
 
 

4.  กรณีที่ท่านเป็นผู้อุปการะของผู้ที่ได้รับการลงโทษ หรือลดวัน
ต้องโทษจ าคุก   

ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของนักโทษ 
รวมท้ังความพร้อมและความยินดีของท่านในการรับอุปการะ       
อบรมดูแลนักโทษ  หรือลดวันต้องโทษจ าคุกอันเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขฟ้ืนฟูบุคคลดังกล่าวต่อไป 

5.  กรณีเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ   

เนื่องจากในการปฏิบัติงานคุมประพฤติได้ยึดถือหลักการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกรมคุมประพฤติ  ดังน้ันกรมคุมประพฤติ
จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ
พนักงานคุมประพฤติในการควบคุม สอดส่อง  ดูแลผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ โดยผู้ท่ีจะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติน้ันจะต้องผ่านการ
คัดเลือกสรรหาและอบรมแต่งต้ังจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าว ดังน้ัน อาสาสมัครคุมประพฤติจึงถือได้ว่ามีบทบาท
ส าคัญมากในการช่วยเหลืองานคุมประพฤติ 

6.  กรณีเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน    

กรมคุมประพฤติได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นหุ้นส่วนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง เพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยผู้ท่ีจะเป็น
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนต้องสมัครและเข้ารับการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการปฏิ บัติงานเพื่อเข้ามาช่วยเหลืองานของกระทรวง
ยุติธรรมในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การเฝ้าระวัง
แจ้งข่าวอาชญากรรม และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท าผิด 

 7.  กรณีที่ท่านต้องการขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ   

กรมคุมประพฤติและหน่วยงานในสังกัดได้จัดข้อมูลข่าวสารท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่และให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา 
ค้นคว้า และขอส าเนาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ท่านสามารถติดต่อได้ท่ีส านักงานคุมประพฤติทุกแห่งหรือ
ท่ี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ ตั้งอยู่ที่         
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ค าแนะน าในการบริการประชาชนที่มาติดต่อ 

 
มื่อพูดถึงการไปขึ้นโรงท่ีศาลการไปพบต ารวจหรือ
การไปพบเจ้าหน้าท่ีทางราชการบางท่านอาจจะมี

ความรู้สึกว่าน่ากลัว และถ้าเป็นไปได้ก็ขออย่าได้ต้อง
ไปพบเลยก็จะเป็นการดีย่ิง แต่ท่ีจริงแล้วในปัจจุบัน

การให้บริการของหน่วยงานของรัฐเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยมี
ประชาชนและสังคมเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ 

 ส าหรับส านักงานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานราชการอีก
หน่วยงานหน่ึงท่ีได้ให้บริการประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อท้ังในด้านคดีความ 
เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ และต้องการ          
เข้ามาร่วมพลังป้องกันปัญหาอาชญากรรมตลอดรวมไปถึงประชาชนท่ี
สนใจในงานคุมประพฤติก็สามารถ   ท่ีจะเข้ามารับบริการได้เช่นกัน 
ท้ังน้ีเพื่อให้ท่านได้ทราบขั้นตอนง่ายๆ และสะดวกในการติดต่อ ขั้นตอน
ต่อไปน้ีก็ช่วยท่านได้เป็นอย่างมาก 

1. กรณีที่ท่านเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย  เมื่อพนักงานอัยการมีค าส่ัง
ให้สืบเสาะผู้ต้องหาความ พ .ร.บ.ชะลอการฟ้อง (เมื่อกฎหมายมีผล
บังคับใช้แล้ว) หรือ เมื่อศาลมีค าส่ังให้สืบเสาะและพินิจตามประมวล 
กฎหมายอาญาแล้ว ขอให้ท่านมรติดต่อท่ีส านักงานคุมประพฤติท่ี
ได้รับค าส่ังเมื่อไปถึงเจ้าหน้าท่ีของส านักง านฯ จะให้ค าแนะน าท่าน

เ 



 
 

เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการในการปฏิบัติตัวระหว่างตรวจพิสูจน์ 
หรือ สืบเสาะและพินิจ การให้ถ้อยค ากับพนักงานคุมประพฤติโดย
ละเอียด และเป็นจริงย่อมจะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยพิจารณา
แนวทางในการฟ้ืนฟูท่านอย่างเท่ียงธรรมเพื่อตัวท่านและชุมชนอัน
เป็นท่ีรักของทุกคน 

2.  กรณีที่ท่านเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

โอกาสเง่ือนไขท่ีศาล หรือ พนักงานอัยการ (กรณี พ.ร.บ.
ชะลอฟ้องมีผลบังคับใช้แล้ว) คณะกรรมการพักการลงโทษ 
คณะกรรมการลดวันต้องโทษจ าคุก อนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ ได้พิจารณา
แนวทางแก้ไขฟ้ืนฟู ท่ีจะเป็นเครื่องมือน าพาให้ท่านสามารถท่ีจะ
กลับไปอยู่ร่วมกับประชาชนได้อีกครั้งหน่ึง ท่านสามารถสอบถามการ
ปฏิบัติเงื่อนไขได้จากพนักงานคุมประพฤติท่ีส านักงานคุมประพฤติท่ี
อยู่ใกล้ท่านได้ทุกแห่ง ความต้ังใจอันแน่วแน่ของส านักงานคุม
ประพฤติท่ีจะช่วยเหลือเป็นพ่ีเล้ียงให้ท่าน ประกอบกับความร่วมมือ
ของท่านและครอบครัว ตลอดจนชุมชนย่อมน าท่านฝ่าวิกฤติของชีวิต
ได้เป็นอย่างดี 

 

 

3.  กรณีที่ท่านเป็นพยาน   

ซ่ึงการเป็นพยานในงานคุมประพฤติ แบ่งได้ 4 ประเภท 

 3.1  พยานผู้เกี่ยวข้อง หรือ ใกล้ชิดกับเหตุการณ์กระท าผิด  
หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องแต่อยู่ใกล้ชิด หรือได้
ทราบเหตุการณ์การกระท าผิดน้ันๆ ท่านอาจจะได้รับหนังสือของทาง
ราชการ หรืออาจจะมีพนักงานคุมประพฤติไปพบท่าน เพ่ือสอบถาม
เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงอื่นๆ ซ่ึงขอท่านได้โปรดให้ความร่วมมือและ
ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงแก่พนักงานคุมประพฤติ เพ่ือพนักงานคุมประพฤติจะ
ได้วิเคราะห์และประมวลข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและสมารถก าหนด
แนวทางแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2  พยานผู้เกี่ยวช้องหรือใกล้ชิดกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
หมายถึง  บิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง หรือบุคคลใก ล้ชิดกับตัวผู้ต้องหา 
จ าเลย หรือผู้ถูกคุมความประพฤติซ่ึงจะมีความเกี่ยวข้องกับงาน      
คุมประพฤติในลักษณะเกี่ยวกับพยานผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวท่านมาก
เท่าใดย่อมจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูคนใกล้ชิดของท่าน
ใกล้เขาได้พบกับทางออกแห่งชีวิตท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 3.3  พยานเพื่อนบ้าน   หมายถึง  ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ ตัวผู้ต้องหาจ าเลย หรือผู้ท่ีถูกคุมความประพฤติแต่เป็นผู้ท่ี
พักอาศัย อยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ รวมถึงผู้น าชุมชนน้ันๆ หากมองโดยผิวเผินแล้วท่านไม่น่าจะมา
เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติได้ แต่เนื่องจากในการปฏิบัติงานของ
พนักงานคุมประพฤติบางครั้งจะต้องศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ีพักอาศัยของผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ และ
สอบถามข้อมูลจากพยานแวดล้อมอันหมายถึงเพ่ือนบ้านด้วย และ

บางครั้งก็ต้องอ อกไปเยี่ยมบ้านและสอบถามผู้ท่ีอาศัยถึงการปรับปรุง
แก้ไขตนเองของผู้ถูกคุมความประพฤติ ซ่ึงเมื่อใดท่ีท่านจะต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติในลักษณะนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้หน่ึงท่ีร่วมกัน
สร้างสังคมให้มีความสุข 

 3.4  ผู้เสียหาย   หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท าผิดของผู้ต้องหา หรือ จ าเลย อีกท้ังหมายถึงผู้มี
อ านาจจัดการแทนผู้เสียหายข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะท าให้พนักงานคุม
ประพฤติทราบถึงความเสียหายการบรรเทาผลร้ายของผู้ต้องหา หรือ 
จ าเลย และความประสงค์ของผู้เสียหาย ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ พิจารณาด าเนินการกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 
 
 
 


