คำ�นำ�
การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของหน่วยงานราชการที่
ต้องบริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูร้ บั บริการให้ได้รบั ความพึงพอใจ
มากที่สุด กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่
ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับ “การแก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด” ภายหลัง
ที่ศาลมีค�ำสั่งให้รอการลงโทษ และก�ำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่เปลี่ยนแนวคิดจากวิธีการลงโทษมาเป็นวิธีการบ�ำบัดฟื้นฟู และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ก่อปัญหา
สังคม ภายใต้การช่วยเหลือของชุมชน ผ่านภารกิจหลักเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
หนั ง สื อ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ บริ ก ารประชาชนของกรมคุ ม ประพฤติ ฉ บั บ นี้
จัดท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการติดต่อราชการ
ในเรื่องเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ติดต่อราชการ
กรมคุมประพฤติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือส�ำหรับบริการประชาชนของ
กรมคุมประพฤติ จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมคุมประพฤติทั้งส่วนกลาง
เเละส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
กรมคุมประพฤติ
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ประวัตคิ วามเป็นมา

กรมคุมประพฤติ

ประเทศไทยเริ่มมีการน�ำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2495 โดยมาใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนก่อน ส่วนผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
นั้ น แม้ ป ระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะได้
บัญญัตถิ งึ วิธกี ารเกีย่ วกับการคุมประพฤติไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ใช้มาตรการรอการ
ก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้วิธีการคุมความประพฤติ
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา
ของศาลได้ จนกระทั่งรัฐบาลได้ผ่านพระราชบัญญัติวิธีด�ำเนินการคุมความประพฤติ
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้งส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง
ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และ
ได้เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยด�ำเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน
จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศให้ได้รับประโยชน์จากวิธีการคุมความประพฤติ จึงได้มีการขยายงานสู่
ภูมิภาคมากขึ้น จึงท�ำให้ส�ำนักงานคุมประพฤติกลางมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส�ำนักงาน
คุมประพฤติกลางจึงได้รบั การยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม
2535 ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ”
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อำ�นาจหน้าที่

กรมคุมประพฤติ
1. ด�ำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชั้นก่อนฟ้องชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมี
ค�ำพิพากษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการด�ำเนินการ แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
4. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน
5. จั ด ท� ำ และประสานแผนงานของกรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด
6. เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมและ เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรม หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมองหมาย
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้เอง ณ สถานที่ตั้ง ในกลุ่มอ�ำนวยการเเละการสื่อสารองค์การ กรมคุมประพฤติ ชั้น 4
ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 4740 หรือส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
หรือทาง http://www.oic.go.th/infocenter2/229/

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นกรมคุมประพฤติ
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกรมคุ ม ประพฤติ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มา
เพือ่ พัฒนาปรับปรุงการท�ำงานของกรมคุมประพฤติ ให้มมี าตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
ติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มอ�ำนวยการเเละการสื่อสารองค์การ
กรมคุมประพฤติ ชัน้ 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ โทรศัพท์ 0 2141 4749
ทางไปรษณียท์ ตี่ ู้ ปณ.29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215 หรือ โทร. 1111
กด 78
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งานสืบเสาะและพินิจ (จำ�เลย)
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทัว่ ประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ไม่ต้องยื่นคำ�ขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
จำ�เลยที่ถูกศาลสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

		
		
ขั้นตอนที่ 3
		

◆ ไปพบธุรการคดียื่นคำ�สั่งศาลให้
สืบเสาะและพินิจ
◆ ธุรการคดีลงทะเบียนรับคดี และ
ถ่ายรูปส่งตัวจำ�เลยพร้อมแนบฟอร์ม
สอบปากคำ�จำ�เลย (คป.3) ให้พนักงาน
คุมประพฤติดำ�เนินการ
◆ พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจง
ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�สั่งให้สืบเสาะ
และพินิจ รวมทั้งขั้นตอนการสืบเสาะ
และพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
และสอบปากคำ�เบื้องต้น
◆ วาดแผนที่บ้าน
◆ เก็บปัสสาวะ (ถ้าเป็นคดียาเสพติด)
◆ ไปพบพนักงานคุมประพฤติตาม
กำ�หนด
◆ นัดเพื่อสอบปากคำ�เพิ่มเติม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

25 นาที

ธุรการคดี

1-3 ชั่วโมง

พนักงาน
คุมประพฤติ

60 นาที

พนักงาน
คุมประพฤติ
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รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. คำ�สั่งศาลที่สั่งให้สืบเสาะและพินิจ			
2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา		
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา				
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

จำ�นวน 1 ฉบับ
จำ�นวน 1 ฉบับ
จำ�นวน 1 ฉบับ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78

งานสืบเสาะและพินิจ (พยาน)
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทัว่ ประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ไม่ต้องยื่นคำ�ขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี (พยาน) ในฐานะเป็น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

150 นาที

พนักงาน
คุมประพฤติ

■ ผู้เสียหาย
■ บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดจ�ำเลย เช่น เพื่อน
นายจ้าง ครู ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น
■ ผู ้ รู ้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ก ระท� ำ ผิ ด ของจ� ำ เลย (พยานใน
เหตุการณ์) ที่พนักงานคุมประพฤติมีหนังสือเรียกพยาน
บุคคล (คป.26) ให้ไปพบ หรือโทรศัพท์นัดให้ไปพบเพื่อ
สอบปากค�ำ
(มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 100 บาท)
รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา

จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78
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งานควบคุมและสอดส่อง
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทัว่ ประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ไม่ต้องยื่นคำ�ขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

10

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 การปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
- ผู้ถูกคุมความประพฤติพบพนักงานคุม
ประพฤติ พร้อมเอกสารประจำ�ตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติดำ�เนินการปฐมนิเทศ
และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

1-2 ชั่วโมง

พนักงาน
คุมประพฤติ
สำ�นักงาน
คุมประพฤติ

2 การสอบปากคำ�และบันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ
- ผู้ถูกคุมความประพฤติพบพนักงานคุม
ประพฤติ พร้อมเอกสารประจำ�ตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติดำ�เนินการสอบปากคำ�
และบันทึกถ้อยคำ�ผู้ถูกคุมความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติจดั ทำ�เอกสาร/สมุด
ข้อกำ�หนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติและ
มอบต้นฉบับให้ผู้ถูกคุมประพฤติและแจ้ง
กำ�หนดการนัดมารายงานตัว

1 ชั่วโมง

พนักงาน
คุมประพฤติ
สำ�นักงาน
คุมประพฤติ

3 การรับรายงานตัว / การแก้ไขฟื้นฟู
- ผู้ถูกคุมความประพฤติยื่นเอกสาร/สมุด
ข้อกำ�หนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติรับรายงานตัว
ตามกระบวนการคุมประพฤติ
- พนักงานคุมประพฤติกำ�ชับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติให้มารายงานตัวตามกำ�หนดนัดใน
ครั้งต่อไป จนครบตามที่กำ�หนด
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาจได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟู โดยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ตามสภาพปัญหา ความจำ�เป็น และ
ความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ
แต่ละราย

พนักงาน
คุมประพฤติ
สำ�นักงาน
คุมประพฤติ

หมายเหตุ เป็นการดำ�เนินการเฉพาะราย จึงไม่สามารถกำ�หนดเวลาที่แน่นอนได้
รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. เอกสารประจำ�ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตขับขี่
2. สมุดข้อกำ�หนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78
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การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม./จังหวัด สาขาทั่วประเทศ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่สำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ
ที่อยู่ : กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 4881, 0 2143 0682

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กำ�หนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน�ำ แก้ไขฟื้นฟู พัฒนาหรือ
การด�ำเนินการใดๆ แก่ผกู้ ระท�ำผิดทีส่ มควรได้รบั การสงเคราะห์ เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดสามารถด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้ โดยทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความต้องการของบุคคลนั้น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นปัจจัยเสริมในการด�ำเนินงานด้านการแก้ไขฟืน้ ฟูและการป้องกันมิให้ผกู้ ระท�ำผิด
หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
2. เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดสามารถช่วยเหลือตนเองและด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร
เงื่อนไข
1. เป็นผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
2. มีฐานะยากจนหรือมีความขัดสน
3. มีความประสงค์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
4. ต้องยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ตามแบบที่กรมคุมประพฤติก�ำหนด
5. แสดงหลักฐานประจ�ำตัว หรือบัตรก�ำหนดนัดรายงานตัว หรือใบบริสทุ ธิจ์ ากเรือนจ�ำ หรือ
หลักฐานการปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ ทุกครั้งที่มาติดต่อ
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ผู้ที่สามารถขอรับการสงเคราะห์ ได้แก่
1. จ�ำเลยที่ศาลมีค�ำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
2. ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ
3. ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ ผู้ผ่านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4. ผู้อยู่ระหว่างการท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
5. ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมือพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ
6. เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามค�ำพิพากษาแล้ว
7. ผู ้ พ้ น จากการถูกกักขังแทนค่าปรับ หรือผู้พ้น จากการท�ำงานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขอรับการสงเคราะห์พ้นจากการคุมความประพฤติ หรือ
ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือพ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับ หรือพ้นจากการท�ำงานบริการ
สังคมแทนค่าปรับ หรือสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับ หรือพ้นโทษตามค�ำพิพากษา หรือพ้นจากการได้รับ
พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว หรือพ้นจากการฝึกอบรมครบตามค�ำพิพากษา แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

14 วัน

พนักงาน
คุมประพฤติ

1 ผู้กระทำ�ผิดจัดทำ�คำ�ร้องขอรับการสงเคราะห์ตามแบบ
ที่กรมคุมประพฤติกำ�หนด
2 พนักงานคุมประพฤติพจิ ารณาจากผลการจำ�แนก (ถ้ามี)
และตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทำ�ความเห็น
- ค่าอาหาร
- ค่าพาหนะ
- ค่ายังชีพ
- การฝึกอาชีพ
- การศึกษา
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทุนประกอบอาชีพ
- การส่งเสริมการหางาน
- ที่พักอาศัย
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3 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
งบประมาณที่จะให้การสงเคราะห์ พร้อมทำ�ความเห็นเสนอ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ

30 นาที

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นตามเกณฑ์
ที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางและแนวทางของกรม
คุมประพฤติ

30 นาที

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงาน

5 กรณีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ อนุมัติ เจ้าหน้าที่ธุรการจ่าย
เงินให้ผู้ได้รับการสงเคราะห์

10 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6 กรณีไม่ได้รับอนุมัติ พนักงานคุมประพฤติชี้แจงเหตุผล
แนะนำ�ทางเลือกอื่น (ถ้ามี)

30 นาที

พนักงาน
คุมประพฤติ

รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
จำ�นวน 1 ฉบับ
1. คำ�ร้องขอรับการสงเคราะห์
จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เนาใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
จำ�นวน 1 ฉบับ
3. สำ�เนาใบบริสุทธิ์/หลักฐานการปล่อยตัว
4. กรณีขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพต้องแนบรายละเอียดการนำ�เงินไปใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78
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งานตรวจพิสูจน์
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทัว่ ประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ไม่ตอ้ งยืน่ ค�ำขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ชี้แจงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545

30-45 นาที

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

2 สอบปากคำ�ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

1-2 ชั่วโมง

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

3 ตรวจสอบประวัติการกระทำ�ความผิด และกรบำ�บัด
รักษา

พนักงาน
คุมประพฤติ
หรือ ธุรการ

4 สอบปากคำ�บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด

1 ชั่วโมง

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

5 สืบเสาะสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์

1 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

30-45 นาที

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

3 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ิ

1 ชั่วโมง

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

6 สอบปากคำ�ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
7 รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�รายงานเสนอคณะ
อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณา
วินิจฉัยแผนการฟื้นฟู
8 แจ้งผลการตรวจพิสูจน์

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำ�เนินงานรวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน
เว้นกรณีจำ�เป็นคณะอนุกรรมการอาจมีคำ�สั่งขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน
15

รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำ�เนา
3. ประวัติการรักษาโรค
4. หลักฐานการศึกษา

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. / จังหวัด / สาขาทัว่ ประเทศ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ไม่ต้องยื่นคำ�ขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

16

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ชี้แจงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตาม
พระราชบัญญัตฟิ น้ ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545

1 ชั่วโมง

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

2 แจ้งกำ�หนดนัดหมายให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่/รับ
ตัวไปส่งสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3 ดำ�เนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม
แผนการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4 ประเมินผลระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(90/120 วัน)
5 ประเมินผลเมื่อครบระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (180 วัน)
6 เสนอผลการฟื้นฟูฯ ต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
7 ออกใบนัดให้มารับหนังสือรับรองผลการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด/ใบยินยอมให้ติดตามผลการฟื้นฟูฯ

1 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ตามที่คณะ
อนุกรรมการ
กำ�หนด
45 – 60 นาทีี

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

45 – 60 นาทีี

พนักงาน
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
เจ้าหน้าที่

1 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

60 นาที

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา

จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ
หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

กลุ่มอำ�นวยการและสื่อสารองค์การ
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มอำ�นวยการและสื่อสารองค์การ
(งานประชาสัมพันธ์) สำ�นักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 4740
2. www.oic.go.th/infocenter 2/229/

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กำ�หนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทุกวัน ทุกเวลา

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายทีค่ มุ้ ครองสิทธิได้รู้ (Right to Know)
ของประชาชนทีจ่ ะรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินการของรัฐ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” กรมคุมประพฤติ ได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ประกาศ
สอบราคา ประกาศประกวดราคา และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง หรือขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเป็นการ
เฉพาะรายได้ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ และส�ำนักงานคุมประพฤติทกุ แห่ง ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2141 4740 หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.oic.go.th/infocenter
2/229/

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

18

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองกรอกแบบคำ�ขอข้อมูล
ข่าวสาร โดยระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
แนะนำ�ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดเตรียมไว้เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ตามที่ต้องการ

30 นาที

กลุ่มอำ�นวยการ
และสื่อสาร
องค์การ
สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

2 ยืน่ แบบคำ�ขอต่อเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมเอกสาร ได้แก่ สำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวประชาชน หรือ สำ�เนาทะเบียนบ้าน และหนังสือ
มอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน

3 นาที

กลุ่มอำ�นวยการ
และสื่อสาร
องค์การ
สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

3 เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำ�ขอที่ได้รับ และจัดเตรียมเอกสาร
ให้ผู้ยื่นคำ�ขอ

30 นาที

กลุ่มอำ�นวยการ
และสื่อสาร
องค์การ
สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

(กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถให้
บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้)

รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. แบบคำ�ขอข้อมูลข่าวสาร
จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน
จำ�นวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการทำ�สำ�เนา ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท
กรณีผู้ขอสำ�เนาเป็นผู้มีรายได้น้อย จะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78ะชาชน (พยาน)
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สถิติด้านผลการดำ�เนินงานของกรมคุมประพฤติ
หน่วยงาน
สำ�นักงาน/สำ�นัก/กองแผนงานและสารสนเทศ
ทีร่ บั ผิดชอบ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. กลุ่มงานติดตามประเมินผล กองแผนงานและ
วันจันทร์ – วันศุกร์
สารสนเทศ
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทาง
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ราชการกำ�หนด)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 4905
โทรสาร : 0 2143 8843
2. www.probation.go.th
ทุกวัน/ทุกเวลา
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำ�ขอ
ผูข้ อรับบริการสถิตดิ า้ นผลการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ต้องแจ้งความต้องการ
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มการขอข้อมูลทีก่ ลุม่ งานติดตามประเมินผล และ
ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการจะน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ดา้ นการท�ำวิจยั หรือท�ำวิทยานิพนธ์ฯ
ต้องมีหนังสือทางราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประกอบด้วย และเจ้าหน้าที่ที่รับ
ผิดชอบจะท�ำการวิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่/ส่งมอบข้อมูลตามทีผ่ รู้ บั บริการแจ้งความ
ประสงค์ ตามกรอบระยะเวลาในการให้บริการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งไว้ในหัวข้อ “ขั้น
ตอนและระยะเวลาการให้บริการ”
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
1 ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลและลงชื่อ
2 เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตรวจสอบเอกสารการขอข้อมูล
เพื่อทราบขอบเขตของข้อมูลที่จะให้บริการ
20

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไม่เกิน 5 นาที

กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผล

3 กรณีเป็นข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ประจำ�รายสัปดาห์
/รายเดือน/รายปี
- กรณีเป็นข้อมูลแตกต่างจากที่เผยแพร่ประจำ�
และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก

ไม่เกิน 10 วัน

4 เสนอให้หัวหน้าที่กำ�กับดูแลการให้บริการข้อมูลทราบ

ไม่เกิน 5 นาที

5 ส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้รับบริการ
- กรณีมารับด้วยตนเอง
- กรณีส่งให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- กรณีส่งทางไปรษณีย์

ไม่เกิน 3 นาที
ไม่เกิน 5 นาที
ประมาณ 2 – 3
วัน

รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้
1. แบบคำ�ขอข้อมูลข่าวสาร
จำ�นวน 1 ฉบับ
2. หนังสือราชการจากต้นสังกัดเพื่ออนุเคราะห์ขอข้อมูล จำ�นวน 1 ฉบับ
จากกรมคุมประพฤติ (กรณีที่เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
เพื่อทำ�วิทยานิพนธ์ เป็นต้น)
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4749
3. ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
5. สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 1111 กด 78
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การให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ แก่ผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานคุมประพฤติ
1. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูร้ บั บริการ กรณีเป็นจ�ำเลย/พยาน/ผูเ้ สียหาย/ผูถ้ กู คุมความประพฤติ
1.1 เมื่อท่านตกเป็นจ�ำเลยและศาลสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
ถ้าท่านตกเป็นจ�ำเลยและศาลมีค�ำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด�ำเนินการสืบเสาะและ
พินิจ ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
1.1.1 ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้ท่านไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ
ส�ำนักงานคุมประพฤติที่ศาลมีค�ำสั่งให้สืบเสาะและพินิจโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งให้น�ำเอกสาร
ส�ำคัญ เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลีย่ นชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล ทะเบียนสมรส
หลักฐานทางการศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ ไปแสดงต่อ
พนักงานคุมประพฤติ
อนึ่ง หากท่านสามารถพาบุคคลใกล้ชิด เช่น บิดามารดา พี่น้อง หรือคู่สมรส ไปพบ
พนักงานคุมประพฤติ พร้อมแสดงเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน ใบเปลีย่ นชือ่ ตัวชือ่ สกุล ก็จะท�ำให้การด�ำเนินงานของพนักงานคุมประพฤติรวดเร็วขึน้
1.1.2 ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งขังระหว่างการพิจารณาคดี ให้ท่านแจ้งบุคคลใกล้ชิด หรือ
บุคคลคุน้ เคย ไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้สบื เสาะและ
พินจิ โดยด่วนที่สุด พร้อมแสดงเอกสารส�ำคัญตามข้อ 1.1 เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้
1.2 เมื่อท่านเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในกรณี ที่ ศ าลมี ค� ำ พิ พ ากษารอการลงโทษ หรื อ รอการก� ำ หนดโทษและให้ คุ ม
ความประพฤติ ให้ท่านด�ำเนินการดังนี้
1.2.1 เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้วให้ท่านรีบไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ ส�ำนักงาน
คุมประพฤติ ภายในวันที่ศาลมีค�ำพิพากษา หรือในวันรุ่งขึ้นพร้อมทั้งให้น�ำเอกสารส�ำคัญ
ประจ�ำตัว เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษา หรือเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ไปแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติ
1.2.2 ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติทุกประการที่ศาลก�ำหนด
โดยเคร่งครัด
กรณีของเงื่อนไขการรายงานตัว หากท่านไม่สามารถไปพบพนักงานคุมประพฤติตาม
ก�ำหนดการรายงานตัวแต่ละครั้ง ขอให้ท่านรีบแจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานคุมประพฤติทราบ
โดยด่วนทีส่ ดุ เพราะหากท่านไม่สามารถไปพบพนักงานคุมประพฤติได้ และท่านไม่แจ้งเหตุขดั ข้อง
ให้พนักงานคุมประพฤติทราบแล้ว ท่านจะมีความผิด ศาลอาจเพิกถอนคุมความประพฤติดงั กล่าว
และลงโทษจ�ำคุกตามที่รอการลงโทษ หรือรอการก�ำหนดโทษไว้นั้นได้ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
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กรณีที่ 1

กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ และพนักงาน
คุมประพฤตินัดให้ไปรายงานตัวตามก�ำหนดนัด ปรากฏว่ามีก�ำหนดนัดรายงานตัวครั้งหนึ่ง
ครั้งใดมีธุระจ�ำเป็น ไม่สามารถไป รายงานตัวได้ ต้องท�ำอย่างไร
• ผูถ้ กู คุมความประพฤติ ต้องแจ้งขอเลือ่ นการรายงานตัวด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์
ต่อพนักงานคุมประพฤติ หากไม่สามารถแจ้งได้ดว้ ยตนเอง ก็ให้บคุ คลใกล้ชดิ ทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
แจ้งแทนได้ ซึง่ ในการขอเลือ่ นนัดรายงานตัวต้องระบุเหตุผล เพือ่ ให้พนักงานคุมประพฤติพจิ ารณา
ว่ามีเหตุสมควรหรือไม่ และก�ำหนดนัดรายงานตัวให้ใหม่ ทั้งนี้ในการรายงานตัวครั้งต่อไป ให้น�ำ
หลักฐานที่แสดงถึงความจ�ำเป็นในการขอเลื่อนนัดมาแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติด้วย (ถ้ามี)
กรณีที่ 2
หากผู้ถูกคุมความประพฤติ เกิดป่วยกะทันหันหรือได้รับอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้
ไม่สามารถไป รายงานตัวในวันที่พนักงานคุมประพฤตินัดไปรายงานตัว ต้องท�ำอย่างไร
• ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องแจ้งเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นต่อพนักงานคุมประพฤติ เพื่อขอ
เลื่อนนัดการรายงานตัว โดยติดต่อทางโทรศัพท์หรือให้บุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแจ้ง
แทนได้ ทั้งนี้ ในการรายงานตัวครั้งต่อไป ให้น�ำหลักฐานที่แสดงถึงความจ�ำเป็นในการขอ
เลื่อนนัดมาแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติด้วย เช่น ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
กรณีที่ 3
หากผู้ถูกคุมความประพฤติ อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติของส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มีความจ�ำเป็นต้องมาท�ำงานที่กรุงเทพฯ จึงท�ำให้ไม่สะดวก
ในการไปรายงานตัวที่ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ต้องท�ำอย่างไร
• ผู้ถูกคุมความประพฤติ ต้องไปติดต่อเพื่อแสดงความจ�ำนง และระบุเหตุผลในการขอ
ย้ายสถานที่ในการรายงานตัว ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเอง พร้อมระบุที่
อยูใ่ นจังหวัดทีต่ อ้ งการย้ายไปอยู่ โดยระบุทพี่ กั อาศัยอยูใ่ นเขตใดของกรุงเทพฯ จากนัน้ ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่จะท�ำการตรวจสอบเขตพื้นที่การรับประเด็นการอนุญาตให้ไป
รายงานตัวยังส�ำนักงานทีจ่ ะรับประเด็นและจัดส่งข้อมูลให้สำ� นักงานคุมประพฤติทจี่ ะรับประเด็น
ทราบต่อไป
กรณีที่ 4
กรณีที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติและ
ต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศในระยะสั้น จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
• ผู้ถูกคุมความประพฤติที่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาที่ส่งผล
กระทบต่อการรายงานตัวหรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการคุมความประพฤติให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุม
ประพฤติ พร้อมทั้งยื่นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ซึ่งระบุวันเดินทางไปและกลับที่
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ชัดเจน เพือ่ ให้พนักงานคุมประพฤติจดั ท�ำรายงานเสนอต่อศาลให้ทราบและเป็นผูพ้ จิ ารณาในการ
อนุญาต เมื่อศาลพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งอย่างไรพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติทราบทันที
เงื่อนไขการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
1. ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้
สอบถาม แนะน� ำ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ตั ก เตื อ นตามที่ เ ห็ น สมควรในเรื่ อ งความประพฤติ แ ละ
การประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท�ำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ตามที่
เจ้าพนักงานและผู้กระท�ำผิดเห็นสมควร
2. ให้ฝึกหัดหรือท�ำงานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน�ำไปสู่การกระท�ำความผิด
ในท�ำนองเดียวกันอีก
4. ให้ไปรับการบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือ
จิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
5. เงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีศ่ าลเห็นสมควรก�ำหนดเพือ่ แก้ไข ฟืน้ ฟู หรือป้องกันมิให้ผกู้ ระท�ำ
ความผิด กระท�ำ หรือมีโอกาสกระท�ำความผิดขึ้นอีก
1.3 เมื่อท่านเป็น พยาน / ผู้เสียหาย
ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อท่านได้รับค�ำสั่งเรียกพยานบุคคล/ผู้เสียหาย เพื่อให้ท่านไปให้ถ้อยค�ำต่อพนักงาน
คุมประพฤติหรือเมื่อพนักงานคุมประพฤติไปพบท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดทางคดี ให้ท่าน
ปฏิบัติดังนี้
1.3.1 ให้ท่านไปพบพนักงานคุมประพฤติ ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด ณ ส�ำนักงาน
คุมประพฤติทไี่ ด้นดั หมาย พร้อมน�ำเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล และเอกสารอื่นที่ได้ระบุไว้ในค�ำสั่งเรียกพยาน / ผู้เสียหาย
ไปแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติด้วย
1.3.2 ท่านต้องให้ความร่วมมือ ให้ถ้อยค�ำต่อพนักงานคุมประพฤติด้วยความสัตย์จริง
1.3.3 ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นไม่สามารถไปพบพนักงานคุมประพฤติได้ตามก�ำหนดนัด ให้ทา่ น
แจ้งพนักงานคุมประพฤติผู้นัดหมายให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด เพื่อพนักงานคุมประพฤติ
จะได้ก�ำหนดวัน เวลา นัดหมายให้ท่านใหม่
ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติเดินทางไปพบท่านที่บ้านพัก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อขอ
ทราบรายละเอียดทางคดี โปรดให้ความร่วมมือให้ถอ้ ยค�ำต่อพนักงานคุมประพฤติดว้ ยความสัตย์
จริง ข้อมูลดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะเก็บไว้เป็นความลับ
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ข้อควรทราบ
1. พระราชบัญญัติวิธีด�ำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
2522 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�ำนาจ ดังนี้
- เข้าไปในสถานที่จ�ำเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ อาศัย หรือท�ำการงาน หรือ
มีความเกี่ยวข้องด้วยและสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นโดยไม่ต้องมีหมาย
- เรียกบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบและสาบานหรือปฏิญาณตน และ
ให้ถ้อยค�ำเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่
- สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยานหลักฐาน
หากผู้ใดไม่ตอบค�ำถาม ขัดขืน หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง เป็นความผิดมีโทษทางอาญา
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และ
ประมวลกฎหมายอาญา
2. เมื่อมีผู้ใดเรียกรับทรัพย์สินจากท่านโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือจ�ำเลยหรือ
ผูถ้ กู คุมความประพฤติได้ อย่าหลงเชือ่ เป็นอันขาด หากท่านพบเห็นพฤติกรรม โปรดแจ้งพนักงาน
คุมประพฤติ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติได้ทุกแห่ง
2. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
2.1 เมื่อท่านได้เป็นพยาน กรณีพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
ในกรณี ที่ ท ่ า นได้ รั บ หนั ง สื อ ค� ำ สั่ ง เรี ย กพยานบุ ค คล เพื่ อ ให้ ถ ้ อ ยค� ำ ต่ อ พนั ก งาน
คุมประพฤติหรือเมือ่ พนักงานคุมประพฤติไปพบท่านเพือ่ สอบถามข้อเท็จจริง เกีย่ วกับตัวนักโทษ
ผู้จะได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุกให้ท่านปฏิบัติดังนี้
1. ให้ท่านไปพบพนักงานคุมประพฤติ ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด ณ ส�ำนักงาน
คุมประพฤติทไี่ ด้นดั หมาย พร้อมน�ำเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัว เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล และเอกสารอื่นที่ได้ระบุไว้ในค�ำสั่งเรียกพยาน ไปแสดงต่อ
พนักงานคุมประพฤติด้วย
2. ท่านต้องให้ความร่วมมือ ให้ถ้อยค�ำต่อพนักงานคุมประพฤติด้วยความสัตย์จริง
3. ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นไม่สามารถไปพบพนักงานคุมประพฤติได้ตามก�ำหนดนัด ให้ทา่ น
แจ้งพนักงานคุมประพฤติผนู้ ดั หมายให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด เพือ่ พนักงานคุมประพฤติจะ
ได้ก�ำหนดวัน เวลา นัดหมายให้ท่านใหม่
ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติเดินทางไปพบท่านที่บ้านพัก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อขอ
ทราบรายละเอียดทางคดี โปรดให้ความร่วมมือให้ถอ้ ยค�ำต่อพนักงานคุมประพฤติดว้ ยความสัตย์
จริง ข้อมูลดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะเก็บไว้เป็นความลับ
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2.2 เมื่อท่านได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก คือ นักโทษเด็ดขาดที่มีความ
ประพฤติดี ได้รบั การปล่อยตัวก่อนครบก�ำหนดโทษตามค�ำพิพากษาของศาล ซึง่ ถือว่าเป็น “ผูถ้ กู
คุมความประพฤติ” ที่ยังไม่พ้นโทษในช่วงระยะเวลาระหว่างการคุมความประพฤติ
ผูถ้ กู คุมความประพฤติจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ โดยมีพนักงาน
คุมประพฤติเป็นผูร้ บั รายงานตัว ให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือ โดยพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติ* รวมถึงการไปเยี่ยมเยียนที่บ้านพักอาศัย เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือแนะน�ำให้
สามารถด�ำรงชีวิตกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่ไปกระท�ำความผิดขึ้นอีกทั้งในระหว่างการคุมความ
ประพฤติ และภายหลังการพ้นโทษไปแล้ว
การปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ
1. เมื่อท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ ส�ำนักงาน
คุมประพฤติในพื้นที่ที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ทันที หรือ อย่างช้าภายใน 3 วัน
2. ในกรณีที่ผู้ได้รบั การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก มีความจ�ำเป็นต้องย้าย
ทีอ่ ยูไ่ ปยังเขตพืน้ ทีข่ องส�ำนักงานคุมประพฤติแห่งอืน่ หรือการเดินทางนอกเขตพืน้ ที่ ผูไ้ ด้รบั การพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก ต้องยื่นค�ำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและ
ได้รับอนุญาตก่อน
3. ในระหว่างการคุมความประพฤติ ท่านสามารถขอรับค�ำปรึกษาจากพนักงาน
คุมประพฤติได้ และให้เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟุตามทีพ่ นักงานคุมประพฤติเห็นสมควร เช่น
การอบรมความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นการเข้าค่ายจริยธรรม และการท�ำงานบริการสังคม เป็นต้น
4. หากท่านต้องการขอย้ายที่อยู่และเปลี่ยนผู้อุปการะ ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ
ทราบล่วงหน้า และผู้อุปการะใหม่ต้องให้ค�ำรับรองต่อพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติ
5. ในระหว่างการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ ยังคงเป็นนักโทษ ดังนั้น
จึงไม่สามารถอุปสมบทหรือเกณฑ์ทหารได้
5.1 การอุปสมบท
ด้วยพระธรรมวินัยได้ก�ำหนดไว้ว่า ผู้ที่ขอบรรพชาอุปสมบทต้องไม่เป็น ผู้ต้อง
โทษหรือมีคดีอาญาอยู่ในขณะนั้น ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ขอบรรพชา
อุปสมบททุกราย ดังนั้นผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุกจึงไม่สามารถ
อุปสมบทได้
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5.2 การเกณฑ์ทหาร
เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับหมายเรียกของทางอ�ำเภอหรือสัสดีให้ไป
ตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองเกิน ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติน�ำหลักฐานหนังสือส�ำคัญ
การปล่อยตัวที่ได้รับจากเรือนจ�ำไปแสดงต่อสัสดีอ�ำเภอของท้องที่และแจ้งว่ายังอยู่ในระหว่าง
การคุมความประพฤติ ซึ่งถือว่ายังไม่พ้นโทษตามกฎหมายโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติจึงขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกไปจนกว่าจะพ้นโทษ
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
1. ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติที่ส�ำนักงานคุมประพฤติภายใน 3 วัน
นับแต่ได้รับการปล่อยตัวและต่อไปให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ตามที่พนักงาน
คุมประพฤติก�ำหนดจนกว่าจะพ้นโทษ
2. ต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามบ้านเลขที่แจ้งไว้ และห้ามออกนอกเขตท้องที่
จังหวัด เว้นแต่เพื่อกิจธุระส�ำคัญและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน
3. ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ หากฝ่ า ฝื น และถู ก ลงโทษโดย
เจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับนั้น ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติ
ทราบทุกครั้ง
4. ให้ประกอบอาชีพสุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน หรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้ง
พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง
5. ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่
การแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก�ำหนด
6. ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน เสพยาเสพติดและกระท�ำ
ความผิดขึ้นอีก
7. ห้ามเกีย่ วข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ
ทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด
8. ห้ามเยี่ยมเยียนและติดต่อกับนักโทษที่ไม่ใช่ญาติซึ่งก�ำลังต้องโทษอยู่
9. ต้องแสดงหนังสือส�ำคัญการปล่อยตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ หรือ
เจ้าพนักงานเรือนจ�ำ เมื่อมีการเรียกให้แสดง และหากหนังสือส�ำคัญการปล่อยตัวสูญหายให้รีบ
แจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติ
* อาสาสมัครคุมประพฤติ คือ ประชาชนในท้องถิ่นนั่น ๆ ซึ่งอาสาเข้ามารับใช้ช่วยเหลือสังคม โดยผ่านการคัดเลือกและ
ให้เข้ารับการฝึกอบรมจากระทรวงยุติธรรมให้ท�ำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ฉะนั้น หาก
ผู้ถูกคุมความประพฤติรายใดประสบปัญหาสามารถปรึกษาและขอค�ำแนะน�ำจากอาสาสมัครคุมประพฤติได้
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3. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
									
เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด และอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไข
ตนเองได้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ศาลอาจจะใช้วิธีการในชั้นพิจารณาพิพากษาคดี
รอการลงโทษ รอการก�ำหนดโทษ หรือปล่อยตัวออกมาจากสถานฝึกอบรม โดยใช้วิธีการคุม
ความประพฤติและก�ำหนดเงือ่ นไขการคุมความประพฤติให้เด็กและเยาวชนต้องปฏิบตั ติ าม ดังนี้
1. ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
2. ให้ฝึกหัดหรือท�ำงานอาชีพให้เป็นกิจจะลักษณะ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคม หรือความประพฤติใดอันอาจน�ำไปสู่การกระท�ำผิด
ในท�ำนองเดียวกันอีก
4. ให้ไปรับการบ�ำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดให้โทษความบกพร่องทางร่างกายหรือ
ทางจิตหรือความเจ็บป่วยอื่น
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อแก้ไขฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้มีการกระท�ำ
ผิดอีก เช่น ก�ำหนดให้ท�ำงานบริการสังคมตามที่ศาลเห็นสมควร โดยอยู่ในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติ
ปัจจุบนั กรมคุมประพฤติ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ดังกล่าว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยติดตามดูแลในระหว่างทีเ่ ด็กและเยาวชนเหล่านีก้ ลับไปอยู่
ร่วมกับครอบครัวและดูแลให้ความช่วยเหลือแนะน�ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก�ำหนดไว้
หากปฏิบัติตามครบถ้วนและไม่กลับไปกระท�ำผิดอีกก็จะพ้นจากการคุมความประพฤติไปด้วยดี
เงื่อนไขการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
1. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานทีห่ รือท้องทีใ่ ด อันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชน
ประพฤติชั่ว
2. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชน ออกนอกสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุ
จ�ำเป็นหรือ ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
3. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ศาลเห็น
ไม่สมควร
4. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนกระท�ำการใดอันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนนัน้ ประพฤติชวั่
5. ให้เด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเป็นครั้งคราว
6. ให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนไปศึ ก ษา เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม หรื อ ประกอบอาชี พ เป็ น
กิจจะลักษณะ
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4. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ต้องการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผู้กระท�ำผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ ทางเลือกของผู้กระท�ำผิดที่ถูกศาลพิพากษา
ลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินช�ำระค่าปรับ (ซึ่งโดยปกติต้องถูกน�ำตัว ไปกักขังแทนค่าปรับ) ผู้ต้องโทษ
ปรับนัน้ สามารถท�ำงานบริการสังคมหรือท�ำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ และจะถืออัตรา
หักค่าปรับวันละ 500 บาท ท่านที่ต้องการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับควรด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
2. เขียนค�ำร้องตามแบบ บส.1 และกรอกประวัติส่วนตัวลงในแบบประวัติจ�ำเลย
ตามแบบ บส.2
3. ยื่นค�ำร้องต่อศาล และรอฟังค�ำสั่งศาล
4. หากศาลมีค�ำสั่งอนุญาต ผู้ประสงค์ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับต้องไปรายงาน
ตัว ที่ส�ำนักงานคุมประพฤติตามที่ศาลสั่ง พร้อมส�ำเนา บส.1 และ บส.2
5. เริม่ ท�ำงานบริการสังคมจนครบก�ำหนด (ภายในระยะเวลา 1-2 ปี นับแต่วนั เริม่ ท�ำงาน
ตามที่ศาลก�ำหนด)
กรณีถา้ มีเงินจ่ายค่าปรับและไม่ประสงค์ทำ� งานบริการสังคมแทนค่าปรับต่อไป สามารถ
ยื่นค�ำร้องต่อศาล ขอยุติการท�ำงานได้ ซึ่งศาลจะมีค�ำสั่งอนุญาต โดยจะค�ำนวณวันที่ได้ท�ำงาน
แทนค่าปรับเป็นจ�ำนวนเงินแล้วหักออกจากค่าปรับที่ศาลก�ำหนดไว้ในตอนต้น
ถ้าในกรณีไม่ท�ำงาน หรือปรากฏว่ามีเงินจ่ายแต่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อศาล ก็อาจถูก
ด�ำเนินคดีทางอาญา และศาลสามารถเพิกถอนค�ำสั่งอนุญาตให้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
และให้ปรับหรือกักขังแทนค่าปรับได้ ตามแต่กรณี
ประเภทของงานที่จัดให้ท�ำงานบริการสังคม
- การท�ำงานช่วยเหลือดูแลอ�ำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการ
คนชรา เด็กก�ำพร้า หรือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาล
- การท�ำงานวิชาการหรืองานบริการด้านการศึกษา เช่น การสอนหนังสือ การค้นคว้า
วิจัย หรือการแปลเอกสาร เป็นต้น
- การท�ำงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น งานช่างฝีมือ เครื่องยนต์ ก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอย่างอื่น เป็นต้น
- การท�ำงานบริการสังคม นอกจากที่ก�ำหนดไว้ เช่น งานท�ำความสะอาดหรือพัฒนา
สถานที่สาธารณะ งานปลูกป่าหรือดูสวนป่าหรือสวนสาธารณะ
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5. ค�ำแนะน�ำด้านบริการสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติตามที่กฎหมายก�ำหนด
มีฐานะยากจนหรือมีความขัดสน และมีความประสงค์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์จาก
กรมคุมประพฤติขอให้ท่านด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์ พร้อมแสดงหลักฐานประจ�ำตัวของท่าน เช่น
บัตรประชาชน หรือบัตรรายงานตัว กับพนักงานคุมประพฤติ ในส�ำนักงานคุมประพฤติ ที่ท่าน
รายงานตัว
2. พนักงานคุมประพฤติพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลความจ�ำเป็น ความเหมาะสมของ
จ�ำนวนเงินที่ขอรับการสงเคราะห์ น�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ พิจารณาอนุมัติ
4. เจ้าหน้าที่ธุรการจ่ายเงิน
5. พนักงานคุมประพฤติติดตามประเมินผลการสงเคราะห์
ประเภทการให้บริการสงเคราะห์
• ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
• ค่าใช้จ่ายด้านการหางานและการฝึกอาชีพ
• การสงเคราะห์ค่าอาหาร
• การสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทาง
• การสงเคราะห์คา่ รักษาพยาบาล (ทางกาย ทางจิต และบ�ำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด
ให้โทษ)
• การสงเคราะห์ค่ายังชีพ
• การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ
• การช่วยเหลือตามความจ�ำเป็นอื่นๆ
ขอรับค�ำปรึกษาแนะน�ำช่วยเหลือ หรือมีข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศ หรื อ กลุ ่ ม แก้ ไขฟื ้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ส� ำ นั ก พั ฒ นา
การคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม โทร.0 2 143 0682 ตามวันและเวลาราชการ
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6. การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ / ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดกรณีขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการตรวจพิสูจน์
หากผู้ที่ถูกจับฐานความผิดเสพยาเสพติด, เสพและมีไว้ในครอบครอง, เสพและมีไว้
ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย หรือเสพและจ�ำหน่ายยาเสพติด ต้องการยื่นเรื่องขอปล่อยชั่วคราว
(การประกันตัว) ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในท้องที่ที่ถูกด�ำเนินคดี ท่านควรด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
		
1. ผู้มีสิทธิร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือบิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้อง
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน สามี ภริยา ปู่ ยา ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา นายจ้าง ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือบุคคลทีบ่ ดิ ามารดายินยอมให้เป็นผูป้ กครองด�ำเนินการแทน หรือระเบียบของทาง
ราชการหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอื่น
		
2. ผู ้ ป ระสานหรื อ ผู ้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ต้ อ งจั ด เตรี ย มเอกสาร เพื่ อ ใช้
ประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ดังนี้
			
1) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส�ำเนา
อย่างละ 1 ชุด
			
2) ถ้าผู้ขอประกัน หรือ ผู้เป็นหลักประกันมีคู่สมรสตามกฎหมาย
ต้องมีค�ำยินยอมของคู่สมรส หากเป็นหม้ายต้องมีใบส�ำคัญการหย่า หรือตายต้องมีใบมรณะบัตร
ของคู่สมรสหรือทะเบียนบ้านที่มีการแจ้ง “ตาย” หน้าชื่อของผู้นั้นมาแสดง
			
3) หลักประกัน มี 3 ชนิด คือ
				
ก. เงินสด
				
ข. หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 หรือ น.ส.3ก
พันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ สลากกินออมสิน เงินตามสมุดเงินฝากประจ�ำ ใบรับฝากเงิน
ประจ�ำของธนาคาร หนังสือค�้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือรับรองจากส่วนราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง				
				
ค. บุคคลเป็นหลักประกัน ให้บุคคลนั้นเสนอหนังสือ
รับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะระดับ อัตราเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองสถานะของตนเอง
หากมีภาระผูกพันในการท�ำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นอยู่ ก็ให้แสดง
ภาระผูกพัน
		
3. ผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเขียนค�ำร้อง ตามแบบฟอร์มขอปล่อยชั่วคราว
และแนบเอกสารที่จัดเตรียมยื่นต่อเจ้าหน้าที่
		
4. คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่พิจารณา
และแจ้งค�ำสั่งให้ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวทราบ
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5. ไปรับตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดได้ตามวันและสถานที่ที่ก�ำหนด และต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด
		
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดทราบว่า หากมีผู้ใดเรียกร้องทรัพย์สิน โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยมิชอบ ขออย่าได้หลงเชือ่ ค�ำ
แอบอ้าง หากพบเห็นการกระท�ำดังกล่าว กรุณาติดต่อผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติโดยด่วน
วงเงินทีป่ ระกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
ฐานความผิด
ประเภทของยาเสพติดให้โทษ
1. เสพยาเสพติด

วงเงินประกัน (ไม่เกิน) บาท
ประเภท 1, 2
10,000

ประเภท 5
5,000

2. เสพและมีไว้ในครอบครอง

20,000

10,000

3. เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย

40,000

20,000

4. เสพและจ�ำหน่าย

40,000

20,000

กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
ข้าราชการ

วงเงินประกัน (ไม่เกิน) บาท

1. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 - 5*
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า

20,000

2. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 - 8**
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า

30,000

3. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 - 11***
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า

40,000

หมายเหตุ :
*ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 - 5 หมายถึง ข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
**ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 - 8 หมายถึง ข้าราชการประเภททั่วไประดับช�ำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการระดับช�ำนาญการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
***ข้าราชการพลเรือน ระดับ 9 - 11 หมายถึง ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท
อ�ำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง
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