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  เมือ่ทานเปน พยาน ผูเสยีหาย ผูท่ีเกีย่วของ 
  กับจำเลยหรอืผูถกูคุมความประพฤต ิหรอื 
  เปนผูอุปการะนักโทษเด็ดขาด 

  ในกรณทีีท่านไดรบัคำสัง่เรยีกพยานบุคคล ผูเสียหาย 
หรือผูอุปการะ เพื่อใหทานไปใหถอยคำเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ที่เกี่ยวของตอพนักงานคุมประพฤติใหทานปฏิบัติดังนี้
  4.1  ใหทานไปพบพนักงานคุมประพฤติตามวัน
และเวลาท่ีกำหนด ณ สำนักงานคุมประพฤติที่ไดนัดหมาย
พรอมนำเอกสารสำคญัประจำตวั เชน บตัรประจำตวัประชาชน 
สำเนาทะเบียนบาน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และเอกสารอื่น
ที่ไดระบุไวในคำส่ังเรียกพยาน ผูเสียหาย หรือ ผูอุปการะ 
ไปแสดงตอพนักงานคุมประพฤติดวย
  4.2  ทานตองใหความรวมมือใหถอยคำตอพนักงาน
คุมประพฤติดวยความสัตยจริง
  4.3  ในกรณมีเีหตจุำเปนไมสามารถไปพบพนักงาน
คมุประพฤตไิดตามกำหนดนดั ใหทานแจงพนักงานคมุประพฤต ิ
ผูนัดหมายใหทราบลวงหนากอนถึงวัดนัดเพ่ือพนักงาน
คุมประพฤติจะไดกำหนดวัน เวลานัดหมายใหทานใหม
  นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติเดินทาง
ไปพบทานทีบ่านพกัหรอืสถานทีอ่ืน่ใดเพือ่ขอทราบรายละเอียด
ทางคดี โปรดใหความรวมมือใหถอยคำดวยความสัตยจริงตอ
พนักงานคุมประพฤติ และขอมูลดังกลาวพนักงานคุมประพฤติ
จะเก็บไวเปนความลับ

 หากมีผูใดเรียกรับทรัพยสินจากทานโดยอางวา
สามารถชวยเหลือจำเลยหรือผูถกูคมุประพฤติไดอยาหลงเช่ือ
เปนอันขาด หากทานพบเห็นพฤติกรรมดังกลาวโปรดแจง
พนักงานคุมประพฤติหรือหัวหนาหนวยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติไดทุกแหง
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  3.2 หามทานออกนอกเขตทองทีจ่งัหวดั เวนแตเพือ่ 
กิจธุระสำคัญตองไดรับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติกอน
  3.3  ในกรณีท่ีทานมีความจำเปนตองเปล่ียนผูอุปการะ
หรือยายที่อยูไปยังเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติอื่น 
หรือเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ทานตองขออนุญาตตอพนักงาน
คุมประพฤติในทองท่ีเดิมและไดรับอนุญาตกอน จึงจะเปล่ียน
ผูอุปการะหรือยายที่อยูได
  3.4 ในระหวางการคมุความประพฤต ิทานสามารถ 
ขอรับคำปรึกษาแนะนำและการชวยเหลือสงเคราะหจาก
พนักงานคุมประพฤติ และตองเขารวมกิจกรรมเพ่ือแกไขฟนฟู
ตามที่พนักงานคุมประพฤติจัดให
  3.5 ในระหวางการคุมความประพฤติผูถูกคุม
ความประพฤติ ยังคงเปนนักโทษ ดังนั้นจึงไมสามารถอุปสมบท
หรือเกณฑทหารได
   3.5.1 กรณีการอุปสมบท เนือ่งจากพระธรรม
วินัยกำหนดไววา ผูที่จะขอบรรพชาอุปสมบทตองไมเปน
ผูตองโทษหรือมคีดอีาญาอยูในขณะน้ัน ซึง่พระอุปชฌายจะตอง 
ตรวจสอบผูที่ขอบรรพชาอุปสมบททุกราย ดังนั้นผูที่ไดรับการ
พักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจำคุกจึงไมสามารถอุปสมบทได
   3.5.2 การเกณฑทหาร  เมื่ อท านได รับ
หมายเรียกของอำเภอหรือสัสดี ใหไปตรวจคัดเลือกเขารับ
ราชการทหารกองเกิน ใหทานนำหลักฐานหนังสือสำคัญ
การปลอยตัวที่ไดรับจากเรือนจำไปแสดงตอสัสดีอำเภอ
ของทองที่ และแจงวายังอยูในระหวางการคุมความประพฤติ
ซึ่งถือวา ยังไมพนโทษตามกฎหมายโดยตองปฏิบัติเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ จึงตองไดรับการผอนผันการเขารับ
การตรวจเลือกไปจนกวาจะครบระยะเวลาจำคุก
  3.6 ตองแสดงหนังสือสำคัญการปลอยตัวตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ หรือเจาพนักงานเรือนจำ
เมื่อมีการเรียกใหแสดง และหากหนังสือสำคัญการปลอยตัว
สูญหายใหรีบแจงตอพนักงานคุมประพฤติ
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กรมคุมประพฤติ
มี 2 ภารกิจหลัก คือ

 การสืบเสาะและพินิจ 
 คือ การแสวงหาและประมวลขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ 
ภูมิหลังทางสังคมและขอเท็จจริงอื่นๆ ของผูกระทำผิด เพื่อ
วิเคราะหประเมินและทำความเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
สำหรับผูกระทำผิดรายนั้น เสนอตอศาลหรือผูมีอำนาจในการ
กำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับผูกระทำผิด โดยมีพนักงาน
คุมประพฤติเปนผูดำเนินการสืบเสาะและพินิจ การสืบเสาะ 
และพินิจ จึงแยกเปน 2 กรณี ไดแกการสืบเสาะและพินิจ
ผูกระทำผดิทีเ่ปนผูใหญ (ดำเนนิการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56) และการสืบเสาะและพินิจผูไดรับการพักการลงโทษ/ 
ลดวันตองโทษจำคุก

 การคุมความประพฤติ 
 คือ การควบคุมดูแลและสงเคราะหชวยเหลือผูกระทำผิด 
ที่ไดรับโอกาสใหปรับปรุงแกไขตนเองใหกลับตนเปนพลเมืองดี 
โดยไมตองถูกควบคุมตัวหรือจำคุกไว หรือผูที่ถูกจำคุกแลว
ระยะหนึ่งแตไดรับปลอยตัวกอนครบกำหนด โดยมีพนักงาน
คุมประพฤติทำหนาที่เปนผูใหการดูแลชวยเหลือผูที่ถูกคุม
ความประพฤตินั้น ตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติและ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด โดยแยกเปน 3 กรณี ไดแก
 (1) การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน เปนการ
คุมความประพฤติสำหรับผูกระทำผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน
ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งใหคุมความประพฤติ 
กอนที่ศาลจะมีคำพิพากษา หรือหลังจากศาลมีคำพิพากษา
ใหคุมความประพฤติ หรือหลังจากเขารับการฝกอบรมแลว
ระยะหนึ่ง
 (2) การคุมความประพฤติผูใหญ เปนการคุมความ
ประพฤติสำหรับผูกระทำผิดท่ีเปนผูใหญ ท่ีศาลรอการกำหนดโทษ 
หรือรอการลงโทษจำคุกไว และมีคำสั่งใหคุมความประพฤติ

 (3) การคุมความประพฤติผูไดรับการพักการลงโทษ/
ลดวนัตองโทษจำคกุ เปนการคมุความประพฤตสิำหรบันกัโทษ
ที่ไดรับโทษจำคุกมาแลวระยะหนึ่ง และไดรับการพิจารณาให
ไดรับการปลอยตัวและคุมความประพฤติไวจนกวาจะครบ
กำหนดโทษจำคุก

คำแนะนำสำหรับผูติดตอราชการ
เก่ียวกับการสืบเสาะและพินิจ

และการคุมความประพฤติท่ีสำนักงานคุมประพฤติ

  เม่ือทานเปนจำเลยและศาลมีคำส่ังใหสืบเสาะ  
  และพินิจ 

  ในกรณีท่ีทานเปนจำเลยและศาลมีคำส่ังใหพนักงาน
คุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจขอใหทานปฏิบัติดังน้ี
  1.1 ในกรณีท่ีศาลมีคำส่ังใหปลอยตัวจำเลยช่ัวคราว 
ใหทานไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติ
ที่ศาลมีคำส่ังใหสืบเสาะและพินิจโดยดวนท่ีสุดพรอมท้ังใหนำ
เอกสารสำคัญ เชน บตัรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน 
ใบเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานทางการศึกษา 
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเทาที่จะสามารถรวบรวมได
ไปแสดงตอพนักงานคุมประพฤติ
   อนึ่ง หากทานสามารถพาบุคคลใกลชิด เชน 
บิดามารดา พี่นอง หรือคูสมรส ไปพบพนักงานคุมประพฤติ 
พรอมแสดงเอกสารสำคัญประจำตัว เชน บัตรประจำตัว 
ประชาชน สำเนาทะเบียนบาน ใบเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล ก็จะ
ทำใหการดำเนินงานของพนักงานคุมประพฤติรวดเร็วขึ้น
  1.2 ในกรณีท่ีศาลมีคำส่ังขังจำเลยระหวางพิจารณา 
คดี ใหทานแจงบุคคลใกลชิดหรือบุคคลคุนเคยไปพบพนักงาน
คุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติที่ศาลมีคำส่ังใหสืบเสาะ
และพินิจโดยดวนที่สุด พรอมแสดงเอกสารสำคัญตามขอ 1.1 
เทาที่จะสามารถรวบรวมได
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  เม่ือทานถูกพิพากษาใหคุมความประพฤติไว 

  ในกรณีท่ีศาลมีคำพิพากษารอการลงโทษหรือรอการ
กำหนดโทษและใหคุมความประพฤติทานไว ขอใหทาน 
ปฏิบัติดังน้ี
  2.1 ใหทานรีบไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ 
สำนักงานคุมประพฤติ ภายในวันที่ศาลมีคำพิพากษา หรือ
ในวันรุงขึ้นพรอมทั้งใหนำเอกสารสำคัญประจำตัว เชน 
บตัรประจำตวัประชาชน สำเนาทะเบยีนบาน หลกัฐานทางการ 
ศกึษา หรอืเอกสารอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของเทาทีจ่ะสามารถรวบรวมได 
ไปแสดงตอพนักงานคุมประพฤติ
  2.2 ทานตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ 
ที่ศาลกำหนดโดยเครงครัด หากไมสามารถไปพบพนักงาน
คุมประพฤติ ขอใหทานรีบแจงเหตุขัดของใหพนักงานคุมประพฤติ 
ทราบโดยดวนท่ีสุด เพราะถาไมแจงเหตุขัดของใหพนักงาน
คุมประพฤติทราบ ทานอาจถูกเพิกถอนการคุมความประพฤติ
และถูกกำหนดโทษ หรือลงโทษจำคุกตามท่ีรอการลงโทษไว
  2.3 ในระหวางการคมุความประพฤต ิทานสามารถ 
ขอรับคำปรึกษาแนะนำและการชวยเหลือสงเคราะหจาก
พนักงานคุมประพฤติและตองเขารวมกิจกรรมเพ่ือแกไขฟนฟู
ตามที่พนักงานคุมประพฤติจัดให
 
  เมื่อทานเปนนักโทษท่ี ไดรับการพักการ
  ลงโทษ/ลดวันตองโทษจำคุกและไดรับการ
  ปลอยตัวคุมความประพฤติ

  ในกรณีท่ีทานไดรับการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษ
จำคุกและไดรับการปลอยตัวจากเรือนจำหรือทัณฑสถานแลว 
ขอใหทานปฏิบัติดังน้ี
  3.1 เมื่อทานไดรับการปลอยตัวแลว ใหไปพบ 
พนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติในพ้ืนที่ที่ทาน
ไปพักอาศัยอยูในทันที หรืออยางชาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ 
ไดรับการปลอยตัว


