มีทักษะชีวิตที่จําเป็นและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ครอบครัวและผู้อื่น กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการแก้ไขฟื้นฟูนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรม ดังนี้

1.1) โปรแกรมพื้นฐาน เป็นโปรแกรมท่ีกําหนดให้ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

ทุกคน ต้องเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟู ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 4 แผน ได้แก่

- การรู้จักตนเองและผู้อื่น
- การเหน็คุณค่าตนเอง
- การตั้งเป้าหมาย
- สัมพันธภาพในครอบครัว
๑.๒) โปรแกรมเฉพาะด้าน เป็นโปรแกรมเฉพาะสําหรับเลือกให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความจําเป็นของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านนั้นๆ ประกอบด้วยแผนจัด
กิจกรรม 6 แผน ได้แก่
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- ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
- การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
- ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- ทักษะการสื่อสาร/การปฏิเสธ
- การสร้างสัมพันธภาพ
- การแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

๒) การให้คําปรึกษาครอบครัว เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในปัจจุบันนี้
ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัว เช่น ลูกเกเร ติดสารเสพติด
ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ทั้งที่การเรียนเป็นหน้าที่ของลูก การมีลูกตั้งแต่อยู่ ในวัยรุ่นทําให้ขาดวุฒิภาวะของความ
เป็นพ่อแม่ พ่อแม่ท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มุ่งทํางานหารายได้เลี้ยงดู ครอบครัว ทําให้ไม่มีเวลาในการ
อบรมดูแลลูก ปล่อยปละละเลย หรือมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งผลกระทบและเป็น
ปัจจัยเส่ียงให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและกระทําผิดได้ในท่ีสุด เป้าหมายของการให้คําปรึกษา
ครอบครัวนั้น จึงไม่ได้มุ่งท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เฉพาะ เด็กหรือเยาวชนท่ีถูกระบุว่ามีปัญหา แต่จะ
ช่วยให้ท้ังครอบครัวทําหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเม่ือ มีการช่วยเหลือให้บุคคล
ในครอบครัวเด็กและเยาวชน เปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การแก้ไขความ
ขัดแย้ง การแก้ไขปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นต้น การให้คําปรึกษาครอบครัวจึงเป็นการช่วยให้เด็ก
เยาวชนและครอบครัว ได้เข้าใจ รับรู้ร่วมกัน ปรับตัวกับปัญหา และความเครียดได้ โดยการช่วยให้ปรับมุมมอง
ต่อปัญหาใหม่ ช่วยให้ครอบครัวปฏิบัติหน้าท่ีอย่างยืดหยุ่นมากข้ึน มีกฎ มีโครงสร้าง และระบบความสัมพันธ์
ท่ีเหมาะสมกว่าเดิม ดังนั้น การนําครอบครัวมาร่วมในการให้คําปรึกษา จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งที่สมาชิก
ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาร่วมกัน

แผนการจัดกิจกรรมครอบครัวมีดังนี้
- การให้ความรู้ครอบครัว
- การให้คําปรึกษาครอบครัวแบบกลุ่ม/รายครอบครัว
- การให้คําปรึกษาครอบครัวเชิงลึก
- ครอบครัวบําบัด

3) การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็ก
หรือเยาวชนได้รับการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) ด้วยการใช้เทคนิคการให้คําปรึกษาต่าง ๆ
ประกอบกัน เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาที่มีสาเหตุมาจากลักษณะทางจิตใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติ
โดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวและตัดสินใจหรือเผชิญหน้าต่อสภาพปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีพนักงานคุมประพฤติ
หรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะในการใช้เทคนิคดังกล่าวมาโดยเฉพาะเป็นผู้ดําเนินการ

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารถจัดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การให้การปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบรายบุคคล สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเฉพาะราย และ (2) การให้การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท่ีมีสภาพ
ปัญหาใกล้เคียงกันและสามารถใช้เทคนิควิธีในการให้การปรึกษาร่วมกันได้ในคราวเดียวพร้อม ๆ กัน
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๔) กิจกรรมการอบรมธรรมะ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
สมควรได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมคําสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ให้ได้รับการสั่งสอนอบรมด้วย
หลักธรรมทางศาสนา โดยจะจัดให้มีการบรรยายหลักธรรมะหรือฝึกปฏิบัติธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็น
กลุ่ม ๆ จํานวนหนึ่งตามท่ีได้กําหนดนัดหมายไว้ ครั้งละ 1 - 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มักจะจัดขึ้นที่วัดหรือศาสน
สถาน สําหรับหลักธรรมะท่ีจะกําหนดขึ้นเป็นหัวข้อในการบรรยายแต่ละครั้ง จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและบริบท ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามจะครอบคลุมสาระสําคัญของหลักธรรมะท่ีจะช่วยให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันในแบบของผู้ครองเรือนได้ ทั้งน้ี โดยที่
สํานักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้กําหนดหัวข้อและพิจารณานิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญผู้นําทางศาสนาต่าง ๆ มาให้
การอบรมธรรมะตามแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูท่ีกําหนดไว้

5) กิจกรรมค่ายจริยธรรม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
สมควรได้รับการปรับปรุงพฤตินิสัยด้วยการอาศัยหลักธรรมทางศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้การ
ปฏิบัติตามศาสนวิถีเป็นเคร่ืองมือในการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ ให้ได้เข้า
รับการอบรมฝึกฝนด้วยกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา โดยกําหนดให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะของการเข้าค่ายที่วัดหรือสํานักปฏิบัติ
ธรรมหรือศาสนสถานที่ สํานักงานคุมประพฤติได้ มีการประสานงานและเตรียมการรองรับไว้แล้ว
เป็นระยะเวลา 3 - 5 วัน ในระหว่างกิจกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่กําหนดไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กําหนดไว้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้การสั่ง
สอนฝึกฝนของคณะวิทยากรและพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบ

6) กิจกรรมการอบรมความรู้ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
สมควรได้รับการเสริมสร้างหรือพัฒนาความรู้หรือความเข้าใจ รวมทั้ง ทัศนคติและทักษะความชํานาญในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงที่เน้นในด้านการรู้คิด (Cognition) เป็นสําคัญ ให้ได้เข้ารับการถ่ายทอดอบรมความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องนั้น ๆ จากวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่กําหนด
เป็นวัตถุประสงค์ของการอบรมความรู้น้ัน ๆ กิจกรรมการอบรมความรู้และระยะเวลาท่ีใช้ ตลอดจนรูปแบบ
วิธีการของการอบรมความรู้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามเน้ือหาหลักสูตรที่กําหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร
โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติตามวัตถุประสงค์ของ การอบรมความรู้ท่ีกําหนดไว้ โดยทั่วไปวิทยากรท่ีมาบรรยายหรือถ่ายทอด
ความรู้ในกิจกรรมการอบรมความรู้นี้จะเป็นบุคลากรภายนอกที่สํานักงานคุมประพฤติเชิญมาเป็นวิทยากร
โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ตามหลักสูตรน้ัน เช่น การอบรม
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรสําหรับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการขับข่ียวดยานพาหนะ เป็นต้น

7) กิจกรรมค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูภายใต้แนวคิดของการปรับเปลี่ยนการรู้ คิดเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Cognitive – Behavioral Approach) โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะของการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะของการเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 วัน
5 วัน หรือ 7 วัน ซ่ึงจํานวนวันแล้วแต่หลักสูตรที่กําหนดขึ้น ซ่ึงกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่

๗.1) ค่ายยาเสพติดสําหรับผู้ เสพ/ผู้ ติด เป็นการประยุกต์กิจกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ Matrix Program ผนวกกับการแก้ไขฟื้นฟูตามแนว Reality Therapy
และการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา โดยมีหลักสูตรครอบคลุมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคมที่เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการติดยาเสพติด ความรู้และทักษะการป้องกันการหวน
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กลับไปเสพซ้ําและเลิกยาเสพติดในระยะเร่ิมต้น การให้การสนับสนุนทางสังคมและการส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัวในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนจัดให้มีการฝึกฝนระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมอย่างมีคุณภาพ ค่ายยาเสพติด กรณีน้ีสามารถใช้เป็นกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติด ที่มีระดับความรุนแรงของการเสพติดในระดับต่ํา-ปานกลาง
และอยู่ในวิสัยท่ีจะสามารถควบคุมตัวเองให้เลิกเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้ด้วยตนเอง

๗.2) ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดเข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ภายใต้การบําบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าไปใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 12 วัน เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้ การปรับ
ทัศนคติ การฝึกทักษะ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเหมาะสม มีทักษะ และสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และเพื่อลดอันตรายจาก
ยาเสพติด

๗.3) ค่ายยาเสพติดสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว (ค่ายก้าวใหม่)
เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงและครอบครัวเข้าค่ายในโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งจัด
ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7 วัน โดยมีกิจกรรมทําร่วมกัน และให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด และการป้องกันการ
กลับไปเสพซ้ํา

๗.๔) ค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว เป็นโครงการที่เน้นให้ความสําคัญของการนํา
ครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะในคดียาเสพติดให้โทษ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ซ่ึงจัดต่อเนื่องกันครั้งละ 2 - 3 วัน เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวของถูกคุมความประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญในบทบาทของตนเองในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาครอบครัวท่ีเกิดจากยาเสพติด
ซ่ึงจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และผู้ถูกคุมความประพฤติให้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน

8) การฝึกอบรมอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีความ
ต้องการฝึกหัดวิชาชีพอย่างใดอย่างหน่ึง เข้ารับการฝึกหัดวิชาชีพตามความสนใจหรือความต้องการนั้น ซึ่งอาจ
เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไปเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรท่ีสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น หรือสํานักงานคุมประพฤติ
อาจประสานงานจัดหาวิทยากรมาทําการสอนวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความสนใจหรือ
ต้องการฝึกวิชาชีพนั้นพร้อม ๆ กันเป็นคราว ๆ ไป

9) การแนะนํางานอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
ท่ีว่างงานต้องการประกอบอาชีพ หรือต้องการหางานอาชีพใหม่ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงาน
อาชีพและการจ้างงานจากกิจกรรมการแนะนํางานอาชีพน้ัน ทั้งน้ี กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการจัดโดยสถาบัน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแนะนํางานอาชีพโดยตรง หรือสํานักงานคุมประพฤติประสานงานให้วิทยากรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้มาให้คําแนะนํางานอาชีพแก่กลุ่มผู้ถูกคุมความ
ประพฤติพร้อม ๆ กันในคราวเดียวก็ได้

10) การจัดให้ทํางานบริการสังคม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ทั้งน้ีการกําหนดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก



- ๔๘ -

หรือเยาวชนต้องมีการกําหนดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชน โดยมีการกําหนดประเภท/ลักษณะของงานที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถนะ
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งฐานความผิดและความร้ายแรงของพฤติการณ์คดี การจัดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนทํางานบริการสังคมนี้ ถือเป็นกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูรูปแบบหนึ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักและมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความภาคภูมิใจและคุณค่าแห่งตนเองและเสริมสร้างวินัยของผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้อีกด้วย นอกจากน้ียังจะเป็นการช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
ได้ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับสังคมจากการกระทําผิดของตนด้วยการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคมโดยส่วนรวม

1๑) การส่งต่อไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟู เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ในกรณี
ท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วย
โปรแกรมหรือวิธีการใด แต่สํานักงานคุมประพฤติไม่สามารถดําเนินการตามโปรแกรมหรือวิธีการนั้น ๆ เองได้
โดยตรง หากต้องจัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติไปเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูตามโปรแกรมหรือวิธีการดังกล่าวจาก
หน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆ เช่น โปรแกรมจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาในสถาบันจิตเวช โปรแกรมบําบัดฟื้นฟู
ผู้ติดสุรา โปรแกรมครอบครัวบําบัด โดยนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิต เป็นต้น พนักงานคุมประพฤติจึงต้อง
ดําเนินการประสานงานส่งต่อผู้ถูกคมุความประพฤติไปเขา้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมหรือวิธกีารทีห่น่วยงาน
หรือสถาบันอืน่กําหนด

1๒) กิจกรรมแก้ไขตามสภาพปัญหา

พนักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขตามสภาพปัญหาผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชน โดยนําการศึกษาสภาพปัญหาจากรายงานสืบเสาะและพินิจ จากการประชุมทีมสหวิชาชีพ และ
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ท้ังผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ปกครอง อีกท้ังพฤติกรรมระหว่างการคุมความประพฤติ
นํามาวิเคราะห์สภาพปัญหา และดําเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พนักงานคุมประพฤติ
สามารถศึกษากรณีตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๙
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๒.8 กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ประกอบด้วยกฎหมายต่อไปน้ี

2.8.1 ประมวลกฎหมายอาญา

ผู้มีอํานาจส่ังคุมความประพฤติและเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น

(๑) ไม่เคยรับโทษจําคุกมาก่อน หรือ
(๒) เคยรับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ หรือเป็นโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(๓) เคยรับโทษจําคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจําคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทําความผิดอีก

โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเม่ือศาลได้คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต

นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้น้ัน หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึก ความผิด และพยายามบรรเทาผลร้าย
ท่ีเกิดข้ึน หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาวา่ผูน้ั้น มีความผิดแต่รอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษ
แต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจําคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้กําหนดแต่ต้อง ไม่เกินห้าปีนับแต่วันท่ีศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุม
ความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไมก็ได้

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกําหนด ข้อเดียวหรือ
หลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม
แนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

(๒) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานอง

เดียวกันอีก
(๔) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วย

อย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
(๖) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ จะใช้

อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์หรอือุปกรณ์อืน่ใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางดว้ยก็ได้
(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทํา

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน
(๘) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมหรือชดใช้

ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว
(๙) ให้ทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิด

ภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
(๑๐) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิด

กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร
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เงื่อนไขตามที่ศาลได้กําหนดตามความในวรรคสองน้ัน ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคําขอ
ของผู้กระทําความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระทําความผิดได้เปล่ียนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร
ศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะกําหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสอง
ที่ศาลยังมิได้กําหนดไว้เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระทําผิดทัณฑ์บนให้นําบทบัญญัติมาตรา ๔๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 74 เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ เป็นความผิด
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอํานาจท่ีจะดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้

(๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคําส่ัง ให้มอบตัวเด็กนั้น
ให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกําหนดให้บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้
ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดซ่ึงต้องไม่เกินสามปีและกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองจะต้องชําระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น

ถ้าเด็กน้ันอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะ
เรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัว บุคคลท่ีเด็กนั้นอาศัยอยู่
มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อกําหนดทํานองท่ีบัญญัติไว้สําหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้น
หรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลมีคําส่ังมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้น
ไปโดยวางข้อกําหนดดังกล่าว

(๓) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กน้ันอาศัย อยู่ตาม (๒)
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ด้วยก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น

(๔) ถ้าเด็กน้ันไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กน้ันได้
หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลน้ันไม่ยอมรับข้อกําหนด
ดังกล่าวใน (๒) ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม
และส่ังสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้ในเม่ือบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคล
หรือองค์การน้ันมีอํานาจ เช่น ผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดท่ีอยู่
และการจัดให้เด็กมีงานทําตามสมควร หรือให้ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน
ก็ได้ หรือ

(๕) ส่งตัวเด็กน้ันไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็ก
ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แต่อย่าให้เกินกว่าท่ีเด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี

คําสั่งของศาลดังกล่าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไว้
ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามคําเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคล
หรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและส่ังสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เก่ียวกับคําส่ังนั้น
ได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําส่ังนั้น หรือมีคําสั่งใหม่ตาม อํานาจในมาตรานี้

มาตรา ๗๕ ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปี กระทําการอันกฎหมาย บัญญัติเป็นความผิด
ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษา
ลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา ๗๔ หรือถ้าศาลเห็นว่า
สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง
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ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

มาตรา ๕๗ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการ
หรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือน
ผู้กระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษท่ียังไม่ได้กําหนดหรือลงโทษซ่ึงรอไว้นั้นก็ได้

มาตรา ๕๘ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทก์ หรือเจ้าพนักงานว่า
ภายในเวลาท่ีศาลกําหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทําความผิดอันมิใช่ความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกสําหรับความผิดน้ัน ให้ศาลที่พิพากษาคดี
หลังกําหนดโทษท่ีรอการกําหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษท่ีรอการลงโทษไว้ในคดี
ก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี

แต่ถ้าภายในเวลาที่ศาลได้กําหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้น้ันมิได้กระทําความผิดดังกล่าว มาในวรรคแรก
ให้ผู้นั้นพ้นจากการท่ีจะถูกกําหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี

2.8.2 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553

อํานาจหน้าท่ีของพนักงานคุมประพฤติ

มาตรา ๔๗ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๖ (๑) เก่ียวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็น
ผู้ต้องหาและบุคคลอื่น

(๒) คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคําส่ังศาล ตลอดจนดูแลอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงอยู่ระหว่างคุมประพฤติ

(๓) สอดส่องให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติตามที่ศาลกําหนด
(๔) ให้คําแนะนําแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยในเรื่อง

การเล้ียงดู อบรม และส่ังสอนเด็กหรือเยาวชน
(๕) ประมวลและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เยาว์ ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องบังคับ

ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคดีแพ่งที่ ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
เพื่อรายงานต่อศาลตามที่ผู้อํานวยการสถานพินิจมอบหมาย

(๖) ทํารายงานและความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม (๑) และ (๕) เพ่ือเสนอต่อศาลตามที่
ผู้อํานวยการสถานพินิจมอบหมาย

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ศาลส่ังเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวหรือที่ผู้อํานวยการสถานพินิจ
มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีหรือ ผู้ซึ่ งได้ รับมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ งและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๘ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๗ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
หรือบุคคลซ่ึงให้การศึกษา ให้ทําการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
และสอบถามบุคคลซ่ึงอยู่ในท่ีนั้น
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(๒) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งผู้เยาว์อาศัยอยู่ด้วยหรือบุคคล
ซ่ึงให้การศึกษา ให้ทําการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
และสอบถามบุคคลซ่ึงอยู่ในท่ีนั้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว

(๓) สอบถามครู อาจารย์ หรือผู้จัดการสถานศึกษาที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิด
ศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและสติปัญญาของเด็ก หรือเยาวชนนั้น
และถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้บุคคลเช่นว่านี้ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยก็ได้

(๔) เรียกบุคคลซึ่งสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบที่สถานพินิจหรือสถานที่อื่นตาม ระเบียบที่อธิบดี
กําหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยคํา

ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ ตาม (๑) หรือ (๒) ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ึน พนักงานคุมประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อมีคําสั่งศาล

มาตรการแทนการพิพากษาคดี

มาตรา ๑๓๒ ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีคําพิพากษา หรือบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยู่ด้วยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้ว ศาลอาจมีคําสั่งให้
ปล่อยตัวจําเลยช่ัวคราวแล้วมอบตัวจําเลยให้บุคคลดังกล่าวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันด้วยก็ได้ โดยกําหนดเงื่อนไข เช่น ให้จําเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอ่ืน
หรือบุคคลใดหรือองค์การด้านเด็ก เข้ารับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูรับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วมกิจกรรมบําบัด
หรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน
กว่าจําเลยนั้นมีอายุครบย่ีสิบส่ีปีบริบูรณ์ ในการน้ีศาลมี อํานาจส่ังให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล
ซ่ึงจําเลยอาศัยอยู่ด้วยเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับคําปรึกษาแนะนําด้วยก็ได้

ในกรณีศาลเห็นว่าจําเลยไม่สมควรใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่งตัวจําเลยไปยังสถานพินิจ
หรือสถานท่ีอื่นท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรท่ียินยอมรับตัวจําเลยไว้ดูแลชั่วคราว
หรือจะให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจําเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบส่ีปี
บริบูรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่ังตามวรรคหน่ึง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปัญหา การจัดทํา
แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจําเลยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงจําเลย
อาศัยอยู่ด้วย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ตามมาตรการแทน
การพิพากษาคดี

มาตรา ๑๓๓ เมื่อจําเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๑๓๒ แล้ว
ให้ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย เว้นแต่คําสั่งเกี่ยวกับของกลาง
และให้ถือว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

ถ้าจําเลยผิดเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓๒ ก็ให้ศาลยกคดีข้ึนพิจารณาพิพากษาต่อไป

การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ัง

มาตรา ๑๓๗ เมื่อได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ลงโทษหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนแล้ว
และต่อมาความปรากฏต่อศาลเอง หรือปรากฏจากรายงานของผู้อํานวยการสถานพินิจ หรือผู้ ดูแล
หรือผู้ปกครองสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ หรือปรากฏจากคําร้องของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล
ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามมาตรา
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๑๑๕ หรือมาตรา ๑๑๙ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถ้าศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ซึ่งพิพากษาหรือมีคําส่ังหรือซึ่งมีเขตอํานาจในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนน้ันกําลังรับโทษหรือถูกควบคุมตัวอยู่
เห็นว่า มีเหตุอันสมควร ก็ให้มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนได้ ในกรณีท่ีศาลท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง ให้แจ้งศาล
ที่พิพากษาหรือมีคําสั่งทราบ และถ้าโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่กําหนดภายหลังหนักกว่าโทษ
หรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นได้รับอยู่ เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคําพากษาหรือคําสั่ง
ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นก็ได้

ในคดีที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา ได้พิพากษาหรือมีคําส่ังให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชน ซึ่งเป็น
จําเลยไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมยังสถานท่ีที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอํานาจ
ในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจําเลยถูกควบคุมตัวอยู่ มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ัง
เกี่ยวกับวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในวรรคหนึ่ง

การคุมความประพฤตผู้ิถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนภายหลังศาลมีคําพิพากษา

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ศาลพิพากษาปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป ถ้าศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนําให้กระทําผิด
และเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลจะว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือองค์การท่ีรับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนก็ได้
ถ้าจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วย ก็ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อไว้ในคําพิพากษาเท่าที่จําเป็น ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานท่ีหรือท้องท่ีใดอันอาจชกันําให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิด
(๒) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น

หรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
(๓) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักนําไปสู่การกระทําผิด
(๔) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติตนอันอาจนําไปสู่การกระทําผิด
(๕) ให้เด็กหรอืเยาวชนไปรายงานตวัต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะหเ์ป็นครัง้คราว
(๖) ให้เด็กหรือเยาวชนไปศกึษา เข้ารับการฝึกอบรม รับคําปรึกษาแนะนํา รับการรักษา แก้ไขบําบัดฟื้นฟู

ประกอบสัมมาชีพ หรือให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
(๗) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคล

หรือองค์การท่ีรับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น กระทําหรือห้ามมิให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
หรือเยาวชนตามท่ีศาลกําหนด

(๘) กําหนดเง่ือนไขอื่นใดเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน
ในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง ให้ศาลกําหนดระยะเวลาที่จะให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตาม

เง่ือนไขนั้นด้วยเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
เง่ือนไขตามท่ีศาลได้กําหนดตามวรรคหนึ่งนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏจาก

รายงานของบุคคลตามมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เก่ียวแก่การกําหนดเง่ือนไข
เพ่ือคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอน
ข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อก็ได้ หรือจะกําหนดเง่ือนไขอื่นเพิ่มเติมก็ได้
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มาตรา ๑๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่จะมีการปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน ซึ่งได้รับ
การฝึกอบรมในสถานท่ีที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ครบตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดหรือตามที่ศาล มีคําสั่งแก้ไข
เปล่ียนแปลงตามมาตรา ๑๓๗ ถ้ามีเหตุอันสมควรกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ ประพฤติของเด็กหรือ
เยาวชนก่อนปล่อยตัวไป เมื่อศาลเห็นเองหรือผู้อํานวยการสถานพินิจหรือ ผู้ปกครองสถานศึกษาหรือสถานฝึก
และอบรมร้องขอ ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ใน มาตรา ๑๓๘ ได้ ถ้าได้กําหนดเง่ือนไขไว้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ วรรคสองและวรรคสามและ มาตรา ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๒ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจใช้วิธีการสําหรับเด็ก
และเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เปลี่ยนโทษจําคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา ๓๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เป็นการสง่ตัวเด็กหรอืเยาวชนไปควบคุมเพ่ือฝึกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ หรอืสถานที่อ่ืนที่จดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร ตามเวลาที่ศาลกําหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนน้ันมีอายุครบ
ยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

(๒) เปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ โดยจะกําหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อ
ตามมาตรา ๑๓๘ ด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าได้กําหนดเงื่อนไขไว้ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ศาลได้พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี แล้วเห็นว่าควรจะควบคุมตัว
เด็กหรือเยาวชนตาม (๑) ต่อไปอีกหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์แล้วให้ศาลระบุ
ในคําพิพากษาให้ส่งตัวไปจําคุกไว้ในเรือนจําตามเวลาท่ีศาลกําหนด

มาตรา ๑๔๓ การส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพ่ือฝึกอบรมในสถานที่ที่กําหนดไว้ใน หมวด ๔
หรือสถานท่ีอื่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร ถ้าศาลได้กําหนดระยะเวลาข้ันต่ําและขั้นสูงไว้
ศาลจะปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไปในระหว่างระยะเวลาข้ันตํ่าและข้ันสูงน้ันก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศาลจะ
กําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติตามมาตรา ๑๓๘ ด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าได้กําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติไว้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ศาลมีอํานาจออกหมายเรียกเด็ก
หรือเยาวชนนั้นและบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือองค์การที่รับเลี้ยงเด็ก
หรือเยาวชนมาตักเตือน แต่ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดังกล่าว เม่ือบิดา มารดา
ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การดังกล่าวยินยอมหรือศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีอํานาจส่งตัวเด็กหรือเยาวชนน้ัน
ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานพินิจ สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตแห่งหนึ่งแห่งใด
และระยะเวลาที่จะฝึกอบรมนั้นต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่

ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ภายหลังศาล
มีคําพิพากษา

มาตรา ๑๓๙ เมื่อศาลได้กําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓๘ แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่จะสอดส่องและทํารายงานเสนอต่อศาล ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ศาลมีอํานาจออกหมายเรียกเด็ก
หรือเยาวชนนั้นและบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือองค์การที่รับเลี้ยงดูเด็ก
หรือเยาวชนมาตักเตือน แต่ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดังกล่าว เม่ือบิดา มารดา
ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การดังกล่าวยินยอมหรือศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีอํานาจส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไป



- ๕๕ -

แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในสถานที่ตามทีศ่าลเห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกวา่เด็กหรือเยาวชนนั้น
มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

2.8.3 พระราชบัญญัติคมุประพฤติ พ.ศ. 2559

อํานาจหนา้ท่ีของพนักงานคุมประพฤติ

มาตรา 14 ให้พนักงานคุมประพฤติมี อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าท่ี ดงัต่อไปนี้

(1) การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด และเรื่องอื่นใดท่ีเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
รวมทัง้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดทํารายงาน
และความเห็นเก่ียวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง และวิธกีารคุมความประพฤติ

(2) สอดส่อง ติดตาม สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ ตักเตือน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

(3) ให้การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ ไ ด้ตกลงกับผู้ถูกคุมความประพฤติ

เพื่อประโยชน์ในการคุมความประพฤติ
(5) ส่งตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 41

ให้แพทยต์รวจสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ หรือสง่ตัวไปบําบัดรักษาการติดยาเสพติด ความบกพร่องทางกาย
หรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร

(6) จัดการหรือดําเนินการเก่ียวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น ถ่ายภาพ
พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เส้นผม หรือขน เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล
และเป็นฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู รวมท้ังสั่งหรือจัดให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด รับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ท้ังนี้ การตรวจหรือทดสอบเก่ียวกับ
ยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนด

(7) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไข
ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

(8) เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 41 เข้ารับการอบรมความรู้
และทักษะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการกระทําความผิดซํ้า โดยอาจเชิญบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้

(9) จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
(10) ในกรณีทีผู่้ถกูสืบเสาะและพินิจ ผูถู้กคุมความประพฤติ หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 41

เป็นเด็กหรือเยาวชน ให้มีการให้คําแนะนําแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าว
พกัอาศยัอยู่ด้วย เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการใด ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงตนเอง
ของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนดังกลา่วพักอาศัยอยู่ด้วย

(11) มอบหมายและกํากับดูแลให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด
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(12) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์ของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ

(13) รายงานให้ผู้มอีํานาจเกีย่วกับการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจําคุกตามกฎหมายว่าด้วย
ราชทัณฑ์หรือกฎหมายวา่ด้วยเรือนจําทหารซ่ึงมีคําสั่งทราบ เม่ือนกัโทษเด็ดขาดไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไข เพื่อให้ผู้มี
อํานาจดงักลา่วดําเนินการต่อไป

(14) ปฏบิัติหนา้ท่ีอืน่ตามพระราชบญัญัตินี้ ตามท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีมอบหมาย หรือตามคําสัง่ศาล

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ดว้ย

(1) ในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูก
คุมความประพฤติอาศัยหรือทํางานหรือมีความเก่ียวข้องด้วย และสอบถามบุคคลซ่ึงอยู่ในสถานท่ีนั้นเกี่ยวกับ
กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 14 (1) หรือ (2) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึง
พระอาทิตย์ตก

(2) เรียกบุคคลท่ีสามารถให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีท่ีระบุไว้ในมาตรา 14 (1) หรือ (2) มาพบ
และให้ถ้อยคํา

(3) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณี
ท่ีระบุไว้ในมาตรา 14 (1) หรือ (2) ได้

การปฏิบัติงานด้านการคุมความประพฤติ กําหนดไว้ใน มาตรา 16 มาตรา ๑๙ มาตรา 25 มาตรา
27 มาตรา ๒๘ มาตรา 29 มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา
40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคมุประพฤติ พ.ศ. 2559 ดังนี้

มาตรา 16 ให้กรมคุมประพฤติจําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลท่ีศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําส่ัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ให้เหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย โดยให้คํานึงถึงความเสี่ยงในการกระทําความผิดซํ้า

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 25 ในกรณีท่ีศาล หรือเจ้าพนกังานผู้มีอํานาจ มีคําสัง่ให้ดําเนนิการคุมความประพฤติให้ผู้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบของหน่วยงานนั้นส่งคําสั่งและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานกังานคุมประพฤติโดยเร็ว

ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเง่ือนไขเพื่อการคุมความประพฤติพร้อมกับ
สิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ทราบด้วย

ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติตามวรรคสองเป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด

มาตรา 26 ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายเพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคม
โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย
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ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
พักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนด้วย ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กําหนดโดยศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับแผนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีอธบิดีกําหนด

มาตรา 27 ในกรณีที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขที่กําหนดโดยคําส่ังศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ หรือพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และแก้ไขฟ้ืนฟูเท่าท่ีจะสามารถ
กระทําได้ก่อน หากไม่อาจดําเนินการเพื่อการคุมความประพฤติต่อไปได้ หรือควรจะได้มีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ ให้รีบทํารายงานและความเห็นต่อศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจโดยเร็ว

มาตรา ๒๘ ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้ถูกคุมความประพฤติพึงได้รับการให้ความช่วยเหลือแนะนํา
เ ก่ียวกับการดําเนินชี วิต การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ การปรับเปล่ียนทัศนคติหรือพฤติกรรม
การบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การศึกษา การฝึกอาชีพ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเคราะห์อื่น ๆ ตามความจําเป็น

มาตรา 29 ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ มีคําสัง่ให้ผู้ถกูคมุความประพฤติทํางานบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ ให้พนักงานคุมประพฤติ จัดให้ผู้ ถู กคุ มความประพฤติทํ างานบริการสั งคม
หรือสาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

เว้นแต่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณา
จากฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระทําความผิด และเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
ที่กําหนด โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ความรู้
และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงความเหมาะสม ความสะดวก และระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติกับสถานที่ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้
งานที่จัดให้ทําจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจน
ปัจจัยอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีอธิบดีกําหนด

มาตรา ๓๑ ศาลอาจรับฟังรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา ๓๐ โดยไม่ต้องมี
พยานหลักฐานประกอบ แต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่าน้ันเป็นผลร้ายแก่จําเลย ให้ศาลแจ้ง
ข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้จําเลยทราบ เมื่อจําเลยคัดค้าน พนักงานคุมประพฤติมีสิทธิ นําพยานหลักฐาน
เข้าสืบประกอบรายงานและความเห็นก่อน และจําเลยมีสิทธิท่ีจะนําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือการคุมความประพฤติ
ตามที่ศาลกําหนด หรือพฤติการณ์ท่ีเก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป
และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการตามมาตรา ๒๗ พร้อมท้ังได้ทํารายงานและความเห็นต่อศาลแล้ว
หากรายงานและความเห็นนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ศาลเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติ
มาเพื่อแจ้งข้อความท่ีเป็นผลร้ายนั้นให้ทราบ ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิท่ีจะคัดค้าน
และนําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



- ๕๘ -

ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติขัดขืนไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัด จงใจไม่รบัหมายเรยีกได้หลบหนีไป
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี ศาลมีอํานาจออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อดําเนินการต่อไป

มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีมีคําขอตามมาตรา ๕๖ หรือคําแถลงตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ศาลอาจเรียกพนักงานคุมประพฤตมิาสอบถามหรือให้การเพื่อประกอบการพจิารณาตามคําขอหรอืคําแถลงนั้นได้

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือการคุมความ
ประพฤติตามท่ีศาลกําหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปล่ียนแปลงไป และศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ศาลแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมากข้ึน ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด

มาตรา 38 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอื่นใด
เป็นผู้ประสานงานเพ่ือทําหน้าท่ีจัดให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ทําหน้าท่ีจัดให้มีการประชุม กําหนดตัวบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม ดําเนินการ
ประชุม และดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ให้ผู้ประสานงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

มาตรา 39 ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงจากการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ให้พนักงานคุมประพฤติเสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้ มี อํานาจทราบ หากศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเห็นสมควร อาจพจิารณากําหนดให้เป็นส่วนหนึง่ของเง่ือนไขการคุมความประพฤติก็ได้

มาตรา 40 การให้การสงเคราะห์ตามหมวดน้ี ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐในการแสวงหาข้อเทจ็จริง
ติดตาม ดูแล แนะนํา แก้ไขฟ้ืนฟู หรือการดําเนินการใด ๆ แก่บุคคลตามมาตรา 41 เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้น
สามารถช่วยเหลือตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการของ
บุคคลนั้น โดยให้หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา
ด้านการสาธารณสุข ตลอดจนหนว่ยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสงเคราะห์

การให้การสงเคราะห์แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลนั้น
ได้รับการสงเคราะห์ในด้านสิ่งจําเป็นในการดํารงชีพ ด้านการบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต
ด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรม ด้านทักษะชีวิต ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ท่ีจําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าว เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน

ให้รัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับบุคคลตามมาตรา 41
เข้าทํางานในสถานประกอบการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และเพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา ตลอดจนป้องกันอาชญากรรม

การบริหารจัดการ การกําหนดมาตรฐานการสงเคราะห์ รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการสงเคราะห์
รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
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มาตรา 41 ให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
(2) ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ
(3) ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(4) ผู้อยู่ระหว่างการทํางานบริการสังคมหรือสารธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
(5) ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษ หรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ
(6) เด็กหรือเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคําพิพากษาแล้ว
(7) ผู้พ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับหรือผู้พ้นจากการทํางานบริการสังคมหรือสารธารณประโยชน์

แทนค่าปรับ
(8) บุคคลอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 42 ในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้ พนักงานคุมประพฤติอาจมอบหมายอาสาสมัคร
คุมประพฤติ หรืออาจทําความตกลงเพ่ือมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นท่ีให้ความร่วมมือก็ได้

ในกรณีบุคคลตามหมวดนี้เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยมิชักช้า

2.8.4 กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติตามเง่ือนไขท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจส่ัง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ

ชุดอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือตําแหน่งของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ

“อุปกรณ์อื่นใด” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอ่ืนนอกจากสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือตําแหน่ง
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบผู้ถูกคุมความประพฤติว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง
คุมความประพฤติ

(๒) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไข
การคุมความประพฤติท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง

ข้อ ๓ วิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ช้ีแจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และสิทธิของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ
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(๒) แนะนําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงวิธีการใช้ และแจ้งข้อปฏิบัติ รวมท้ังวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ

(๓) แจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงการห้ามดัดแปลง ทําให้เสียหาย ทําลาย เคลื่อนย้าย
หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ

(๔) สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่ข้อมือหรือข้อเท้าของผู้ถูกคุมความประพฤติหรือติดอุปกรณ์ดังกล่าวท่ีตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามรูปแบบ
หรือประเภทของการใช้อุปกรณ์น้ันโดยมิชักช้า ภายหลังศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ ได้แจ้งให้สํานักงาน
คุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติโดยการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามวรรคหนึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย

ข้อ ๔ เม่ือมีเหตุดังต่อไปนี้ ให้พนักงานคุมประพฤติถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อ่ืน
ใดท่ีใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ

(๑) ครบกําหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
(๒) ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจส่ังเพิกถอนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด

ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
(๓) เหตุอ่ืนใดท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจส่ังตามท่ีเห็นสมควร
การถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามรูปแบบ

หรือประเภทของการใช้อุปกรณ์น้ัน และเมื่อพนักงานคุมประพฤติได้ทําการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดแล้ว ให้ตรวจสอบการชํารุดและจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อ ๕ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้ ให้พนักงานคุมประพฤติถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่น
ใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติโดยมิชักช้า

(๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติเจ็บป่วยรุนแรง
(๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือได้รับอันตรายสาหัส
การถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ ๔ วรรคสอง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้พนักงานคุมประพฤติรีบรายงานผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติทราบทันที
เพื่อรายงานศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเพื่อมีคําสั่งต่อไปโดยเร็ว

2.8.๕ กฏกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งอาจได้รับการสงเคราะห์จากพนักงานคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

บุคคลซ่ึงอาจได้รับการสงเคราะห์จากพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา ๔๑ (๘) ได้แก่ บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตามกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

2.8.๖ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๓ และหมวดท่ัวไป หลักเกณฑ์การคุมความประพฤติ ข้อ ๕ (2)
หมวด 2 ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

ส่วนที่ ๑ การรับคดี ข้อ 29 - ข้อ 31
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ส่วนที่ ๒ การช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบื้องต้น
ข้อ 32 – ข้อ 37

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน ข้อ 38
ส่วนที่ ๔ การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู ข้อ 39 – ข้อ 46
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล ข้อ 47 และ ข้อ 48
ส่วนที่ ๖ การจัดทํารายงาน ข้อ 49 - ข้อ 52

หมวดท่ี ๔ การส่งเสริมและสนับสนุน ข้อ ๗๔ และ ข้อ ๗๕
2.8.๗ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

คุมประพฤติและบทบาทของภาคประชาชน 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 และการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลงัปล่อย ข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๗
ส่วนที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ข้อ ๒๑
ส่วนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ข้อ ๒๒

ลักษณะ ๓ การกํากับดูแลอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน ข้อ ๒๕
2.8.๘ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.8.๙ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบ

ว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.8.๑๐ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจําแนกผู้ถูกสืบเสาะ

และพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติ และบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําส่ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓
หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๕ และข้อ ๖
หมวด ๓ การจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ ข้อ ๑๐ – ข้อ ๑๓
หมวด ๔ การบริหารจัดการและการกํากับติดตาม ข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๕
2.8.1๑ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับแผนการคุม

ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
2.8.1๒ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทํางานบริการ

สังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.8.1๓ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเพื่อ

สร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๖๐

2.8.๑๔ ข้อบังคับของประธานศาลฎกีา

1) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการ
แทนคําพิพากษาคดี พ.ศ. 2556

ข้อ ๙ เมื่อศาลมีคําสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการดําเนินการตามข้อบังคับน้ี ให้ศาลกําหนดเงื่อนไข
ในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาของเด็กหรือเยาวชนด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้เด็กหรือเยาวชนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายหรือองค์การด้านเด็ก เข้ารับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วมกิจกรรมบําบัด เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
หรือวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนเข้ารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

(๒) ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยเพ่ือคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน เช่น ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชน
เข้าไปในสถานท่ีหรือท้องท่ีใดอันอาจชักนําให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิด ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย
ในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจชักนําไปสู่การกระทําผิด

(๓) เง่ือนไขอ่ืนที่จําเป็นแก่การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
ท้ังนี้ ให้ศาลกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็ก

หรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

ข้อ ๑๓ หากต่อมาความปรากฏแก่ศาลว่าในระหว่างการดําเนินการต่อเด็กหรือเยาวชนตามข้อบังคับนี้
มีพฤติการณ์อื่นใดหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
วิธีดําเนินการต่อเด็กหรือเยาวชนเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
เป็นสําคัญ

ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีความปรากฏแก่ศาลหรือศาลได้รับรายงานว่า เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเง่ือนไข
ตามข้อ ๙ ให้ศาลหมายเรียกเด็กหรือเยาวชนพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล หรือผู้แทนองค์การซ่ึงเด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยมาสอบถาม

เม่ือศาลสอบถามแล้วเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเง่ือนไขโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุ
ให้เงื่อนไขที่ศาลกําหนดไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนอีกต่อไป ให้ศาลยกคดีข้ึน
พิจารณาพิพากษา

หากศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเงื่อนไขแต่ยังอยู่ในวิสัยท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ศาลอาจ
ว่ากล่าวตักเตือน และกําชับเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ศาลอาจเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขเพ่ือความเหมาะสมตามข้อ ๑๓

ข้อ ๑๕ เมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดแล้ว ให้ศาล
นัดพร้อมเพ่ือพิจารณาสั่งยุติคดีจําหน่ายคดีออกจากสารบบความและมีคําส่ังในเรื่องของกลาง

2) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชนและจัดทํารายงานเสนอต่อศาล พ.ศ. 2556

ข้อ ๔ เมื่อศาลกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา ๑๓๘
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ศาลพิจารณากําหนดให้พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เป็นผู้มีหน้าที่สอดส่อง ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าท่ี
ของบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๕ ให้ศาลทําคําส่ังเป็นหนังสือแก่ผู้มีหน้าที่สอดส่อง ตามแบบพิมพ์สร. ๑ และแจ้งให้เด็ก
หรือเยาวชนที่ถูกวางเง่ือนไขคุมความประพฤติน้ัน ไปรายงานตัวต่อผู้มีหน้าที่สอดส่อง ภายใน ๗ วัน
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ตามแบบพมิพ์สร. ๒ โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การ
ท่ีรับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนําเด็กหรือเยาวชนนั้นไปรายงานตัว

ให้เจ้าพนักงานศาลที่ ได้รับมอบหมายจัดทําบันทึกข้อมูลสอดส่องเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้น
ตามแบบพิมพ์สร. ๓ ส่งไปให้ผู้มีหน้าท่ีสอดส่องพร้อมกับแบบพิมพ์สร. ๑

ข้อ ๖ เม่ือผู้มีหน้าที่สอดส่องได้รับคําสั่งจากศาล ให้ดําเนินการสอดส่องตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ตามแบบพิมพ์สร. ๓
(๒) เย่ียมเยียน ให้คําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติการศึกษา

และการประกอบอาชีพแก่เด็กหรือเยาวชน
(๓) เย่ียมเยียน ให้คําปรึกษา และแนะนําแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ ซึ่งเด็ก

หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนน้ัน เกี่ยวกับเร่ืองการอบรมสั่งสอน
และเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด

(๔) สอดส่องให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเก่ียวกับการสอดส่องตามท่ีศาลกําหนด
(๖) จัดทํารายงานการสอดส่องเด็กหรือเยาวชน ตามแบบพิมพ์สร. ๔ เสนอต่อศาล ภายในระยะเวลา

ท่ีศาลกําหนด

ข้อ ๗ ผู้มีหน้าท่ีสอดส่องต้องไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล และภาพของเด็กหรือเยาวชน หรือข้อมูลใดๆ
ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง เกียรติคุณ สิทธิประโยชน์ อย่างใดอย่างหน่ึงของเด็กหรือ
เยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยบุคคลหรือองค์การที่รับ
เลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น

ข้อ ๘ เม่ือศาลได้รับรายงานการสอดส่องตามข้อ ๖ (๖) ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตาม
เง่ือนไขคุมความประพฤติครบถ้วน ให้ศาลส่ังยุติการคุมความประพฤติ

๒.9 ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมประพฤติหรือ
มีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป

๒.9.๑ กรณีศาลส่ังคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนก่อนศาล
มีคําพิพากษา ตามพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๓๒ ประกอบกับ ข้อ ๙ ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๕๖

1) ผลของการปฏิบัติตามเง่ือนไข

เมื่อจําเลยได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตามาตรา ๑๓๒ ให้ศาลสั่งยุติคดี
โดยไม่ต้องมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย เว้นแต่คําสั่งศาลเกี่ยวกับของกลาง และให้ถือว่า
สิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ เป็นไปตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
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๒) ผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ถ้าจําเลยผิดเง่ือนไขที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลหรือศาลได้รับรายงาน
ว่า เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเงื่อนไข อาจศาลหมายเรียกเด็กหรือเยาวชน พร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง
บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยมาสอบถาม เมื่อศาลสอบถามแล้วเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนกระทําผิดเง่ือนไขโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้เง่ือนไขที่ศาลกําหนดไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนอีกต่อไป ศาลจะยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาต่อไป ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ในกรณีศาลเห็นว่าจําเลยไม่สมควรใช้วิธีการคุมความประพฤติหรือเข้ารับการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ศาลจะส่งตัว
จําเลยไปยังสถานพินิจหรือสถานท่ีอื่นท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรท่ียินยอมรับตัวจําเลยไว้
ดูแลชั่วคราว หรือจะให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจําเลยน้ันมีอายุ
ครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ หรือหากศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเง่ือนไขแต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได้ ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือน และกําชับเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
ศาลอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อความเหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ประกอบ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔
ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการแทนการ
พิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๕๖

๓) กรณีมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป

กรณีความปรากฏแก่ศาลว่าในระหว่างการดําเนินการต่อเด็กหรือเยาวชน มีพฤติการณ์อื่นใดหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจเปล่ียนแปลงวิธีดําเนินการต่อเด็กหรือ
เยาวชนเสียใหม่ให้เหมาะสมโดยคํานึงประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ เป็นไปตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓

๒.9.๒ กรณีศาลสั่งคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนภายหลังจาก
ศาลมีคําพิพากษา ตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

1) ผลของการปฏิบัติตามเง่ือนไข

เม่ือเด็กหรือเยาวชนหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดตามมาตรา
๑๓๘ ครบถ้วนแล้ว ศาลจะสั่งยุติการคุมความประพฤติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๘ ของข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและจัดทํา
รายงานเสนอต่อศาล พ.ศ. 255๖

2) ผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

กรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๑๓๘ ศาลมีอํานาจออก
หมายเรียกเด็กหรือเยาวชนนั้นและบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยหรือองค์การ
ท่ีรับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนมาตักเตือน แต่ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เมื่อบิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การดังกล่าวยินยอมหรือศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจส่งตัวเด็กหรือเยาวชน
น้ันไปแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในสถานท่ีตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือ
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เยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เป็นไปตามมาตรา ๑๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

๓) กรณีมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏจากรายงานของพนักงานคุมประพฤติ นักสังคม
สงเคราะห์ หรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เก่ียวแก่การกําหนดเงื่อนไขเพ่ือการคุม
ความประพฤติเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึง
ข้อใดหรือทุกข้อก็ไ ด้ หรือจะกําหนดเ ง่ือนไขอ่ืนเ พ่ิมเติมก็ได้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ เมื่อศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําส่ังให้ลงโทษหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนแล้ว
และต่อมาความปรากฏต่อศาลเอง หรือปรากฏจากรายงานของผู้อํานวยการสถานพินิจ หรือผู้ดูแลหรือ
ผู้ปกครองสถานที่ท่ีกําหนด หรือปรากฏจากคําร้องของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วย หรือสถานที่ท่ีกําหนด ว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งพิพากษาหรือมีคําสั่งหรือซึ่งมีเขตอํานาจในท้องที่
ที่ เด็กหรือเยาวชนน้ันกําลังรับโทษหรือถูกควบคุมตัวอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันสมควร ก็ให้มีอํานาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได้ ในกรณีที่ศาล
ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่งให้แจ้งศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่งทราบ ถ้าโทษหรือวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนที่กําหนดภายหลังหนักกว่าวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เด็กและเยาวชนนั้นได้รับอยู่
เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้ เป็นไปตาม
มาตรา ๑๓๗ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลทางกฎหมายของการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติหรือมีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป
กรณีผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี ตามมาตรา 74 (3) หรือกรณีอายุ
กว่าสิบห้าปีแต่ตํ่ากว่าสิบแปดปี มาตรา 75 หากศาลเยาวชนและครอบครัวกําหนดเง่ือนไขตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ มีดังนี้

1) ผลของการปฏิบัติตามเง่ือนไข

ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 74 (3) และมาตรา 75 ได้ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการคุมความประพฤติที่ กําหนดไว้ในมาตรา ๕๖ และไม่ฝ่าฝืนเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
ตามมาตรา ๕๗ และมิได้กระทําความผิดขึ้นใหม่อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ตามมาตรา ๕๘ วรรคแรก ให้ผู้นั้นพ้นจากการที่จะถูกกําหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ซ่ึงเป็นการพ้นการคุมความประพฤติด้วยดี

2) ผลของการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือกระทําความผิดขึ้นใหม่ หรือมีพฤติการณ์ที่เก่ียวกับ
การคุมความประพฤติเปล่ียนแปลงไป

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกระทําความผิดขึ้นใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
ได้แก่

กรณีที่ 1 ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง
หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
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ที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ศาลอาจตักเตือนผู้กระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้กําหนด
หรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ เป็นไปตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

กรณีท่ี 2 ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน กระทําความผิดข้ึนใหม่ เม่ือความปรากฏ
แก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทก์ หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ตามมาตรา ๕๖ ผู้ท่ีถูกศาลพิพากษาได้กระทําความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษ ที่รอการ
กําหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง
แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายอาญา

กรณีที่ 3 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน มีพฤติการณ์เก่ียวกับการคุมความประพฤติ
เปล่ียนแปลง ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคําขอของผู้กระทําความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น
ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของ
ผู้กระทําความผิดไดเ้ปล่ียนแปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึงข้อใดเสียก็
ได้ หรือจะกําหนดเง่ือนไขข้อใดตามท่ีศาลยังมิได้กําหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระทําผิดทัณฑ์บน
ให้นําบทบัญญัตมิาตรา ๔๗ มาใช้บงัคับโดยอนโุลม เป็นไปตามมาตรา 56 วรรคสามแห่งประมวลกฎหมายอาญา

๒.๑๐ มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงาน

คุมประพฤติ ด้านการคุมความประพฤติ ดังนี้61

๑) พนักงานคุมประพฤติต้องช้ีแจงเงื่อนไขเพ่ือการคุมความประพฤติ สิทธิและหน้าที่ในระหว่าง

การคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมท้ังแจ้งผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับทราบ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ในขั้นตอนนี้

ต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือ

เยาวชน หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงด้วย

๒) พนักงานคุมประพฤติต้องบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของผู้ถูกคุมความประพฤติ

สภาพความผิด และพฤติการณ์แห่งคดี ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลร้าย การชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วน ถูกต้อง

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สภาพปัญหาและความต้องการ

๓) พนักงานคุมประพฤติต้องประเมินจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กรมคุมประพฤติ

กําหนด โดยวิเคราะห์ความเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา และสภาพปัญหา ความจําเป็นโดยทันที

หลังจากที่สอบปากคําเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว

๔) พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทําแผนการคุมความประพฤติและกํากับดูแลให้เป็นไปตามเง่ือนไข

การคุมความประพฤติที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจกําหนดไว้ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ

เยาวชนต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแล

เด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอเข้าร่วมด้วย

61 ข้อ ๓ ของมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
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๕) พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูและกํากับดูแลให้สอดคล้องกับผลการจําแนก

สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยในการจัดทําแผนดังกล่าว

พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วยด้วย กรณีผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคล

หรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอเข้าร่วมด้วย

๖) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าท่ีจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และช่วยเหลือ

สงเคราะห์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ รวมทั้งส่งต่อไปยัง

หน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ควรดําเนินการโดยผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ หรือดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของบุคคลดังกล่าว

๗) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ให้คําแนะนํา ปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปรับเปลีย่นพฤติกรรม รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟู

เป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ

๘) พนักงานคุมประพฤติมีหนา้ท่ีบรหิารจัดการคดีใหมี้ประสทิธิภาพท้ังในเชงิปริมาณและในเชิงคุณภาพ

๙) พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การเย่ียมเยียน การให้คําแนะนํา

การชดใช้ความเสียหาย และการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามสมควร

๑๐) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มา

รับทราบการชี้แจงเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการตรวจสอบ

ติดตาม หรือเตือน ภายในระยะเวลาท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

๑๑) พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จัดทํารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติตามรูปแบบ

และระยะเวลาที่กรมคุมประพฤติกําหนด

๑๒) พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมและให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ในการดํารงชีวิตภายหลังจากการพ้นการคุมความประพฤติ

นอกจากน้ี ในการดําเนินการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติควรศึกษามาตรฐานงาน
คุมประพฤติ ด้านอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานด้วย เช่น ด้านการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ด้านการสงเคราะห์ ด้านการติดตามในชุมชน ด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้านการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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บทท่ี 3
ข้ันตอนการปฏิบัติงานคุมความประพฤติ

ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
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การปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน มีกระบวนการดําเนินงาน
ในภาพรวม แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงภาพรวมกระบวนการคุมความประพฤติ

ดําเนินการเตือน/ติดตามและสอดส่อง/
ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด

ไม่มา

จัดทํารายงานและความเห็นกรณีไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

เสนอรายงานต่อศาล/เจ้าพนักงาน
ผู้มีอํานาจ

ติดตามผลคดี

ศาลให้คุม
ความประพฤติ

ต่อหรือไม่

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อปิดคดี

ไม่คุมต่อ

ไม่ครบ

ไม่มา

มา

คุมต่อ

1. รับคดี

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมา
พบหรือไม่

2.ชี้แจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบื้องต้น

3. วิเคราะห์และจัดทําแผน

4. ดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

5. ติดตามและประเมินผล

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤตปิฏิบัติตาม
เง่ือนไขครบหรือไม่

6. จัดทํารายงานการคุมความประพฤติ

เสนอรายงานต่อศาล/เจ้าพนักงาน
ผู้มีอํานาจ ลงข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพ่ือปิดคดี

มา

ครบ

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมา
พบหรือไม่
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ข้ันตอนท่ี 1 การรับคดี
ขั้นตอนที่ 1 การรับคดี เมื่อสํานักงานคุมประพฤติได้รับคําส่ังให้คุมความประพฤติผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจากศาล ให้พิจารณาเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ เด็กก่อน หมายความว่า คดีที่ส่ังคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนก่อนศาล

มีคําพิพากษา ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

กรณีที่ ๒ เด็กหลัง หมายความว่า คดีที่สั่งคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนหลังศาล
มีคําพิพากษา (ส่งมาคุมความประพฤติหรือส่งไปกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก่อนปล่อยตัวมา
คุมความประพฤติ) ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการรับคดี โดยจัดทําทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลบุคคล ตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิด จัดทําสํานวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและสารบบคดีของสํานักงานคุมประพฤติ เสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย พิจารณามอบหมายคดี ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ โดย
พนักงานคุมประพฤติผู้ได้รับมอบหมายดําเนินการคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน และบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

รายละเอียดการปฏิบัติงานปรากฏตามแผนภูมิท่ี 3 แสดงขั้นตอนการรับคดี



- ๗๑ -

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงขั้นตอนการรับคดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานคุมประพฤติ

ได้รบัคําส่ังใหคุ้มความประพฤติจากศาล
แจ้งปล่อยตัวคุมประพฤติจากศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน

6. การรับคดีของพนักงาน
คุมประพฤติ

1. การจัดทําทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคล

2. การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก IT
DXC และ CDS

3. การจัดทําสํานวนคดี รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

4. การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

5. การนําเสนอสํานวนคดีให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายให้

พนักงานคุมประพฤติ
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๑. จัดทําทะเบียนคดีและการตรวจสอบข้อมูลบุคคล

เจ้าหน้าที่ธุรการรับคดีตามที่ได้รับคําสั่งจากศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงมีคําสั่งให้คุมความ
ประพฤติ เมื่อได้รับหลักฐาน หนังสือแจ้งคําพิพากษา หรือบันทึกแจ้ง
การคุมความประพฤติ หรือคําพิพากษา หรือรายงานกระบวนพิจารณา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู หรือหนังสือ
แจ้งปล่อยตัวคุมความประพฤติจากศูนย์ฝึกและอบรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๖ และให้
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบว่าเคยมีการตั้งสํานวนมาหรือไม่ เพ่ือป้องกัน
การตั้งสํานวนคดีซํ้าซ้อน

๑.๑ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติ
1.1.1 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นไทย

1.1.1.1 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีบัตรประจําตัว
ประชาชน

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

ทะเบียนคดีให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถูกคุมความประพฤติ
และคลิกตรวจทะเบียนราษฎร์ เมื่อปรากฏข้อมูลบุคคลที่ประกอบไป
ด้วยช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ วัน เดือน ปีเกิด ท่ีอยู่
ตามทะเบียนบ้าน สัญชาติ ชื่อบิดา และชื่อมารดา เป็นต้น ก่อนการ
สําเนาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้ถูกคุมความประพฤติ เปรียบเทียบภาพถ่ายในบัตรกับ
ตัวจริง และข้อมูลอื่น ๆ พร้อมท้ังสอบถามข้อมูลเพื่อความแน่ใจว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกัน เม่ือแน่ใจแล้วว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันให้สําเนาข้อมูล
เข้าสู่ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และตั้งสํานวนคดีสอดส่อง
ภารกิจเด็กหรือเยาวชน ก่อนศาลมีคําพิพากษา หรือเด็กหรือเยาวชน
หลังคําพิพากษา แล้วแต่กรณี แล้วนําเข้าข้อมูลทั่วไปและข้อมูลคดี
ในระบบสารสนเทศ ถ่ายภาพผู้ถูกคุมความประพฤติ หน้าตรง ครึ่งตัว
ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก แล้วจัดเก็บภาพถ่ายไว้ในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ พร้อมระบุนํ้าหนักและส่วนสูงของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไว้ด้วย โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับคดี ทั้งนี้
วิธีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๑

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 29 (1)
- หนังสือแจ้งคําสั่งศาล
- บันทึกแจ้งการคุมความประพฤติ
- ห นั ง สื อแจ้ ง ปล่ อ ยตั ว คุ ม ค ว าม
ประพฤติจากศูนย์ฝึกและอบรม
- รายงานกระบวนพิจารณาของศาล
เยาวชนและครอบครวั
- แผนแ ก้ ไ ขบํ าบั ด ฟ้ืนฟู ขอ งศ าล
เยาวชนและครอบครัว
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1) ขั้นตอนและวิธีการขอเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าตรวจสอบ

รายการทะเบียนประวัติบุคคล หรือระบบทะเบียนราษฎร์ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติ
เบอร์โทรศัพท์ 02 141 480๗

2) แนวทางการติดต้ังและใช้งานระบบทะเบียนราษฎร์
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการคุมประพฤติ
เบอร์โทรศัพท์ 02 141 480๘

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 สูติบัตร บัตรประจําตัวนักเรียน/
นักศึกษา ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารที่ทาง
ราชการออกใหท่ี้มีการระบุเลข 13 หลัก เป็นต้น

เ จ้ า ห น้ า ที่ ธุ ร ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รต า มข้ อ 1.1.1.1
โดยสอบถามข้อมูลเพื่อความถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานท่ีได้รับก่อน
สําเนาข้อมูล เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

1.1.1.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มีเอกสารใดๆ
เจ้าหน้าที่ ธุรการดําเนินการสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และให้ดําเนินการ
ตาม ข้อ 1.1.1.1 โดยสอบถามข้อมูลเพื่อความถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐานท่ีได้รับก่อนสําเนาข้อมูล เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

1.1.2 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้พลัดถิ่น หมายถึง
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นประชากรของประเทศใด แต่อาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรไทย และทางราชการไทยได้ควบคุมประชากร
โดยออกบัตรประจําตัวเลข ๑๓ หลัก (บัตรสีชมพูออกให้โดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) หรือมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ออกให้
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบจากบัตรท่ีกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ หรือกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานออกให้
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1 โดยสอบถามข้อมูล

เพื่อความถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานท่ีได้รับก่อนสําเนาข้อมูล
เพื่อตั้งสํานวนคดีสอดส่อง

1.1.3 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นคนอาเซียน/คนต่างประเทศ
หมายถึง บุคคลที่เป็นประชากรของประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ
บุคคลจากประเทศอื่นนอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนตรวจสอบจาก
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรผ่านแดน (Border Pass) หรือมี
เลขประจําตัว ๑๓ หลัก ท่ีออกให้โดยกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน หรือหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือหนังสืออนุญาตให้คน
ต่างด้าวทํางานหรือหนังสือที่นายจ้างอนุมัติจ้างงาน

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นคนอาเซียน/คนต่างประเทศ
ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากทะเบียนราษฎร์เพื่อยืนยันตัวบุคคล
เน่ืองจากระบบทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น ไม่ได้รองรับคนอาเซียน/คนต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการ
จัดทําสํานวนคดีควบคุมและสอดส่องในระบบสารสนเทศ โดยการเพิ่ม
ทะเบียนสอดสอ่งเด็กหรือเยาวชน และกําหนดเลขที่ทะเบียนคดี (ปี/ลําดับที)่
(ปี พ.ศ./รหัสสํานักงาน/รหัสภารกิจ/เลขที่ทะเบียนคดี) ให้นําเข้าข้อมูล
หมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรผ่านแดน ชื่อ-สกุลของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ชื่อบิดา มารดา สัญชาติ ที่อยู่ และรูปถ่ายจากหนังสือเดินทาง/
บัตรผ่านแดน และข้อมูลทั่วไปและข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศ และ
ถ่ายภาพ ผู้ถูกคุมความประพฤติ หน้าตรง คร่ึงตัวไม่สวมแว่นตา ไม่สวม
หมวก และจัดเก็บภาพถ่ายไว้ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
พร้อมระบุน้ําหนักและส่วนสูงของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับคดี

หมายเหตุ สําหรับข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรผ่าน
แดน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ไม่ต้องนําเข้า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ส่วนข้อมูลทั่วไป หากมีการเปลี่ยนแปลง
ให้บันทึกเพิ่มเติม ในเมนูข้อมูลทั่วไป เช่น ท่ีอยู่ปัจจุบัน เชื้อชาติ ศาสนา
อาชีพ การศึกษา และสถานภาพ เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ
ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1.2.1 เม่ือได้รับเอกสารจากศาล ได้แก่ หนังสือแจ้งคําพิพากษา
(ค.ป.๔) หรือรายงานกระบวนพิจารณาคดี หรือเอกสารที่มีการระบุเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก และชื่อ-นามสกุล ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการ
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบตรวจสอบรายการทะเบียนประวัติ
หรือที่เรียกว่า AMI ดังรูป

หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลที่มีเลข 13 หลัก และ ช่ือ–นามสกุล
หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ตรงกันกับเอกสารที่ได้รับจากศาลให้สั่งพิมพ์ข้อมูล
จากระบบทะเบียนราษฎร์ แล้วให้ตั้งสํานวนคดีสอดส่องเด็กหรือ
เยาวชนและดําเนินการตามข้อ 1.1.1.1

1.2.2 เมื่ อ ได้ รับ เอกสารจากศาล ไ ด้แก่ หนั ง สือแ จ้ ง
คําพิพากษา (ค.ป.๔) หรือรายงานกระบวนพิจารณาคดี หรือเอกสาร
ไม่ได้ระบุเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก มีแต่ชื่อ–นามสกุล ให้
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบตรวจสอบรายการ
ทะ เบี ยนประ วัติ หรื อที่ เรี ยกว่ า AMI หากตรวจสอบแล้วพบว่ า
มี ชื่อ–นามสกุลซ้ํากันหลายคน หรือมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถ
ตรวจสอบหลักฐานยืนยันบุคคลได้ ให้นําเข้าข้อมูลบุคคลในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และตั้งสํานวนคดีสอดส่องเด็กหรือ
เยาวชน ตามเอกสารท่ีได้รับจากศาล

หมายเหตุ
๑. กรณีศาลเยาวชนและครอบครัวมีคําสั่งให้คุมความประพฤติ

ผู้กระทําผิดที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงได้กระทําความผิดตาม
คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว หรือคดีความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งอยู่ในอํานาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ให้ตั้งสํานวนคดีสอดส่องผู้ใหญ่ แต่ในส่วนข้อมูลคดีท่ีศาลสั่ง
ให้เลือก “ศาลเยาวชนและครอบครัว” ใน Tab “ข้อมูลคดี”

๒. กรณีศาลเยาวชนและครอบครัวมีคําสั่งให้คุมความประพฤติ
ผูก้ระทําผิดท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบรบิูรณ์ข้ึนไป ไม่วา่ผู้กระทําผิดได้กระทํา
ผิดในฐานความผิดตามฟ้องใดก็ตาม ที่ได้กระทําในขณะอายุไม่ถึง ๑๘ ปี
บริบูรณ์ ให้ตั้งสํานวนคดีสอดส่องเด็กหรือเยาวชน
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2. ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิด

เจ้าหน้าที่ ธุรการดําเนินการตรวจสอบว่าเคยผ่านการควบคุม
สอดส่อง หรือมีประวัติการกระทําผิดอื่น ๆ มาแล้วหรือไม่ ดังนี้

๒.๑ กรณีมีประวัติการกระทําความผิดในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติมาก่อน ให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ เขียนเลขทะเบียนท่ี
หน้าปกสํานวนและพิมพ์ประวัติผลคดีมาแนบสํานวน เพ่ือให้พนักงาน
คุมประพฤติใช้ประกอบการสอบปากคําเบื้องต้น รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารภาคผนวก ๒

๒.๒ กรณีไม่มีประวัติอยู่ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
มาก่อน ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก
ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center :
DXC) และบันทึกผลการตรวจไว้ที่หน้าปกพร้อมแนบเอกสารที่พิมพ์จาก
ระบบ กรณีท่ีพบประวัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 3

หมายเหตุ
1. กรณีหนังสือแจ้งคําพิพากษา (ค.ป. ๔) ไม่ชัดเจน ข้อมูล ไม่ครบถ้วน

คลาดเคล่ือน ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการตรวจสอบความถูกต้องของคํา
พิพากษาจากระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม เช่น ระบบติดตาม
สํานวนคดี ตรวจสอบจากระบบสืบค้นคําพิพากษาของศาล หรือขอคัด
ถ่ายเอกสารสําเนาคําพิพากษา หรือรายงานกระบวนพิจารณาคดีตาม
ความจําเป็น แล้วรายงานให้หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบ
และแจ้งผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

2. กรณีศาลไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งคําพิพากษา (ค.ป.4) มาในวันที่แจ้ง
คําส่ัง ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ติดตามหนังสือแจ้งคําพิพากษา (ค.ป.๔)
โดยเร็ว เพื่อส่งให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนในภายหลัง

3. กรณีมีหนังสือปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมให้คุมความ
ประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามหนังสือ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 29 (2)
- ใช้ตรายางเพื่อบันทึกผลคดี ด้านขวา
บนของปกโดยมีรายละเอียดว่า พบ
หรือไม่พบประวัติ ช่ือผู้ตรวจสอบ และ
วันท่ีตรวจสอบ

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๗/ว๑๑ ลงวันท่ี
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเ ก่ียวกับการเข้าใช้งาน
ร ะ บ บ ศู น ย์ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม (Data
Exchange Center : DXC)

 ตรวจสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
 ไม่พบ
 พบ จํานวน………คดี

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



- ๗๗ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
แจ้งคําพิพากษา (ค.ป.๔) จากศาลโดยเร็ว เพื่อส่งให้พนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของสํานวนในภายหลัง

๔. กรณีไม่มีรายงานสืบเสาะและพินิจ ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการติดตาม
รายงานสืบเสาะและพินิจจากสถานพินิจฯ โดยเร็ว เพ่ือส่งให้พนักงาน
คุมประพฤติเจ้าของสํานวนในภายหลัง

3. การจัดทําสํานวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทําเอกสารและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในคดี ดังนี้

(๑) ปกหน้าสํานวนสอดส่อง (ค.ป.1 ข.)
(๒) สารบัญสํานวนคดีควบคุมและสอดส่อง (ค.ป.๒ ข.)
(๓) หนังสือแจ้งคําพิพากษา (ค.ป.๔)
(๔) สําเนาคําฟ้อง/คําพิพากษา/ใบนัดคุมความประพฤติ/

หนังสือแจ้งปล่อยตัวคุมความประพฤติจากศูนย์ฝึกและอบรม
(5) รายงานแสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็ก/ เยาวชน/จําเลย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(6) สําเนาใบนัดคุมความประพฤติและ/หรือใบแจ้งการ

คุมความประพฤติ
(7) แบบชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน) (ค.ป.๑๐/2)
(8) ภาพถ่ายผู้ถูกคุมความประพฤติ
(9) แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
(10) แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ีผ่านการ

สอดส่อง
(11) เอกสารท่ีได้จากการดําเนินการตามข้อ ๒ มาประกอบ

สํานวนคดี
(12) เอกสารอื่นๆท่ีจําเป็น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

รายงานสรุปผลการตรวจรักษาด้านจิตวิทยาการแพทย์เด็กหรือเยาวชน
เอกสารเกี่ยวกับการบําบัดรักษา เอกสารการชดใช้ค่าเสียหาย เอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ด้วย หรือเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคดี พร้อมท้ังให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ด้วยลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

(๑3) แบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป. 4ข)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 29 (3)



- ๗๘ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ข้อสังเกต กรณีสํานักงานคุมประพฤติแห่งอื่น ขอความร่วมมือ

ให้ดําเนินการเก่ียวกับการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ดําเนินการรับ-ส่งประเด็นใน
งานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๙

๔. นําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ และสารบบคดีของสํานักงานคุม
ประพฤติ

๔.๑ การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้องนําเข้าข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ถูกคุม

ความประพฤติในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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
พนักงาน คุมประพฤติครั้ งแรก รายไ ด้ การศึกษา สถานภาพ
ความสามารถพิเศษ ข้อมูลของผู้ปกครอง ช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์
ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ปัจจุ บัน) ของ
ผู้ปกครอง

๓) ข้อมูลคดี ได้แก่ ชื่อสถานีตํารวจ ชื่อศาล วันที่ศาลมีคําส่ังให้
คุมประพฤติ วันครบกําหนดคุมประพฤติ จําเลยท่ี เลขทะเบียนคดีดํา (ลําดับท่ี/
ปี) เลขทะเบียนคดีแดง (ลําดับที่/ปี) กลุ่มฐานความผิดแทน ฐานความผิด
ตามฟ้อง

๓.๑) กรณีการส่ังคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนก่อนศาล
มีคําพิพากษา คดีเด็ก (ก่อน) ให้นําเข้าข้อมูล“คําสั่งศาล” ได้แก่
ระยะเวลาคุมความประพฤติ หรือจํานวนครั้งในการรายงานตัว หรือ
จํานวนช่ัวโมงการทํางานบริการสังคม หรือเง่ือนไขอื่นๆท่ีศาลกําหนด

๓.๒) กรณีการส่ังคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตาม
คําพิพากษา คดีเด็ก (หลัง) ให้นําเข้าข้อมูล “คําพิพากษา” ได้แก่ โทษปรับ
ระยะเวลารอการกําหนดโทษหรือโทษจําคุกและระยะเวลาที่รอการ
ลงโทษ ระยะเวลาคุมความประพฤติ จํานวนคร้ังในการรายงานตัว
จํานวนชั่วโมงการทํางานบริการสังคม และเงื่อนไขท่ีศาลกําหนด

- หนังสือที่ ยธ 0327/ว724 ลงวันท่ี
5 พฤศ จิกายน 2563 เ ร่ือง แจ้ ง
แนวทางการส่ง-รับประเด็นในงานคุม
ความประพฤติในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 29 (๔)



- ๗๙ -

ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ทั้งน้ี ต้องนําเข้าข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ีรับคดี รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๑
กรณี คนอาเซียน/คนต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องนําเข้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ถูกคุมความ

ประพฤติในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ได้แก่เลขหนังสือ
เดินทาง (Passport) บัตรผ่านแดน (Border Pass) หนังสือที่นายจ้าง
อนุมัติจ้างงาน ชื่อ - สกุลของผู้ถูกคุมความประพฤติ ชื่อตามสํานวนคดี
ช่ือบิดา มารดา สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เช้ือชาติ
ศาสนา อาชีพ การศึกษา สถานภาพ ภาพถ่ายของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ และข้อมูลคดีตามคําส่ังศาลให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีรับคดี
พร้อมท้ังตรวจสอบสถานะบุคคลให้ถูกต้องจากหนังสือตรวจลงตรา
(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
4.2 จัดทําสารบบคดีของสํานักงานคุมประพฤติ

ให้ เจ้าหน้า ท่ีธุรการ สามารถจัดทําทะเบียนรับคดีของ
สํานักงานคุมประพฤติ โดยการดาวน์โหลดเป็นระบบทะเบียนของ
สํานักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคดีของสํานักงาน

5. การเสนอสํานวนคดีให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณามอบหมายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการ

เจ้าหน้าที่ธุรการคดี เสนอสํานวนคดีต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาจ่ายคดีให้พนักงาน
คุมประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เช่น จ่ายตามความเช่ียวชาญของ
พนักงานคุมประพฤติแต่ละคน หรือตามพ้ืนที่ เขตหรืออําเภอ หรือตาม
ความเหมาะสม เป็นต้น

ข้อสังเกต กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
ศาลมีคําสั่งให้คุมประพฤติมากกว่าหนึ่งคดี ควรมอบหมายให้พนักงาน
คุมประพฤติคนเดียวเป็นผู้ดูแล

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 30
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
6. การรับคดีของพนักงานคุมประพฤติ

เมื่อได้รับสํานวนคดีแล้ว พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน
เพื่อดําเนินการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือ
เยาวชนต่อไป และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลคดี
ใหด้ําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศ
6.1 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน มาพบ

พนักงานคุมประพฤติ
เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสํานวนคดี

ให้พนักงานคุมประพฤติ ดําเนินการ ดังนี้
6.1.1 กรณีสอบปากคําได้ทันที ให้พนักงานคุมประพฤติ

ดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 การช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
การปฐมนิเทศและการดําเนินการเบื้องต้น

6.1.2 กรณี ไม่สามารถสอบปากคําไ ด้ทันที ใ ห้พนักงาน
คุมประพฤตินัดผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้มาพบใน
ภายหลัง เช่น กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีเหตุจําเป็นท่ีต้องรีบกลับ
ภูมิลําเนาซ่ึงอยู่ต่างจังหวัด หรือศาลมีคําส่ังให้คุมประพฤติและมาพบ
พนักงานคุมประพฤตินอกเวลาราชการทําให้ไม่สามารถสอบปากคําได้ทัน
ให้พนักงานคุมประพฤติออกใบนัดและกําหนดวัน ให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ด้วย มาพบภายในไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบนัด

ท้ังนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องย้ําเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติที่
เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย ให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของศาล และให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไว้ด้วย เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย ภรรยา สามี
ที่ อยู่ แผนที่บ้ าน สถานที่ทํ างาน หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE,
Facebook ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ทะเบียนราษฎร์และรายการประวัติการกระทําความผิดจากกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ

6.2 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่มาพบ
พนักงานคุมประพฤติเพ่ือรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

6.2.1 ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบรายละเอียดใน
หนังสือแจ้งคําพิพากษา (ค.ป.4)/รายงานกระบวนการพิจารณา/ใบนัด

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ ง่ื อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 31

- ค.ป.11 แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
- ค.ป.10/2 แบบช้ีแจงเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ (ผู้ ถู กคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน)
- ใบนัดคุมความประพฤติ

- บันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์
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การคุมความประพฤติ ก่อนว่ามโีทษปรับหรือไม่ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ
รายนั้น ๆ ไม่ชําระค่าปรับ จะถูกส่งไปฝึกอบรมแทน ค่าปรับในสถานท่ี
ที่ศาลกําหนดหรือเง่ือนไขอื่นใด เช่น ให้เข้ารับการบําบัดรักษาฟื้นฟู
แบบผู้ป่วยในจากสถานบําบัด

6.2.2 ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบข้อมูลในสํานวนท่ี
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

6.2.2.1 หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีประวัติการกระทํา
ความผิดใหม่ ให้ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจากกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีละเอียดชัดเจน แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานทางคดี

ทั้งนี้ วิธีการในการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 2

หมายเหตุ
1) การตรวจสอบประวั ติการกระทําความผิดจากกอง

ทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Database System : CDS)
ต้องนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา ชื่อมารดา เชื้อชาติ
สัญชาติ ซ่ึงหากนําเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิดได้

2) คนอาเซียน/คนต่างประเทศ ไม่สามารถส่งตรวจประวัติ
การกระทําความผิดจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal
Database System : CDS) ได้

6.2.2.2 หากตรวจแล้วไม่พบประวัติการกระทําผิดเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ แล้วดําเนินการเตือน
หรือติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติให้มาพบเพ่ือรับทราบข้อกําหนด
เง่ือนไขในวันท่ีพนักงานคุมประพฤติกําหนด

6.2.3 ในการติดตามพนักงานคุมประพฤติอาจออกสอดส่องยังท่ี
พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน หรือสถานที่อื่นใด หรืออาจดําเนินการ
โดยโทรศัพท์สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ บุคคลในครอบครัว ญาติ
นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ท่ีสามารถติดต่อได้ หรืออาจมอบหมาย
อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการแทนได้ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งจากศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ

6.2.4 หากเป็นกรณีออกหนังสือเตือนแล้ว แต่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติยังไม่มาพบให้ดําเนินการตามข้อ 6.2.3 ภายใน 7 วันนับจาก

- ค.ป.12 ข บันทึกการสอดส่อง
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วันผิดนัด

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านคุมความประพฤติปรากฏตาม
เอกสารภาคผนวก 4.๓

ผลการออกติดตามสอดส่อง มีหลายกรณี ดังนี้
1) กรณีพบผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน หรือ

บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
พักอาศัยอยู่ในบ้านท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติแจ้งไว้ ให้พนักงานคุม
ประพฤติบันทึกการสอดส่องตามแบบที่กําหนด และออกหนังสือเตือน
ให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติตามกําหนดนัดใหม่ พร้อมให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือญาติลงลายมือช่ือรับ
หนังสือดังกล่าวไว้

๒) กรณีพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
ย้ายท่ีอยู่ให้สอบถามบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือผู้ที่พักอาศัย หรือพยานที่อยู่ใกล้เคียงและ
บันทึกรายละเอียดตามแบบท่ีกําหนดเพื่อดําเนินการต่อไป

๓) กรณีพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนถึงแกก่รรม/
ถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่/เดินทางไปต่างประเทศ/เจ็บป่วยสาหัส/มี
อาการทางจิตรุนแรง ให้สอบบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย พร้อมบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ และ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานและจัดทํารายงานเสนอ
ต่อศาล เช่น

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ถึงแก่กรรม
ให้บันทึกวัน เดือน ปี และสาเหตุการถึงแก่กรรม วัดที่สวดอภิธรรมหรือ
วัดที่ฌาปนกิจ วัน เดือน ปีที่ฌาปนกิจ หรือพิธีตามหลักศาสนกิจของแต่
ละศาสนาและหลักฐานใบมรณบัตร

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ถูกจับกุม
ดําเนินคดีใหม่ ให้สอบบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย โดยบันทึกวัน เดือน ปี และสถานีตํารวจท่ี
จับกุม ฐานความผิด สถานท่ีต้องขังในระหว่างดําเนินคดี หากศาลมีคํา
พิพากษาแล้ว ให้สอบถามวันท่ีพิพากษา รายละเอียดของคําพิพากษา
สอบถามสถานท่ี/ศูนย์ฝึก หากถูกส่งเข้ารับการบําบัดรักษาหรือ
ฝึกอบรม

- ห นั ง สื อ ที่ ย ธ ๐ ๓ ๐ ๓ /ว ๔ ๗ ๘
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมและสอดส่อง

- ค.ป.12 ข บันทึกการสอดส่อง
- หนั ง สือ เตือนให้ ไปพบพนักงาน
คุมประพฤติ
- ค.ป.5 บันทึกถ้อยคําพยาน
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- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชน เดินทางไป

ต่างประเทศ ให้บันทึกรายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศ และ
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่เดินทางไป กําหนดวันเดินทาง
กลับ วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น ติดตาม
ครอบครัวไปประกอบอาชีพ หรือไปศึกษาต่อ หรือไปพักอาศัย หรือไป
ท่องเที่ยว

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน เจ็บป่วย
ทางกาย เจ็บป่วยด้วยโรคใด ให้บันทึกอาการปัจจุบันเป็นอย่างไร
พักรักษาตัวอยู่ท่ีใด ผลการรักษา และใบรับรองแพทย์ หรือสามารถ
มาพบพนักงานคุมประพฤติได้หรือไม่ ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติอาจ
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน

- กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน มีอาการ
ทางประสาท หรืออาการทางจิต ให้บันทึกอาการปัจจุบันมีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใด สื่อสารเข้าใจและตอบคําถามได้หรือไม่ เพ่ือจะได้
ประเมินว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนสามารถมาพบ
พนักงานคุมประพฤติ ได้หรือ ไ ม่ ทั้ งนี้ ขอให้แนบเอกสารการ
รักษาพยาบาล หรือตรวจสอบจากบัตรประจําตัวผู้ป่วย หรือใบรับรอง
แพทย์ หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบําบัดรักษา (ถ้ามี)

๔) กรณีพบบ้าน แต่ไม่พบผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัย
อยู่ด้วย หรือผู้พักอาศัยในบ้าน ให้สอบถามเพื่อนบ้าน หรือ ผู้นําชุมชน
แล้วบันทึกถ้อยคําพยานตามแบบท่ีกําหนด

๕) กรณีไม่พบบ้านหรือสถานท่ีท่ีแจ้งไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และ
บันทึกถ้อยคําพยานตามแบบท่ีกําหนด

๖) กรณีพยานเขียนหนังสือไม่ได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลง
ลายมือชื่อ หรือกรณีไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถลงลายมือช่ือ และรูปพรรณสัณฐานของพยานดังกล่าวไว้ด้วย

ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการทุกข้ันตอนด้วยความ
รวดเร็ว รอบคอบ ระมัดระวังในการส่ือสาร ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ก
หรือเยาวชน ในลักษณะที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่ อ เสียง
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชน
เป็นสําคัญ

- ค.ป.๑๒ ข บันทึกการสอดส่อง
- ค.ป.๕ บันทึกถ้อยคําพยาน
- ห นั ง สื อ ที่ ย ธ ๐ ๓ ๐ ๓ /ว 668
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เร่ือง
การปกปิดประวัติการกระทําความผิด
อาญาของเด็กและเยาวชน
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553
มาตรา 84 ,มาตรา 130
- ข้อบั ง คับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอดส่องความประพฤติของเด็กหรือ
เยาวชนและจัดทํารายงานเสนอต่อศาล
พ.ศ.2556 ข้อ 7
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ข้ันตอนที่ 1 การรับคดี

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
6.2.5 หากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน พร้อม

บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
ยังไม่มาพบและมีพฤติการณ์ ท่ีแสดงว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็น
เสนอต่อศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจภายใน ๗ วันนับแต่วันครบ
กําหนดการรายงานตัวครั้งท่ี ๑

กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย มาพบ
พนักงานคุมประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒
การชี้ แจง เ งื่ อนไขการ คุมความประพฤติ การปฐมนิ เทศและ
การดําเนินการเบื้องต้นต่อไป
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ขํันตอนท่ี 2 การชํีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ

และการดําเนินการเบํืองต้น

ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการ
เบื้องต้น เป็นขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติรวบรวมและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลในสํานวนคดี เช่น คําส่ังศาล รายงานการสืบเสาะและพินิจจากสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องในคดี เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
มาพบพนักงานคุมประพฤติหลังจากท่ีมีคําสั่งให้คุมความประพฤติท้ังกรณีก่อนและหลังศาลมีคําพิพากษา
พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามที่ศาลมีคําส่ังแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งผลที่จะได้รับจาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความประพฤติตามแบบท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด ซ่ึงจะต้องมีบิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน
หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังชี้แจงเง่ือนไขด้วย และจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ
เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ วิธีการคุมความประพฤติ และบริการที่อาจได้รับจาก
สํานักงานคุมประพฤติ และให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการเบ้ืองต้นแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้แก่ บันทึก
ถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยตามแบบท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด ซึ่งในการ
บันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องบันทึกถ้อยคําให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเพ่ือนํามา
วิเคราะห์และจําแนก รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การถ่ายภาพ การเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะ ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด
ในการติดตามตัวบุคคลหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถ
ปรับปรุงตนเองได้ นอกจากนี้ ให้พนักงานคุมประพฤติแนะนําบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการใด ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม รวมถึง
การปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย
ให้ดําเนินการในข้ันตอนนี้ด้วย รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏตามแผนภูมิที่ 4 แสดงข้ันตอนการช้ีแจง
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบื้องต้น
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แผนภูมิท่ี ๔ แสดงข้ันตอนการช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ
และการดําเนินการเบื้องต้น

๑. การรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในสํานวนคดี

2. การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
จะต้องมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การ
ท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบคุคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชีแ้จงเง่ือนไขด้วย

3. การปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือ
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศด้วย

4. การดําเนินการเบื้องต้น
4.1 การบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤตท่ีิเป็นเด็กและเยาวชน
4.2 ถ่ายภาพ ตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
4.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีอาการบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือมีความ

จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ส่งตัวไปบําบัดรักษาหรือช่วยเหลือสงเคราะห์
เบื้องต้น เช่น ให้คําแนะนําหรือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือสงเคราะห์ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.2560

4.4 กรณีศาลมีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตาม
ตัวบุคคล
4.5 ดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไข
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ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เม่ือพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบสํานวนคดีจากผู้อํานวยการ

สํานักงานคุมประพฤติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการ ดังนี้

๑. การรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ในสํานวนคดี โดยทําความเข้าใจข้อมูลในสํานวนคดี เช่น คําส่ังศาล
แบบบันทึกข้อมูลสอดส่องเด็กหรือเยาวชนเบ้ืองต้น รายงานกระบวนการ
พิจารณา รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก/เยาวชน/จําเลยของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน/หนังสือปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกอบรมให้คุม
ความประพฤติ และตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
รวมท้ังตรวจสอบเอกสารท่ีธุรการรวบรวม และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
คดีนั้น ๆ เช่น รายงานสรุปผลการตรวจรักษาด้านจิตวิทยาการแพทย์
เด็กและเยาวชน แบบประเมินระดับสติปัญญา เอกสารชําระเยียวยา
ค่าเสียหาย ใบเสร็จชําระเงินค่าปรับ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารภาคผนวก ๖ และ ๗

2. การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติเป็นขั้นตอนสําคัญ

ในการทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
โดยพนักงานคุมประพฤติต้องช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามที่
ศาลมีคําส่ังแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยจะต้อง
มีบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงเง่ือนไขด้วยด้วยวาจาและลายลักษณ์
ซ่ึงเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่

กรณีที่ ๑ กรณีคุมความประพฤติก่อนศาลมีคําพิพากษา
(เด็กก่อน) ตามมาตรา ๑๓๒ ประกอบข้อ ๙ ซึ่งศาลกําหนดเงื่อนไขในการ
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาของเด็กหรือเยาวชนด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้เด็กหรือเยาวชนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือ
เจ้าพนักงานอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือองค์การด้านเด็ก
เข้ารับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วมกิจกรรมบําบัด เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนเข้ารับการ
อบรมศีลธรรม จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางเลือกอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างปกติสุข

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 32

-พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ ,๒๕
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 33
- ค.ป.๑๐/2 แบบชี้แจงเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ เด็กและเยาวชน
- หลักการเบื้องต้นของมาตรฐานแห่งชาติ
วา่ด้วยการปฏบิัติงานคุมประพฤติ
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๒
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว ๔๐๕ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งแบบ
ช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและ
เยาวชน (ค .ป .๑๐/๒) แบบบันทึก



- ๘๘ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
(๒) ใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือคุมความประพฤติเด็กหรือ

เยาวชน เช่น ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องท่ีใดอัน
อาจชักนําให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิด ห้ามออกนอกสถานที่อยู่
อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือได้รับอนุญาตจากบิดา
มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือห้าม
คบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจชักนําไปสู่การกระทําผิด

(๓) เง่ือนไขอ่ืนที่จําเป็นแก่การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
กรณีที่ ๒ กรณีคุมความประพฤติภายหลังศาลมีคําพิพากษา

(เด็กหลัง) ตามมาตรา ๑๓๘ ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องท่ีใด
อันอาจชักนําให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทําผิด

(๒) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่ท่ีอยู่อาศัย ในเวลา
กลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น หรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

(๓) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจ
ชักนําไปสู่การกระทําผิด

(๔) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติตนอันอาจนําไปสู่การ
กระทําผิด

(๕) ให้เด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ
หรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นครัง้คราว

(๖) ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมรับคําปรึกษา
แนะนํา รับการรักษา แก้ไขบําบัดฟื้นฟู ประกอบสัมมาชีพ หรือให้เด็ก
หรือเยาวชนเข้ารับการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และหน้าที่ของ
พลเมือง

(๗) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ ซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือองคืการที่ รับเลี้ยงดูเด็กหรือ
เยาวชนนั้น กระทําหรือห้ามมิให้กระทําการใด ๆ เดี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนตามที่ศาลกําหนด

(๘) กําหนดเงื่อนไขอื่นใด เพ่ือพัฒนาหรือส่งเสริมความประพฤติ
ของเด็กหรือเยาวชน

นอกจากนี้ ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ ข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ประกอบมาตรา
๗๔ (๓) และมาตรา ๗๕ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว
เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ี

ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑)
และแบบประเมินผูถู้กคุม ความประพฤติ
- กลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไก
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
ศกึษาจากคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วย
กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการ
สนับสนุนปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูก
คุมความประพฤติสําหรับพนักงานคุม
ประพฤติ
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครวั พ.ศ.2553 มาตรา 13๘
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความ
ประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและ
จัดทํ ารายงานเสนอต่อศาล พ.ศ .
๒๕๕๖



- ๘๙ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

(๒) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(๓) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจ

นําไปสู่การกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก

(๔) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความ

บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานท่ี

และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด

(๕) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล

กําหนด

(๖) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดใน

ระหว่างเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนีจ้ะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์หรืออุปกรณ์

อืน่ใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางด้วยก็ได้

(๗) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธี

อื่นให้แก่ผู้เสียหายตามท่ีผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน

(๘) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยากร

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือชดใช้ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว

(๙) ให้ทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควร

ว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน

(๑๐) เง่ือนไขอื่น ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแก้ไข ฟื้นฟู

หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิด

ข้ึนอีก หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามคําพิพากษา ศาลอาจ
กําหนดเงื่อนไขแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน แต่ละ
รายแตกต่างกันไป โดยศาลอาจกําหนดข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้
พนักงานคุมประพฤติต้องอธิบายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัย
อยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเง่ือนไขด้วย เข้าใจเงื่อนไข
การคุมความประพฤติท่ีศาลกําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๖ (ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับเ ง่ือนไขการคุมความประพฤติปรากฏตามขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์และจัดทําแผน ข้อ ๔. การจดัทําแผนการคุมความประพฤติ)



- ๙๐ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

2.1.1 สิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน

2.1.1.1 สิทธิที่จะคัดค้านรายงานและนําพยานหลักฐาน
มาสืบหักล้างกรณีพนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็น
กรณีผู้ ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือพฤติการณ์
เก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปล่ียนแปลง
ไปต่อศาลนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

2.1.1.๒ สิ ท ธิ อุ ท ธ ร ณ์ คํ า สั่ ง แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง
คําพิพากษาหรือคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ กรณีศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือการคุมความประพฤติตามท่ีศาล
กําหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุม
ความประพฤติเปลี่ยนแปลง และศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติมากข้ึน
กรณีศาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
หรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน และถ้าโทษหรือวิธีการสําหรับเด็ก
และเยาวชนที่กําหนดภายหลังหนักกว่าโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่เด็กและเยาวชนได้รับอยู่ เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์
และฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้

2.1.1.๓ ได้รับการปฏิบัติจากบุคลากรโดยคํานึงถึงหลัก
นิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาค และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในส่วนของ
ผู้กระทําผิด พยาน และผู้เสียหาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ท้ังนี้จะต้อง
บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเป็นธรรม รวมท้ังต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสังคมจากอาชญากรรม ข้อมูลท่ีไ ด้จากการ
ปฏิบัติงานต้องเก็บรักษาเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดของกรมคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การปฏิบัติงานต้องโปร่งใสพร้อมรับการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อผลของงานและสังคม

2.1.2 หน้าท่ีของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน

2.1.2.1 การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเง่ือนไขการคุมความประพฤติโดยเคร่งครัด

2.1.2.2 การมารายงานตัวตามกําหนดนัด และเข้า

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ ,๒๕
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๒๗ ,๓๒
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คุ ม ค ว า มป ร ะพ ฤติ
พ.ศ.2560 ข้อ ๕๐
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๓๔
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครวั พ.ศ.2553 มาตรา ๑๓๗

- หลักการเบื้องต้นของมาตรฐานแห่งชาติ
วา่ด้วยการปฏบิัติงานคุมประพฤติ
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ร่วมกิจกรรมตามท่ีสํานักงานคุมประพฤตินัดหมาย

2.1.2.3 เมื่อมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงในระหว่างการ
คุมความประพฤติ เช่น ย้ายที่พักอาศัย เจ็บป่วย ถูกจับดําเนินคดีใหม่
เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัย
อยู่ด้วย แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบโดยเร็ว

๒.๒ ผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติจากการคุมความ
ประพฤติ มีดังนี้

๒.๒.๑ ผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุม
ความประพฤติ ๒ กรณี ดังนี้

กรณทีี่ ๑ กรณีคุมความประพฤติก่อนศาลมคีําพิพากษา
(เด็กก่อน) พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนพ้นการคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมความประพฤติครบถ้วน โดยศาลอาจสั่งยุติคดี
โดยไม่ต้องมีคําพิพากษาเก่ียวกับการกระทําความผิดของจําเลย
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เว้นแต่คําสั่งศาลเกี่ยวกับของกลาง
และให้ถือว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

กรณีท่ี ๒ กรณีคุมความประพฤติภายหลังศาลมีคํา
พิพากษา (เด็กหลัง) พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็น
ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนพ้นการคุมความ
ประพฤติ ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติครบถ้วนศาลส่ังยุติการ
คุมความประพฤติ

นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรับรอง
ข้อมูลประวัติและพิจารณานําข้อมูลของเด็กหรือเยาวชนออกจาก
สารบบทะเบียนประวัติอาชญากร (ลบประวัติ) โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อ
เด็กหรือเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล
ไปยังสถานีตํารวจเจ้าของคดีเป็นผู้รายงานผลคดีถึงที่สุดพร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.1 และ 4.๒

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๒๗ ,๓๒
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 13๓
วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๓๗
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕

- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 13๙
วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๓๗
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความ
ของเด็กหรือเยาวชนและจัดทํารายงาน
เสนอต่อศาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘
- หนังสือที่ ยธ 0317/ว113 ลงวันท่ี
21 กุมภาพันธ์ 2550 เ ร่ืองขอส่ ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเด็ก
และเยาวชนท่ีพ้นการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล
- หนังสือท่ี ยธ 0308/ว41 ลงวันท่ี
28 มกราคม 2558 เรื่องเปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเด็ก
และเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
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๒.๒.2 ผลที่จะได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม

ความประพฤติ
กรณีที่ ๑ กรณีคุมความประพฤติก่อนศาลพิพากษา

(เดก็ก่อน)
ถ้าจําเลยผิดเง่ือนไขที่ศาลกําหนดตามมาตรา ๑๓๒ ในกรณี

ที่ความปรากฏแก่ศาลหรือศาลได้รับรายงานว่า เด็กหรือเยาวชนกระทํา
ผิดเงื่อนไข อาจศาลหมายเรียกเด็กหรือเยาวชน พร้อมบิดา มารดา
ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยมา
สอบถาม เม่ือศาลสอบถามแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําผิด
เงื่อนไขโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้เงื่อนไขท่ีศาลกําหนดไม่
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนอีกต่อไป ศาลจะ
ยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาต่อไป ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ในกรณี
ศาลเห็นว่าจําเลยไม่สมควรใช้วิธีการคุมความประพฤติหรือเข้ารับการ
แก้ไขบําบัดฟื้นฟู ศาลจะส่งตัวจําเลยไปยังสถานพินิจหรือสถานท่ีอื่นท่ี
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรที่ยินยอมรับตัวจําเลยไว้
ดูแลช่ัวคราว หรือจะให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็
ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจําเลยน้ันมีอายุครบยี่สิบส่ีปีบริบูรณ์ หรือหากศาล
เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดเง่ือนไขแต่ยังอยู่ในวิสัยท่ีจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขได้ ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือน และกําชับเด็กหรือเยาวชนให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ศาลอาจเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
เพื่อความเหมาะสม

กรณีที่ ๒ กรณีคุมความประพฤติภายหลังศาลพิพากษา
(เดก็หลัง)

ในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล
กําหนดตามมาตรา ๑๓๘ ศาลมีอํานาจออกหมายเรียกเด็กหรือเยาวชน
น้ันและบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
หรือองค์การที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนมาตักเตือน แต่ถ้าเด็กหรือ
เยาวชนไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดังกล่าว เมื่อบิดา มารดา
ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การดังกล่าวยินยอมหรือศาลเห็นสมควร ศาล
มีอํานาจส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในสถานที่ตามท่ี
ศาลเห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๙ วรรคสอง

นอกจากนี้ อาจจะมีผลท่ีได้รับในเรื่องสิทธิทางสังคม เช่น
การทํา/ต่อใบอนุญาตขับรถ การบรรพชา การถูกคัดชื่อออกจาก

- พระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา
๑๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๗
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔

- พระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา
๑๓๘ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๓๙
วรรคสอง
- หนังสือที่ ยธ 0308/ว 848 ลงวันท่ี
17 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างสํ านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กับ กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม
- หนังสือที่ ยธ 0308/ว 877 ลงวันท่ี
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
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ทะเบียนราษฎร์กรณีศาลออกหมายจับ เป็นต้น

หมายเหตุ
1. ต้องให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา

มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยบุคคล
หรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้อง
ขอ ลงลายมือชื่อรับทราบใน ค.ป.10/2 แบบชี้แจงเง่ือนไขการคุมความ
ประพฤติ เด็กและเยาวชน ทุกราย ท้ังเอกสารและสมุดนัดรายงานตัว
พร้อมท้ังให้ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
ระบุสถานภาพของความเกี่ยวข้องไว้ด้วย

2. ก่อนชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติพนักงานคุมประพฤติ
ควรสร้างสัมพันธภาพโดยใช้เทคนิคการให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
(Motivational Interviewing หรือ MI) เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย เกิดความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการ
ให้ปากคําและการปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ

3. การจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
ต้องจัดปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเป็นเด็กหรือเยาวชน
โดยจะต้องมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัย
อยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศด้วย เพื่ออธิบายให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ทราบเบื้องต้นก่อนท่ีพนักงาน
คุมประพฤติจะดําเนินการคุมความประพฤติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ วัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ พนักงานคุม
ประพฤติอธิบายวัตถุประสงค์ของการคุมความประพฤติ เพ่ือให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล
ท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือ
เยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือในระหว่างการคุมความประพฤติและกระบวนการ
แก้ไขฟ้ืนฟู

๓.๒ วิธีการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติอธิบาย
ขั้นตอนการคุมความประพฤติ การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ตามที่ศาลมีคําส่ัง เช่น การมารายงานตัวตามกําหนดนัด การไม่คบหา
สมาคมกับบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดีหรือเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดให้
โทษทุกชนิด การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพ การ
ทํางานบริการสังคมครบจํานวนช่ัวโมง และเงื่อนไขอื่นๆ ตลอดจนการ

การประสานงานความร่วมมือระหว่าง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
กับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- ค.ป.๑๐/2 แบบชี้แจงเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน)
- หนังสือที่ยธ ๐๓๐๓/ว๔๖ ลงวันท่ี
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แจ้งเวียน
เผยแพร่คู่มือการสนทนาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 34
- กลไกการการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย
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ควบคุมและสอดส่องตามระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซํ้า
แผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย

๓.๓ บริการท่ีอาจได้รับจากสํานักงานคุมประพฤติ พนักงาน
คุมประพฤติต้องแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
ทราบการบริการที่ อาจได้ รับจากสํ า นักงานคุมประพฤติ เช่น
การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ ได้แก่

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

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
แนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก ๔.๑๐
๓.๔ ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในระหว่างการคุมความ

ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับข้อควร
ปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในระหว่างการคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล
ท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย ได้เข้าใจและให้ความร่วมมือใน
ระหว่างการคุมความประพฤติ ดังนี้

๓.๔.๑ ข้อควรปฏิบัติ ได้แก่
๑) ตรงต่อเวลาในการมารายงานตัวตามกําหนดนัด และ

เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สํานักงานคุมประพฤตินัดหมาย หากมีเหตุจําเป็น
ให้โทรศัพท์แจ้งพนักงานคุมประพฤติ หรือให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือญาติหรือบุคคล
ใกล้ชิดแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ

2) ต้องนําสมุดข้อกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติมา
ด้วยทุกครั้ง เมื่อมาพบพนักงานคุมประพฤติ มาเข้าร่วมกิจกรรมในการ

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

3) การแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับกาลเทศะ เม่ือมา
รายงานตัว หรือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือ มาติดต่อที่
สํานักงานคุมประพฤติ

4) กรณี ผู้ถูกคุมความประพฤติ เป็นเด็กหรือเยาวชน
มีปัญหาด้านต่างๆ ผู้ถูกคุมความประพฤติ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย สามารถมาพบพนักงานคุม
ประพฤติ หรือโทรศัพท์มาเพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ให้คําแนะนํา
หรือช่วยเหลือต่อไป

5) กรณีมีอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ออกเย่ียมเยียน ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย ควรให้
ความร่วมมือตอบข้อซักถามต่างๆ และสามารถขอคําปรึกษาปัญหา
ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

6) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน
มีความไม่สบายใจเก่ียวกับผู้ ถูกคุมความประพฤติ สามารถติดต่อ
พนักงานคุมประพฤติ เพื่อขอคําแนะนํา ปรึกษา หรือช่วยเหลือ

7) บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ด้วย และครอบครัวมีหน้าที่ต้องช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติทําผิดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ เช่น

- กรณี ผู้ถูกคุมความประพฤติ เป็นเด็กหรือเยาวชน
มีแนวโน้มที่จะผิดเงื่อนไข โดยไม่มารายงานตัวตามกําหนดนัด หรือยัง
ไม่ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ หรือทําแล้วแต่ยังไม่ครบ
จนจะใกล้ถึงกําหนดระยะเวลาการคุมความประพฤติแล้ว หรือคบหา
สมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือ
พฤติกรรมอื่นที่แสดงถึงการผิดเง่ือนไข ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลในครอบครัว
ว่ากล่าวตักเตือนผู้ ถูกคุมความประพฤติ และแจ้งให้พนักงานคุม
ประพฤติทราบ เพื่อให้คําแนะนําช่วยเหลือต่อไป

- กรณีผู้ ถู กคุ มความประพฤติที่ เป็ นเด็กหรือเยาวชน
มีเหตุขัดข้องไม่สามารถมารายงานตัวตามกําหนดนัดได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ ด้วย หรือบุคคลในครอบครัวแจ้งเหตุขัดข้อง
ดังกล่าวให้พนักงานคุมประพฤติทราบโดยเร็ว
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๓.๔.๒ ข้อห้ามปฏิบัติ ได้แก่
(๑ ) ไม่ ด่ืม เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์หรือ เสพยา เสพติด

เม่ือมาพบพนักงานคุมประพฤติ หรือเม่ือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
(๒) ไม่นํายาเสพติดให้โทษทุกชนิดเข้ามาในสํานักงานคุม

ประพฤติหรือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
(๓) ไม่พกพาอาวุธใดๆ หรือสิ่ งผิดกฎหมายใดเข้ามา

ในสํานักงานคุมประพฤติ สถานที่ราชการ หรือมาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟู

(๔) ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
๓.๕ แนะนําแอปพลิเคชันบนมือถือของกรมคุมประพฤติ

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับกรมคุมประพฤติ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. การปฐมนิเทศควรจัดโดยเร็ว ภายในวันที่ชี้แจงเงื่อนไข หรือ

นัดมาพบภายหลัง แต่ท้ังนี้ไม่ควรเกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ี
ศาลมีคําสั่ง

2. พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดปฐมนิเทศแบบรายบุคคล
หรือปฐมนิเทศแบบกลุ่ม โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ี
เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ถูกคุม
ความประพฤติเข้าร่วมด้วย แต่ในการจัดปฐมนิเทศน้ัน ควรชี้แจงเป็น
รายครอบครัว

4. การดําเนินการเบื้องต้น
4.1 การบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก

หรือเยาวชน พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี ต้องดําเนินการสอบถาม
ตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด โดยใช้ทักษะการสัมภาษณ์หรือการ
สัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ได้สัมพันธภาพและรายละเอียด
เบ้ืองต้นมากที่ สุดเพียงพอต่อการวิเคราะห์ประเมินและวางแผน
การแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
โดยประเด็น ท่ีสอบถามมีดังต่อไปนี้ ซ่ึงแบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ (ค.ป.๑๑) ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๖

กรณีได้รับรายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็ก/ เยาวชน/จําเลย
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเฉพาะประเด็นท่ีจําเป็นเพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อจําแนก

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 35 (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



- ๙๗ -

ข้ันตอนที่ 2 การช้ีแจงเง่ือนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการดําเนินการเบ้ืองต้น
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4.1.1 ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง

1) ข้อมูล เบื้ อง ต้นเกี่ ยว กับตัวผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับตัว
ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เช่น ชื่อและชื่อสกุลจริง
พร้อมท้ังชื่อเล่น หรือช่ืออ่ืนๆ ท่ีผู้อื่นเรียก สถานที่เกิด อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย ควรสอบถามถึง
ภูมิลําเนาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันว่าพักที่ใด กับใคร นานเพียงใด บ้าน
และที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร สาเหตุของการย้ายท่ีอยู่ สภาพท่ีอยู่
อาศัยตลอดจนบ้านดังกล่าวในปัจจุบันยังมีอยู่หรือมีผู้ใดพักอาศัยอยู่
หรือไม่ เป็นต้น

โดยสอบถามให้ละเอียดที่สุดเพื่อประโยชน์ในการ
สอดส่องที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
หากเป็นที่อยู่ในต่างจังหวัด ควรสอบถามถึงผู้นําท้องถ่ินว่าเป็นใคร เช่น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ทั้งควรถามถึงหมู่บ้านที่พักอาศัยเรียกว่าบ้าน
อะไร ในการสอบถามถึง ท่ีอยู่อาศัยนี้พยายามสอบถามสถานท่ี
ซ่ึงสามารถติดต่อกับผู้ถูกคุมความประพฤติให้ได้มากท่ีสุด หรือบันทึก
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ รวมทั้ง
E-mail /ID Line /Facebook

นอกจากนี้ในระหว่างการคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอยู่ที่ใด กับใคร ใครเป็น
ผู้ อุปการะเล้ียงดู ที่ พักดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีความ
ปลอดภยัหรือไม่ มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงใดๆ หรือไม่เหล่านี้ หรือ
เป็นแหล่งยาเสพติดหรือแหล่งการพนันหรือไม่ เป็นต้น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลวิเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต่อไป

ในกรณีที่ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือ
เยาวชนมีท่ีอยู่อาศัยหลายแห่ง พนักงานคุมประพฤติต้องสอบถามและ
วาดแผนที่บ้านไว้ทุกแห่งด้วย และกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนมีท่ีอยู่อาศัยไม่แน่นอน พนักงานคุมประพฤติอาจสอบถาม
ถึงที่อยู่ของญาติหรือบุคคลที่ติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนได้ไวใ้ห้ได้มากท่ีสดุ หรอืสถานท่ีทํางาน พรอ้มวาดแผนท่ีบ้านไว้ด้วย

๓) การวาดแผนที่บ้าน ควรวาดอย่างละเอียดว่าบ้าน
ดังกล่าวอยู่ที่ใด ใกล้เคียงสถานท่ีใดบ้างที่เป็นจุดสังเกต หรืออยู่ใกล้
สถานที่สําคัญหรือสถานที่รู้จักของคนท่ัวไป การเดินทางไปอย่างไร
ด้วยระบบขนสง่ใด อาทิ เช่น รถประจําทาง รถไฟ MRT หรือ BTS สายใด

ความประพฤติ
- กลไกการการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ (โดยกลุ่มพัฒนางาน
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด กองพัฒนาการ
คุมประพฤติ กรกฎาคม 2562)
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ผ่านเส้นทางดังกล่าวบ้าง บ้านมลีักษณะอย่างไร เชน่ สีของบ้าน มีร้ัวหรือไม่
มีลักษณะเด่นกว่าบ้านอื่นอยา่งไร บา้นข้างเคียง มีลักษณะใด เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอดส่อง รวมทั้งข้อมูลแผนที่จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการค้นหาสถานที่หรือตําแหน่งที่พักอาศัยอาจใช้
Google Map

๔) ข้อมูลด้านครอบครัวและผู้ใกล้ชิด พนักงานคุม
ประพฤติต้องสอบถามข้อมูลด้านครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน อาทิ ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เป็นบุตรใคร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของบิดามารดา จํานวนพี่น้อง
โดยผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นบุตรคนที่เท่าใด พ่ีน้องเป็นใคร อยู่ที่ไหน
อายุ การศึกษา การประกอบอาชีพ กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม
หรือเลิกร้างกัน ผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ในความอุปการะดูแลของใคร
หรือมีบุคคลใดเป็นผู้ปกครองหรือเป็น ผู้ปกครองโดยกฎหมาย
ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติกับบิดามารดา
พี่น้อง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ปกครองเป็นอย่างไร มีความรุนแรง
ภายในครอบครัวท่ีก่อให้เกิดแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือไม่

หมายเหตุ
“ความรุ นแรงในครอบครั ว” ตามมาตรา ๔

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้
กระทําต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตราย

แก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลใน
ครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลใน
ครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทําการ หรือยอมรับการกระทําอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ

กรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองใช้อํานาจปกครอง
โดยมิชอบเกี่ยวแก่ตัวเด็กหรือเยาวชน กระทําทารุณกรรม หรือกระทํา
การอันมีลักษณะเก้ือหนุนให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติตนเสียหาย หรือ
ปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนกระทําผิด ศาลมีอํานาจไต่สวนเพื่อ
หาข้อเท็จจริงได้ ( มาตรา 112) หรือพบเห็นหรือทราบการกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุต่อศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อ
ป้องกันการกระทํา ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงในกรุงเทพมหานคร 
คือ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ในส่วนภูมิภาค คือ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด หรืออาจจะแจ้งต่อศูนย์
ประชาบดี ๑๓๐๐ ท่ัวประเทศ หรือศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ฯลฯ  ซ่ึงหน่วยงาน
เหล่าน้ีจักได้ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนของ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๔

- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553
มาตรา 112
- ทําเนียบท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ
เด็ กหรือ เยาวชน ท่ี มีสภาพปัญหา
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
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กฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๘

การแจ้งเหตุน้ี เป็นการแจ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ คุ้มครองเบ้ืองต้น โดยเข้าไปในที่เกิดเหตุ

เพ่ือสอบถามเรื่องความรุนแรงในครอบครัว  ช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์  และขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา จากจิตแพทย ์นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ 
จัดให้มีการร้องทุกข์ตามความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว รวมทั้งเข้าไประงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว จึงมิใช่
การร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) 
คดีความรุนแรงในครอบครัวจึงยังไม่เริ่มขึ้นเม่ือรับแจ้งเหตุ 

ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เ ป็นเ ด็กหรือเยาวชน
มีสถานภาพทางการสมรสเป็นอย่างไร ยังโสด มีครอบครัว /หม้าย /
เลิกร้าง แล้วหรือไม่ ให้สอบถามรายละเอียดของ สามีหรือภรรยาคน
ปัจจุบัน ว่าเป็นใคร อายุเท่าใด ประกอบอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่
อยู่ด้วยกันนานเพียงใด มีบุตรกี่คน บุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ใด
ใครเป็นผู้รับภาระในบ้าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างไร เช่น
มีเหตุขัดใจทะเลาะกันบ้างหรือไม่อย่างไร

นอกจากนี้ผู้ ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน มีปัญหาความสัมพันธ์กับญาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่
ถ้ามีปัญหาให้ระบุลักษณะของปัญหาและรายละเอียด ในกรณีที่มี
ปัญหาหรือไม่สบายใจหรือไม่สบายใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชนได้ปรึกษากับบุคคลใดหรือไม่ ได้รับกําลังใจจากใคร คู่ครอง
หรือ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่ บุคคลใกล้ ชิดหรือบุคคล
ในครอบครัว มีพฤติกรรมส่งเสริมให้กระทําความผิดหรือไม่ บุคคลที่คบ
เป็นเพื่อนโดยท่ัวไปมีความประพฤติเสียหายหรือไม่อย่างไร

บุคคลในครอบครัวมีประวั ติถูก จับกุมดํ า เ นิน
คดีอาญาหรือมีโทษจําคุกหรือไม่

บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ อาศัย ด้วย
มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่

บุคคลในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาและ
สารเสพติดให้โทษหรือไม่

นอกจากนี้มีบุคคลที่ รู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดที่สามารถ
ติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนได้ เช่น ญาติ
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ผู้นําชุมชน เป็นต้น ให้สอบถามชื่อ-ชื่อสกุล
เกี่ยวข้องเป็น รู้จักมานานกี่ปี ประกอบอาชีพใด หมายเลขโทรศัพท์
และที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอดส่อง
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

หมายเหตุ การสอบถามบุคคลในครอบครัวและ
ผู้ใกล้ชิดน้ี ควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อให้
ทราบถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในทางบวก และทางลบต่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู เช่น
ผู้ที่มีอิทธิพลในทางบวกสามารถว่ากล่าวตักเตือน หรือช่วยเหลือผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ส่วนผู้ที่ มีอิทธิพลในทางลบ อาจมีผลต่อการกระทํา
ความผดิซํ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติได้

๕) การศึกษาและการประกอบอาชีพ
- ข้อมูลด้านการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบว่า

ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน มีพื้นฐานการศึกษา
เพียงใด ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่หรือไม่ ระดับชั้นใด ผลการเรียน
เป็นอย่างไร ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาช่ืออะไร ระหว่างเรียนเคยมี
พฤติกรรม เกเร หนีเรียน ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือเคยถูกลงโทษทาง
วินัยของโรงเรียน เช่น เคยสอบตก เรียนซ้ําช้ัน ถูกไล่ออกหรือถูกพัก
การเรียนหรือไม่ หากลาออก สาเหตุของการลาออกหรือเหตุผล
ที่ไม่ศึกษาต่อ ทั้งนี้ เ พ่ือพิจารณาพัฒนาการทางสมอง การปรับตัว
และการเรียนรู้ รวมถึงระดับสติปัญญาของผู้นั้นด้วย

- ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ สัมภาษณ์ถึง
การทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา
เ ร่ิมทํางานตั้งแต่อายุ เท่าไหร่ สาเหตุใดถึงต้องทํางานตั้งแต่ เด็ก
โดยเฉพาะในระยะเวลา 1 ปี ก่อนกระทําผิดในคดีน้ี ว่าเคยทํางาน
ประเภทใด ที่ไหน ระยะเวลานานเพียงใด ได้รับเงินเดือนเท่าไร รายได้
เพียงพอหรือมีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากไม่พอใช้จ่ายใช้วิธีการใดใน
การแก้ปัญหาหรือมีบุคคลใดท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ หากเคยเปล่ียน
งานสาเหตุเปล่ียนงานเพราะเหตุใด และผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือไม่ เป็นต้น
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นถึงความถนัด ในด้านการทํางานของผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โอกาสและปัจจัยอื่น ๆ ในบาง
รายลักษณะของอาชีพมีผลต่อการกระทําความผิดของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
และเยาวชนยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถาม
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ว่าวางแผนหรือสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพใด รวมท้ังสอบถามถึงความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อให้
คําแนะนําเก่ียวกับการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนต่อไป
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๖) ข้อมูลด้านการรับราชการทหารกองประจําการ

เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ เคยเข้ารับราชการทหารหรือไม่
พร้อมรายละเอียดการรับราชการทหารกองประจําการ หากไม่เคยเข้า
รับราชการทหารกองประจําการ เพราะเหตุใด

ท้ังนี้ ข้อมูล ด้านการรับราชการทหารจะเป็น
ประโยชน์กับพนักงานคุมประพฤติ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ เน่ืองจากผู้ถูกคุมความประพฤติอาจจะ
ถูกจับกุมดําเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกเกณฑ์ทหารหรือหนีรับ
ราชการทหารกองประจําการ

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม
กรณีที่ 1 กรณีที่อายุผู้ถูกคุมความประพฤติถึงเกณฑ์

รับราชการทหาร และได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจําการ
อาจจะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ในระหว่างการคุมความ
ประพฤติ

กรณีที่ 2 กรณีที่อายุของผู้ ถูกคุมความประพฤติ
เลยเกณฑ์รับราชการทหาร แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
เคยรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
(อาจเป็นไปได้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่เข้ารับการตรวจเลือกเป็น
ทหารกองประจําการ หรือเคยต้องโทษจําคุกมาก่อน)

๗) นิสัยความประพฤติ เพ่ือให้ทราบว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน มีนิสัยความประพฤติใดที่ส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟู เช่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ หรือนิสัยที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการกระทําผิด
ซํ้า เช่น พฤติกรรมทางเพศ ติดเกมส์ ก้าวร้าว ม่ัวสุม ขับแข่งบนทาง
สาธารณะ เล่นการพนัน สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การคล้อยตามผู้อื่น ถูกชักจูง
ได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี้ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามนิสัยความ
ประพฤติจาก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิด และในขณะ
ท่ีสอบปากคําควรสัง เกต พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกอื่น ๆ
การแสดงออกทางกาย ร่วมด้วย

๘) สุขภาพและรูปพรรณ เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ ถูกคุมความประพฤติได้อย่าง
เหมาะสม

- ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกาย พนักงานคุมประพฤติ
ต้องสังเกตความบกพร่องทางร่างกายประกอบกับการสอบถาม เพื่อให้
ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเคยเจ็บป่วย หรือ
บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ หรือมีความผิดปกติของร่างกาย ที่เป็น
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ปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือไม่ เช่น พิการทางร่างกาย มีการ
ขึ้นทะเบียนคนพิการหรือไม่ กรณีมีโรคติดต่อร้ายแรง โรคประจําตัว
หรือเคยบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุมาก่อน ให้สอบถามถึงประวัติ
การรักษา ผลการรักษา อาการปัจจุบัน หรืออาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม
ต่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น

- ข้อมูลด้านสุขภาพจิต
พนักงาน คุมประพฤติสอบถามผู้ ถู กคุมความ

ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ และต้อง
สังเกต เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
มีสภาวะทางอารมณ์หรือความผิดปกติทางจิตหรือไม่ ถ้ามี อาการเป็น
อย่างไร เช่น เครียด นอนไม่หลับ หูแว่ว/เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า หรือมี
อาการอื่น ๆ โดยมีอาการต้ังแต่เมื่อไหร่ เคยเข้ารับการรักษาหรือไม่
ผลการรักษา และอาการปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น และเป็นปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือมีแนวโน้ม
ในการกระทําผิดซ้ํา เช่น ปัญหาทางอารมณ์ สภาวะซึมเศร้า พฤติกรรม
ต่อต้านสังคม อารมณ์สองขั้ว อารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ตัวเองได้ ไม่สามารถจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม อารมณ์
รุนแรง ไม่สามารถยับยั้งช่ังใจ ประสาทหลอน หูแว่ว หรือเคยเข้ารับการ
รักษาอาการทางจิต เป็นต้น

ปัญหาด้านการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็ก/อาการทางสมอง
ที่เกิดจากการที่มารดาใช้สารเสพติดขณะต้ังครรภ์หรือมีสภาวะคลอด
ผิดปกติ การใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และมีพฤติกรรมเฉพาะ อาทิ
สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า การตอบสนองช้า ไม่สบตา โยกตัว เขย่าขา ดึงผม
กัดเล็บ แขนขากระตุก

ปัญหาอาการทางประสาท มีอาการเครียด วิตกกังวล
ย้ําคิด ย้ําทํา หวาดระแวง โรคตื่นตระหนก (panic)

ในกรณีที่พบอาการผิดปกติดังกล่าวต้องบันทึก
รายละเอียดพฤติกรรม พร้อมทั้งติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจากบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ญาติหรือบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูล เพ่ือวางแผนส่งต่อให้หน่วยงานเฉพาะทางดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม หรือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามคําพิพากษาต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องระบุตําหนิอยู่
บริเวณใดของร่างกาย เช่น รอยแผลเป็นที่บริเวณใบหน้า และกรณีที่มี
ลายสักให้ระบุรูปและอยู่บริเวณใดของร่างกาย เช่น อักขระยันต์บริเวณ
กลางหลัง หน้ากากปีศาจบริเวณหัวไหล่ข้างขวาและรูปเทพเจ้า
อยู่บริเวณหน้าอกข้างขวา เป็นต้น
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4.1.2 ประวัติการกระทําความผิด เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกคุม

ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน กระทําความผิดจนติดนิสัย และมี
แนวโน้มที่จะแก้ไขฟื้นฟูได้มากน้อยเพียงใด ในการสัมภาษณ์จึงต้องนํา
ข้อมูลประวัติการกระทําความผิดจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
และ/หรือจากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data
Exchange Center : DXC) ซ่ึงธุรการได้ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้น
ไว้แล้ว มาประกอบการสอบปากคําผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนเพ่ิมเติม และปัจจุบันผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนยังมีคดีอ่ืน ท่ีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือช้ันศาลหรือไม่

4.1.2.1 กรณีที่ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชนมีคดีอาญาอ่ืนท่ียังอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวนหรืออยู่ใน
ช้ันศาล ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
ดังกล่าว ได้แก่ สถานีตํารวจ/ศาล ฐานความผิด และข้อมูลเพ่ิมเติม
ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในระหว่างการคุม
ความประพฤติได้

4.1.2.2 กรณีเคยมีประวัติการถูกจับกุมคดีมาก่อน
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเคยมี
ประวัติการถูกจับกุมดําเนินคดีจํานวนกี่คร้ัง ได้แก่ สถานีตํารวจ ข้อหา
วันเดือนปีท่ีถูกจับกุม ชื่อในการกระทําความผิด อายุขณะกระทําผิด
รวมท้ังผลคดี โดยให้รวมถึงคดีที่เคยเข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย ทั้งนี้ ประวัติการถูกจับกุมดําเนินคดี
ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต้องยอมรับว่าเป็นประวัติ
การกระทําความผิดของตนเอง

4.1.3 ประวัติเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยในการกระทําความผิด และนํามา
วางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชน
คดีที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามถึง
พฤติกรรมในการด่ืมแอลกอฮอล์ ประเภท ความถี่ ปริมาณ เหตุผล
ในการด่ืม รวมทั้งผลกระทบจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และ
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุมความประพฤติมีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว/บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง
ประวัติการเข้ารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

กรณี ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็น เ ด็กห รือ เยาวชน
มีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นต้นเหตุของพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา
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แผนการแก้ไขฟื้นฟู

4.1.3ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยในการกระทําความผิด
และนํามาวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ

1) การเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ ให้พนักงาน
คุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนว่า
เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือสารเสพติดหรือไม่ หากผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือ
สารเสพติด ให้สอบถามว่าเริ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่อายุเท่าใด
รวมถึงชนิดของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
หรือสารระเหยต่างๆ ตั้งแต่ชนิดแรกที่ทดลองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
วิธีการเสพ สาเหตุของการเสพ ปริมาณการเสพ ความถ่ีของการเสพ
ระยะเวลาในการเก่ียวข้องว่าเสพนานเพียงใด เสพคนเดียวหรือเสพกับ
ใคร เคยเข้ารับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาลใด
หรือไป หาซ้ือยาเสพติดให้โทษมาจากแหล่งใด เคยถูกจับกุมดําเนินคดี
ยาเสพติดให้โทษมาก่อนหรือไม่ และปัจจุบันยังเสพอยู่หรือเลิกเสพแล้ว
เนื่องจากอะไร เป็นต้น

บุคคลในครอบครัว หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิดคนใด
ทราบหรือไม่ว่าที่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดให้โทษ หากทราบได้เคยว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกคุมความ
ประพฤติหรือไม่ และผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้
ปฏิบัติหรือไม่ เพราะอะไร และการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษของ
ผู้ ถู กคุมความประพฤติที่ เ ป็น เ ด็กหรือ เยาวชนมีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว/บุคคลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนยังคง
เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแบบ
คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพ่ือรับการบําบัดรักษา (จากแบบ
ประเมินV2) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู

๒) ประวัติการบําบัดรักษา ให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนว่า เคยเข้ารับการ
บําบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติดให้โทษหรือไม่ หากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเคยเข้ารับการบําบัดรักษามาแล้ว
จํานวนกี่ครั้ง ปี พ.ศ.ใดที่เข้ารับการบําบัดรักษา สถานที่บําบัดรักษา
ชนิดของยา/สารเสพติด รวมทั้งระยะเวลาการบําบัดรักษา และผลการ
บําบัดรักษาเป็นอย่างไร
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๓) ประวัติการรับจ้างซื้อหรือจําหน่าย ให้พนักงานคุม

ประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนว่า
มีพฤติกรรมการรับจ้างซื้อหรือจําหน่ายยาเสพติดหรือไม่ หากผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเคยรับจ้างซื้อหรือจําหน่ายยาเสพ
ติด ได้รับค่าจ้างเป็นอะไร เช่น เป็นเงิน หรือยาเสพติด เป็นต้น ได้รับ
ค่าจ้างคร้ังละเท่าใด ระยะเวลาในการรับจ้างซื้อหรือจําหน่ายนานเท่าใด
และรับยาเสพติดมาจากแหล่งใด จําหน่ายให้กับผู้ใด

ข้อสังเกต การดําเนินการเบื้องต้นน้ีควรดําเนินการให้ได้
รายละเอียดข้อมูลเพียงพอที่จะทําให้รู้จักผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพในการจําแนก วิเคราะห์ และ
วางแผนในขั้นตอนต่อไป

4.1.4 สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชน

ถึงวันเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ และพฤติการณ์แห่งคดี พร้อมทั้งสาเหตุและ
มูลเหตุของการกระทําผิดครั้ งนี้ พ ร้อมทั้ งความสํานึกผิด และ
การบรรเทาผลร้าย/การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ซ่ึงจะเป็น
ข้อมูลสําหรับการแก้ไขฟื้นฟูต่อไป

4.1.๕ ความต้องการช่วยเหลือ ให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองว่า
ผู้ต้องการความช่วยเหลือใดจากสํานักงานคุมประพฤติหรือไม่ เช่น
การส่งเสริมการมีงานทํา หรือส่งเสริมด้านการหางาน การส่งเสริมเรื่อง
การฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมเรื่องทุนประกอบอาชีพ การสงเคราะห์ด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น

๔.๑.๖ การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและ
เ ย า ว ช น ว่ า ผู้ ถู ก คุ ม ค ว า มป ระพ ฤติ ที่ เ ป็ น เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
มีความสามารถพิเศษหรือมีความถนัดด้านใด รวมถึงประเภทงาน
บริการสั งคมหรือสาธารณประโยชน์ ท่ีสนใจ เช่น งานพัฒนา
งานช่างฝีมือ งานบริการ/ดูแลช่วยเหลือ งานเอกสาร/หนังสือ งานสอน
หรืองานอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้จัดให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ เป็นเด็กและเยาวชน ทํางานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ที่เหมาะกับความสามารถหรือความถนัดของผู้ถกูคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน
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4.2 การเก็บปัสสาวะหาสารเสพติด
พนักงานคุมประพฤติควรเก็บปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ตามหลักเกณฑ์การตรวจ หรือทดสอบยาเสพติด
ดังนี้

- คดีในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- คดีท่ีมีเง่ือนไขห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
- มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
- มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
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

การดําเนินการตรวจปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชน หากผลปัสสาวะเป็นบวก ให้พนักงานคุมประพฤติว่า
กล่าวตักเตือน และกําหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูโดยนัดมาตรวจซํ้า หรือให้
เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเรื่องยาเสพติดให้โทษ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมป้องกันการเสพซ้ํา หรือกิจกรรมค่ายบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด
ให้โทษ หรือส่งไปบําบัดรักษายาเสพติดในสถานพยาบาล เป็นต้น

4.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีอาการ
บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ดําเนินการส่งตัวไปบําบัดรักษาหรือ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบ้ืองต้น

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีอาการบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ
ให้ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปบําบัดรักษายังหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้
พนักงานคุมประพฤติสงเคราะห์เบื้องต้น เช่น ให้คําแนะนําหรือ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องหรือสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐

-พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ (๖)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 35 (๒)
- ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตรวจหรือทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือ
ทดสอบมียาเสพติดอยู่ ใน ร่างกาย
หรือไม่ พ.ศ. 2560
- แบบบันทึกการตรวจหาสารเสพติด
ในตัวอย่างปัสสาวะ (แบบที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด)
- แบบชี้แจง ขั้นตอนการตรวจหรือ
ทดสอบปัสสาวะ และการรับรองว่า
เป็นปัสสาวะของตน
(แบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด)
- หนังสือท่ี ยธ ๐๓๐๘/ว๔๔๓ ลงวันท่ี
๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง ขอส่ ง
แบบฟอร์มและแนวทางท่ีเก่ียวข้องตาม
พระราชบัญญัติงานคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ เ งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 35 (3)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2560
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4.4 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการ

ติดตามตัวบุคคลตามเง่ือนไขศาล
กรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด

ในการติดตามตัวบุคคล ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสวมใส่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยมิชักช้า กล่าวคือโดยทันทีทันใด ภายหลัง
ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ ได้แจ้งให้สํานักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการคุมความประพฤติ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมี
คําส่ังเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ ระยะเวลาการติด
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง คู่มือ และแนวทาง
ท่ีกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๗ และ ๔.๑๑

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา๑๔ (๗)
- ก ฎ ก ร ะท 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 งื่ อน ไข
เก่ียวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 35 (๔)
- 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/ว๑๘๘ ลงวันท่ี
๑ เมษายน 256๔ เรื่ อง คู่ มื อการ
ปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring :
EM) ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทําแผน เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน

ดําเนินการนําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมในข้ันตอนท่ี ๒ มาวิเคราะห์และจําแนก โดยใช้แบบประเมินผู้ถูกคุม

ความประพฤติ (คป.๔ ข) เพื่อจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับผลท่ีได้

จากการประเมินในแบบจําแนก พร้อมท้ังกําหนดรายละเอียดของแผนการคุมความประพฤติเป็นไปตาม

เงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลกําหนดและรายละเอียดของแผนแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปตามตามสภาพปัญหา

ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย

บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่เป็นเด็กหรือเยาวชนร้องขอ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย โดยให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กําหนด

โดยศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวด้วย เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแผน

ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์และจัดทําแผนดําเนินการเช่นเดียวท้ังกรณีเด็กก่อนและเด็กหลังศาล

มีคําพิพากษา

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๕ แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟู



- ๑๐๙ -

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทําแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟู

1.นําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อจําแนก

2. จัดกลุ่มตามระดับความเส่ียงและสภาพปัญหาความต้องการ

3. จัดระดับการควบคุมและสอดส่อง

4. การจัดทําแผนการคุมความประพฤติ พิจารณาจาก
- เง่ือนไขศาล/เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจกําหนด
- ระดับการควบคุมและสอดส่อง
โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัย
อยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน บุคคล
หรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนร้องขอ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการคุมความ
ประพฤติด้วย

๕. การจัดทําแผนการฟ้ืนฟู พิจารณาจาก
สภาพปัญหา/ความจําเป็น/ความต้องการ
โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การ
ที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน บุคคลหรือองค์การ
ท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลท่ีเด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ มีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนการฟ้ืนฟูด้วย

๖. ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน บุคคลหรือองค์การ
ที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ ลงลายมือชื่อรับทราบแผน
การดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ



- ๑๑๐ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

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

พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนนําข้อมูลเง่ือนไขตามคําสั่ง
ศาล และข้อมูลที่ได้จากการดําเนินการเบื้องต้น เช่น รายงานสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงของเด็ก/เยาวชน/จําเลยจากสถานพินิจ ,แบบบันทึกถ้อยคํา
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน (คป.11) ,แบบบันทึก
ถ้อยคําพยานผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น มาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

หากมีรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงของเด็กหรือเยาวชน
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้นําผลการจําแนกที่ผ่าน
การประชุมสหวิชาชีพมาใช้ประกอบแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ
(คป.๔ ข)

1.1 ประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เกณฑ์ความเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา (Risk)
เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับของความน่าจะเป็นหรือแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ ในการหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าข้ึนใหม่ของผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ซ่ึงระดับของความน่าจะเป็นหรือ
แนวโน้มความเป็นไปได้ในการกระทําผิดซํ้านี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
ในการะบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคม (Social Inquiry) เพื่อคัด
กรองผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ หรือจะสามารถใช้
กําหนดระดับของการควบคุมและสอดส่องดูแลและกําหนดแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูที่เหมาะสม

ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ
(Need) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสภาวะที่เป็นปัญหา ความจําเป็น
และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ว่ามี
ปัญหาและ/หรือความต้องการในด้านใดหรือไม่และอย่างไร และปัญหา
และ/หรือความต้องการนั้น มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุหรือ
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการกระทําผิดหรือไม่อย่างไร

ท้ังนี้ เกณฑ์ความเส่ียงและเกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ
พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีความเข้าใจถึงความหมายและหลักในการ
พิจารณาข้อเท็จจริงตามลักษณะ โดยละเอียดของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินแต่ละด้านอย่างแท้จริง

- พระราชบั ญญั ติ คุ มประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๖
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
แผนการคมุความประพฤตแิละแผนการ
แก้ไขฟืน้ฟู พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 38
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติและบุคคลที่ศาล หรอืเจ้า
พนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง พ.ศ.2560
- คู่มือการจําแนกผู้กระทําผิดใน
งานคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
9/2549
- แบบประ เ มิ นผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติ (คป.๔ ข)



- ๑๑๑ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ความเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทําผิดซ้ํา (Risk)
มีทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้

1. การกระทําผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดี หรือถูกดําเนินคดี
แต่ไม่มีโทษจําคุก

การกระทําผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดี หรือถูกดําเนินคดีแต่ไม่มี
โทษจําคุก หมายถึง ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเคยมีการกระทําที่ผิด
กฎหมาย เช่น เล่นการพนนั เสพยาเสพติด หรือกระทําผิดกฎจราจร แต่อาจ
ยังไม่เคยถูกจับกุมดําเนินคดีหรืออาจเคยถูกจับกุมตัวแล้ว แต่ยังไม่ถูก
ดําเนินคดี เช่น เพียงแต่ถูกว่ากล่าวตักเตือน ถูกควบคุมตัวไว้ให้สงบสติ
อารมณ์ แล้วปล่อยตัวไป หรือมีการจับกุมดําเนินคดีแล้ว แต่ต่อมาได้
เจรจายอมความกัน หรือได้รับการไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างกัน
และผู้ เสียหายถอนคําร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน ทําให้การ
ดําเนินคดียุติลงในชั้นสอบสวนหรือหากคดีถึงชั้นพิจารณาคดีของศาลการ
ถอนคําร้องทุกข์นั้นมีผลให้ศาลจําหน่ายคดีออกจากสารบบความหรืออาจ
ถูกดําเนินคดีจนถึงชั้นพิจารณาของศาล แต่ถูกศาลพิพากษาลงโทษสถาน
อื่นท่ีมิใช่โทษจําคุก เช่น ปรับหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง กรณีท่ีผู้กระทําผิดที่ เป็นเด็กหรือ
เยาวชนเคยผ่านการตรวจพิสูจน์และเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพตดิ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟสูมรรถภาพผู้จิดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕

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

2. ประวัติการกระทําผิดท่ีศาลพิพากษาจําคุกหรือรอการลงโทษ
จําคุก

ประวัติการกระทําผิดท่ีศาลพิพากษาจําคุกหรือรอการลงโทษจําคุก
หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เปน็เด็กหรือเยาวชนเคยมปีระวัติการกระทําผิด
ท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม หรือมี
โทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษจําคุกไว้ โดยอาจกําหนดหรือไม่กําหนด
เง่ือนไขการคุมความประพฤติไว้ก็ตาม

3. การผิดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หมายถึง การที่ผู้กระทําผิด

เคยได้รับโอกาสให้แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ ซ่ึงศาล



- ๑๑๒ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
พิพากษาให้จําคุกและรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษจําคุก
โดยกําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้หรือถูกคุมความประพฤติไว้
ในกรณีท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน รวมท้ังกรณีของการได้รับคําส่ังให้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวหรือแบบไม่ควบคุมตัว
และปรากฏว่าในระหว่างการคุมความประพฤติหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว ผู้กระทําผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดน้ัน
และพนักงานคุมประพฤติได้รายงานการผิดเงื่อนไขหรือรายงานการไม่
ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูนั้นต่อศาลหรือผู้มีอํานาจหน้าท่ีแล้ว แม้ว่า
ภายหลังศาลหรือผู้มีอํานาจหน้าที่จะให้โอกาสคุมความประพฤติหรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไปอีกก็ตาม

4. ประวั ติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดความสํานึก/ความรับผิดชอบ

ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงการขาดความสํานึก/ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีผู้กระทํา
ผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเคยมีการกระทําที่เป็นการก่อเหตุรุนแรงหรือมี
พฤติกรรมในทางก้าวร้าวหรือมีการกระทําท่ีแสดงให้เห็นถึงการขาดความ
สํานึกผิดชอบชั่วดีหรือขาดความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม การกระทําที่เข้าข่ายตามเกณฑ์น้ี มักเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม
ไม่พึงปรารถนาตามหลักศีลธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และจารีต
ประเพณีที่ดีงานของสังคม การกระทําตามเกณฑ์นี้ต้องยึดหลักความถูก
ต้องเหมาะสมของพฤติกรรมในทางจริยธรรม โดยพิจารณาจากนิสัยความ
ประพฤติของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีลักษณะก้าวร้าวหรือใช้
ความรุนแรงที่อาจเป็นการกระทําต่อตนเอง บุคคลอื่น ทรัพย์สิน ส่ิงของ
หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น เป็นการ
ไม่สามารถตระหนักรู้ว่าสิ่งใดถูก-ผิด สิ่งใดควร-ไม่ควร เช่น การไม่ยอมรับ
หรือไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทําท่ีผิดหรือไม่ถูกต้องของตนเองในอดีต

5. การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล/กลุ่มอาชญากร/ผู้ค้าหรือ
ผู้เสพยาเสพตดิ

การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล/กลุ่มอาชญากร/ผู้ค้าหรือผู้เสพ
ยาเสพติด หมายถึง การท่ีผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติการณ์
ติดต่อคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาลหรือ
บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายหรือมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
หรือผู้จําหน่ายหรือผู้ เสพยาเสพติด โดยให้พิจารณาจากนิสัยความ
ประพฤติของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในส่วนของการคบเพ่ือน
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และบุคคลใกล้ชิดและควรสอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและเพื่อน รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดว่า
บุคคลเหล่านั้นเก่ียวข้องกับการกระทําท่ีผิดกฎหมายบ้างหรือไม่

6. เกณฑ์อื่น ๆ ท่ีกอ่ให้เกิดความเส่ียงตอ่การกระทําความผิดซํ้า
เกณฑ์อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดซํ้า

หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีประวัติภูมิหลังอ่ืน ๆ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ํา เช่น การท่ีผู้กระทําผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชนกระทําผิดข้ึนท้ังท่ีอยู่ในระหว่างการคุมความ
ประพฤติหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือเข้ารับการ
บําบัดรักษาที่โรงพยาบาลตามคําสั่งศาล รวมท้ังกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ แต่ในขณะที่ทํางานประเมินนั้น พนักงาน
คุมประพฤติยังไม่ได้รายงานการผดิเง่ือนไขต่อศาลหรือผู้มีอํานาจหนา้ท่ีด้วย

นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
อาจมีสถานการณ์ในการดําเนินชีวิตส่วนตัวที่เป็นปัญหา ซึ่งเช่ือมโยงหรือ
ส่งผลให้เกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นได้ เช่น ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิด
มีพฤติการณ์กระทําผิดกฎหมาย มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีเป็นแหล่ง
อบายมุข แหล่งจําหน่ายยาเสพติดหรือประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายหรือ
เสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมาย มีการเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย
บ่อยครั้งโดยไม่สมเหตุสมผล
ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) ความสํานึกผิดในคดีนี้
ความสํานึกผิดในคดีนี้ หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชน รับรู้และตระหนักว่า การกระทําของตนในคดีน้ีเป็นการกระทํา
ท่ีผิดกฎหมาย และไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม
จารีตประเพณี หรือเป็นการทําลายความสงบสุขของบ้านเมือง
โดยประเมินจาการสอบถามผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนว่าในขณะ
พูดคุยมีความรู้สึกเสียใจและ/หรือวิตกกังวลต่อผลที่เกิดจากการกระทํา
ผิดของตนในคดีนี้หรือไม่ หรือคิดว่าไม่เป็นความผิด ไม่เห็นว่าจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงตนเองแต่อย่างใด

2) การบรรเทาผลร้ายในคดีน้ี
การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้ หมายถึง การดําเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เพื่อแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อการกระทําผิดของตน ท้ังนี้อาจเป็นไปในรูปของการชดใช้
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือการ
กระทําใด ๆ เพื่อเป็นการเยี่ยวยาความเสียหายหรือฟื้นฟูสัมพันธภาพ
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ระหว่างผู้กระผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การกระทําผิดน้ัน เช่น การชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน การขอโทษ
การทําบุญอุทิศส่วนกุศล การทํางานบริการสังคม เป็นต้น

3) พฤติการณ์คดีน้ีมีความรุนแรง
พฤติการณ์คดีนี้มีความรุนแรง หมายถึง ระดับความรุนแรงของ

ลักษณะการกระทําผิดและผลกระทบจากการกระทําผิดที่มีต่อชีวิต
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้น ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มิใช่
พิจารณาแต่เพียงจากฐานความผิดว่ามีโทษหนักเท่าน้ัน เช่น การกระทํา
ผิดที่โหดร้าย ทารุณ ไร้มนุษยธรรม สะเทือนขวัญ และผลของการกระทํา
ผิดน้ันมีผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เช่น การลักทรัพย์ท่ีเป็นสาธารณสมบัติย่อมมี
ความรุนแรงในฐานะที่ส่งผลเสียหายที่กระทบต่อสาธารณชนมากกว่า
ลักทรัพย์ส่วนบุคคล เป็นต้น

4) มีคดีอื่นอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี
มีคดีอ่ืนอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี หมายถึง การที่ผู้กระทําผิด

ทีเ่ป็นเด็กหรือเยาวชนยังถูกดําเนินคดีอื่น นอกเหนือจากการถูกดําเนินคดี
ที่ทําการจําแนกอยู่นี้ เป็นกรณีที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนยังอยู่
ระหว่างการดําเนินคดีอ่ืน นอกเหนือจากคดีนี้ ซ่ึงอาจอยู่ในข้ันตอนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล หากพบกรณีดังกล่าวให้พนักงานคุมประพฤติ ระบุข้อมูลฐาน
ความผิดและข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญของกรณีนี้ไว้ด้วย

5) อื่น ๆ (ระบ)ุ
กรณี มีข้อ เท็จจ ริงอื่ น ๆ หากพนักงานคุมประพฤติพบว่ า

มีข้อเท็จจริงอ่ืนที่น่าจะนํามาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยง
นอกเหนือจากที่ระบุ ขอให้เพิ่มเติมไว้ด้วย

2. จัดกลุ่มตามระดับความเส่ียงและสภาพปัญหาความต้องการ
ส่วนท่ี 2 เกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ มีท้ังหมด 10 ข้อ

ดังนี้
1) ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม
ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัญหา

เก่ียวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน หรือความต้องการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของ
ผู้กระทําผิดที่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยพนักงานคุมประพฤติ
ต้องสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันกับ
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ตามทะเบียนบ้านเป็นที่เดียวกันหรือไม่ บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ย้ายที่อยู่มาแล้วกี่ครั้ง สาเหตุการย้าย
ที่อยู่ในแต่ละคร้ัง ถ้าข้อมูลพบว่ามีท่ีอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจะถือว่ามีปัญหา
หรือกรณีที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แต่อยู่กันอย่างแออัด มั่วสุม หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งยาเสพติด ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีปัญหาเช่นกัน

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

ต้องการของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ในด้านนี้อาจมีได้ใน
๒ กรณี ได้แก่

กรณีท่ี ๑ กรณีท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเป็นผู้อยู่ใน
ความอุปการะดูแลของผู้อื่น หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน ขาดผู้อุปการะทั้ง ๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้กระทําผิดที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนมีผู้อุปการะแต่ผู้อุปการะเป็นผู้ทําให้เกิดปัญหากับตัว
ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เช่น ผู้อุปการะชอบดุด่า ทําร้ายทุบตี
ใช้ความรุนแรง หรือเล้ียงดูแบบเข้มงวด บีบบังคับ หรือมีนิสัยติดการพนัน/
สุรา/ยาเสพติด หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพไม่สุจริต ไม่ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เป็นต้น

กรณีท่ี ๒ กรณีท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีสถานะ
เป็นผู้ให้ความอุปการะดูแลผู้อื่น หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนต้องอุปการะดูแลผู้อื่น ทําให้มีภาระรับผิดชอบสูงกว่าปกติจน
เป็นปัญหา เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ประกอบอาชีพไม่เป็น
กิจจะลักษณะ มีรายได้น้อย แต่ต้องเลี้ยงดู บิดา หรือมารดา หรือปู่ ย่า
ตา ยายท่ีชราภาพและป่วยหรือมีสถานะเป็นพ่อเล้ียง แม่เล้ียงเดี่ยว
ต้องเล้ียงดูบุตรเพียงลําพัง ทําให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจนําไปสู่การกระทํา
ผดิกฎหมายเพือ่หาเงินมาใชจ้่ายให้เพียงพอ เป็นต้น

3) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย หมายถึง

ปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว หรือระหว่างผู้กระทํา
ผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนกับบุคคลในครอบครัวหรือผู้ ท่ีพักอาศัยอยู่
ด้วยกัน เช่น การทะเลาะเบาะแว้งกัน ปัญหาด้านการสื่อสารช่องว่าง
ระหว่างวัย ขาดการใส่ใจห่วงใยดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นต้น
โดยพนักงานคุมประพฤติควรสอบถามเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทําผิดกับบุคคลในครอบครัว คู่สมรส และบุคคลที่พักอาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันด้วยว่า มีความรักใคร่ ห่วงใยเพียงใด ผู้กระทําผิดมีปัญหา
ขัดแย้งหรือไม่พอใจใครอย่างรุนแรงบ้างหรือไม่ หรือผู้กระทําผิดต้องการ
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ใดเป็นพิเศษหรือไม่ หรือบุคคลใดมีอิทธิพล
ทางบวก(idol)ที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ช่ืนชม ถือเอาเป็น
แบบอย่าง

4) ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ
ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ หมายถึง ปัญหาหรือความ

ต้องการเกี่ยวกับการศึกษาของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
ผู้อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หรืออาจเป็นผู้ที่พ้นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว แต่ยัง
มีความต้องการท่ีจะศึกษาเพิ่มเติม และปัญหาหรือความต้องการเกี่ยวกับ
อาชีพที่อยู่ในวัยทํางาน หรืออยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน แต่มีความต้องการ
ท่ีจะประกอบอาชีพควบคู่กันไป ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาจาก
ข้อมูล ได้แก่ ปัญหาการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ต้องการเรียนแต่ขาดทุน
ทรัพย์ หรือต้องการเรียนหรือศึกษาวิชาชีพแต่ขาดข้อมูล รวมทั้งกรณีที่อยู่
ระหว่างศึกษาเลา่เรียนแต่ผลการเรียนตกต่ํา ไม่เอาใจใส่การเรียน หนีเรียน
ขาดเรียน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากบุคคลในครอบครัว
ไม่มีความสุข/พอใจในการเรียน หรือมีปัญหากับครู/เพื่อนร่วมสถาบัน
เป็นต้น

ส่วนปัญหาด้านอาชีพ เช่น ว่างงาน ไม่มีงานทํา รายได้ไม่พอใช้
มีอาชีพไม่สุจริต เป็นต้น

5) ปัญหาทางการเงิน
ปัญหาทางการเงิน หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชนมีปัญหาหรือความต้องการทางการเงิน ให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อเนื่องกับ
เร่ืองอาชีพและรายได้ เช่น เด็กหรือเยาวชนที่ยังเป็นผู้เยาว์ ยังประกอบ
อาชีพไม่ได้ หรือผู้ปกครองว่างงานหรือไม่มีงานทํา หรือรายได้น้อย
ไม่พอใช้จ่าย หรืออาจมีสาเหตุมาจากต้องออกจากงานไประหว่าง
ถูกดําเนินคดีหรือถูกส่งไปฝึกอบรมแทนค่าปรับ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงินจํานวนมาก หรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย

6) การมีโรคประจําตัวร้ายแรง
การมีโรคประจําตัวร้ายแรง หมายถึง ปัญหาด้านสุขภาพทางกาย

ของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยเน้นการมีโรคประจําตัวท่ีมี
ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชน ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่ หากมีโรคประจําตัวให้สอบถามความ
รุนแรงของโรคและอาการ และการบําบัดรักษาว่ามีการรักษาอยู่ที่ใด
หรือไม่ มีการใช้ยาอะไรบ้าง (ยาบางประเภทอาจมีผลในการตรวจ
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ปัสสาวะ) อาการของโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน หรือ
การทํางาน หรือการเดินทางมารายงานตัวหรือไม่ แม้ว่าการกระทําผิด
อาจไม่เกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวของผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
แต่ถ้าอาการถึงขั้นเป็นผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต พนักงานคุมประพฤติ
ก็ควรให้คําแนะนํา ช่วยเหลือตามความจําเป็น

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

อาการท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด
การพูด กริยาท่าทางและอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สมเหตุสมผล ไม่สมวัย
หรือไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ซึ่งอาการที่ปรากฏนั้นมีลักษณะ
ผิดปกติจากบุคคลทั่วไป ให้พนักงานคุมประพฤติสังเกตจากการพูดและ
กริยาท่าทางภายนอก ตลอดจนอาจพูดคุยซักถามผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อทําความ
เข้าใจถึงการรับรู้ ความรู้ สึกนึกคิด ค่านิยม ความเช่ือ และทัศนคติ
ตลอดจนรูปแบบในการดําเนินชีวิตวิธีคิด และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน
การดําเนินชีวิตของเขา ซ่ึงทําให้สามารถประเมินความผิดปกติทางจิต/
บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผู้กระทําผิดว่า มีความผิดปกติหรือ
ไม่รุนแรงมากน้องเพียงใด

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานคุมประพฤติไม่แน่ใจกับความผิดปกติ
ทางจิต/บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีอาการ
ผิดปกติค่อนข้างมาก พนักงานคุมประพฤติอาจส่งต่อผู้กระทําผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชนให้หน่วยงานที่มีบริการทางจิตเวชช่วยทําการตรวจ
วินิจฉัย หรือกรณีที่ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเคยเข้ารับการ
บําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิต/ประสาท พนักงานคุมประพฤติก็ควร
ติดต่อขอประวัติความเจ็บป่วยนั้นจากสถานพยาบาลนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติและแก้ไขฟ้ืนฟูให้เหมาะสมต่อไป

8) ปัญหาการดื่มสุรา
ปัญหาการดื่มสุรา หมายถึง การท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและ

เยาวชนดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อ
การดําเนินชีวิต โดยให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาการดื่มสุราของผู้ถูก
คุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ดังนี้

๑. ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินและ/หรือสุขภาพของผู้กระทําผิด
ท่ีเป็นเด็กและเยาวชน

๒. ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน
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๓. ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ถ้าเป็นกรณีท่ีผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนดื่มสุราเป็นครั้ง

คราว และไม่เคยมึนเมาอาละวาดจนก่อเหตุเดือดร้อนท้ังต่อตนเองและ
บุคคลอื่นก็ ไม่ถือ ว่าเป็นปัญหา แต่ถ้าดื่มสุราแล้วมีผลกระทบต่อ
การทํางาน การเงิน หรือเมาสุราแล้วมักก่อเรื่อง หรือติดสุราจนถึงขั้น
เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็ถือเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขฟ้ืนฟูต่อไป

9) ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด หมายถึง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาโดยคํานึงถึงความเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด ๒ ลักษณะ ดังนี้

ผู้เสพ/ผู้ติด หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเป็นผู้ติดยาเสพติด

ผู้รับจ้างซื้อ หรือผู้ค้ารายย่อย/รายใหญ่ หมายถึง การที่ผู้กระทํา
ผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดในฐานะ
ผู้รับจ้างซ้ือหรือผู้ค้ายาเสพติดท้ังรายย่อยและรายใหญ่

พนักงานคุมประพฤติต้องพิจารณาจากประวัติการเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษ และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. ระยะเวลาในการเก่ียวข้อง
๒. ปริมาณในการเสพหรือซ้ือ
๓. ความถ่ีในการเสพหรือซ้ือ
๔. จํานวนเงิน/แหล่งที่มาของเงิน
๕. วิธีการเสพ/ซ้ือ
๖. แหล่งที่ซ้ือ
๗. สุขภาพร่างกาย
๘. ประวัติการบําบัดรักษา
๙. มีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่

10) ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ)
ปัญหาอื่น ๆ หมายถึง นอกจากสภาพปัญหา/ความต้องการ

ท่ีกําหนดตามเกณฑ์ ข้อ ๑ – ๙ แล้ว หากการพูดคุยสอบถามพบว่า
มีปัญหาอ่ืนๆท่ีสมควรให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าเช่น
หากได้รับการปล่อยตัวแล้วไม่มีค่าพาหนะเดินทางมารายงานตัว ต้องการ
กลับภูมิลําเนาและย้ายสถานที่รายงานตัว ให้พนักงานคุมประพฤติ
เพิ่มเติมปัญหาได้อีก

1.2 สรุปผลการประเมินคร้ังที่ 1 โดยนําผลจากการประเมินตามข้อ
1.1 มาสรุปว่า ผูถู้กคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมคีวามเสี่ยงอยู่
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ในระดับใด (ไม่มีความเส่ียง/ต่ํา/ปานกลาง/สูง) และระดับของการควบคุม
และสอดสอ่ง (ไม่เข้มงวด/ปานกลาง/เข้มงวด)

การสรุประดับของความเสี่ยง
ให้พิจารณาจากจํานวนข้อความเสี่ยงที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะตามความเสี่ยงน้ัน ประกอบกับการ
พิจารณาข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ มาประกอบด้วย

3. 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

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
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4. การจัดทําแผนการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดทําแผนการคุมความประพฤติ

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติท่ีศาลกําหนดโดยให้บิดา
มารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือ
องค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พนักงาน
คุมประพฤติสามารถจัดทําแผนการคุมความประพฤติตามที่พนักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการประเมินในแบบ
จําแนก ท้ังระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งการ
จัดทําแผนการคุมความประพฤติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

4.1 แผนการคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ซึ่งเง่ือนไข
เพื่อคุมความประพฤติ ศาลอาจกําหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามแก่กรณี
ดังต่อไปนี้

4.1.1 ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นคร้ัง
คราว พนักงานคุมประพฤติจะต้องกําหนดจํานวนครั้งในการรายงานตัวให้
เป็นไปตามคําสั่งศาล โดยจัดทําตามแบบ ค.ป. 10/3 แบบชี้แจงเง่ือนไข
การคุมความประพฤติ (ผู้ ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชน) แล้วให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน บิดามารดา
ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ี
รับดูแลเด็กหรือเยาวชนลงลายมือช่ือในเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทํา
สมุดนัดรายงานตัวให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเก็บไว้ เพื่อใช้แสดงตนในการ
ติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติระหว่างการคุมความประพฤติ

การกําหนดวันนัดรายงานตัว
(1) กรณีศาลระบุเวลาและจํานวนครั้งที่ชัดเจน
เช่น ศาลกําหนดให้มารายงานตัวจํานวน 3 เดือนต่อคร้ัง

ภายในระยะเวลา 1 ปี ให้กําหนดวันรายงานตัวทุก 3 เดือน รวมเป็น
4 ครั้ง ใน 1 ปี

ในการกําหนดวันให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน มารายงานตัวนั้นโดยปกติจะนับวันชนวันและถ้าวันไหนตรง
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนด
วันนัดรายงานตัวตามความเหมาะสมกับความจําเป็นของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

- พระราชบัญญั ติ คุ มประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๖
- คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและ
สอดส่องผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
เด็กหรือเยาวชน และผู้ได้รับการ
พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ
จําคุก เอกสารหมายเลข ๙/๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ38
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
แผนการคุมความประพฤติและ
แผนการแก้ ไขฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๒ แผนการคุมความประพฤติ
- กลไกการควบคุมพฤตกิรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย
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(2) กรณีท่ีศาลระบุเฉพาะจํานวนครั้ง
เช่น ศาลกําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ

เยาวชน รายงานตัวจํานวน 4 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี ให้พนักงาน
คุมประพฤติกําหนดนัดรายงานตัวให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน มารายงานตัวทั้งหมดจํานวน 4 คร้ังโดยพนักงานคุมประพฤติ
ต้องกําหนดระยะห่างของการรายงานตัวแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม

สําหรับกําหนดนัดรายงานตัวคร้ังสุดท้ายน้ันควรนัดก่อนวัน
ครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ 30 วัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ติดตามกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของศาลหรือมารายงานตัวไม่ตรงตามกําหนดนัดด้วยเหตุอื่นๆ

ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน มารายงานตัวตามที่พนักงานคุมประพฤติกําหนด
นัดทุกครั้ง กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่สามารถ
มารายงานตัวตามกําหนดนัดได้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจําเป็นให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ และพนักงานคุมประพฤตินัดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวโดยเร็ว ภายใน 1 สัปดาห์

หมายเหตุ การนับระยะเวลาการคุมความประพฤติ
ให้นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาและกําหนดเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ เช่น หากศาลมีคําพิพากษาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้คุมความ
ประพฤติ ๓ เดือน/คร้ัง ภายในระยะเวลา ๑ ปี ระยะเวลาครบกําหนด คือ
วันท่ี 1 สิงหาคม 256๕

4.1.2 การจัดให้กระทํากิจกรรมทํางานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์

กรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนทํางานบริการสังคม ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ถึงความสามารถพิเศษหรือความ
ถนัด และประเภทงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ที่มีความสนใจ
ที่จะทํา เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้กําหนดประเภทหรือลักษณะงาน
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน และฐาน
ความผิดของแต่ละราย โดยบันทึกข้อมูลการทํางานบริการสังคมหรือ
ส า ธ า รณประ โ ยชน์ ส่ ว น ท่ี 5 ก า ร ทํ า ง านบ ริ ก า ร สั ง ค มห รื อ
สาธารณประโยชน์ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ ค.ป.11
และแบบช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ (ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กและเยาวชน) ค.ป.10/3 โดยกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและ
ระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

- พระราชบั ญญั ติ คุ มประพฤติ
พ.ศ.2559มาตรา14 (9) , 29
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
ก ารทํ า ง านบ ริก า รสั ง คมหรื อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560
- ห นั งสื อที่ ย ธ ๐๓๐๘/ว๔๔๓
ลงวัน ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เร่ือง ขอส่งแบบฟอร์มและแนวทาง
ที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติงาน
คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
- แบบ 6 แบบสํารวจเพื่อการจัดให้
ผู้ ถู กคุมความประพฤติ ทํ า งาน
บริการสังคม
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ให้พนักงานคุมประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น

เด็กหรือเยาวชน ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขและกําหนดระยะเวลาท่ีศาลสั่ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นงานที่ไม่เส่ียงภัย
(2) ต้องเป็นงานที่ไม่ทําให้ ผู้มีรายได้จากงานประจําน้ัน

สูญเสียรายได้
(3) ในกรณีที่เป็นงานท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ต้องได้รับ

การอบรมความรู้หรือฝึกปฏิบัติก่อน
การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนทํางาน

บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ท่ัวๆ ไป เช่น งานพัฒนาสถานที่
งานทําความสะอาด งานปลูกต้นไม้ ควรจัดให้ทํางานไม่เกินวันละ
๖ ช่ัวโมง ตามระยะเวลาท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทํางานจริง เว้นแต่
งานที่ทําเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นงานที่ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการนับจํานวนชั่วโมงทํางาน
อาจกําหนดให้แตกต่างจากการทํางานท่ัวๆ ไปได้ โดยให้เป็นไปตามท่ี
กรมคุมประพฤติกําหนด

วิธีการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พนักงานคุมประพฤติ
พิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระทํา
ความผิด และเงื่อนไขการคุมความประพฤติท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงเพศ
อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญาสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ
ความรู้ และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนรวมถึงความเหมาะสม ความสะดวก และระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างท่ีพักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชนกับ
สถานท่ีทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ท้ังนี้ งานท่ีจัดให้ทํา
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือทาง
ศาสนา ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง หากศาลกําหนดลักษณะงานเป็น
การเฉพาะให้พิจารณาจัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและ
เยาวชนปฏิบัติตามท่ีศาลกําหนด

พนักงานคุมประพฤติชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน
หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เงื่อนไข
ขั้นตอน และวิธีการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ โดยให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนทํางานบริการสังคมหรือ

- แบบ 1 แบบบันทึ กรายงาน
ผลการทํางานบริการสังคม (แบบ
รายบุคคล)
- แบบ 2 แบบบันทึ กรายงาน
ผลการทํางานบริการสังคม (แบบ
กลุ่ม)
- คู่มือการบริหารจัดการการทํางาน
บริการสังคม กลุ่มงานบริการสังคม
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
3/2551
- มาตรฐานแห่ งชาติ ว่ าด้ วยการ
ปฏิ บั ติ งานคุ มประพฤติ ข้ อ 4
การทํ า ง านบริ การ สั งคมหรื อ
สาธารณประโยชน์
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สาธารณประโยชน์ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนดในแผนการคุม
ความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กและเยาวชนแต่ละราย

หากศาลไม่ได้กําหนดรายละเอียด เช่น สั่งว่า “ให้ทํางาน
บริการสังคม ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร” ให้กําหนดประเภท
หรือลักษณะงาน และสถานท่ีโดยตกลงกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
คํานึงถึงความสะดวกและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ส่วนจํานวนชั่วโมง
ให้เป็นไปตามท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

ท้ังนี้ พนักงานคุมประพฤติควรวางแผนให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนทํางานบริการสังคมให้เสร็จสิ้นก่อนภายใน
ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการคุมความประพฤติ

กรณีที่ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนไป
ทํางานที่หน่วยงานภาคี ใ ห้พนักงานคุมประพฤติติดตามผลหรือ
มอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ติดตามผลด้วยการลงพื้น ท่ี
อย่างน้อย 1 ครั้ง และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทํางานบริการ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์ไว้ในสํานวนคดี พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แต่ละคร้ัง ลงในระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

4.1.3 ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและหรือฝึกหัดหรือทํางาน
อาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ พนักงานคุมประพฤติ พิจารณาว่า
ศาลกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงหรือท้ังสองอย่าง และชี้แจงให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าใจว่า กรณีให้ศึกษาต่อน้ันผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียนโดยต้องนํา
หลักฐานหรือผลการเรียนมาแสดงหรือหากไม่ได้ศึกษาต่อ จะต้องเข้ารับ
การฝึกหัดอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตามความถนัดและความเหมาะสม
และมุ่งยึดเป็นอาชีพได้ด้วย และกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนบรรลุนิติภาวะแล้วให้สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติถึงการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบันว่าผู้ถูกคุมความประพฤติประกอบอาชีพที่เป็น
กิจจะลักษณะหรือไม่ (การทํางานเป็นกิจจะลักษณะ คือ การทํางานท่ี
สุจริต เป็นการเป็นงาน เป็นเรื่องเป็นราวและทํางานอย่างต่อเนื่องมีความ
มั่นคงโดยอาศัยรายได้จากการประกอบอาชีพนั้นเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ)
แต่หากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ได้ประกอบอาชีพใดเป็นกิจจะลักษณะ
ก็ให้สอบถามถึงความสามารถ ความถนัด หรือความต้องการที่จะ
ประกอบอาชีพ เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ให้การสงเคราะห์เก่ียวกับ
การส่งเสริมการมีงานทํา หรือส่งเสริมด้านการหางาน การส่งเสริม
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ด้านการฝึกวิชาชีพ หรือการส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ หรือแนะนํา
สถานที่ เพื่อการประกอบอาชีพ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น

ท้ังนี้ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนได้รับการฝึกหัด หรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
อย่างช้าต้องภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการคุมความ
ประพฤติ

4.1.4 ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด
อันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก พนักงานคุม
ประพฤติต้องทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชนให้ชัดเจนถึงขอบเขตในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และต้องกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการกระทําอันอาจนําไปสู่
การกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก ซึ่งเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
ให้ละเว้นการกระทํา เช่น

- ห้ามเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โดยยินยอมให้มี
การตรวจทดสอบการใช้ยาเสพตดิให้โทษและให้ละเว้นจากการคบหาสมาคม
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท

- ห้ามดื่มสุราหรือส่ิงมึนเมาทุกชนิด อันอาจเป็นสาเหตุ
ให้กระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก

- ห้ามขับยานพาหนะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- ห้ามมีไว้ในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุน

ปืน และวัตถุระเบิดซ่ึงผิดกฎหมาย
- ให้หลีกเล่ียงการประพฤติช่ัวและการคบหาสมาคมกับ

บุคคลท่ีมีความประพฤติเสียหาย
- ห้ามเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหรือในสถานเริงรมย์ทุกแห่ง
- ห้ามเก่ียวข้องกับการพนันทุกชนิด ตลอดจนห้ามเข้าสถานที่

ที่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด และให้ละเว้นการคบหาสมาคมกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด

- ห้ามทําหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงอุปกรณ์ในการทําสุรา หรือ
สุราท่ีผิดกฎหมาย

-ห้ามจดัหาคนงาน เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย
- ห้ามประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
- ห้ามมีเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ซ่ึงผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
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- ห้ามมีสิ่งพิมพ์หรือวัสดุลามกไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย
- ห้ามจับสัตว์น้ําในสถานท่ีหวงห้าม
- ห้ามลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
- ห้ามแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปไว้ในความครอบครอง โดยไม่

ได้รับอนุญาต
- ห้ามเข้าไปในสถานที่ท่ีมีการจําหน่ายหรือบริโภคเคร่ืองดื่ม

ประเภทแอลกอฮอล์
4.1.5 ให้เข้ารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ

ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น
ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด พนักงานคุมประพฤติ
พิจารณาว่าศาลกําหนดรายละเอียดในการเข้ารับการบําบัดรักษาหรือ
ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามที่ศาล
กําหนด แต่หากศาลไม่ได้กําหนดรายละเอียด ให้พนักงานคุมประพฤติ
และผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็ก
หรือเยาวชน ร่วมกันพิจารณาว่าผู้ถูกคุมความประพฤติควรได้รับการ
บําบัดรักษาด้านใด เช่น บําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือความบกพร่องทางด้านจิตใจ เป็นต้น หรือ
รูปแบบการบําบัดรักษา ซ่ึงมีทั้งแบบผู้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งนี้
พนักงานคุมประพฤติต้องทําความเข้าใจกับ บิดามารดา ผู้ปกครองบุคคล
ที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือ
เยาวชน หรือ ญาติพ่ีน้องของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เข้าใจถึงการส่ง
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไปเข้ารับการบําบัดรักษา
โดยกําหนดวันที่ส่งเข้ารับการบําบัดรักษา (ต้องส่งทันทีหรือภายใน 7 วัน
นับแต่ได้รับทราบเงื่อนไข) สถานที่ และระยะเวลาในการสิ้นสุดการ
บําบัด รักษาตามที่ แพทย์ เ ห็นสมควร หรือตามโปรแกรมในการ
บําบัดรักษา (ระยะเวลาการบําบัดรักษาข้ึนอยู่กับอาการของผู้ถูกคุมความ
ประพฤตท่ีิเป็นเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย)

4.1.6 ใ ห้ เ ข้ารับการ ฝึกอบรม ณ สถาน ท่ีและตาม
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด พนักงานคุมประพฤติพิจารณาว่าศาลกําหนด
เงื่อนไขให้ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านใด เช่น ให้เข้ารับการอบรมกฎหมายจราจร อบรมจริยธรรม
หรืออบรมธรรมะ และหากว่าสํานักงานคุมประพฤติมีแผนรองรับการ
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งไว้แล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนด
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ตามแผนของสํานักงานคุมประพฤติ แต่หากสํานักงานยังไม่มีแผนรองรับ
หรือไม่สามารถกําหนดแผนได้ในทันที ให้สํานักงานคุมประพฤติประสาน
ไปยังหน่วยงานท่ีมีการฝึกอบรมด้านน้ัน และอาจพิจารณาส่งต่อไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสามารถกําหนดได้ในภายหลัง
โดยพิจารณาข้อมูลจากแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ (คป. 4ข)
ประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องภายในระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาการคุม
ความประพฤติ

4.1.7 ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหาย
โดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน
พนักงานคุมประพฤติสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน เรื่องข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความ
เสียหายแก่ผู้เสียหายตามที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน
และผู้ เสียหายได้ตกลงกัน และแผนการดําเนินการใส่ ไว้ ในแผน
เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ติดตามผลข้อตกลงต่อไป

4.1.8 ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมหรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการ
ดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติพิจารณาว่าศาลได้กําหนดรายละเอียด
หรือวิธีการในการแก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมไว้หรือไม่ หากศาลไม่ได้กําหนดไว้
พนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน
กําหนดแผนร่วมกัน และดําเนินการตามแผนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

4.1.9 ให้ทําทัณฑ์บนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาล
เห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์สิน พนักงานคุมประพฤติกําชับไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไปก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์สิน ท้ังนี้พนักงานคุมประพฤติควรพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ
ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดด้วยอีกทางหนึ่ง

4.1.10 ห้ามออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัย หรือห้ามเข้า
ในสถานท่ีใดในระหว่างเวลาท่ีศาลกําหนด ท้ังนี้ จะใช้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางด้วยก็ได้

1) กรณีศาลสั่งให้มีการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เง่ือนไข
การห้ามเข้า ห้ามออกสถานที่ที่กําหนด พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวบุคคลให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
อื่นใดในการติดตามตัวบุคคล ตามท่ีกฎหมายกําหนด

- กฏกระทรวงการ ใ ช้อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดใน
ก า ร ติ ด ต า ม ตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ค ว า ม
ประพฤติตามเง่ือนไขท่ีศาลหรือเจ้า
พนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
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2) กรณีศาลสั่งให้มีการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เง่ือนไข

การห้ามเข้า ห้ามออกสถานที่ท่ีกําหนด แต่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พนักงานคุมประพฤติแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
ทราบว่าอาจมีความจําเป็นต้องอาศัยการรายงานจากผู้ดูแลสถานที่น้ันๆ
ด้วย หรืออาจมีการโทรศัพท์สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือบุคคล
ในครอบครัว ถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อดังกล่าวของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ หรืออาจมีการมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลและ
หากในภายหลังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานคุมประพฤติแจ้งให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบและดําเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวบุคคล

3) กรณีศาลไม่ส่ังให้มีการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เ งื่ อนไขการห้ าม เข้ า ห้ ามออกสถาน ท่ีที่ กํ าหนด แ ต่ มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนรายดังกล่าว ควรให้มีการสวมใส่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานคุมประพฤติสามารถเสนอรายงานศาล
เพ่ือขอเพ่ิมเติมเง่ือนไขการห้ามเข้า ห้ามออกสถานที่ที่กําหนดและ
ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งความปลอดภัยของ
ผู้เสียหายหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าว

4.1.11 เงื่ อนไขอื่ น ๆ ที่ ศาลเห็นสมควรกํ าหนด
เพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก หรือ เง่ือนไขในการเยียวยา
ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร

การกําหนดเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลสั่ง ให้พนักงาน
คุมประพฤติ พิจารณาดําเนินการดังนี้

(1) หากศาลกําหนดรายละเอียดเง่ือนไขไว้ชัดเจน และ
หากสํานักงานคุมประพฤติมีแผนรองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่ศาล
สั่งไว้แล้ว ให้วางแผนดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งศาล โดยกําหนดวัน
นัดตามแผนงานของแต่ละสํานักงานคุมประพฤติ หรือแผนท่ีพนักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควรท่ีได้มาจากการจําแนก เช่น ให้เข้าร่วมโครงการ
ฟังธรรมะ ให้ศึกษาต่อ หรือเข้ารับการอบรม เป็นต้น

(2) หากศาล ไ ม่ ได้ กํ าหนดรายละ เอี ยด ไว้ ชั ด เ จน
ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาวางแผนร่วมกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
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พักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน ในการ
กําหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งศาล

4.2 การกําหนดแผนตามระดับการควบคุมและสอดส่อง
พนักงานคุมประพฤตินําข้อมูลท่ีได้จากการจําแนกตามแบบ

ประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติมาทําแผนการคุมความประพฤติเพ่ิมเติม
ซ่ึงแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเข้มงวด
(1) การรายงานตัว ให้รับรายงานตัวแบบรายบุคคล เพื่อจะได้

สอบถามข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ได้อย่างใกล้ชดิ

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

(3) การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด ควรตรวจทุกครั้งท่ีมา
รายงานตัว หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยก็สามารถตรวจปัสสาวะได้

(4) ควรให้ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดมีส่วนร่วมในการคุม
ความประพฤติ เพื่อช่วยควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนด้วยอีกทางหนึ่ง

2. กลุ่มปานกลาง
(1) การรายงานตัว ให้รับรายงานตัวแบบรายบุคคลในครั้งแรก

เพ่ือพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถามและสังเกตได้อย่างใกล้ชิดว่าผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมอย่างไร คร้ังต่อไป
อาจจะใช้ วิ ธีการรับรายงานตัวเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มหรือ
รับรายงานตัวแบบกลุ่มในกรณีเข้าร่วมกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติ
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการพิจารณาของพนักงานคุมประพฤติว่า
จําเป็นต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือไม่ (เมื่อใช้วิธีรับรายงานตัวแบบ
กลุ่มหากพบปัญหาหรือมีพฤติกรรมผิดสังเกต ควรให้พบเจ้าของสํานวน
คดีทันที)

(2) การออกสอดส่อง พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุม
ประพฤติออกสอดส่องทุก ๓ – ๖ เดือน

(3) การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติด ควรตรวจทุกครั้งท่ีมา
รายงานตัว หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยก็สามารถตรวจปัสสาวะได้
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(4) ค ว ร ใ ห้ บุ ค ค ล ใ น ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด

ช่วยควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย
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

(4) ค ว ร ใ ห้ บุ ค ค ล ใ น ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด
ช่วยควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย

ทั้งนี้ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดรายละเอียดของแผนใน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยกําหนดวัน เวลา
สถานท่ี ในการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน หรือกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชนต้องทํางาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดวัน
เวลา สถานที่ และประเภทงานไว้ด้วย พร้อมทั้งจัดทําสมุดนัดรายงานตัว
(สีชมพู)ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเก็บไว้ เพื่อใช้
แสดงตนในการติดต่อกับสํานักงานคุมประพฤติระหว่างการคุมความ
ประพฤติ ในการกําหนดวันให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนมารายงานตัวน้ัน ถ้าวันใดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดวันนัดรายงานตัวตามความ
เหมาะสมกับความจําเป็นของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน

ในการออกสอดส่อง ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
สามารถใช้ดุลพินิจปรับระยะเวลาในการออกสอดส่องตามที่สํานักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควรโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสําคัญ
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4.3 การจัดทําแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

พนักงานคุมประพฤติ นําปัญหา/ความต้องการที่กําหนดในแบบ
ประเมินส่วนที่ 2 มาจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลังตามความจําเป็น
เร่งด่วน เพ่ือจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูตามแผนการแก้ไขฟื้นฟู ให้เป็นไปตามสภาพปัญหา ความ
จําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน
แต่ละราย โดยในการจัดทําแผนดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติต้องช้ีแจง
ทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชนให้รับทราบ
การดําเนินการต่างๆ ตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยให้ผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ เช่น การให้คําปรึกษารายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม จัดให้เข้ารับการอบรมความรู้ การทํางานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ การให้การสงเคราะห์ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เป็นเด็กหรือเยาวชนบิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ดว้ย บคุคลหรือองค์การท่ีรบัดูแลเดก็หรือเยาวชนลงลายมือชือ่ด้วย

สํานักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้
2 รูปแบบ

1 สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดกิจกรรม
2 ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
แผนการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความ

ต้องการ ดังนี้
1) ปัญหาท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
หากพบว่าสภาพแวดล้อมมีปัญหา ควรจัดให้ผู้ ถูกคุมความ

ประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันตนเองจากส่ิงแวดล้อม เช่น ทักษะการส่ือสารและการปฏิเสธ
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่มีท่ีพักอาศัยหรือมีความประสงค์ในการย้ายท่ีอยู่แต่ยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนได้รับคําแนะนําสถานท่ีเพื่อให้การสงเคราะห์/บ้านกึ่งวิถี

2) ปัญหาผู้อุปการะ/ผู้ดูแล
ในกรณีที่มีปัญหาในระดับท่ีไม่รุนแรง ควรจัดอบรมให้ความรู้ผู้ถูก

คุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและบิดามารดา ผู้ปกครองหรือ
บุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย
ในเรื่องบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ในครอบครัว หรือจัดให้ได้รับ

- พระราชบัญญั ติ คุ มประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๖
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
เกี่ ยวกั บการคุ มความประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 38
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
แผนการคุมความประพฤติและ
แผนการแก้ ไขฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๓ แผนการแก้ไขฟื้นฟู
- แบบประ เ มิ นผู้ ถู ก คุ ม ค ว าม
ประพฤติ (คป.๔ ข)
- คู่มือการจําแนกผู้กระทําผิดใน
งานคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
๙/25๔๙
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปล่ียน
พฤตินิสัย
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คําปรึกษาครอบครัว กิจกรรมสัมพันธภาพ การสื่อสารและการแก้ปัญหา
ร่วมกัน

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับที่รุนแรงหรือไม่สามารถแก้ไขได้ ควรจัด
ให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเ ด็กหรือเยาวชนและบิดามารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนพัก
อาศัยอยู่ด้วย ได้รับคําปรึกษารายบุคคล หรือส่งต่อหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง

3) ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
ในกรณีที่มีปญัหาไมรุ่นแรงและพนักงานคุมประพฤตวิิเคราะห์แล้วว่า

ผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชน ขาดทักษะทางสังคม
ควรดําเนินการส่งเสริมทักษะทางสังคม โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมรู้จักตนเอง/การเห็นคุณค่าในตนเอง อบรมเร่ืองการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ อบรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ เป็นต้น

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับที่ไม่รุนแรง ควรจัดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับคําปรึกษาครอบครัว หรือให้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวต่างๆ เช่น กิจกรรม
ครอบครัวสมัพันธ์ เปน็ต้น

ในกรณีที่มีปัญหาในระดับท่ีรุนแรงหรือไม่สามารถแก้ไขได้ควรจัด
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับคําปรึกษารายบุคคล
หรือส่งต่อหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

๔) ปัญหาการศึกษา /อาชีพ
การส่งเสริมการศึกษา หากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ

เยาวชน อยู่ในวัยกําลังศึกษาหรือมีความประสงค์ในการศึกษาต่อหรือ
ระดับการศึกษาไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพให้ดําเนินการสงเคราะห์
เช่น ให้การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพ
เป็นต้น

การส่งเสริมด้านอาชีพ หากผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน อยู่ในวัยทํางาน หรือต้องการประกอบอาชีพเสริม หรือ รายได้ไม่
เพียงพอต่อการดํารงชีพ หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ ให้ดําเนินการ
สงเคราะห์ด้านอาชีพ เช่น ให้ทุนประกอบอาชีพ ให้ยืมทุนประกอบอาชีพ
อบรมฝึกอาชีพ แนะนําการหางาน แนะนําการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โลก
อาชีพ เป็นต้น

๕) ปัญหาทางการเงิน หากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน ไม่สามารถควบคุมการใช้ จ่ ายห รือบริหารการ เ งิน ได้
ให้ดําเนินการแนะนําหรือให้คําปรึกษาในการควบคุมการใช้จ่ายหรือ



- ๑๓๒ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
บริหารการเงินต่างๆ เช่น กิจกรรมวางแผนชีวิตหรือการตั้งเป้าหมายชีวิต
กิจกรรมรู้จักตนเอง/เห็นคุณค่าในตนเอง อบรมเศรษฐกิจพอเพียง การทํา
บัญชีครัวเรือน เป็นต้น

6) ปัญหาทางด้านร่างกาย หากเป็นอุปสรรคต่อการรายงานตัว/
เข้าร่วมกิจกรรม ควรให้คําแนะนําหรือให้การช่วยเหลือในการเข้ารับการ
บําบัดรักษาอาการทางกายดังกล่าว เช่น ให้คําปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับ
สุขภาพการปฏิบัติตัว การส่งต่อเพื่อตรวจสอบโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณะ สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

๗) ปัญหามีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม
กรณีมีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม ให้ดําเนินการ

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

แนะนําเพ่ือให้ได้รับการรักษา และเมื่อส่งต่อแล้วให้พนักงานคุมประพฤติ
ติดตามผลการส่งต่อ และหากผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิเสธการเข้ารับ
การรักษา/รักษา ให้ติดต่อบิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
พักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือญาติ
บุคคลใกล้ชิดเพื่อนําผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่ ๒ กรณีอยู่ระหว่างการรักษา พนักงานคุมประพฤติ
ติดตามผลการรักษา และกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนและบิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่
ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนการ
บําบัดฟื้นฟู

๘) ปัญหาจากการดื่มสุรา
พนักงานคุมประพฤติประเมินระดับความเส่ียงต่อการติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
- ระดับเส่ียงต่ํา/ปานกลางต่อการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้แนะนําแบบสั้นในการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาจฝึกทักษะที่จําเป็นให้ลด ละ เลิก
พฤติกรรมการดื่ม เช่น อบรมทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด
อบรมธรรมะ/จริยธรรมเป็นต้น

- ระดับเส่ียงสูงต่อการติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ให้ส่งต่อฟื้นฟู/
บําบัดการดื่มสุรา

หมายเหตุ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแบบประเมิน
พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ASSIST) เพื่อประกอบการ



- ๑๓๓ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
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

๑๐) ปัญหาอ่ืน ๆ
นอกจากสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการ ที่กําหนด

ตามเกณฑ์ข้อ ๑ – 9 แล้ว หากมีการพูดคุยสอบถามพบว่ามีปัญหาอ่ืน
ท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ ซ่ึงรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้า เช่น หากได้รับ
การปล่อยตัวแล้ว ไม่มีค่าพาหนะเดินทางมารายงานตัว ต้องการกลับ
ภูมิลําเนาและย้ายสถานที่รายงานตัว

10.1 แผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (พิจารณา
คดีจากฐานความผิด)

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในคดีท่ีเกีย่วข้องกบั
พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวินัยทางจราจร เช่น อบรม
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร อบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
อบรมความรู้เก่ียวกับการดื่มแอลกอฮอล์ด่ืมอย่างปลอดภัย การสร้าง
จิตสํ านึกกลุ่ มบํ าบัด ทัวร์ห้ องดับจิต ทํางานบริการ สังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ งานอาสาจราจร เป็นต้น

10.2) ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคดี ให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคดี สอบถาม
ถึงความประสงค์ของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เสียหาย เพื่อดําเนินการ
เพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงเร่ือง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ ให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและผู้เสียหายทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการดําเนินการ และ
ประโยชน์ที่อาจจะได้รับ แล้วบันทึกตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด
ซึ่งในการดําเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อผู้ถูก
คุมความประพฤติและผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอม หากผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้เสียหายท้ังสองฝ่ายให้ความยินยอม ก็ให้พนักงานคุม

- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การในการ
ดําเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2560
- แบบชี้แจงการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์



- ๑๓๔ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ประพฤตกํิาหนดแผนในการดําเนินการเพือ่สร้างความยุติธรรมเชงิสมานฉันท์

นอกจากปัญหา/ความต้องการ ตามเกณฑ์ในแบบจําแนกแล้ว พนักงาน
คุมประพฤติต้องทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม
โดยพิจารณาข้อมูล ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ข้อมูลที่ได้รับจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่น
รายงานข้อเท็จจริง/แบบสรุปผลการประเมนิพฤติกรรมเด็กและเยาวชนด้วยแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ ,แบบรายงานจําแนกประเภทฯลฯ ให้วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบรายงานต่างๆแล้วประเมินว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีความจํา
เป็นต้องเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟใูนปญัหาใดๆบ้าง

กรณีที่ 2 หากข้อมูลจากกรณีที่ 1 ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแบบสรุปผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ และแบบรายงานจําแนกประเภทให้พนักงานคุม
ประพฤติใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือคัดกรองปัญหาทางด้าน
จิตใจและสังคม ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนมีความจําเป็น
ต้องรับการแก้ไขฟื้นฟูเพิ่มเติมเร่ืองอะไรบ้างปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม
ท่ีประเมินได้นีเ้ป็นปญัหาท่ีนําไปกําหนดโปรแกรมในการแก้ไขฟืน้ฟตู่อไป

หมายเหตุ
๑. หากเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดหรือกรณีท่ีปรากฏในรายงานสืบเสาะ

ข้อเท็จจริงของสถานพินิจ เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ ให้ประสานกับ
สหวิชาชีพ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู

๒. หากพนักงานคุมประพฤติพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหา
ซับซ้อน พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูด้วยโปรแกรมของ
สํานักงานคุมประพฤติ ให้ส่งต่อสหวิชาชีพหรือผู้ มีวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อแก้ไขฟื้นฟู รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๙

4. นําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูลงใน
ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการคดี
และการแก้ไขฟ้ืนฟู

5. การบันทึกข้อมูลตามแผนการคุมความประพฤติ แผนการแก้ไข
ฟ้ืนฟู การจําแนก ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินการจําแนก และจัดทํา
แผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วให้
พนักงานคุมประพฤติบันทึกแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น กําหนดนัดรายงานตัว
การจําแนก แผนการจัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูเป็นต้น

- คู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
เอกสารหมายเลข 3/2549
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์



- ๑๓๕ -

ข้ันตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทําแผน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
6. ประสานเพื่อแก้ ไขฟื้นฟูผู้ กระทําผิด โดยสําเนาเอกสาร

การจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้พนักงานคุมประพฤติงานแก้ไขฟื้นฟู
เพ่ือจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมของสํานักงาน
คุมประพฤติ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติอาจแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความ
ประพฤติรายบุคคล/รายกลุ่มเพ่ือเป็นไปตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือตาม
สภาพปัญหา ความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เปน็เด็กหรือเยาวชนแต่ละราย

กรณีพนักงานคุมประพฤติพิจารณาส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อดําเนินการติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนหรือติดตามผลการแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างการคุมความประพฤติ
เป็นต้น ให้พิจารณาส่งคดีตามหลักเกณฑ์การจําแนก ซึ่งมีระดับการ
ควบคุมและสอดส่องแต่ละระดับ ดังนี้

- กลุ่ม เข้มงวด การสอดส่องให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ท่ีมี
ประสบการณ์ ออกติดตามสอดส่องทุก ๑ - ๒ เดือน หรือมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทําได้

- กลุ่มปานกลาง ให้อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่องอย่าง
น้อย ๒ ครั้ง

- กลุ่มไม่ เข้มงวด ให้อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ คดีสอดส่องเด็กหรือเยาวชน ต้องส่งคดีให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติท่ีมีความชํานาญในด้านการให้คําปรึกษาและมีความพร้อม
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ตลอดจนการให้การสงเคราะห์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๘

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



- ๑๓๖ -

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู เป็นข้ันตอนที่พนักงาน

คุมประพฤติดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามที่กําหนดไว้ในแผน

การคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูในขั้นตอนที่ ๓ โดยแผนการคุมความประพฤติ จัดให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด เช่น การรายงานตัว การทํางานบริการสังคม

หรือสาธารณประโยชน์ การศึกษา เงื่อนไขกระทําการ หรือห้ามกระทําการ และให้ดําเนินการสอดส่องยังที่พัก

อาศัยหรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทํางาน หรือสถานที่อื่นใด เพ่ือเยี่ยมเยียน ติดตาม ดูแล ให้ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถปรับปรุงตนเองได้ ท้ังนี้ อาจมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติ

ดําเนินการแทนได้ รวมท้ังให้คําแนะนําแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เก่ียวกับการเลี้ยงดู การอบรมส่ังสอน การใด ๆ ท่ีจําเป็นและเหมาะสม

รวมทั้ง การปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ

เยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

แผนการแก้ไขฟื้นฟู จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นไปตามสภาพ

ปัญหาความจําเป็นและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย เช่น การให้คําปรึกษารายบุคคล

หรือรายกลุ่ม การจัดให้เข้าอบรมความรู้ การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การให้การสงเคราะห์

เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี ๖ แสดงข้ันตอนการดําเนินการคุมความประพฤติและ
การแก้ไขฟื้นฟู และการติดตามและประเมินผล



- ๑๓๗ -

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



- ๑๓๘ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.1 การศึกษาข้อมลูและแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

ในการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพนักงานคุมประพฤติต้องตรวจสอบ
ข้อมูลคดีจากระบบสารสนเทศ ก่อนถึงกําหนดนัดรายงานตัวในแต่ละเดือน
เพ่ือวางแผนการดําเนินการกับผู้ถูกคุมความประพฤติให้สอดคล้องกับ
แผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูแต่ละราย ซ่ึงแผนการคุม
ความประพฤติเป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด และแผนการ
แก้ไขฟื้นฟูที่ได้จากการประเมินจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น การรับ
รายงานตัว การทํางานบริการสังคม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสํานวนคดีของพนักงานคุมประพฤติ

4.2 การดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติ
4.2.1 การรับรายงานตัวและการดําเนินการตามเง่ือนไขอื่นๆ

4.2.1.1 การดําเนินการก่อนการรับรายงานตัว การเตรียมก่อน
รับรายงานตัว ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

๑) การเตรียมสํานวนและข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน

- ตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนที่
ครบกําหนดระยะเวลาการรายงานตัวจากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
อย่างน้อย 1 วัน

- เตรียมสํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีจะ
มารายงานตัวล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

- ศึกษาข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจาก
รายงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือจากการทํากิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ
รวมท้ังเตรียมประเด็นท่ีจะสอบถาม

๒) กรณีรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ดําเนินการเพิ่มเติม โดย
- จัดเตรียมสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน มีขนาดพอเหมาะกับจํานวน

ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่แออัดเกินไป
- ซักซ้อมการรับรายงานตัวแบบกลุ่มกับพนักงานคุมประพฤติ

ผู้ร่วมดําเนินการ เนื่องจากการรับรายงานตัวแบบกลุ่มควรมีผู้ดําเนินการ
อย่างน้อย 2 คน และเป็นผู้ท่ีสามารถดําเนินการกลุ่มได้

๓) กรณีการนําอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับรายงานตัว โดยให้เขามามีส่วนร่วมในการรับรายงานตัวท่ีสํานักงานคุม
ประพฤติ หรือศูนย์ประสานงานฯ พนักงานคุมประพฤติควรประสานงานกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เพื่อซักซ้อมการรับ
รายงานตัว เตรียมข้อมูล และประเด็นที่จะสอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 39,
40 , 41 , 42 , 43 ,44 ,
45 และ 46
- ระเบียบกรมคุมประพฤติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับแผนการคุม
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

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้ ว ย บ ท บ า ท แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติและบทบาทของภาค
ประชาชน พ.ศ.2560



- ๑๓๙ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4) การนําบิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนพัก

อาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคล
ใกล้ชิดในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน
แก้ไข บําบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ
โดยพนักงานคุมประพฤติให้คําแนะนําแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล
ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย
เกี่ยวกับการเล้ียงดู การอบรมส่ังสอน และการใดๆที่จําเป็นและเหมาะสม
รวมทั้งการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วยเพ่ือประโยชน์
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

4.2.1.2 การดําเนินการระหว่างรับรายงานตัว
พนักงานคุมประพฤติทําการรับรายงานตัวและบันทึกข้อมูล

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

ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ด้วยเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อให้เกิด
ความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

2) สอบถามความเป็นไปในชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ครอบครัว การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ความประพฤติ และพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
โดยเน้นถามถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากการพบกันในครั้งก่อน ซึ่งอาจจะ
เป็นช่วงของการบันทึกถ้อยคําเบื้องต้น แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ค.ป.11 หรือการรับรายงานตัวครั้งท่ีแล้ว หรือสอบถามผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีได้รับ หรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
การทํางานบริการสังคม การเข้ารับการอบรม หรือการท่ีอาสาสมัครคุม
ประพฤติไปเย่ียมเยียน หากมีความเปลี่ยนแปลง หรือ มีปัญหาในเร่ืองใด
ต้องบันทึกโดยละเอียด เช่น

- การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ต้องบันทึกสภาพบ้านสภาพแวดล้อม
และวาดแผนที่บ้านด้วย รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของตนเองและ
บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย E-mail Facebook และ line เพื่อให้พนักงานคุม
ประพฤติสามารถติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ และเป็นประโยชน์ในการ
ออกติดตามและสอดส่อง

- ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง /บุ ค ค ล ใ น ค ร อ บ ค รั ว
มีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เช่น รักใคร่กันดี/ห่างเหิน/ทะเลาะกันประจํา/
ทะเลาะกันบ้างคร้ังหรือขัดแย้งกับผู้ใด ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขหรือการกระทํ าผิด เพื่ อพนักงานคุมประพฤติจะได้ทราบ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 40 (4)



- ๑๔๐ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ความสัมพันธ์และให้คําแนะนํา/ปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป

- กรณีที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนกําลัง
ศึกษาอยู่หรือยังไม่ได้ศึกษาต่อตามเง่ือนไขศาล ให้สอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการเรียน มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาหรือไม่ ผลการเรียน หรือ
ต้องการการช่วยเหลือเกี่ยวการเรียนหรือไม่พนักงานคุมประพฤติจะได้ให้
คําแนะนํา/ปรึกษา/สงเคราะห์ด้านการศึกษา ซ่ึงหากผู้ถูกคุมความประพฤติ
ศึกษาต่อ เม่ือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา เช่น วันสอบตรงกับวันนัด
รายงานตัว พนักงานคุมประพฤติจะได้เลื่อนกําหนดนัดรายงานตัวให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ เป็นต้น

- มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใด และปัจจุบันประกอบอาชีพใดหรือไม่ รายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือไม่ หรือต้องการความช่วยเหลือในด้านอาชีพ
หรือไม่ เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้ทราบถึงปัญหา/ความต้องการเก่ียวกับ
อาชีพ และให้คําแนะนํา/ปรึกษา/สงเคราะห์/ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว
ช้อง เช่น สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เป็นต้น

- มีความประพฤติท่ีเส่ียงต่อการกระทําผิดหรือไม่ เช่น เท่ียวเตร่
ในเวลากลางคืน คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือนําไปสู่
การกระทําผิดอีกหรือไม่ ดื่มสุราหรือเล่นการพนันหรือไม่ หรือใช้เวลาว่างท่ี
เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือไม่ เม่ืออยู่กับเพื่อนทํากิจกรรมอะไร ม่ัวสุมกับ
เพื่อนหรือไม่ ชักชวนกันไปทําสิ่งไม่ดีหรือไม่ เช่น เสพยาเสพติด ลักขโมย
รับจ้างซ้ือ จําหน่ายยาเสพติด เป็นต้น

- พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดและการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น การทํางานบริการสังคม การศึกษา การฝึกหัดหรือทํางานอาชีพ
อันเป็นกิจจะลักษณะ การให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือมีการประพฤติใด
อันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก

หลังจากรับรายงานตัวแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครองหรือ
บุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน
และการใดๆท่ีจําเป็นและเหมาะสมรวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตนตามเง่ือนไข

ทั้งน้ี หากในระหว่างการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน มีความประสงค์จะขออนุญาตไปรายงานตัวที่สํานักงาน
คุมประพฤติแห่งอื่น ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องจัดทําคําร้องต่อพนักงาน
คุมประพฤติเจ้าของสํานวน โดยให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตาม

- หนังสือที่ ยธ 0327/ว 724
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563
เร่ือง แจ้งแนวทางการส่ง-รับ
ประเด็นในงานคุมความประพฤติ



- ๑๔๑ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
แนวทางการส่ง-รับประเด็นในงานคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๙

๓) การปฏิบัติตามคําแนะนํา ช่วยเหลือ ตักเตือน การให้คําปรึกษา
ของพนักงานคุมประพฤติ จากการรายงานตัวครั้งก่อน และผลท่ีเกิดข้ึน
ให้พนักงานคุมประพฤติสังเกตหรือประเมินจากตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่
เป็นเด็กหรือเยาวชน ว่ามีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เช่น
การรายงานตัวครั้งที่ผ่านมาผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวหรือมาเข้า
ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู ไม่ตรงตามเวลาท่ีพนักงานคุมประพฤติกําหนดไว้
หรือไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ซ่ึงพนักงานคุมประพฤติได้ตักเตือน
ให้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง พร้อมทั้งกําชับให้มาพบพนักงานคุมประพฤติให้ตรง
ตามกําหนดนัด และเมื่อถึงกําหนดนัดรายงานตัวหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูในครั้งนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน มาพบ
พนักงานคุมประพฤติตามกําหนดนัด โดยพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติได้ หรือกรณีที่
พนักงานคุมประพฤติได้ให้คําแนะนํา/ช่วยเหลือ/ ตักเตือน/การให้คําปรึกษา
แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จากการรายงานตวัคร้ังกอ่น ผู้ถูก
คุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ได้ปฏิบัติตามคําแนะนํา/ช่วยเหลือ/
ตักเตือน/การให้คําปรึกษาของพนักงานคุมประพฤติหรือไม่ รวมท้ังผลท่ี
เกิดขึ้นด้วย เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ี เป็นเ ด็กหรือเยาวชน ว่าได้
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือแย่ลง

4) การให้คําปรึกษา กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนมีปัญหาต้องการขอคําปรึกษา เช่น ปัญหาเรื่องส่วนตัว/ปัญหาที่
เกิดขึ้นใหม่/ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้พนักงานคุมประพฤติให้คําปรึกษา
แบบรายบุคคล หรืออาจให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น และนัดเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม หรือครอบครัว แล้วแต่กรณี โดยสามารถปรับหรือ
เพิ่มเติมแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้

5) การแนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือน ตลอดจนการให้การ
สงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติต้องให้คําแนะนํา ช่วยเหลือในเรื่องความ
ประพฤติ การศึกษา หรือ การประกอบอาชีพ โดยแนะนําความประพฤติท่ี
ควรปฏิบัติ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีความประพฤติไม่เหมาะสมให้
พนักงานคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือน ให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน หรือการ
ประกอบอาชีพ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มีงานทํา หรือยังไม่มีอาชีพ ให้
พนักงานคุมประพฤติแนะนําเก่ียวกับ การประกอบอาชีพ ตําแหน่งงานว่าง
และให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านอาชีพต่อไป

ในระบบสารสนเทศ กรมคุม
ประพฤติ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ (๓),
๔๐, ๔๑ , ๔๒ , ๔๓
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการ
แ ก้ ไ ข ฟื้ น ฟู พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐
ข้อ ๑๗



- ๑๔๒ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
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 ด้านทักษะชี วิต

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
หากผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในสภาพ

จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าท่ี
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยมิชักช้า

ผู้ที่มีความต้องการขอรับการสงเคราะห์ ต้องกรอกแบบคําร้องขอรับ
การสงเคราะห์ตามแบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด และพนักงานคุมประพฤติตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ทําความเห็นในแบบคําร้องขอรับการสงเคราะห์ และเสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติพิจารณาอนุมัติ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้อง
พิจารณาการให้การสงเคราะห์ตามสภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ
หรือมีความยากจน หรือความขัดสน ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๑๐

๖) พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดและการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในระหว่างการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กและ
เยาวชนถูกจับกุมดําเนินคดีอื่นอีกหรือไม่ หรือมีคดีอื่นที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี
อีกหรือไม่ และการปฏิบัติตามเง่ือนไข เช่น การมารายงานตัวตามกําหนดนัด
ห้ามคบหาสมาคมหรือมีการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิดใน
ทํานองเดียวกันอีก ห้ามเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้ง
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด กรณีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ให้
พนักงานคุมประพฤติตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดซ่ึงรายละเอียดในการ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะดําเนินการตามหลักเกณฑ์การตรวจและ
ทดสอบยาเสพติด

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๗๙
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เ ร่ื อ ง แ จ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ท่ีอยู่ใน
ความดูแลของกรมคุมประพฤติ
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 41
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ .ศ . ๒๕๕๙ หมวด 6 การ
สงเคราะห์ มาตรา 41 (๒) ,(8)
- กฎกระทรวง กําหนดบุคคล
ซึ่งอาจได้รับการสงเคราะห์จาก
พนักงานคุมประพฤติ พ.ศ .
2561
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ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
7) การกําชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการรับรายงานตัวทุกครั้ง

พนักงานคุมประพฤติต้องกําชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ท่ีศาลกําหนด และกําชับบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยเกี่ยวกับการเล้ียงดู การอบรมสั่งสอนและการใดๆที่จําเป็นและ
เหมาะสมรวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่ง
เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน ปฏิบัติตนตามเงื่อนไข โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
อ่านบันทึกการรับรายงานตัว (ค.ป. ๑๒ ก) หรืออ่านให้ฟังก่อนลงลายมือชื่อ

หมายเหตุ กรณีสถานการณ์พิ เศษหรือโรค อุบัติ ให ม่ เ ช่น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

พนักงานคุมประพฤติสามารถนําแนวปฏิบัติงานการคุมประพฤติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๑๒

ข้อสังเกต
- ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชน หลายคนรอรายงานตัว ให้คัดแยกผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่ม
ความเสี่ยงต่ําและไม่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือสงเคราะห์ หรือ
การแก้ไขฟื้นฟูเป็นพิเศษให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งไม่ใช่เจ้าของสํานวน หรือ
อาสาสมัครคุมประพฤติท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานคุมประพฤติและไม่มี
ภารกิจอื่นเร่งด่วน ช่วยรับรายงานตัวแทนได้

- ในกรณีท่ีจัดการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ทํางานบริการสังคมหรือกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูด้วยนั้น ควรสอดคล้องกับระดับ
การควบคุมและสอดส่องจากการจําแนก และควรเผื่อระยะเวลาการรับ
รายงานตัวก่อนหรือหลังการทํางานบริการสังคม เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ
มีเวลาเพียงพอในการพูดคุย สอบถาม ให้คําแนะนํา และตักเตือนในการรับ
รายงานได้

- ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่ง เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย โทรศัพท์แจ้ง
เหตุขัดข้อง หรือเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถไปรายงานตัวได้ตามกําหนดนัด
ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการรายงานตัวได้ไม่เกิน
7 วันแล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานเก็บในสํานวน พร้อมทั้งบันทึกและแก้ไข
กําหนดนัดในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๕๑๕

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เร่ือง แนวปฏิบัติงานการคุม

ประพฤติในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ

ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
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ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ภายหลังจากรับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พนักงานคุมประพฤติต้อง

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

4.2.2 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ควรเก็บปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เ ป็นเด็กหรือเยาวชน
ตามหลักเกณฑ์การตรวจหรือทดสอบยาเสพติด ดังนี้

- คดีในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- ศาลมีเง่ือนไขห้ามเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
- มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
- มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
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 พนักงานคุม
ประพฤติสามารถดําเนินการตรวจปัสสาวะโดยคํานึงถึงเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
ดังนี้

4.2.2.1 กรณี ท่ีศาลมี เ ง่ือนไขห้ามเกี่ ยว ข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจปัสสาวะของผู้ถูกคุมความประพฤติที่
เป็นเด็กหรือเยาวชน ในการรายงานตัว หากผลปัสสาวะเป็นบวก ให้พนักงาน
คุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือน และแก้ไขฟื้นฟู ดังนี้

1) เพิ่ มความ ถ่ี ในการตรวจปัสสาวะ เพื่ อควบคุมการใช้
สารเสพติด โดย

- คดียาบ้าหรือเฮโรอีน ควรนัดใหม้าตรวจปัสสาวะภายใน 10 วัน
นับแต่วันทราบผลการตรวจ

- คดีกัญชา ให้เรียกมาพบภายหลังจากการเสพครั้งสุดท้าย
30 วัน

ท้ังนี้ จํานวนครั้งในการนัดมาตรวจปัสสาวะให้พิจารณาตามความ
เหมาะสม

2) เข้าโปรแกรม หรือกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น

- ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการทดสอบว่าผู้เข้า
รั บ ก า รตร ว จห รื อทดสอบ
มีย า เ สพ ติดอยู่ ใ น ร่ า งกา ย
หรือไม่ พ.ศ. 2560
- แบบบันทึกการตรวจหาสาร
เสพติดในตัวอย่างปัสสาวะ
(แ บ บ ที่ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
กําหนด)
- แบบช้ีแจง ข้ันตอนการตรวจ
หรือทดสอบปัสสาวะ และการ
รับรองว่าเป็นปัสสาวะของตน
(แ บ บ ที่ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
กําหนด)
- แบบติดขวดปัสสาวะของ
ผู้ ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ใ น ก า ร
ตรวจหาสารเสพติด
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
โปรแกรมพ้ืนฐานหรือโปรแกรมเฉพาะด้าน

3) เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ สํานักงานคุมประพฤติ
จัดเอง หรือส่งต่อ

4) เข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.2.2.2 กรณีที่ศาลมีเงื่อนไขให้เก็บปัสสาวะหาสารเสพติดของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชน ทุกคร้ังที่มารายงานตัว
ให้พนักงานคุมประพฤติเก็บปัสสาวะทุกครั้งที่มารายงานตัว หากผลปัสสาวะ
เป็นบวก ให้คํานึงถึงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หากเงื่อนไขกําหนดให้
รายงานศาลทันทีที่พบสารเสพติด ให้พนักงานคุมประพฤติรายงานให้ศาล
ทราบ แต่ถ้าศาลมิได้กําหนดเงื่อนไขให้รายงานศาลเมื่อพบสารเสพติด
ในร่างกาย ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามข้อ 4.2.2.1

4.2.2.3 กรณีท่ีศาลไม่มีเงื่อนไขห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
แต่พนักงานคุมประพฤติเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้พนักงานคุมประพฤติ
เก็บปัสสาวะ หากผลปัสสาวะเป็นบวก พนักงานคุมประพฤติต้องว่ากล่าว
ตักเตือน และแก้ไขฟื้นฟูต่อไป

ทั้งน้ี ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถามและบันทึกผลการตรวจหรือ
ทดสอบ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อผู้รับการตรวจหรือทดสอบ และลายมือชื่อของ
พนักงานคุมประพฤติ และแจ้งให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน ทราบผล
การตรวจปัสสาวะ

หมายเหตุ
หากปรากฏว่าพบสารเสพติดให้โทษในปัสสาวะ แต่ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ปฏิเสธว่าไม่ได้เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดแต่อย่างใด ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้

1) สอบถามและบันทึกรายละเอียดไว้ในแบบบันทึกการตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ หรือกระดาษบันทึกข้อความ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับ
การตรวจหรือทดสอบ และลายมือชื่อของพนักงานคุมประพฤติผู้ควบคุมการ
เก็บปัสสาวะตามแบบท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

2) ปิดขวดปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ พร้อมทั้งผนึก
ปากขวดด้วยแถบกาว โดยมีลายมือชื่อของผู้รับการตรวจหรือทดสอบกํากับไว้
และให้พนักงานคุมประพฤติรีบส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังหน่วยงานที่รับตรวจ
เพื่อตรวจยืนยันผล

หน่วยงานท่ีมีอํานาจตรวจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบ
มียาเสพติดในร่างกายหรือไม่



- ๑๔๖ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

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

ตามผลการตรวจของหน่วยงานท่ีมีอํานาจตรวจยืนยัน
หากผลการตรวจ ยืนยัน ปรากฏว่ าพบสาร เสพติด ใ ห้ โทษ

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามข้อ 4.2.2.1
หากผลการตรวจยืนยัน ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดให้ โทษ

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติตามแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเดิม

4.2.3 การออกสอดส่อง ให้พนักงานคุมประพฤติการวางแผนการ
ออกสอดส่อง ดังนี้

4.2.3.๑ การวางแผนก่อนออกสอดส่อง
1) กําหนดวันเวลาในการออกสอดส่องให้ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อสามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
2) จัดเตรียมสํานวนคดีที่จะออกสอดส่อง สําหรับความถี่ในการออก

สอดส่องในแต่ละคดีให้เป็นไปตามแผนการคุมความประพฤติที่กําหนดไว้
แต่ทั้งนี้ในการออกสอดส่องแต่ละครั้งควรไปในพื้นท่ีเดียวกัน หรอืใกล้เคียงกัน

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 กรณีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปสอดส่องภายหลังพระ
อาทิตย์ตก จะต้องทําคําร้องเสนอต่อศาลตามแบบที่กําหนด เพ่ือให้ศาลมี
คําส่ังอนุญาตก่อน จึงจะไปสอดส่องในสถานท่ีนั้นได้

4.2.3.2 การออกสอดส่องและบันทึกการสอดส่อง เมื่อออกไป
สอดส่องตามแผนท่ีกําหนดไว้ ผลการสอดส่องแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้

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

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

- ค.ป.๑๒ข บันทึกการสอดส่อง



- ๑๔๗ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
กรณีพบสถานที่ท่ีไปสอดส่อง
1) พบสถานท่ีและพบผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

ให้สอบถามรายละเอียดตามข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลในแบบ ค.ป. 12 ข
พร้อมท้ังให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชนลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน นอกจากน้ีจะต้องวาดแผนท่ีสถานที่ไปสอดส่อง เพื่อเก็บไว้เป็น
ข้อมูลในสํานวน

2) พบสถานที่แต่ไม่พบผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน โดยพบกับครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ดําเนินการ
สอบถามข้อมูลและบันทึกถ้อยคําบุคคลในครอบครัวและให้ลงลายมือชื่อไว้
พร้อมทั้งวาดแผนท่ีบ้าน

3) พบสถานที่แต่สถานที่ปิดไม่พบผู้ใดพักอาศัยอยู่ ให้สอบถาม
พยานในละแวกใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวตามข้อมูล และบันทึกลงในแบบ
ค.ป. 5 โดยให้พยานลงลายมือช่ือรับรองไว้ด้วย กรณีพยานไม่ยอมลงลายมือ
ช่ือให้จดรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของพยานดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้
จะต้องมีการบันทึกการสอดส่องตามแบบ ค.ป. 12 ข และวาดแผนที่สถานท่ี
ท่ีไปสอดส่องเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในสํานวน

ทั้งน้ี ในการสอบถามพยาน พนักงานคุมประพฤติต้องรักษาความลับ
ไม่ควรนําข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา
มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยไปเปิดเผยต่อ
บุคคลอ่ืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๔.๔

กรณีไม่พบสถานท่ีที่ไปสอดส่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ผู้นําท้องถ่ิน ประธานชุมชนหรือท่ีทําการไปรษณีย์ เม่ือได้ข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว และสามารถพบสถานที่ที่ไปสอดส่องให้ดําเนินการแต่ละกรณี
ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 4.2.3.2 กรณีพบสถานที่ที่ไปสอดส่อง หากไม่พบ
สถานที่ที่ไปสอดส่อง ให้บันทึกผลการสอดส่องในแบบ ค.ป.12 ข พร้อม
รายละเอียดการดําเนินการให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการ
ต่อไป

4.2.3.3 การงดออกสอดส่อง การงดออกสอดส่องให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สําหรับกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก
ทุรกันดาร ยากแก่การออกไปสอดส่อง หรืออยู่ในเขตพื้นที่อันตรายเส่ียงภัย
โดยต้องมีหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบที่อยู่อาศัยและความ
ประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติไปยังบุคคลที่น่าเช่ือถือ เช่น เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครอง เจ้าอาวาส ครู ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น แทนการออกสอดส่อง ทั้งนี้
การขออนุญาตงดออกสอดส่องในกรณีนี้ต้องดําเนินการขออนุญาตก่อน
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการคุมความประพฤติ

- หนังสือ ที่ยธ ๐๓๐๓/ว668
ล ง วั น ที่ 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น
๒๕๖๑ เร่ือง การปกปิดประวัติ
การกระทําความผิดอาญาของ
เด็กและเยาวชน
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ.2553 มาตรา 84 , 130
- ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอดส่องความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชนและจัดทํารายงาน
เสนอต่อศาล พ.ศ.2556 ข้อ 4
ข้อ 6 และ 7



- ๑๔๘ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
4.2.4 การส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการ
สํา นักงานคุมประพฤติสามารถพิจารณาคัด เ ลือกคดีเพื่อ ส่ง ให้

อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยควบคุมและสอดส่องได้หลายวิธี
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคดีส่งให้

อาสาสมัครคุมประพฤติ ตามความเหมาะสมและความถนัดของอาสาสมัคร
คุมประพฤติแต่ละราย และพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบหมายงาน
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานคดี ดังนี้

๑) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานคดี โดยให้สํานักงานดําเนินการสํารวจความประสงค์
และความถนัดของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานคดี

๒) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องมีที่พักอาศัยในชุมชนหรือใกล้เคียงกับท่ี
พักของผู้ ถูกคุมความประพฤติเพื่อความสะดวกในการออกปฏิบัติงาน
เว้นแต่ ในพ้ืนที่นั้นไม่มีอาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติ
ไม่สามารถปฏิบัติงานคดีได้ และอาสาสมัครคุมประพฤติผู้น้ันไม่ขัดข้องและ
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
แนบเอกสารงานคุมความประพฤติ โดยแนบข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ (อ.ค.ป.๒) และบันทึกผลการสอดส่อง (อ.ค.ป.๓)

๒) บันทึกผลการมอบหมายคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

๓) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบว่าจะมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติไปสอดส่องแทนพนักงานคุมประพฤติ และเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมารายงานตัวครั้งถัดไปให้สอบถามความพึงพอใจการออกสอดส่อง
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกรับรายงานตัว

- หนังสือที่ ยธ 0306/ว 697
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ



- ๑๔๙ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
รายบุคคลหรือแบบกลุ่ม (ค.ป.๑๒ก) ไว้ด้วย

๔) การดําเนินการในกรณีอาสาสมัครคุมประพฤติไม่รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ให้สอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการตามหนังสือ
ขอทราบผลการสอดส่อง/ติดตาม/แสวงหาข้อเท็จจริง (อ.ค.ป.๔) หรือ
อาจออกไปพบเพ่ือสอบถามปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการ
และกําชับให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการภายในกําหนด หากไม่สามารถ
ปฏิ บัติงานที่อ ยู่ในความรับผิดชอบได้ ให้ยกเลิกการมอบหมายงาน
และให้อาสาสมัครคุมประพฤติส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานกลับสํานักงานคุมประพฤติทันที

๕) การดําเนินการเม่ืออาสาสมัครคุมประพฤติรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์หรือปรับแผนการคุม
ประพฤติหรือรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ลดวันต้องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษได้หรือไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนต้อง
ให้คําแนะนําและแจ้งให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการให้ครบถ้วน
แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติลงในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

ทั้งน้ี แนวทางการมอบหมายคดีของอาสาสมัครคุมประพฤติให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือที่ ยธ ๐๓๐๖/ว๖๙๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ภาคผนวก ๔.๘

4.2.5 การดําเนินการเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ศาลกําหนด

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลของผู้ถูกคุมความประพฤติ มีกรณีต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

1) ไม่มารายงานตัว
2) ไม่ทํางานบริการสังคม หรือทํางานไม่ครบชั่วโมงตามที่ศาล

กําหนด
3) ไม่ศึกษาต่อ หรือ ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะตาม

คําส่ังศาล
4) คบหาสมาคมหรือมีการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทํา

ความผิดในทํานองเดียวกันอีก
5) ไม่เข้ารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่อง

ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานท่ีและตาม
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด

6) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขอืน่ๆ ทีศ่าลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไ้ข ฟื้นฟู
หรือป้องกันมิใหผู้้กระทําความผดิกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก

- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- ห นั ง สื อ เ ตื อ น ใ ห้ ไ ป พ บ
พนักงานคุมประพฤติ



- ๑๕๐ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เมื่อความปรากฏว่าผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งและเง่ือนไขของศาล ให้ดําเนินการดังนี้
1) ให้ตรวจสอบในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติว่าผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนเคยเป็นผู้กระทําผิดในระบบคุม
ประพฤติหรือไม่ พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล
ประวัติการกระทําผิด และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (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

3) หากตรวจสอบจากระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
(Data Exchange Center : DXC) ไม่พบประวัติการกระทําความผิดเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบที่อยู่หรือข้อมูลท่ีสามารถ ติดต่อได้แล้วดําเนินการเตือนหรือ
ติดตามผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนให้มาพบ ในวันที่
พนักงานคุมประพฤติกําหนด

4) ในการติดตามพนักงานคุมประพฤติอาจออกสอดส่องยังที่พัก
อาศัย หรือสถานที่ทํ างาน หรือสถานที่อื่นใด หรืออาจดําเ นินการ
โดยโทรศัพท์สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและ บิดา
มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ญาติ นายจ้าง
หรือบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ หรืออาจมอบหมายอาสาสมัครคุมประพฤติ
ดําเนินการแทนได้โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ี
สํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่งจากศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ

5) หากเป็นกรณีออกหนังสือเตือนแล้ว แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ยังไม่มาพบให้ดําเนินการตามข้อ ๔) ภายใน ๗ วัน นับจากวันผิดนัด

6) ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นการคุมความ
ประพฤติต่อศาล

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านคุมความประพฤติดังกล่าวใช้
ดําเนินการทั้งกรณีการคุมความประพฤติเด็กก่อนและหลังศาลมีคําพิพากษา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๓

4.3 การดําเนินการตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ภายหลั งจากการวิ เคราะห์และจัดทํ าแผนการแก้ ไขฟื้น ฟูแล้ว

ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้
๑) จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

แก้ไขฟื้นฟูตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ

- หนังสือที่ ยธ ๐๓๐๓/ว๔๗๘
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เ ร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและ
สอดส่อง



- ๑๕๑ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
๒) พนักงานคุมประพฤติควรประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็ก

หรือเยาวชนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความคิด อารมณ์ หรือสภาพปัญหา ความต้องการ ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู
มากน้อยเพียงใด โดยวิธีการดังนี้

๒.๑) ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน
แบบสัมภาษณ์ หรือวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือ หรือสอบถามส่ิงที่สงสัย
กับวิทยากรหรือพนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น

๒.๒) หลังเสร็จส้ินกิจกรรมหรือการติดตามผล สามารถดําเนินการ
ได้หลายวิธีและช่วงเวลา

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) ระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนมารายงานตัว

๒.๒.๒ กรณีระยะเวลาเสร็จส้ินกิจกรรมห่างจากการรายงานตัว
น้อยกว่า ๑ เดือน พนักงานคุมประพฤติดําเนินการติดตามความก้าวหน้าตาม
ข้อ ๒.๒.๑ ระหวา่งผูถู้กคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมารายงานตัว

หากพนักงานคุมประพฤติประเมินแล้วพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด
อารมณ์ได้ พนักงานคุมประพฤติควรจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่ตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการ ที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟู โดยเลือกกิจกรรมอื่นเพ่ิมเติมในแผนการจัดกิจกรรมเดียวกัน
เพิ่มเติมได้ ท้ังนี้ วิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
คู่มือที่กรมคุมประพฤติกําหนด

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตาม
แผนการแก้ไขฟ้ืนฟู พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างแรงจูงใจให้ เห็น
ความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู และหากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ปฏิบัติตาม
แผนการแก้ไขฟื้นฟู มีผลกระทบต่อการกระทําผิดซ้ํา เช่น ยังมีพฤติกรรมเสพ
ยาเสพติดให้โทษ ไม่เข้ารับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด พนักงาน
คุมประพฤติอาจพิจารณาเสนอรายงานและความเห็นต่อศาลเพื่อเพิ่มเติม



- ๑๕๒ -

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ

ทั้งน้ี ในระหว่างการคุมความประพฤติ หากพนักงานคุมประพฤติพบว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาซับซ้อน พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถแก้ไข
ฟื้นฟูด้วยโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ ให้ส่งต่อสหวิชาชีพหรือผู้มี
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๙

๕. การบันทึกข้อมูลผลการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไข
ฟ้ืนฟูในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟู
เรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกผลการดําเนินการตามแผนการ
คุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เช่น การมารายงานตัว การตรวจปัสสาวะ การออกสอดส่อง การดําเนินการ
จัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น



- ๑๕๓ -

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ตรวจสอบการดําเนินงานในแต่ละสํานวนคดี โดยพนักงานคุมประพฤติต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนการคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด และให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา
ความจําเป็นและความต้องการ หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซํ้า หากพบว่า
มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินซํ้าและปรับแผนการแก้ไขฟื้นฟู
ตามความเหมาะสม

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไข
ฟื้นฟู และการติดตามและประเมินผล



- ๑๕๔ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1. การติดตามและประเมินผล

ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตาม
แผนการคุมประพฤติ เป็นระยะในระหว่ างการคุมความประพฤติ
เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล
กําหนด และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเป็น
ระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา
ความจําเป็น และความต้องการ หรือระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการก
ระทําความผิดซ้ํา หากพบว่ามีข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปให้ปรับแผน
การแก้ไขฟื้นฟู

การติดตามและประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าและแนวโน้มว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะผิดเงื่อนไข หรือสามารถพ้น
การคุมความประพฤติไปด้วยดี พนักงานคุมประพฤติต้องนําข้อมูลที่ได้จาก
แบบบันทึกการรับรายงานตัว (คป. ๑๒ ก) การเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
การออกสอดส่อง และผลที่ได้รับรายงานจากอาสาสมัครคุมประพฤติ
มาวิเคราะห์ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย ได้มี
การดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูท่ี
กําหนดไว้แล้วหรือไม่ ผู้ถูกคุมความประพฤติมีการพัฒนาตนเอง หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
ทํางานบริการสังคม และสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวัน
หรือไม่เพียงใด มีแนวโน้มที่กลับไปกระทําผิดอีกหรือไม่ และหากผู้ถูกคุม
ความประพฤติไม่ได้มีการดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติและ
แผนการแก้ไขฟื้นฟูตามท่ีกําหนดไว้ พนักงานคุมประพฤติต้องเร่งรัดให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้หรือ
ทําการปรับปรุงแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย

2. การประเมินซ้ําและปรับแผนการคุมความประพฤติ
ภายหลังจากการประเมินจําแนกตามแบบประเมินผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ (คป.๔ ข) ครั้งที่ ๑ แล้ว และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการ
ตามแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ให้พนักงานคุม
ประพฤติดําเนินการประเมินความเสี่ยงสภาพปัญหาความจําเป็นและความ
ต้องการซ้ําและปรับแผนการคุมความประพฤติ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้
เหมาะสม เม่ือมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับของการควบคุมและสอดส่อง ดังนี้

- กลุ่มเข้มงวด ควรประเมิน ทุก 3 เดือน
- กลุ่มปานกลาง ควรประเมินทุก 3 - 6 เดือน
- กลุ่มไม่เข้มงวด ควรประเมินทุก 6 เดือน

- ระเบียบกระทรวงยุ ติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เ ง่ือนไขเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๗
และ ข้อ ๔๘
- แบบประเ มินผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติเพิม่เติม กรณีประเมินซํ้า
- กลไกการควบคุมพฤติกรรม
- กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัย
- คู่มือการจําแนกผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เอกสารหมายเลข
9/2549



- ๑๕๕ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
2.1 เกณฑ์ที่ ๑ เกณฑ์ความเสี่ยงระหว่างการคุมความประพฤติ

จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย
1. การกระทําความผิดที่ ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกดําเนินคดีหรือ

ถูกดําเนินคดีแต่ไม่มีโทษจําคุก
2. ประวัติการกระทําผิดที่ศาลพิพากษาจําคุก/ส่งฝึกอบรม/รอการ

ลงโทษ
3. การผิดเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
4. ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงการขาดความสํานึก หรือความรับผิดชอบ เช่น ข่มขู่ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ทําร้ายบุคคลอ่ืนโดยใช้อาวุธหรือมีพฤติการณ์ร้ายแรง วางเพลิง
เผาทรัพย์ ทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

5. การคบค้าสมาคมดับนักเลงอันธพาล หรือกลุ่มอาชญากร หรือ
ผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติด

6. อ่ืน ๆ (ระบุเกณฑ์อ่ืนที่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการกระทําผิด เช่น
สภาพแวดล้อม อาชีพผิดกฎหมาย บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือครอบครัวของท่านไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนแม้ว่า
จะทราบว่าท่านกระทําผิด หรือครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ท่านกระทํา
ความผิด

เมื่อประเมินซ้ําแล้วพบว่า มีความเส่ียงในแต่ละข้อเหมือนกันกับ
การประเมินคร้ังก่อนหรือแตกต่างกันกับการประเมินคร้ังก่อน ให้บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน และสรุปจํานวนข้อความเสี่ยง

นอกจากน้ีให้ประเมินข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบการประเมิน
ความเส่ียง ดังนี้

 ความสํานึกผิดในคดีนี้

 การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้

 พฤติการณ์คดีนี้มีความรุนแรง

 มีคดีอ่ืนอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี

 อื่น ๆ (ระบ)ุ
เมื่อประเมินข้อเท็จจริงอื่น ๆ แล้วพบว่า มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลง

ไปให้ระบุไว้ด้วยว่า มีข้อเท็จจริงแต่ละข้อเหมือนกันกับการประเมินคร้ังก่อน
หรือแตกต่างกันกับการประเมินครั้ งก่อน ให้บัน ทึกข้อมูลเพิ่มเ ติม
ประกอบการประเมิน

2.2 ส่วนท่ี 2 การประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ จํานวน
10 ด้านประกอบด้วย

2.2.1 ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
2.2.2 ปัญหาด้านผู้อุปการะ/ผู้ดูแล



- ๑๕๖ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
2.2.3 ปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว/บุคคลใกล้ชิด
2.2.4 ปัญหาด้านการศึกษา/อาชีพ
2.2.5 ปัญหาด้านการเงิน
2.2.6 ปัญหาโรคประจําตัวร้ายแรง
2.2.7 ปัญหาด้านอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ /พฤติกรรม
2.2.8 ปัญหาด้านการดื่มสุรา
2.2.9 ปัญหาด้านการใช้ยาเสพติด
2.2.10 ปัญหาอื่น ๆ
การประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ อาจเกิดได้ 3 กรณี ดังนี้
เมื่อประเมินประเมินสภาพปัญหา/ความต้องการ แล้วพบว่า

มีสภาพปัญหา/ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปให้ระบุไว้ด้วยว่า มีข้อเท็จจริงมี
แต่ละข้อเหมือนกันกับการประเมินคร้ังก่อนหรือแตกต่างกันกับการประเมิน
คร้ังก่อน และให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหา/ความต้องการว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือมี
ปัญหาลดลงหรือเพิ่มขึ้นในด้านใด และพนักงานคุมประพฤติมีความเห็นว่า
จะดําเนินการนั้น ๆ อย่างไรซึ่งผลจากการประเมินสภาพปัญหา/ความ
ต้องการ อาจเกิดได้ 3 กรณี ดังนี้

กรณีท่ี 1 ปัญหาเดิมได้รับการแก้ไขแล้ว และเมื่อประเมินไม่พบ
ปัญหาดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติไม่ต้องแก้ไขฟ้ืนฟูด้านนี้เพ่ิมเติม หรือ
คงแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

กรณีท่ี ๒ ปัญหาเดิม ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ให้ดําเนินกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูต่อไป โดยปรับเปล่ียนกิจกรรมให้ตอบสนองปัญหาด้านน้ัน ๆ หรือ
คงแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู

กรณีท่ี ๓ ปัญหาเดิมยังคงอยู่และมีปัญหาใหม่ ให้ปรับแผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟู โดยจัดลําดับความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน

ท้ังนี้ พนักงานคุมประพฤติควรนําผลการจําแนกในขั้นตอน
สอดส่อง และการประเมินซ้ํา ลงในแบบสรุปผลรวมเกณฑ์ประเมินความ
เส่ียงและความต้องการ ตามแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติเพ่ือความ
สะดวกในการบริหารจัดการคดี

นอกจากนี้หากพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาด้านอื่น ๆ
เช่น ป่วย ถึงแก่กรรม ถูกจับในคดีใหม่ ถูกจําคุกในคดีใหม่ ไปศึกษาต่อหรือ
ทํางานต่างประเทศ พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการ
รายงานศาล

เมื่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินความเสี่ยงสภาพปัญหา
ความจําเป็นและความต้องการซํ้าแล้ว พบว่ามีข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ถูกคุม



- ๑๕๗ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปหรือตามระดับ
การควบคุมและสอดส่อง หากพบว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่เปล่ียนแปลงไป
ซึ่งอาจได้ข้อมูลมาจากการที่พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุม
ประพฤติไปเยี่ยมบ้านหรือได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ซ่ึงแตกต่างจากท่ีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้ให้ข้อมลูไว้ในคร้ังก่อน ให้พนักงานคุมประพฤติ
ประเมินซ้ําในแต่ละครั้งและนําผลท่ีได้จากการประเมินซํ้าไปสรุปผลการ
จําแนกสําหรับประเมินซํ้าในคร้ังที่ ๒, ๓ หรือ ๔ เป็นต้น ตามลําดับคร้ังท่ี
ประเมินและวันที่ประเมินซํ้า

ทั้งนี้ เมื่อสรุปผลการประเมินในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ของการ
ประเมินซ้ําแล้ว พนักงานคุมประพฤติสามารถปรับระดับของการควบคุม
และสอดส่องได้ หากข้อเท็จจริงพบว่าในระหว่างการคุมความประพฤติ
ในระยะ ๑ – ๔ เดือน ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน
มพีฤติกรรมดีขึ้น ให้พนักงานคมุประพฤติปรับระยะความถี่ในการรายงานตวัได้
หรือรับรายงานตัวแบบกลุ่ม

ในการประเมินสภาพปัญหาความจําเป็นและความต้องการ
หากพบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีปัญหาความจําเป็นและความต้องการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป พนักงานคุมประพฤติสามารถพิจารณาปรับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูได้ดังนี้

กรณีที่ 1 หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนยังสามารถแก้ไข ปรับปรุง
ตนเองได้ จึงให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยพนักงานคุมประพฤติสอบถามปัญหาและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน บิดามารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือจัดกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน

กรณีที่ ๒ พนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาล
กําหนด พนักงานคุมประพฤติอาจปรับแผนการคุมความประพฤติ เช่น การ
ปรับความถ่ีในการรายงานตัวเป็นเดือนละครั้ง ออกติดตามและสอดส่อง
หรือจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนหรือส่งสหวิชาชีพหรือผู้มี
วิชาชีพเฉพาะในกรณีที่พบว่ามีปัญหาซับซ้อน

เมื่อจัดระดับการควบคุมและสอดส่องตามแผนการคุมความ
ประพฤติและจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วให้บันทึกผลการ
ดําเนินการในส่วนท่ี ๓ แผนการคุมความประพฤติ และส่วนที่ ๔ ผลการ



- ๑๕๘ -

ข้ันตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ดําเนินงาน และหากผลการคุมความประพฤติเป็นประการใด ให้พนักงาน
คุมประพฤติดําเนินการในส่วนท่ี ๕ สรุปผลการคุมความประพฤติ ก่อนการ
จัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาล พร้อมทั้งลงระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. การบริหารจัดการคดี
ให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนบริหารจัดการคดีตาม

กระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน การให้ความสําคัญกับกระบวนการ
ประเมิน เพื่อจําแนกผู้กระทําผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งกําหนด
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหา ความจําเป็น
และความต้องการของผู้กระทําผิดแต่ละราย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์สนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของ
ผู้กระทําผิดใหด้ีข้ึน สามารถกลับตวัเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทําผดิซํ้า

ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติและหัวหน้ากลุ่มต้อง
กํากับ ควบคุม ดูแล ให้คําแนะนํา ปรึกษา ติดตาม การปฏิบัติงานของ
พนักงาน คุมประพฤ ติ เพื่ อ ให้ การบริหารจัดการค ดี เป็น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ และป้องกันคดีคั่งค้าง โดยผู้อํานวยการ
สํานักงาน/หัวหน้ากลุ่มงานสามารถควบคุมตรวจสอบสํานวนคดีตาม
แนวทางการบริหารสํานวนคดี ท้ังนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงาน
พร้อมรายการทะเบียนคดีควบคุมและสอดส่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ได้จากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

- หนังสือที่ ยธ 0303/ว759
ลงวัน ท่ี 26 ธันวาคม 2561
เ ร่ืองการปฏิบัติ งานด้านการ
สืบเสาะและพินิจและด้านการ
ควบคุมและสอดส่อง



- ๑๕๙ -

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน เป็นขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติในการประมวลข้อมูล
ในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว ท้ังในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติมาจัดทําเป็นรายงานและความเห็นการคุมความประพฤติเพื่อเสนอ
ต่อศาล แล้วแต่กรณี ท้ังกรณีเด็กก่อนหรือกรณีเด็กหลังศาลมีคําพิพากษา

กรณีเด็กก่อน ให้จัดทํารายงานตามแผนการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู
กรณีเด็กหลัง ให้จัดทํารายงานตามท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงาน

แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงาน

2. การประมวลและสรุปผลการคุมความ
ประพฤติ

3. การร่างรายงานการคุมความประพฤติ
(ตามแต่กรณี)

4. การดําเนินการเพื่อจัดส่งรายงานไปยังศาล

บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

1. การตรวจสอบสํานวนคดี

5. การติดตามคําสั่งศาล



- ๑๖๐ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
1. การตรวจสอบสํานวน

พนักงานคุมประพฤติ ตรวจสอบความเ รียบร้อยของสํานวนคดี
การกรอกข้อความต่าง ๆ ตั้งแต่ปกสํานวนจนถึงเอกสารภายในสํานวน รวมทั้ง
ความครบถ้วนของเอกสาร เช่น การลงลายมือชื่อของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วย ในแบบช้ีแจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชน
(ค.ป.๑๐/2) แบบบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ (ค.ป.๑๑) บันทึกรับ
รายงานตัว (ค.ป. 12 ก.) ใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู
แบบบันทึกการตรวจปัสสาวะ เป็นต้น และให้เรียงเลขหน้าทุกแผ่นของ
เอกสารตามสารบัญสํานวน

ทั้งน้ี ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องลงผลการดําเนินงานตามแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ก่อนการ
ดําเนินการจัดทํารายงาน

2. การประมวลและสรุปผลการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติประมวลและสรุปผลการคุมความประพฤติจาก

สํานวนคดีคุมความประพฤติ โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการคุมความ
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมายและระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง หากดําเนินการครบถ้วนแล้ว
ให้ดําเนินการจัดทํารายงานและความเห็น หากยังไม่ครบถ้วนให้ดําเนินการ
ให้ครบถ้วน

2.1 การปฏิบัติตามแผนการคุมความประพฤติ
2.1.1 ตรวจสอบคําส่ังและเงื่อนไขของศาล สรุปผลการปฏิบัติของ

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2.1.2 หากเป็นไปตามคําสั่งและเงื่อนไขที่ศาลกําหนดครบถ้วน

จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้ดําเนินการเสนอรายงาน
และความเห็นต่อศาล เป็นกรณีพ้นการคุมความประพฤติ

2.1.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนตั้งใจ
ปฏิบัติตามคําส่ังและเง่ือนไขท่ีศาล และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
และเมื่อพิจารณาแล้วผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมิได้มีนิสัย
หรือพฤติการณ์ท่ีเคยกระทําความผิดมาก่อน ไม่มีแนวโน้มท่ีจะกระทําผิดอีก
มีความรับผิดชอบที่ดีตามเกณฑ์ที่กรมคุมประพฤติกําหนด พนักงานคุม
ประพฤติสามารถเสนอให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนพ้น
การคุมความประพฤติก่อนกําหนด

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 4๙ (๑)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 4๙ (๒)



- ๑๖๑ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
2.1.4 หากไม่ เป็นไปตามคําสั่ งและเ ง่ือนไขท่ีศาลกําหนด

ให้ดําเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนด โดยคําส่ังศาลหรือเจ้าพนักงานผู้ มีอํานาจ หรือพฤติการณ์ที่
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและ
แก้ไขฟื้นฟูเท่าที่จะสามารถกระทําได้ก่อน หากไม่อาจดําเนินการเพื่อการคุม
ความประพฤติต่อไปได้ หรือควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการคุมความ
ประพฤติให้รีบทํารายงานและความเห็นต่อศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
โดยเร็ว

2.2 การปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ศึกษาจากพฤติกรรมและพัฒนาการของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก

หรือเยาวชน เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพโดยรวมของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชน ว่ามีทิศทางในการเปล่ียนแปลงเป็นเช่นใด หากผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่เส่ียงต่อการไป
กระทําความผิดใหม่ หรือมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดี
และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการแนะนํา ว่ากล่าว ตักเตือนผู้ถูกคุม
ความประพฤติแล้ว และผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามที่พนักงาน
คุมประพฤติแนะนําเพ่ือการแก้ไขฟื้นฟู ให้เสนอรายงานและความเห็นต่อศาล
เป็นกรณีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดี

3. การร่างรายงานการคุมความประพฤติ
ภายหลังจากประมวลและสรุปผลการคุมความประพฤติแล้ว พนักงาน

คุมประพฤติต้องจัดทํารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติ ดังนี้
3.1 รายงานการคุมความประพฤติ

3.1.1 รายงานการคุมประพฤติ เด็กก่อนศาลมี คําพิพากษา
(มาตรการแทนการพิพากษาคดี)

3.1.1.1 รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแผนการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟู ในกรณี ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เ ป็นเด็กหรือเยาวชน
ตามมาตรการแทนการพิพากษาคดีปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูครบถ้วน
ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นตามกําหนดระยะเวลา
ท่ีศาลมีคําส่ังก่อนการนัดพิจารณาคดี

3.1.1.2 รายงานผลการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามแผนการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟู

ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนตามมาตรการ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 40 (๓)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 6
การจัดทํารายงาน

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (๑)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
แทนการพิพากษาคดี ไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ให้พนักงานคุม
ประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาลโดยเร็ว

3.1.1.3 รายงานพฤติการณ์เปล่ียนแปลง
ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนตามมาตรการ

แทนการพิพากษาคดี มีพฤติการณ์เปล่ียนแปลง ให้พนักงานคุมประพฤติ
จัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาลโดยเร็ว

3.1.2 รายงานการคุมประพฤติเด็กหลังศาลมีคําพิพากษา
3.1.2.1 รายงานพ้นการคุมความประพฤติ ในกรณีผู้ ถูกคุม

ความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
ครบถ้วน ให้พนกังานคุมประพฤติจัดทํารายงานและความเหน็ภายในสามสบิวัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีศาลกําหนดครบถ้วน และครบระยะเวลาการคุมความประพฤติ

3.1.2.2 รายงานการพ้นการคุมความประพฤติก่อนกําหนด
ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ศาลกําหนดครบถ้วน ในระหว่างการคุมความประพฤตินิสัยและความ
ประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายใด พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและ
มีข้อมูลบ่ง ช้ี ว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนกลับตน
เป็นพลเมืองดีแล้ว ไม่มีแนวโน้มว่าจะกระทําผิดอีก พนักงานคุมประพฤติ
ออกสอดส่องแล้วพบว่านิสัยและความประพฤติดี ข้ึน ประกอบอาชีพ
เป็นกิจจะลักษณะ สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ให้พนักงาน
คุมประพฤติจัดทํารายงานและความเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ

3.1.3 รายงานขอเพิกถอนการคุมความประพฤติ เมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ทําให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนดได้ด้วยเหตุจําเป็น
ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

3.1.3.1 ในระหว่างการคุมความประพฤติ ผู้ ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีศาลกําหนด แต่ต่อมาป่วยจนไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวม

ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (๒)
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ.2559 มาตรา 27
- มาตรา 132 พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิ ธีพิจารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553
- ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการกําหนดมาตรการ
แ ท น ก า ร พิ พ า ก ษ า ค ดี
พ.ศ.2556 ข้อ 13

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (1)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (2)

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (๓)
- ม า ต ร า 138 ว ร ร ค ส า ม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
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กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ และ/หรือ ภาพถ่าย
ประกอบเพื่อประกอบการจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาลภายใน
สามสิบวัน นับแต่ทราบเหตุ ท้ังนี้ ต้องไม่พ้นระยะเวลาการคุมความประพฤติ

3.1.3.2 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ี เป็นเ ด็กหรือเยาวชน
ถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่ และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ซ่ึงมี
ระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาการคุมความประพฤติ ในกรณีดังกล่าว
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ให้ชัดเจน พนักงานคุมประพฤติสามารถเสนอรายงานขอเพิกถอนการคุม
ความประพฤติได้ โดยให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมหลักฐาน
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําพิพากษาหรือหมายจําคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด
เพื่อประกอบการจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่ทราบเหตุ ท้ังนี้ ต้องไม่พ้นระยะเวลาการคุมความประพฤติ

3.1.3.3 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ี เป็นเ ด็กหรือเยาวชน
ถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่ ต่อมาศาลมีคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุกและ
บวกโทษจําคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีนี้ด้วยแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คําพิพากษาหรือ
หมายจําคุกเม่ือคดีถึงที่สุด เพื่อประกอบการจัดทํารายงานและความเห็น
เสนอต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่ทราบเหตุ ท้ังนี้ ต้องไม่พ้นระยะเวลา
การคุมความประพฤติ

3.1.3.4 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ี เป็นเ ด็กหรือเยาวชน
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศ ซึ่งมี
ระยะเวลานานกว่าระยะเวลาการคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
ต้องพิจารณาถึงความจําเป็นของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเก็บหรือ
เยาวชนด้วย ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เอกสารการลงทะเบียนเรียน เอกสารการแสดงช่ือและ
สถานที่ ต้ังของสถานที่ ศึกษา หนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา (วีซ่า)
บัตรโดยสารเครื่องบิน สัญญาการจ้างงาน ฯลฯ เพื่อประกอบการจัดทํา
รายงานและความเห็นเสนอต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่ทราบเหตุ ทั้งนี้
ต้องไม่พ้นระยะเวลาการคุมความประพฤติ

3.1.4 รายงานการคุมความประพฤติสิ้นสุด ในกรณีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนถึงแก่กรรม พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องไปยังสํานักทะเบียนอําเภอ/เขต/
เทศบาลที่ออกใบมรณบัตร และขอคัดถ่ายสําเนาใบมรณบัตร เพื่อประกอบ
การจัดทํารายงานและความเห็นเสนอต่อศาล

เ ย า ว ช น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
พ.ศ.2553

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (๔)
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3.1.5 รายงานไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติที่ศาล

กําหนด ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํา
รายงานและความเห็นต่อศาลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษโดยเร็ว ภายใน 15 วัน นับแต่ดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูเท่าท่ี
จะสามารถกระทําได้แล้ว ท้ังนี้ ต้องไม่พ้นระยะเวลาการคุมความประพฤติ

รายงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติน้ีจะจัดทํา
ในกรณีท่ีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของศาลข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน ได้แก่

1) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ไปรายงานตัว
๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
๓) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ไปรายงานตัวและยังคงเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดให้โทษ
๔) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ไปรายงานตัวและยังคงเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดให้โทษ ต่อมาถูกจับกุมดําเนินคดีใหม่และศาลพิพากษาให้รอการ
ลงโทษในคดีหลัง

๕) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ทํางานบริการสังคมตามคําสั่งศาล
๖) ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่เข้ารับการบําบัดรักษาตามคําสั่งศาล
๗) ผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ต่อมา

ศาลได้มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในคดีใหม่
๘) ผูถู้กคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขอืน่ๆ ท่ีศาลกําหนด

3.2 รายงานการคุมความประพฤติอ่ืน ๆ
3.2.1 รายงานขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมเง่ือนไขการคุมความ

ประพฤติ
3.2.1.1 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนกระทํา

ผิดข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และศาลไม่ได้กําหนดเง่ือนไขห้าม
ผู้ถูกคุมความประพฤติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ แต่ในระหว่างการคุม
ความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนยังคงเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดให้โทษ พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอขอเพ่ิมเติมเงื่อนไข
ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือห้ามคบหาสมาคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

3.2.1.2 กรณีพนักงานคุมประพฤติ เห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเดก็หรือเยาวชน ควรได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เข้าค่าย
ยาเสพตดิ เข้าบําบัดรกัษา เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใหก้ารปรกึษา เป็นต้น แตผู้่ถูกคมุ
ความประพฤติไม่ปฏิบัติตาม พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอให้ศาลกําหนด
เง่ือนไขให้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 (๕)
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ.2559 มาตรา 27
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3.2.2 รายงานเพ่ือโปรดทราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน
กรณีที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม

ดําเนินคดีใหม่ ซ่ึงเป็นคดีที่ศาลไม่ได้กําหนดเป็นข้อห้ามในเง่ือนไขการคุม
ความประพฤติ เช่น ศาลไม่ได้ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติถูกจับกุมในคดียาเสพติดและคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน
ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น
ถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตํารวจ/เรือนจําใด ตามหมายขังที่เท่าใด เพื่อรายงาน
ให้ศาลทราบในเบื้องต้น

3.2.3 รายงานเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา
ดําเนินการตามแต่จะเห็นสมควร

กรณีผู้ ถูกคุมความประพฤติที่ เป็นเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม
ดําเนินคดีใหม่ และศาลในคดีหลังมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกไม่เกินระยะเวลา
การคุมความประพฤติ ซ่ึงคดีน้ีพนักงานคุมประพฤติอาจเสนอให้ศาลขยาย
ระยะเวลาการคุมความประพฤติออกไปอีกระยะหนึ่ง

กรณีอ่ืน ๆ
1. กรณี บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย มาพบพนักงานคุมประพฤติหรือ
นําตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมาคืน เป็นกรณีที่เด็กหรือ
เยาวชนก่อเรื่องเดือดร้อน หรือมีนิสัยพฤติกรรมเสียหายร้ายแรง และ
พฤติการณ์ดังกล่าวร้ายแรงจนผู้ปกครองไม่สามารถอบรม ดูแล ว่ากล่าว
ตักเตือนเด็กหรือเยาวชนได้ต่อไป จึงนําตัวเด็กหรือเยาวชนมาคืนและ
ประสงค์ให้ศาลสั่ งใช้วิธีการฝึกอบรมหรือส่ง เข้ารับการบําบัดรักษา
เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยและความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนสักระยะหนึ่ง

2. กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมาพบพนักงาน
คุมประพฤติหลังศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับแล้ว เป็นกรณีที่พนักงาน
คุมประพฤติได้รายงานการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติของ
เด็กหรือเยาวชนไปแล้วและศาลได้มีหมายเรียกและหมายจับเด็กหรือเยาวชน
แล้วตามลําดับ แต่ต่อมาเม่ือเด็กหรือเยาวชนนั้นได้มาพบพนักงานคุม
ประพฤติและแจ้งเหตุขัดข้องการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
พร้อมทั้งขอรายงานตัวต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลาการคุมความประพฤติ
ที่เหลืออยู่และพนักงานคุมประพฤติพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังอยู่ในวิสัยที่จะ
คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนน้ันได้อีกต่อไป พนักงานคุมประพฤติ
จึงเสนอรายงานเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหมายจับที่ศาลออกไว้แต่เดิมนั้น

4. การดําเนินการเพื่อจัดส่งรายงานไปยังศาล
4.1 พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวน นําเสนอร่างรายงานและแบบ

ประเมินผู้ ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต่อผู้อํานวยการ
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สํานักงานคุมประพฤติ หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายพร้อมสํานวน

4.2 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจร่าง
รายงานและแบบประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเร็ว

หากผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ หรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมาย
มีความเห็นไ ม่สอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติผู้ ท่ี เสนอรายงาน
ควรสอบถามและหารือกับพนักงานคุมประพฤติในประเด็นดังกล่าว แล้วทํา
ความเห็นในร่างรายงานก่อนส่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการต่อไป

หากเห็นชอบกับร่างรายงานการคุมความประพฤติท่ีส่งมา ให้ส่งมอบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดําเนินการพิมพ์รายงาน

4.๓ พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนตรวจทานความถูกต้องรายงาน
ที่ จัดพิมพ์ แล้วส่งรายงานต่อผู้อํานวยการสํานักงานฯ หรือผู้ที่ ได้ รับ
มอบหมายลงนาม

4.4 ธุรการคดี รับรายงานการคุมความประพฤติท่ีผู้อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติลงนาม แล้วบันทึกรายละเอียดช่ือ-ช่ือสกุลของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เลขทะเบียน คดีอาญาหมายเลขแดง
ประเภทของรายงาน ลงในสมุดส่งรายงานศาล แล้วดําเนินการส่งรายงาน
ภายหลังจากส่งรายงานการคุมความประพฤติแล้ว ให้ธุรการคดีบันทึก
หลักฐานเลขที่หนังสือส่งรายงานและวันท่ีส่งรายงานในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

5. การติดตามคําส่ังศาล การติดตามคําสั่งศาลให้ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
5.1 กรณีท่ีไม่ต้องติดตามคําสั่งศาล ได้แก่

5.๑.1 รายงานพ้นการคุมความประพฤติ เนื่องจากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนดครบถ้วน
ให้พนักงานคุมประพฤติส่งสํานวนให้ธุรการจัดเก็บ

5.1.2 รายงานการคุมความประพฤติสิ้นสุด เนื่องจากผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่เป็นเด็กหรือถึงแก่กรรมที่มีหลักฐานใบมรณบัตรที่สมบูรณ์ถูกต้อง
ให้ถือว่าการคุมความประพฤติสิ้นสุดลง ให้พนักงานคุมประพฤติส่งสํานวน
ให้ธุรการจัดเก็บ

5.2 กรณีท่ีต้องติดตามคําสั่งศาล ได้แก่
5.2.1 รายงานการพ้นการคุมความประพฤติก่อนกําหนด
5.2.๒ รายงานขอเพิกถอนการคุมความประพฤติ
5.2.3 รายงานไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
5.2.๔ รายงานขอเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิเง่ือนไขการคุมความประพฤติ
5.2.๕ รายงานเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน
5.2.๖ รายงานเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา

ดําเนินการตามแต่จะเห็นสมควร



- ๑๖๗ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ท้ังนี้ พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการติดตามคําสั่งศาลภายใน

2 เดือน นับแต่เสนอรายงานศาล เพื่อตรวจสอบว่าศาลมีคําสั่งอย่างไร
แล้วบันทึกผลลงในแบบการติดตามคําสั่ง หากยังไม่สามารถทราบคําสั่งศาล
ได้เนื่องจากข้อขัดข้องของงานธุรการศาล ให้มีหนังสือขอทราบคําส่ังศาล
หากศาลมีคําส่ังไม่ชัดเจนให้เสนอสํานวนพร้อมรายงานการติดตามคําสั่งต่อ
หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อํานวยการสํานักงานฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

อนึ่ง แนวทางในการปฏิบัติของศาลหลังจากพิจารณารายงานการ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
ศาลมักจะออกหมายเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน บิดา
มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย เพื่อมาสอบ
ถาม หรือนัดพร้อมพนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งศาลจะส่งหมาย
นัดพร้อมมายังสํานักงานคุมประพฤติ

เม่ือได้รับหมายนัดพร้อมต้องดําเนินการ ดังนี้
- ธุรการคดีลงบัญชีนัดพร้อมและแจ้งพนักงานคุมประพฤติเจ้าของ

สํานวนทราบ
- พนักงานคุมประพฤติเตรียมสํานวนและศึกษาข้อมูลให้พร้อม

เพื่อเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อศาลและหลังจากไปนัดพร้อมแล้ว พนักงาน
คุมประพฤติต้องบันทึกผลการนัดพร้อมไว้ในสํานวน

ผลการนัดพร้อม มี 3 ประการ คือ
1) ศาลมีคําสั่งให้ดําเนินการคุมประพฤติต่อไป ซึ่งศาลอาจจะมีคําสั่ง

ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีเหลือต่อไป หรืออาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หรือขยายระยะเวลาการคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
รายดังกล่าวต่อไป

กรณีที่ศาลสั่งให้ดําเนินการคุมความประพฤติต่อไป ให้ใช้สํานวนและ
เลขทะเบียนเดิม

2) ศาลเปลี่ยนแปลงคําส่ังโดยให้ยุติ/เพิกถอนการคุมความประพฤติ
และมีคําส่ังให้ลงโทษหรือใช้วิธีการสําหรับเด็ก และเยาวชน

กรณีศาลมีคําสั่งยุติ/เพิกถอนการคุมความประพฤติ ศาลจะส่งหนังสือ
แจ้งคําส่ังศาลมายังสํานักงานคุมประพฤติ หรือแจ้งในรายงานกระบวนการ
พิจารณาให้พนักงานคุมประพฤติทราบ และพนักงานคุมประพฤติต้องเก็บ
หนังสือแจ้งคําสั่งหรือคัดถ่ายรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวไว้ใน
สํานวน บันทึกผลการคุมความประพฤติที่ปกสํานวนและในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ แล้วนําเสนอสํานวนต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อมีคําส่ังให้เก็บสํานวนเป็นการสิ้นสุดการคุมความ
ประพฤติ ท้ังนี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากศาล



- ๑๖๘ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
นัดพร้อม หรือศาลมีคําส่ัง

อนึ่ง หากพ้นระยะเวลาไปพอสมควรแลว้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งศาล
ให้ดําเนินการติดตามคําสั่งจากสํานวนศาลมาเพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้น

3) ศาลมีคําสั่งให้ออกหมายจับเนื่องจากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือได้หนีไป หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะหลบหนี ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามหมายจับ/คําสั่งจากศาล
และเม่ือได้รับหมายจับให้ดําเนินการ ดังนี้

3.1) เจ้าหน้าที่ธุรการคดีลงทะเบียนรับหมายจับ แล้วส่งมอบ
พนักงานคุมประพฤติ

3.2) พนักงานคุมประพฤติเก็บหมายจับพร้อมท้ังบันทึกคําสั่ง
ดังกล่าวท่ี ปกสํานวน แล้วเสนอสํานวนต่อผู้อํานวยการสํานักงานฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย และส่งเก็บสํานวน

กรณีพนักงานคุมประพฤติรายงานการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ศาลยังไม่มีคําสั่ง หลังจากน้ันหากผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติแจ้งผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครองไปพบศาล เพื่อให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้ชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของศาล หรือกรณีมีหมายจับและเจ้าพนักงานตํารวจสามารถจับกุม
ตัวได้ ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนและอาจมีคําสั่งดังนี้

- เพิกถอนหมายจับ
- ดําเนินการคุมความประพฤติต่อไป
- เพิกถอนการคุมความประพฤติและลงโทษจําคุกท่ีรอไว้
ทั้งน้ี ภายหลังจากพนักงานคุมประพฤติได้รายงานผลการคุมความ

ประพฤติให้ศาลทราบแล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนได้แถลงต่อศาลและคัดค้านรายงานและความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤตินําพยานหลักฐานเข้าสืบประกอบรายงาน
และความเห็น

๖. การออกหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุม
ความประพฤติ

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการ
แก่ประชาชน จึงให้สํานักงานคุมประพฤติทุกแห่งสามารถออกหนังสือ
รับรองผลการคุมความประพฤติให้กับผู้พ้นการคุมความประพฤติ โดยผู้พ้น
การคุมความประพฤติต้องยื่นแบบคําร้องขอหนังสือรับรองผลการคุมความ
ประพฤติด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่น และให้สํานักงานคุม

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ.2559 มาตรา 32
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการคุมความ
ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๐
- หนังสือท่ี ยธ 0303/ว251
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
เร่ือง การออกหนังสือรับรอง
ผลการคุมความประพฤติให้กับ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติ



- ๑๖๙ -

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงาน

กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารอ้างอิง
ประพฤติดําเนินการ ดังนี้

๖.1 กรณีสํานักงานคุมประพฤติท่ีเป็นเจ้าของสํานวน
๖.1.1 รับแบบคําร้องขอหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติ

จากผู้พ้นการคุมความประพฤติ และตรวจสอบความถูก ต้องของ
คําร้องฯ พร้อมเหตุผลความจําเป็นในการขอหนังสือรับรองผลการคุมความ
ประพฤติ

๖.1.2 ตรวจสอบข้อมูลของผู้พ้นคุมความประพฤติจากระบบ
สารสนเทศ กรมคุมประพฤติ และผลการคุมความประพฤติ

๖.1.3 นําสํานวนคดีของผู้พ้นการคุมความประพฤติมาประกอบใน
การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๖.2 กรณีสํานักงานคุมประพฤติท่ีไม่เป็นเจ้าของสํานวน
๖.2.1 ให้ดําเนินการตาม ข้อ ๖.1.1 – ๖.1.2
๖.2.2 ให้ประสานสํานักงานคุมประพฤติที่ เป็นเจ้าของสํานวน

โดยเร็วเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในสํานวนคดีของผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติว่าพ้นจากการคุมความประพฤติจริง และสํานักงานคุมประพฤติ
ได้ดําเนินการเสนอรายงานการคุมความประพฤติไปยังศาลแล้ว

เมื่อดําเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติที่ รับคําขอ ดําเนินการออกหนังสือ
รับรองผลการคุมความประพฤติให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติที่ยื่นคําขอ
โดยเร็วซ่ึงแนวทางการออกหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติให้กับ
ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๕

7. การดําเนินการหลังพ้นการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติดําเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ถูกคุมความ

ประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล(พ้นการคุมความประพฤติและพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือ
ระยะเวลารอการกําหนดโทษแล้ว) ไปยังสถานีตํารวจที่ทําการจับกุมเด็กและ
เยาวชนเพื่อพิจารณานําข้อมูลประวัติของเด็กหรือเยาวชนออกจากสารบบ
ทะเบียนประวัติอาชญากร อันเป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่พ้นการคุมความประพฤติแล้วไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการมีประวัติ
อาชญากรติดตัว ทําให้ถูกตัดโอกาสการประกอบอาชีพ การศึกษาและการ
ดํารงชีวิต เช่น บุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมและปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นตํ่าของ
องค์กรสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 4.๑ และ ๔.๒

- หนังสือท่ี ยธ 0317/ว113
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่องขอส่งแนวทางปฏิบัติในการ
จัดส่งข้อมูลเด็กและเยาวชนที่
พ้ น ก า ร บั ง คั บ ค ดี ต า ม
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
- หนั งสื อ ท่ี ยธ 0308/ว41
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
เ ร่ือ ง เป ล่ียนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูล



- ๑๗๐ -

เอกสารภาคผนวก

ภาคผนวก 1 - 4.9

https://drive.google.com/file/d/1G_N_qrohoWpwYZcxEtaXDVpwxlnFAD3S/view?usp=sharing

ภาคผนวก 4.10 - คําส่ัง

https://drive.google.com/file/d/12gtZ9waqpr5iJcmseEtnJyOS40zAyOSK/view?usp=sharing



- ๑๗๑ -
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