ขอบังคับของประธานศาลฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน
และจัดทํารายงานเสนอตอศาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานศาลฎีกาออก
ขอบังคับ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและจัดทํารายงาน
เสนอตอศาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและจัดทํารายงานเสนอตอศาล พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ๓ ใหสํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดแบบพิมพที่จําเปนในการดําเนินการ
ตามขอบังคับนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจปรับปรุงแบบพิมพตามขอบังคับนี้ใหเหมาะสมในกาลภายหนาดวย
ขอ ๔ เมื่อศาลกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา
๑๓๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหศ าลพิจารณากําหนดใหพนัก งานคุม ประพฤติ นักสังคมสงเคราะห หรือ ผูคุมครอง
สวั ส ดิ ภ าพเด็ ก ตามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองเด็ ก เป น ผู มี ห น า ที่ ส อดส อ ง ตามที่ เ ห็ น สมควร
โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ของบุคคลดังกลาว
ขอ ๕ ใหศาลทําคําสั่งเปนหนังสือแกผูมีหนาที่สอดสอง ตามแบบพิมพ สร. ๑ และแจงให
เด็กหรือเยาวชนที่ถูกวางเงื่อนไขหรือคุมความประพฤตินั้น ไปรายงานตัวตอผูมีหนาที่สอดสองภายใน ๗ วัน
ตามแบบพิมพ สร. ๒ โดยใหบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย บุคคลหรือองคการ
ที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนําเด็กหรือเยาวชนนั้นไปรายงานตัว
ใหเจาพนักงานศาลที่ไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกขอมูลสอดสองเด็กหรือเยาวชนเบื้องตน
ตามแบบพิมพ สร. ๓ สงไปใหผูมีหนาที่สอดสองพรอมกับแบบพิมพ สร. ๑

๑

ขอ ๖

เมื่อผูมีหนาที่สอดสองไดรับคําสั่งจากศาล ใหดําเนินการสอดสองตามวิธีการ

ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาขอมูลเบื้องตน ตามแบบพิมพ สร.๓
(๒) เยี่ ย มเยี ย น ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และตั ก เตื อ นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความประพฤติ
การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กหรือเยาวชน
(๓) เยี่ย มเยีย น ใหคํา ปรึก ษา และแนะนํา แกบิด า มารดา ผูป กครอง บุค คลหรือ
องคก ารซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย บุคคลหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น เกี่ยวกับเรื่อง
การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเพื่อใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด
(๔) สอดสองใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับการสอดสองตามที่ศาลกําหนด
(๖) จัดทํารายงานการสอดสองเด็กหรือ เยาวชน ตามแบบพิมพ สร.๔ เสนอตอศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ขอ ๗ ผูมหี นาที่สอดสองตองไมเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล และภาพของเด็กหรือเยาวชน
หรือขอมูลใดๆ ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ สิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ของเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย บุคคล
หรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น
ขอ ๘ เมื่อศาลไดรับรายงานการสอดสองตามขอ ๖ (๖) ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติครบถวน ใหศาลสั่งยุติการคุมความประพฤติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นายดิเรก อิงคนินนั ท
ประธานศาลฎีกา

๒

(สร. ๑)
ที่ ศย ............. / ..........

ศาลเยาวชนเละครอบครัว ................
..........................................................
.........................................................
วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ....

เรื่อง แจงคําสั่งศาล
เรียน .............................................................
ดว ยในคดี ห มายเลขดํา ที่ ................../ ........ หมายเลขแดงที่ ................/ .......
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ........... ระหวาง ................................ โจทก ................................. จําเลย
ศาลไดมีคําสั่งแตงตั้งทานเปนผูทําหนาที่สอดสอง จําเลย ... ในคดีดังกลาว ................................................
โดยใหถือปฏิบัติตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอดสองและจัดทํา
รายงานเสนอตอศาล
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยใหติดตอประสานงานศาลเยาวชนและครอบครัว ...............
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(...............................................)
ตําแหนง ..........

ศาลเยาวชนและครอบครัว ..............
โทร ............................................
โทรสาร ....................................
E-Mail ...............................................

๓

(สร. ๒)
ศาลเยาวชนและครอบครัว ........
หนังสือใหไปรายงานตัวตอผูส อดสอง
วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ....
ด ว ยในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ............../ ........ หมายเลขแดงที่ ............/ .......
ของศาลเยาวชนและครอบครัว .................................... ระหวาง ................................... โจทก
..................................... จําเลย ศาลไดมีคําสั่งแตงตั้ง ............................................. เปนผูทําหนาที่
สอดสองจําเลย .... ในคดีดังกลาว
ทั้งนี้ ให ............................................. (บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู
ดวย บุคคลหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชน) นําเด็กหรือเยาวชนนั้น ไปรายงานตัวตอผูสอดสอง
ณ สถานที่ ........................ ภายใน .......... วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง

(...............................................)
ผูพิพากษา

ศาลเยาวชนและครอบครัว ..............
โทร ............................................
โทรสาร ....................................
E-Mail ...............................................

๔

(สร. ๓)
แบบบันทึกขอมูลสอดสองเด็กหรือเยาวชนเบื้องตน

หมายเลขคดีดาํ ................./...........
หมายเลขคดีแดง ................./...........

ศาลเยาวชนและครอบครัว ………………….....
ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ........................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. ขอมูลสวนบุคคล
ที่อยูปจจุบันเลขที่ ........................... ซอย ................................... ถนน .......................................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ..........................................................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ....................... สถานที่ใกลเคียง ....................................
โทรศัพทที่บา น …………….…….…… มือถือเด็ก/เยาวชน ….…………………… มือถือผูปกครอง ………….…………
๑.๑ การศึกษา .......................................................... ชือ่ สถานศึกษา ........................................................
๑.๒ อาชีพ ....................................................................................................................................................
๑.๓ สถานภาพปจจุบัน
โสด
สมรส
เลิกราง
๑.๔ บุคคลทีอ่ าศัยอยูด วย .............................................................................................................................
๑.๕ บุคคลทีอ่ ยูในความดูแล ........................................................................................................................
๒. ขอหาและการกระทําความผิด
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓. นิสัย/ความประพฤติ
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๔. เงื่อนไขที่ศาลกําหนดใหสอดสอง
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๕. อื่นๆ
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(สร. ๔)
๕

รายงานการสอดสองเด็กหรือเยาวชน
ครั้งที่ .................

หมายเลขคดีดาํ ................./...........
หมายเลขคดีแดง ................./...........

ศาลเยาวชนและครอบครัว ………………….....
๑. ชื่อ .................................................................... นามสกุล .....................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. ผลการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ...................................................................................................
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขครบถวน
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓. ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๔. ความเห็น และขอเสนอแนะของผูสอดสอง
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................. ผูสอดสอง
(..................................................)
วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ....
๖

