
 
 

การน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ 

ผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ 

  กรมคุมประพฤติในฐานะที่เป็นองค์กรที่ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด

โดยไม่ใช่เรือนจ า (Non - Custodial Treatment of Offenders)  
ที่อยู่ภายใต้กรอบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดภายในชุมชน  
(Community - based Correction) โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด และลดโอกาสการ
กระท าผิดซ้ า ของผู้กระท าผิด ซึ่งรวมถึงผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชน
โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
เพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยง อันเป็นการปกป้องคุ้มครองสังคมจาก
อาชญากรรมทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม ท้ังในระหว่าง
การคุมความประพฤติและในอนาคตภายหลังเสร็จสิ้นจากการ   
คุมความประพฤติแล้ว จึงได้ตระหนักดีว่าการคุมความประพฤติมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึน 
ในชุมชนด้วย  ดังน้ัน กรมคุมประพฤติจึงด าเนินการโครงการ
น าเครื่องมือเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิด ในระบบงาน   
คุมประพฤติ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ในระบบงาน
คุมประพฤติมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการน าระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
3. เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระบบงาน
ยุติธรรม 

4. เพ่ือให้ศาลมีทางเลือกในการมีวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด
แทนการควบคุมหรือก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติตามปกติ 

ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือการควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
Electronic Monitoring (EM) 

Electronic Monitoring (EM) คือ เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้ต้องขัง เหมาะส าหรับความผิดที่
ได้ถึงข้ันต้องถูกควบคุมตัวในทัณฑสถาน เรือนจ าหรือสถานกักขัง
อื่น แต่ต้องการจ ากัดเสรีภาพบางประการ เพ่ือช่วยให้ผู้กระท าผิด
สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนและช่วยป้องกันมิให้มี
การกระท าผิดซ้ า ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จ าเป็น ดังน้ี 

 Personal Identification Device (PID) หรือ     
ที่เรียกว่า tag เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ( Transmitter Device) 
ส่วนใหญ่ท่ีนิยมจะมีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ ติดไว้กับตัว
ผู้กระท าผิด ซึ่งอาจติดไว้ที่ข้อมือหรือข้อเท้าของผู้กระท าผิดโดย
ส่วนมากจะติดไว้ที่ข้อเท้า เว้นแต่บางรายอาจมีการร้องขอให้ติดที่
ข้อมือก็ได้ ในปัจจุบันสายรัดข้อมือหรือข้อเท้าน้ีจะท าจากวัสดุกัน
น้ า เพ่ือให้มีความทนทาน ทนแรงดันสูงได้ สามารถใส่ขณะท า
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น ท างาน เล่นกีฬา โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการท างานของ PID นอกจากน้ีสายรัดข้อมือหรือ  
ข้อเท้า ยังสามารถปรับขนาดได้เหมาะสมกับผู้สวมใส่และไม่
สามารถถอดได้  

 Strap คือสายรัดเพ่ือป้องกันการท าลายอุปกรณ์ 
หรือเพ่ือให้ปรากฏตามหลักฐานหากมีความพยายามท่ีจะท าลาย
อุปกรณ์ โดยสายรัดน้ีจะติดกับ PID ซึ่งสายรัดน้ีจะไม่ยืดหรือหด
ตัวลงแม้โดยความร้อนหรือถูกท าลายด้วยวัตถุอื่นใด และหากมี

การท าลายอุปกรณ์เกิดข้ึน เช่นการตัดสายจะเกิดสัญญาณแจ้ง
เตือนไปยังศูนย์ปฏิบัติการควบคุมฯ เพ่ือแจ้งว่ามีการท าลาย
อุปกรณ์เกิดข้ึน 

 Monitoring Center หรือศูนย์ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์กลาง ( Central Computer System) หากมีการ  
ผิดเงื่อนไขหรือท าลายอุปกรณ์ จะมีการส่งสัญญาณเตือน 
(Alerts) มายังศูนย์ควบคุมฯ  น้ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ประจ าศูนย์ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงทีและ
เหมาะสม อาทิ  การโทรศัพท์กลับไปยังบ้านที่มีสัญญาณเตือน
เกิดข้ึน  (กรณี RF) หรือโทรศัพท์เข้ามือถือของผู้กระท าผิดหรือ
ผู้ปกครอง (กรณี GPS) เพ่ือสอบถามเบื้องต้นถึงสาเหตุการฝ่าฝืน
เงื่อนไขและในบางกรณีที่จ าเป็นอาจมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
ตรวจสอบได้ 

 
 

นอกจากน้ี ส าหรับระบบ RF จะต้องมีอุปกรณ์ส าคัญอีก
ชนิดหน่ึง คือ Monitoring Unit (MU) ซึ่งจะติดต้ังในบริเวณที่พัก
อาศัยของผู้กระท าผิด เพ่ือส่ง-รับสัญญาณคู่กับ PID ในการ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและตรวจสอบว่าผู้กระท าผิดยังอยู่ใน
รัศมีบริเวณที่ก าหนดหรือไม่ โดย  MU สามารถท างานตลอด    
24 ชั่วโมง หากมีการผิดเงื่อนไขที่ก าหนดและหาก MU มีการ
ท างานผิดปกติ หรือพบว่ามีความพยายามในการรบกวนสัญญาณ 
ระบบจะมีการรายงานผลโดยตรงไปยังศูนย์ปฏิบัติการควบคุมฯ 
(Monitoring Center) ทันท ี



 
 

สิ่งที่ผู้ติดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ควรทราบ 
 
- ปฏิบัติตามเงื่อน ไขที่ศาลก าหนดเก่ียวกับการสวมใส่

เครื่องมือควบคุมฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามออกนอกเขตพ้ืนที่ใน
ช่วงเวลาท่ีศาลก าหนด หรือห้ามเข้าไปในเขตพ้ืนที่ที่ศาลก าหนด 

- ผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ห้ามท าลายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งด้วยวิธีการใดๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะน้ันจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานท าให้เสียทรัพย์ ซึ่งมี
โทษปรับหรือจ าคุกและทั้งจ าท้ังปรับ และจะต้องดูแลรักษา
อุปกรณ์ฯ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ เช่น การชาร์ต
แบตเตอรี่ การดูแลและมีความระมัดระวังมิให้สายหลุดหรือขาด 
เป็นต้น 

- หากผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ผิดเงื่อนไขข้อก าหนด
ของการใช้เครื่องมือควบคุมฯ พนักงานคุมประพฤติสามารถทราบ
ได้ทันที และ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีการผิดเงื่อนไข 
พนักงานคุมประพฤติจะเสนอรายงานต่อศาลเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- หากผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นต้องออก
นอกเขตพ้ืนที่ซึ่งศาลก าหนดห้ามออก หรือเข้าเขตพ้ืนที่ที่ศาล
ก าหนดห้ามเข้าจะต้องโทรศัพท์มาบอกพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดีทุกครั้งเพ่ือแจ้งเหตุผลและความจ าเป็น พนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของคดีจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

- ผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรแกรมเพ่ือ
การแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมตามท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร
ตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล 

 
 

          สิ่งที่พ่อ แม่ และผู้ปกครองพึงปฏิบัติ คือ 
 
- ควรช่วยเหลือ ก ากับ ดูแลผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนดเก่ียวกับการสวมใส่เครื่องมือ
ควบคุมฯ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามออกนอกเขตพ้ืนที่หรือ
ห้ามเข้าไปในเขตพ้ืนที่ในช่วงเวลาท่ีศาลก าหนด หรือเข้าเขตพ้ืนที่
ที่ศาลก าหนด 

- ควรก ากับดูแลผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
อยู่เสมอ เช่น การชาร์ตแบตเตอร์รี่ เป็นต้น รวมทั้งก ากับมิให้มี
การท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสายรัดด้วยวิธีการใดๆ 
อย่างเด็ดขาด  

- ก ากับดูแลผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาในการก ากับดูแล
พฤติกรรม สามารถปรึกษาพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีได้ 

- ควรมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
การแก้ไขฟ้ืนฟูฯ   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ หรือความ
เข้าใจอันดีภายในครอบครัว อันจะเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

หากมีปัญหาหรือสงสัยเก่ียวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ กรุณา
ติดต่อส านักงานคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าท่ีห้องควบคุม  ที่เบอร์
โทรศัพท์หมายเลข 02 143 7850 , 02 143 7851 
 

การน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้กับงานคุมประพฤต ิ

 

 

 
“Electronics Monitoring” (EM) 
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