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พระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การคุมประพฤติ” หมายความว่า การสืบเสาะและพินิจ และการคุมความประพฤติผู้ถูกคุม
ความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามคําสั่งหรือหนังสือแจ้งของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
รวมทั้งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
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“ศาล” หมายความว่า ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
“การสืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะ
และพิ นิ จ เพื่ อ ประมวลข้ อ เท็ จ จริ ง จั ด ทํ า รายงานและความเห็ น เสนอประกอบการพิ จ ารณาของศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
“ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า ผู้ต้องหา จําเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอื่นซึ่งมี
กฎหมายกําหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
“การคุมความประพฤติ” หมายความว่า การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
“ผู้ถูกคุมความประพฤติ” หมายความว่า ผู้ต้องหา จําเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอื่นที่ศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ กําหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติ
ของพนักงานคุมประพฤติ
“สํานักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุมประพฤติ
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่ในการคุมประพฤติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัครคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน
คุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การใช้สารระเหย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมคุมประพฤติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมประพฤติ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคุมประพฤติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ
และผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง รัฐมนตรี แต่ งตั้ งจากผู้เ ชี่ย วชาญหรื อ ผู้ มีป ระสบการณ์ ในการทํ างานด้า นกฎหมาย
ด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา หรือการบริหารงานยุติธรรม ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านจิตวิทยา ด้านจิตเวชศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานคุมประพฤติ จํานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมคุมประพฤติจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่ เป็น ผู้ ดํารงตํ าแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เว้นแต่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานคุมประพฤติ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ด้านการคุมประพฤติ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคุมประพฤติตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้ คํ า ปรึ ก ษา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะแก่ ก รมคุ ม ประพฤติ รวมทั้ ง ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานคุมประพฤติ
(๔) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานต่าง ๆ ของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมาใช้ บั ง คั บ กั บ การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการอาจแต่ง ตั้ ง คณะอนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพื่ อ พิจ ารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
อํานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรา ๑๔ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และจัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง และวิธีการคุมความประพฤติ
(๒) สอดส่อง ติดตาม สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ ตักเตือน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
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(๓) ให้การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กําหนดรายละเอียดในการปฏิบั ติตามเงื่อนไขตามที่ไ ด้ตกลงกั บผู้ถูกคุ มความประพฤติ
เพื่อประโยชน์ในการคุมความประพฤติ
(๕) ส่งตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๔๑
ให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือส่งตัวไปบําบัดรักษาการติดยาเสพติด ความบกพร่อง
ทางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
(๖) จัดการหรือดําเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น
ถ่ า ยภาพ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ตรวจร่ า งกาย เก็ บ ตั ว อย่ า งปั ส สาวะ เส้ น ผม หรื อ ขน เพื่ อ ประโยชน์
ในการพิสูจน์บุคคลและเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู รวมทั้งสั่งหรือจัดให้ผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่า
บุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ทั้งนี้
การตรวจหรือทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(๗) ใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดในการติ ด ตามตั ว ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
ตามเงื่ อ นไขที่ ศ าลหรื อ เจ้ าพนั ก งานผู้ มี อํ านาจสั่ ง ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๘) เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๔๑ เข้ารับการอบรมความรู้
และทักษะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา โดยอาจเชิญบุคคล
ในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้
(๙) จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
(๑๐) ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก สื บ เสาะและพิ นิ จ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์
ตามมาตรา ๔๑ เป็นเด็กหรือเยาวชน ให้มีการให้คําแนะนําแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการใด ๆ ที่จําเป็น
และเหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าว
พักอาศัยอยู่ด้วย
(๑๑) มอบหมายและกํากับดูแลให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
(๑๒) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์ของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
(๑๓) รายงานให้ผู้มีอํานาจเกี่ยวกับการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจําคุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหารซึ่งมีคําสั่งทราบ เมื่อนักโทษเด็ดขาดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพื่อให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวดําเนินการต่อไป
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(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีมอบหมาย หรือตามคําสั่งศาล
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ ที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
หรือผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือทํางานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย และสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้น
เกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก
(๒) เรียกบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒)
มาพบและให้ถ้อยคํา
(๓) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณี
ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) ได้
มาตรา ๑๖ ให้ ก รมคุ ม ประพฤติ จํ า แนกผู้ ถู ก สื บ เสาะและพิ นิ จ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
และบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย โดยให้คํานึงถึงความเสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ํา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจําแนกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๗ ให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามที่อธิบดี
มอบหมาย
ให้อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ส่ ว นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัคร
คุมประพฤติแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐ ให้กรมคุมประพฤติจัดให้พนักงานคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ ให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา ๒๐ เป็นตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับ
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ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ตามมาตรา ๔๑ หรือผู้เกี่ยวข้อง ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือภาษาถิ่นได้
และไม่มีล่าม ให้จัดหาล่ามให้
ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย หาย ผู้ ถู ก สื บ เสาะและพิ นิ จ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ผู้ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์
ตามมาตรา ๔๑ หรือผู้เกี่ยวข้อง ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่าม ให้จัดหา
ล่ามภาษามือหรือล่ามที่สามารถสื่อความหมายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
ให้กรมคุมประพฤติจัดหาล่ามตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้โดยมิชักช้า
ให้ล่ามได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
การสืบเสาะและพินจิ การคุมความประพฤติ และการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ มีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ส่งคําสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติภายในสามวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง
เมื่อจะมีการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจําคุกให้นักโทษเด็ดขาด ให้กรมราชทัณฑ์หรือ
เรือนจําทหารส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงานคุมประพฤติโดยเร็ว
มาตรา ๒๔ เว้นแต่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อได้รับคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ แล้วทํารายงานและความเห็น
ให้ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่ง
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจร้องขอต่อศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ เพื่อสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อได้รับหนังสือตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ
แล้วทํารายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือ
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน โดยแจ้งให้กรมราชทัณ ฑ์
หรือเรือนจําทหารทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ มีคําสั่งให้ดําเนินการคุมความประพฤติ
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นส่งคําสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงานคุมประพฤติโดยเร็ว
ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
พร้อมกับสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ทราบด้วย
ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามวรรคสองเป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๒๖ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายเพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคม
โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย
ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ร้องขอ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กําหนดโดยศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับแผนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยคําสั่งศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และแก้ไขฟื้นฟูเท่าที่จะสามารถ
กระทําได้ก่อน หากไม่อาจดําเนินการเพื่อการคุมความประพฤติต่อไปได้ หรือควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้รีบทํารายงานและความเห็นต่อศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจโดยเร็ว
มาตรา ๒๘ ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้ถูกคุมความประพฤติพึงได้รับการให้ความช่วยเหลือ
แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรม
การบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การศึกษา การฝึกอาชีพ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเคราะห์อื่น ๆ ตามความจําเป็น
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ มีคําสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
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เว้นแต่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณา
จากฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระทําความผิด และเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่กําหนด
โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ความรู้
และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงความเหมาะสม ความสะดวก และระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติกับสถานที่ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้
งานที่ จั ด ให้ ทํ า จะต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ทางศาสนา
ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๔
อํานาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
มาตรา ๓๐ ศาลมีอํานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ
อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม
สภาพความผิด การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรานี และเรื่องอื่นใด
ที่เกี่ยวกับจําเลย แล้วทํารายงานและความเห็นให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษได้
เมื่อศาลได้รับรายงานและความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกพนักงาน
คุมประพฤติหรือจําเลยมาสอบถาม หรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได้
มาตรา ๓๑ ศาลอาจรับฟังรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา ๓๐
โดยไม่ต้องมีพยานหลักฐานประกอบ แต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านั้นเป็นผลร้ายแก่จําเลย
ให้ ศ าลแจ้ ง ข้ อ ความที่ เป็ น ผลร้ า ยนั้ น ให้ จํ า เลยทราบ เมื่ อ จํ า เลยคั ด ค้ า น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี สิ ท ธิ
นําพยานหลักฐานเข้าสืบประกอบรายงานและความเห็นก่อน และจําเลยมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐาน
มาสืบหักล้างได้
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
ตามที่ศาลกําหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป
และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการตามมาตรา ๒๗ พร้อมทั้งได้ทํารายงานและความเห็นต่อศาลแล้ว
หากรายงานและความเห็นนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ศาลเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมา
เพื่อแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้ทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิที่จะคัดค้าน
และนําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติขัดขืนไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัด จงใจไม่รับหมายเรียก
ได้หลบหนีไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี ศาลมีอํานาจออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติ
เพื่อดําเนินการต่อไป
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีคําขอตามมาตรา ๕๖ หรือคําแถลงตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ศาลอาจเรียกพนักงานคุมประพฤติมาสอบถามหรือให้การเพื่อประกอบการพิจารณาตามคําขอ
หรือคําแถลงนั้นได้
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุม
ความประพฤติตามที่ศาลกําหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไป และศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ศาล
แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติมากขึ้น ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๕ วิ ธี พิ จ ารณาข้ อ ใดซึ่ ง ความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดยเฉพาะ
ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการคุมประพฤติ ให้สํานักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ดําเนินการ
เพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการดําเนินการที่ให้ความสําคัญกับ
การบรรเทาผลร้าย หรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด โดยการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
แก่ผู้เสียหายและชุมชน การสร้างความสํานึกและความรับผิดชอบในการกระทําของตน และการให้ผู้เสียหาย
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
ได้ร่วมกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการคุมประพฤติ เมื่อผู้เสียหายกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ หรือผู้ถูกคุม
ความประพฤติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายหนึ่ง
ยินยอม ให้ผู้ประสานงานตามมาตรา ๓๘ พิจารณาจัดให้มีการดําเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด
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มาตรา ๓๘ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอื่นใด
เป็นผู้ประสานงานเพื่อทําหน้าที่จัดให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ให้ ผู้ ป ระสานงานเป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กํ า หนดตั ว บุ ค คลที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ดําเนินการประชุม และดําเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ให้ผู้ประสานงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงจากการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ให้พนักงานคุมประพฤติเสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจทราบ หากศาลหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอํานาจเห็นสมควร อาจพิจารณากําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติก็ได้
หมวด ๖
การสงเคราะห์
มาตรา ๔๐ การให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ติดตาม ดูแล แนะนํา แก้ไขฟื้นฟู หรือการดําเนินการใด ๆ แก่บุคคลตามมาตรา ๔๑ เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความจําเป็น
และความต้องการของบุคคลนั้น โดยให้หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านแรงงาน
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสงเคราะห์
การให้การสงเคราะห์แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ในด้านสิ่งจําเป็นในการดํารงชีพ ด้านการบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต
ด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรม ด้านทักษะชีวิต ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะทํางาน ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าว
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน
ให้รัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับบุคคลตามมาตรา ๔๑
เข้าทํางานในสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา ตลอดจนป้องกันอาชญากรรม
การบริหารจัดการ การกําหนดมาตรฐานการสงเคราะห์ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์
รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๔๑ ให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ
(๓) ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๔) ผู้อยู่ระหว่างการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
(๕) ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ
(๖) เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคําพิพากษาแล้ว
(๗) ผู้พ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับหรือผู้พ้นจากการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
แทนค่าปรับ
(๘) บุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ ในการให้การสงเคราะห์ต ามหมวดนี้ พนักงานคุมประพฤติ อาจมอบหมาย
อาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาจทําความตกลงเพื่อมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น ที่ให้ความร่วมมือก็ได้
ในกรณีบุคคลตามหมวดนี้เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยมิชักช้า
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานที่
เพื่ อ ให้ ก ารสงเคราะห์ บุ ค คลตามมาตรา ๔๑ และให้ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๗
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน
มาตรา ๔๔ ให้กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ดําเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานสร้างเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และจัดทําฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผู้กระทําผิดเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา
มาตรา ๔๕ ให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการให้การสงเคราะห์
รวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ภายใต้การกํากับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
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หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีตําแหน่งหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และได้ล่วงรู้
หรื อ ได้ ม าซึ่ ง ความลั บ ของผู้ อื่ น เพราะการปฏิ บั ติ ก ารตามตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ นํ า ความลั บ นั้ น ไปเปิ ด เผย
นอกอํานาจหน้าที่ของตน โดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๘ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ดํ า เนิ น การ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่งานด้านการคุมประพฤติมีความสําคัญ
ในกระบวนการยุติธรรม อันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อยขึ้นในสังคม ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านนี้
มีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการคุมประพฤติ ทั้งในชั้นก่อนการพิจารณาคดี ชั้นการพิจารณาคดี
และชั้นหลังการพิพากษาคดีของศาล โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจําคุก รวมถึงการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การจัดให้มีการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การให้การสงเคราะห์ การให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของกรมคุมประพฤติ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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