สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัตคิ ุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
พระราชบัญ ญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวัน ที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(มี ผ ลใช บั ง คั บ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐) พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ วิธี ก ารดํ า เนิ น การ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ง านด า นการคุ ม ประพฤติ
มีความสําคั ญ ในกระบวนการยุติธรรม อัน จะทํ าให เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ดความเรียบรอยขึ้ นในสังคม
ซึ่งในการปฏิ บัติงานด านนี้ มี กรมคุม ประพฤติ เป นหน วยงานหลักเกี่ ยวกั บ การคุม ประพฤติ ทั้ งในชั้น กอน
การพิจารณาคดี ชั้น การพิจารณาคดี และชั้น หลังการพิพ ากษาคดีของศาล โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ ม
ประพฤติผูกระทํ าผิดที่ เป น เด็ก เยาวชน ผูใหญ ผู ได รับ การพั ก การลงโทษและการลดวัน ต องโทษจํ าคุ ก
รวมถึงการตรวจพิ สูจน และการฟ นฟู สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด การจัดใหมีการทํ างานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน การดําเนิ นการเพื่ อสรางความยุติ ธรรมเชิ งสมานฉั น ท การให การสงเคราะห การให
หนวยงานของรัฐและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ดังนั้น เพื่ อให การปฏิ บัติงานดานการคุ มประพฤติแ ละภารกิ จของกรมคุม ประพฤติมีป ระสิท ธิภาพยิ่ งขึ้ น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบั ญ ญั ติ คุม ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี จํานวน ๔๘ มาตรา แบงออกเปน ๘ หมวด
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญสรุปดังนี้
๑.

นิยามศัพท
“การคุม ประพฤติ” หมายความวา การสืบเสาะและพิ นิจ และการคุมความประพฤติผูถูก
คุมความประพฤติใหป ฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามคําสั่งหรือหนั งสื อแจงของศาล หรือเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจ รวมทั้งการใชมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
“การคุมความประพฤติ” หมายความวา การควบคุม และสอดสองผูถูกคุมความประพฤติ
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
การคุมประพฤติจึงเปนคํารวมที่หมายถึงภารกิจของกรมคุมประพฤติอันไดแก การสืบเสาะ
และพินิจและการคุมความประพฤติผถู ูกคุมความประพฤติใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตามกฎหมาย สวนการคุม
ความประพฤติหมายถึง การควบคุมและสอดสองผูถูกคุมความประพฤติใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
๑

ซึ่ง เป น ส วนหนึ่ ง ของการคุ ม ประพฤติ ดั งนั้ น การกล าวถึ งการคุ ม ประพฤติ หรื อการคุ ม ความประพฤติ
ในพระราชบัญญัตินี้จึงมีความหมายแตกตางกัน เชน ในหมวด ๓ และหมวด ๔ เปนตน
๒. อํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ
๒.๑ พระราชบัญ ญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๔ กํ าหนดอํานาจหน าที่ ของ
พนักงานคุ ม ประพฤติ ไววา มี อํานาจหน าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และกฎหมายอื่ น และโดยเฉพาะให มี
อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ (๑) ถึง (๑๔) ที่สําคัญ ไดแก
(๑) การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอม สภาพความผิด และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับผูถูกสืบเสาะ
และพินิจ รวมทั้งขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวของ และ
จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแกไขปรับปรุงตนเอง และวิธีการคุมความประพฤติ
(มาตรา ๑๔ (๑))
(๒) สอดสอง ติดตาม สอบถาม แนะนํา ช วยเหลือ ตักเตือน หรือดําเนิ นการใดๆ
เพื่อให ผู ถูกคุม ความประพฤติ ป ฏิ บั ติตามเงื่อนไขและสามารถแก ไขปรั บ ปรุงตนเองได เพื่อ ประโยชน ใน
การปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (มาตรา ๑๔ (๒))
(๓) สงตัวผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤติ หรือผูไดรับการสงเคราะห
ตามมาตรา ๔๑ ใหแพทยตรวจสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ หรือสงตัวไปบําบัดรักษาการติดยาเสพติด
ความบกพรองทางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่นตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๔ (๕))
(๔) จั ด ให ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ สาธารณประโยชน
(มาตรา ๑๔ (๙)) เปนตน
สําหรับอํานาจในการสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๑๔ (๑) นั้น ขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย
ที่พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่สืบเสาะและพินิจ ตลอดจนจัดทํารายงานและใหความเห็นเสนอศาล
เปนไปตามขอเท็จจริงที่ศาลอาจพิจารณารอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ วรรคแรก ซึ่งไดรับการแก ไขเพิ่ มเติ มใหรวม “การรูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลราย
ที่เกิดขึ้น” เขาไปดวย นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติยังอาจสืบเสาะและพิ นิจเกี่ยวกับ “ความเสียหาย
และความเห็ น ของผูเสียหายหรือบุ คคลที่ เกี่ ยวข อง” และยังมี อํานาจหน าที่ ในการทํ าความเห็ น เกี่ยวกั บ
“ความสามารถในการแก ไขปรับ ปรุงตนเอง และวิธีการคุ มความประพฤติ” ซึ่งรายงานของพนั กงานคุม
ประพฤติในป จจุ บั นนี้ คอนข างครอบคลุมรายละเอี ยดดังกล าวอยูแ ล ว กฎหมายจึ งเพี ย งแตเพิ่ ม เติม ให มี
ความชัดเจนขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับทางปฏิบัติ (มาตรา ๑๔ (๑) และ ๓๐ วรรคหนึ่ง)
๒.๒ ในการรวบรวมข อมูลเกี่ ยวกับ ผู ถู กสื บเสาะและพิ นิจ หรือผู ถูกคุ มความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติอาจถายภาพ พิมพลายนิ้วมือ ตรวจรางกาย เก็บตัวอยางปสสาวะ เสนผม หรือขน หรือ
ดําเนินการในการเก็บขอมูลเพื่อการพิสูจนบุคคลและเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟู และใน
คดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อวาผูถูกสืบเสาะและพินิจ หรือ ผูถูกคุมความประพฤติ
๒

เกี่ยวของกับยาเสพติด พนักงานคุมประพฤติมี อํานาจหนาที่สั่งหรือจั ดใหบุคคลดังกลาวรับการตรวจหรือ
ทดสอบวามียาเสพติดในรางกายหรือไม (มาตรา ๑๔ (๖))
๒.๓ นอกจากอํานาจหน าที่ตามมาตรา ๑๔ ในหมวดที่ ๕ วาด วยการดําเนิ นการเพื่อ
สรางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท ในมาตรา ๓๖ ถึง ๓๙ กําหนดใหพนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ดําเนินการ
และประสานงานเพื่อสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเมื่อมีการรองขอจากผูเสียหาย ผูถูกสืบเสาะและพินิจ
หรือผูถูกคุมความประพฤติ ฝายใดฝายหนึ่งโดยอีกฝายยินยอม ซึ่งการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนี้
เนนใหความสําคัญกับการบรรเทาผลราย หรือการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด โดยการ
ชดใชเยียวยาแกผูเสียหายและชุมชน การสรางความสํานึกและความรับผิดชอบในการกระทําของตน และให
บุคคลที่เกี่ยวของหรือไดรบั ผลกระทบจากอาชญากรรมมารวมกันหาวิธีการแกไขปญหา และหากมีขอตกลง
อันเกิดจากการดําเนิ น การข างตน ให พ นั กงานคุ ม ประพฤติ เสนอข อตกลงดั งกล าวให ศาล โดยหากศาล
เห็นสมควรอาจกําหนดให ขอตกลงดังกลาวเปน สวนหนึ่งของเงื่อนไขการคุม ความประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคสอง (๗) ได
๒.๔ ใหพ นั กงานคุม ประพฤติสนั บสนุ น สงเสริม ให ผูถูกสืบ เสาะและพิ นิ จ ผู ถูกคุ ม ความ
ประพฤติ ผูอ ยูระหวางการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนค าปรับ และบุคคลอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด ไดรับการสงเคราะหในดานสิ่งจําเปนในการดํารงชีพ ดานการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวย
ทางกายและจิต ดานการใหความรูและการฝกอบรม ดานทักษะชีวิต และใหความชวยเหลือในดานอื่น ๆ
ที่จํ าเป นต อ การดํ า รงชี วิต โดยพนั กงานคุ ม ประพฤติ มี อํ านาจหน า ที่ ในการส งตั วผู ถูก สืบ เสาะและพิ นิ จ
ผูถูกคุมความประพฤติ หรือผูไดรับการสงเคราะหไปใหแพทยตรวจสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ หรือสง
ตัวไปบํ าบั ดรัก ษาการติ ดยาเสพติ ด ความบกพร องทางกายหรื อจิ ตใจ หรือความเจ็ บ ป วยอยา งอื่ น ตาม
ที่เห็นสมควร และยังมีอํานาจหนาที่ในการเรียกผูถูกคุมความประพฤติหรือผูไดรับการสงเคราะหเขารับการ
อบรมความรู และทักษะตางๆ เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูและปองกันการกระทําความผิดซ้ํา นอกจากนี้
กรมคุมประพฤติมีหนาที่ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ และเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามา
มี ส ว นร ว มในการสร า งเครื อ ข า ยและให ค วามช ว ยเหลื อ ในภารกิ จ ของกรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง รวมถึ ง
การสงเคราะหและใหความชวยเหลือขางตน
บทบาทหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติขางตนสอดคลองกับเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
ที่ศาลอาจกําหนดไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคสอง ซึ่งภารกิจกับอํานาจหนาที่ในการ
สงเคราะหและใหความชวยเหลือที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยอมจะชวยเสริมความเชื่อมั่นวา พนักงานคุมประพฤติ
สามารถกํ ากั บดู แลการคุ ม ประพฤติ หรือการทํ างานบริการสั งคมหรือสาธารณประโยชน แทนคาปรับ ให
เปนไปไดโดยราบรื่น และบรรลุวตั ถุประสงคใหผูกระทําผิดสามารถกลับเขาสูสังคมไดโดยไมกระทําความผิด
ซ้ํา การสงเคราะห และให ความชวยเหลือตางๆ ดังกลาวจึงเป นการสนับสนุน มาตรการคุม ประพฤติหรือ
การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนคาปรับ โดยเฉพาะกับจําเลยที่แตเดิมมีอุปสรรคหรือ
ความเสี่ยงที่ อาจทําใหมาตรการดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ เชน จําเลยที่ไรบาน ไรอาชีพ เปนตน ดังนั้น
หากจําเลยเขาขายที่จะรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ หรือทํ างาน
๓

บริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนคาปรับ แตมีอุปสรรคหรือขอขัดของใหกังวลวาจําเลยจะทําตาม
เงื่อนไขหรือขอกําหนดของศาลไดหรือไม บทบาทในการสงเคราะหและใหความชวยเหลือของพนักงานคุม
ประพฤติตามกฎหมายนี้จะชวยคลายความกังวลในประเด็ นดังกล าวได และเอื้อตอคําสั่งกําหนดเงื่อนไข
คุมความประพฤติ หรือคําสั่งทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนของศาล (มาตรา ๑๔ (๓) (๕) (๘),
มาตรา ๒๘, ๔๐ ถึง ๔๕)
๒.๕ พนั กงานคุ ม ประพฤติ มีอํา นาจหน า ที่ ใชอุ ป กรณ อิเล็ กทรอนิ กส ห รื ออุ ป กรณ อื่น ใด
ในการติดตามตัวผูถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ ง ซึ่งเป น ไปตามอํานาจของศาลที่ จะกําหนด
เงื่อนไขคุม ความประพฤติ วาหามออกนอกสถานที่อ ยูอาศัย หรือห า มเขาในสถานที่ ใดในระหวางเวลาที่
ศาลกําหนด โดยจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทาง
ดวยก็ได ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคสอง (๖) (มาตรา ๑๔ (๗))
อุ ป กรณ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี อํ านาจหน า ที่ ใช หมายถึ ง เฉพาะกั บ
ผูถูกคุม ความประพฤติที่ศาลหรือเจาพนั กงานผูมีอํานาจสั่งเทานั้น ซึ่งขณะนี้ มีเพี ยงศาลที่มีอํานาจสั่ งคุม
ความประพฤติ โดยผูถูกคุมความประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้หมายถึง ผูตองหา จําเลย นักโทษเด็ดขาด
หรือบุ คคลอื่ น ที่ ศาลหรือเจาพนั กงานผูมีอํ านาจ กําหนดให ปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ กฎหมายบั ญ ญั ติภ ายใต
การคุมความประพฤติของพนักงานคุมความประพฤติ ดังนั้น จึงไมรวมถึงกรณีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กับ ผู ต องหาหรือ จํ าเลยที่ ไดรั บ อนุ ญ าตให ปล อยชั่ วคราวตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม
๓. การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
๓.๑ เมื่อศาลมีคําสั่งใหพ นักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ หรือมีคําสั่งให
คุ ม ความประพฤติ ให ผู มี ห น า ที่ รับ ผิ ด ชอบของศาลส ง คํ า สั่ ง และเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งไปยั ง สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติโดยในกรณีแรกมีกําหนด ๓ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง สวนกรณีหลังใหดําเนินการโดยเร็ว (มาตรา
๒๓ วรรคหนึ่ง, ๒๕ วรรคหนึ่ง)
๓.๒ ใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ แลวทํารายงานและความเห็นใหแลวเสร็จ
เพื่อสงศาลภายใน ๑๕ วันนับ แตวันที่สํ านักงานคุมประพฤติไดรับคําสั่ง เวนแตศาลจะสั่งไวเปน อยางอื่น
หรือถามีเหตุจําเปนไมอาจทําไดทัน อาจรองขอตอศาลเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๓๐ วัน (มาตรา
๒๔ วรรคหนึ่ง)
๓.๓ เมื่อศาลรับรายงานสืบเสาะและพินิจแลว หากเห็นสมควร ศาลมีอํานาจเรียกพนักงาน
คุมประพฤติหรือจําเลยมาสอบถาม หรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได นอกจากนี้
ศาลอาจรับฟงรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติโดยไมตองมีพยานหลักฐานประกอบ แตหาก
ศาลจะใชรายงานและความเห็นนั้นใหเป นผลรายแกจําเลย ใหศาลแจงขอความที่เปนผลรายนั้นใหจําเลย
ทราบ หากจํ าเลยคั ดค าน พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี สิ ท ธินํ าพยานหลั ก ฐานเข าสื บ ประกอบรายงานและ
ความเห็นกอน และจําเลยก็มีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบหักลางได (มาตรา ๓๐, ๓๑)
๔

๓.๔ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหคุมความประพฤติจําเลย หากผูถูกคุมความประพฤติไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของศาล หรื อพฤติ การณ เกี่ ย วกั บ การคุ มประพฤติ เปลี่ ย นแปลงไป มาตรา ๒๗ กํ าหนดให
พนักงานคุ ม ประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ ดังกล าวและแกไขฟ นฟู เท าที่ จะกระทํ าไดกอ น หากไมอาจ
ดําเนินการเพื่อคุมความประพฤติตอไปได หรือควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ใหรีบ
ทํารายงานและความเห็นตอศาลโดยเร็ว ทั้งนี้เพราะมิใชการผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติจะเปนไปโดยจงใจ
หรือเปนความบกพรองรายแรงจนไมอาจแกไขไดเสียทั้ งหมด หากยังคงพอแกไขได พนักงานคุมประพฤติ
ตองพยายามแกไขฟ นฟูเทาที่จะทําไดเสี ยกอนโดยไมจําตองรายงานศาลทุกเรื่อง และคงเหลือเพียงกรณี
ที่ไมอาจแกไขฟน ฟู ให เป น ไปตามเงื่อนไขเดิมไดอีกเทานั้น ที่ จะตองรายงานศาลต อไป ซึ่งแตกตางไปจาก
พระราชบั ญ ญั ติ วิธีดํ าเนิ น การคุม ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕
ที่กําหนดไววาถาผูถูกคุมความประพฤติไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามที่ศาลกําหนด หรือ
พฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป ใหพนักงานคุม
ประพฤติทํารายงานเสนอใหศาลทราบโดยไมชักชา
๓.๕ เมื่อพนักงานคุมประพฤติทํารายงานและความเห็นเสนอศาลวาผูถูกคุมความประพฤติ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล หรือพฤติการณเกี่ยวกับการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไป อันเป นผลรายตอ
ผูถูกคุม ความประพฤติ ให ศาลเรียกผู ถูกคุม ความประพฤติม าเพื่ อแจงข อความที่เป นผลรายนั้ น ให ท ราบ
ผูถูกคุมความประพฤติมีสิทธิคัดคานและนําพยานหลักฐานมาสืบหักลางได แตหากศาลเห็นพองตามรายงาน
และมีคําสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหศาลแจงพนักงานคุมประพฤติ
ทราบ หากคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม ของศาลเป นผลรายแกผูถูกคุ มความประพฤติมากขึ้น ผูถูกคุมความ
ประพฤติมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นได คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง,
๓๔)
๓.๖ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา ศาลมีอํานาจสั่งให
พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอม สภาพความผิด การรูสึกความผิดและพยายามบรรเทา
ผลรายที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรานี และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับจําเลย แลวทํารายงานและความเห็นใหศาล
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษได
ตามมาตรา ๓๐ จึ ง มี ค วามหมายว า ศาลสามารถสั่ ง สื บ เสาะและพิ นิ จ ได ในทุ ก กรณี
โดยไมจําเปนตองเปนคดีที่ไมปรากฏวาจําเลยไดรับโทษจําคุกมากอนหรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน
แต เป น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษดั ง เช น กฎหมายเดิ ม
(พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑) และ
แมเปนคดีที่จําเลยใหการปฏิเสธและตองสืบพยาน ศาลก็สามารถสั่งสืบเสาะและพินิจไดเพื่อใหไดขอเท็จจริง
เกี่ ยวกั บ ตั วจําเลยมากขึ้ น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่ อประกอบดุลพิ นิ จในการกําหนดโทษ อัน เป น ขอความ
ที่เพิ่มขึ้นใหม มาตรา ๓๐ นี้จึงใหอํานาจศาลในการสั่งสืบเสาะและพินิจที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม และควร
สงเสริมใหมีการใชมาตรานี้ใหมากขึ้นเพื่อประโยชนในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
๕

๓.๗ กรณีผูถูกคุมความประพฤติขัดขืน ไมมาศาลตามหมายเรียกหรือหมายนัด จงใจไมรับ
หมายเรียก หลบหนี ไปหรื อ มี เหตุ อัน ควรสงสั ยว าจะหลบหนี ศาลมี อํ านาจออกหมายจั บ ผูถู กคุ ม ความ
ประพฤติเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)

๖

