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การแสวงหาข้อเทจ็จรงิ 
การสบืเสาะและพนิจิผู้กระท าผดิทีเ่ปน็ผู้ใหญต่ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ 
ความหมาย 
การสบืเสาะและพนิจิผู้กระท าผดิทีเ่ปน็ผู้ใหญต่ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ หมายถึง การแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจ าเลย สภาพความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปรานีก่อนศาลมีค า
พิพากษา โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ด าเนินการตามค าสั่งศาลแล้วน ามาวิเคราะห์ ประเมินและท า
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อศาล เพ่ือใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการ
ใดจึงจะเหมาะสมกับจ าเลยเป็นรายบุคคล 
วตัถปุระสงค ์
                    เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ วรรคแรกสามารถสรุปวัตถุประสงค์การสืบเสาะและพินิจเป็น ๓ ประการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ เพ่ือเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจ าเลยว่าจะ
ใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ าเลยเป็นรายบุคคล 
                    ๒.๒ เพ่ือกลั่นกรองผู้กระท าความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระท าความผิดเป็น
หลัก 
                    ๒.๓ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดในชุมชน 
หลักการในการปฏบิัตงิานสบืเสาะและพนิจิ 
                    หลักการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจนั้น อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                    ๑. การปฏบิตัิงานดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ ด้วยเหตุที่ว่าการสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ าเลยเพื่อวิเคราะห์และประเมินท าเป็นรายงานพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะเสนอต่อศาลเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาให้เหมาะสมกับจ าเลยแต่ละบุคคล ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนยอมรับและเชื่อถือ 
                    ๒.การเกบ็รกัษาความลับ   พนักงานคุมประพฤติต้องปกปิดข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะ
และพินิจไว้เป็นความลับ ไม่น าไปเปิดเผยนอกอ านาจหน้าที่ของตนเว้นแต่ในกรณีของการปรึกษาหารือในการ
ปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น 
                    ๓. การวางตวัเปน็กลาง พนักงานคุมประพฤติต้องปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของจ าเลยและจัดท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาลด้วยความเป็นกลาง ไม่ใช้
อารมณ์ความรู้สึกของตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ปฏิบัติงานโดยปราศจากความล าเอียง ที่เกิดจากความชอบหรือไม่
ชอบเป็นการส่วนตัวและไม่ปฏิบัติงานในลักษณะเลือกท่ีรักมักที่ชังทั้งต่อตัวจ าเลย ผู้เสียหายและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ าเลยแต่ละรายเป็นส าคัญ 
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                    ๔. การยอมรบัในศักดิ์ศรแีห่งความเปน็มนษุย์  แม้ว่าจ าเลยจะเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แต่จ าเลยก็ยังคงมีสถานภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลผู้หนึ่ง
ที่มีศักดิ์ศรีและมีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ดังนั้นการด าเนินการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ก็จะต้องเป็นไปโดยยอมรับในความเป็นมนุษย์ด้วยการให้
เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของจ าเลยนั้น การสอบปากค าและการปฏิบัติใดๆ กับจ าเลยจึงต้องเป็นไปด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงหลักการนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนผู้เสียหาย พยาน และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องก็
จ าเป็นต้องได้รับการให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน 
                    ๕. การยอมรบัในศักยภาพทีจ่ะกลบัตนเปน็พลเมืองดขีองจ าเลย ในการสืบเสาะและพินิจเพ่ือ
กลั่นกรองผู้กระท าความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการควบคุมและสอดส่องนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ให้การยอมรับในศักยภาพของจ าเลยในการปรับปรุงแก้ไขตนเองเพ่ือกลับตนเป็นพลเมืองดี โดยค านึงถึง
แนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของจ าเลยเป็นส าคัญ 
                   ๖. การน าเสนอข้อเทจ็จรงิตามความเปน็จรงิอย่างมีเหตผุลและมหีลักฐาน  การน าเสนอ
ข้อเท็จจริงจากการสืบเสาะและพินิจในรายงานการสืบเสาะและพินิจ จ าเป็นต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตาม
ความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานยืนยันได้ มิใช่เป็นการคาดเดาหรือกะเกณฑ์เอาตามความรู้สึกของ
พนักงานคุมประพฤติเองซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อจ าเลย ต่อพนักงานคุมประพฤติ และต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยส่วนรวม 
                    ๗. การปฏบิตัิงานอยา่งมรีะบบแบบแผนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจถือเป็นการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ที่มีระบบระเบียบและขั้นตอนวิธีการเฉพาะ อีกทั้งมีระยะเวลาจ ากัดในการปฏิบัติงาน 
พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจจึงต้องค านึงถึงหลักการในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
วิธีการของการสืบเสาะและพินิจอย่างเคร่งครัด ภายใต้การวางแผนในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                    ๘. การคุม้ครองความเปน็สว่นตวั ในขัน้ตอนการสบืเสาะและพนิจิ พนักงานคุมประพฤติ
อาจจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริง หรือด าเนินการอ่ืนใดกับพยาน/ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน การปฏิบัติงาน
จึงต้องให้ความเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเด็กหรือเยาวชน โดยจะต้องป้องกันผลกระทบในทาง
เลวร้ายที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กหรือเยาวชนจากการที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะและพินิจ 
ฉะนั้น การสอบปากค าหรือด าเนินการอ่ืนใดกับพยาน/ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องด าเนินการโดย
ปกปิด มิให้มีการเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้หรือสามารถบ่งชี้ตัวเด็กหรือเยาวชน พนักงานคุมประพฤติควรจะต้อง
อ านวยความสะดวกให้ความเชื่อมั่นและความอุ่นใจแก่เด็กหรือเยาวชน มิให้เกิดความวิตกกลัวหรือได้รับความ
อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือได้รับผลกระทบด้านอารมณ์/จิตใจในเชิงลบ รวมทั้งต้องปกป้องมิให้เด็กหรือ
เยาวชนเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย 
 
                    ดังนั้น การด าเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
เพ่ือให้ฝ่ายจ าเลยและฝ่ายผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหา
ข้อตกลงร่วมกันในการเยียวยาและ/หรือชดใช้ค่าเสียหาย และประสานสัมพันธภาพระหว่างจ าเลยและ
ผู้เสียหายที่สูญเสียไปจากการกระท าผิดของจ าเลยให้กลับฟ้ืนคืนเหมือนเดิม 
ขั้นตอนและวธิกีารสืบเสาะและพินจิ 
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                    ๙. การดแูลชว่ยเหลือเยยีวยาผู้เสยีหายตามหลกัความยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์  พนักงานคุม
ประพฤติจะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญกับตัวผู้เสียหายในฐานะท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิด โดย
มิควรมุ่งเฉพาะการแสวงหา และการน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจ าเลยและพฤติการณ์แห่งความผิดเพียง
ประการเดียว พนักงานคุมประพฤติผู้ด าเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของการรับฟัง
ผู้เสียหาย และแสวงหา หรือ มีการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
ให้ความสนใจต่อความต้องการจ าเป็นของผู้เสียหาย(ซึ่งตกอยู่ในสภาพเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการกระท า
ความผิด) ทั้งด้านวัตถุ สิ่งของ การเงิน อารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหาย รวมทั้งสังคมด้วย 
 
                    ขั้นตอนในการสืบเสาะและพินิจจะเริ่มต้นเมื่อศาลได้มีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ
และพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลจะแจ้งค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการในส านักงาน
คุมประพฤติเป็นผู้รับค าสั่งจากศาลแล้วน าไปลงทะเบียนรับคดีไว้เป็นหลักฐาน ต่อจากนั้นผู้อ านวยการ
ส านักงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายคดีจึงมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ด าเนินการตามค าสั่งศาล 
                    ในขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
๑. การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล 
๒. การปฏิบัติงานของธุรการคดี 
๓. การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ 
ประเภทคดีทีศ่าลจะสั่งสบืเสาะและพนิจิ 
                    พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ วรรคแรก 
ลักษณะคดีโดยทั่วไปที่จะศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจ ดังนี้ 
                    ๑.๑ คดีท่ีไม่ปรากฏว่าจ าเลยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน 
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                    ๑.๒ คดีท่ีศาลเห็นว่าจะลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกิน ๓ ปี เพราะหากพนักงานคุมประพฤติได้ท า
รายงานสืบเสาะและพินิจพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อศาลว่าจ าเลยสมควรจะได้รับโอกาสปรับปรุงแก้ไข
ตนเองให้เป็นพลเมืองดี และศาลมีความเห็นตามที่พนักงานคุมประพฤติเสนอ ศาลก็จะสามารถพิพากษารอการ
ลงโทษหรือรอการก าหนดโทษได้ 
                    ๑.๓ คดีท่ีจ าเลยให้การรับสารภาพแล้ว เนื่องจากการสืบเสาะและพินิจ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของจ าเลย มูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิด 
ความหนักเบาของพฤติการณ์แห่งคดี แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของจ าเลย เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัย
ที่จะท าให้จ าเลยกระท าความผิด และเพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะน าวิธีการคุมความประพฤติมาใช้กับจ าเลย
หรือไม่ และถ้าสมควร จะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับจ าเลยแต่ละราย 
                    แต่กระนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดที่ห้ามมิให้ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจคดีที่จ าเลยให้การปฏิเสธ 
ศาลย่อมมีอ านาจสั่งได้ แต่โดยปกติศาลจะจ ากัดประเด็นการสืบเสาะไว้ในเรื่องที่ศาลต้องการทราบเท่านั้น เช่น 
ประวัติครอบครัว นิสัยความประพฤติ บ้านและสภาพแวดล้อม หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
พิสูจน์ความถูกผิดของจ าเลย 
 
 

/วิธีการ... 
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วธิกีารสัง่สบืเสาะและพนิจิ 
                    เมื่อศาลเห็นสมควรให้มีการสั่งสืบเสาะและพินิจในคดีใดแล้ว ศาลก็จะมีค าสั่งให้สืบเสาะและ
พินิจในรายงานกระบวนพิจารณา จากนั้นจะมีค าสั่งถึงพนักงานคุมประพฤติ ให้สืบเสาะและพินิจ โดยใช้แบบ 
ค.ป.๑ 
ระยะเวลาที่ศาลสัง่ใหด้ าเนนิการ 
                    ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙  ได้บัญญัติไว้ความว่า “เมื่อศาลสั่งให้พนักงาน
คุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๑ ใหพ้นักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า 
และให้ท ารายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลสั่ง แต่ถ้าไม่อาจท าให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปอีกเท่าท่ีจ าเป็นแต่ไม่เกินสามสิบวันก็ได้” 
                    จะเห็นได้ว่าตามมาตราดังกล่าวก าหนดให้ส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ศาลสั่ง อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการท า
รายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน ดงันั้นเมื่อพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถส่งรายงาน
การสืบเสาะและพินิจต่อศาล ภายใน ๑๕ วัน พนักงานคุมประพฤติต้องยื่นค าร้องขออนุญาตขยายเวลาต่อศาล 
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