Mobile Application กรมคุมประพฤติ
1. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
1.1 เปิด Application

Play Store ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (สาหรับระบบปฏิบัติการ Android)

1.2 พิมพ์ “กรมคุมประพฤติ” ในช่อง Google Play เพื่อค้นหา Application

เลือกรายการ
Application ที่
ต้องการติดตั้ง

1.3 เลือก Application ที่ต้องการติดตั้งและกด “ติดตัง้ ”
1.3.1 DOP Service

คลิก “ยอมรับ” เพิ่มติดตั้ง
เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะสร้าง
ของ Application ให้
จะสามารถใช้งานได้
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1.3.2 DOP App

คลิก “ยอมรับ” เพิ่มติดตั้ง
เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะสร้าง
ของ Application ให้
จะสามารถใช้งานได้

2. รายละเอียด Application: DOP Service
2.1 เปิดใช้งานโปรแกรม

DOP Service

เลือก DOP Service ที่บนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อเปิดโปรแกรม

2.2 หน้าต่างระบบและเมนูการใช้งาน
หน้าหลักโปรแกรม
แสดงขณะที่เปิดโปรแกรม
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เมนูหลักของระบบ
โปรแกรม DOP Service มีรายะเอียดของการใช้งาน 3 งาน คือ
1. “ค้นหาข้อมูล/เบอร์โทร กรมคุมประพฤติ”
สาหรับค้นหาเบอร์โทรสานักงาน/หน่วยงานของกรมคุมประพฤติ
และโทรออกได้ทันที
2. “การปฏิบัติตัวของผู้ถูกคุมประพฤติ”
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัวของผู้ถูกคุมประพฤติใน 3 กรณีคอื
- ผู้ถูกคุมประพฤติทเี่ ป็นผู้ใหญ่
- ผู้ถูกคุมประพฤติทเี่ ป็นเด็กและเยาวชน
- ผู้ถูกคุมประพฤติทไี่ ด้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
3. “ตรวจสอบกาหนดนัดรายงานตัวออนไลน์”
ใช้สาหรับให้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถตรวจสอบกาหนดการนัดและ
ชั่วโมงการทางานบริการสังคมออนไลน์ได้ โดยใช้รหัสทีไ่ ด้รับจาก
พนักงานคุมประพฤติ

2.3 วิธีการใช้งานเมนู
เมนูที่ 1 “ค้นหาข้อมูล/เบอร์โทร กรมคุมประพฤติ”
เมื่อเปิดรายการ “ค้นหาข้อมูล/เบอร์โทร กรมคุมประพฤติ” ระบบจะแสดงรายการชื่อหน่วยงาน/สานักงาน
และเบอร์โทรติดต่อ ทั้งหมดในระบบ
ส่วนที่ 1
สาหรับพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการค้นหา
โดยพิมพ์รายชื่อที่ช่องข้อความและกดปุ่ม “ค้นหา”

1

2

ส่วนที่ 2
ส่วนสาหรับแสดงผลรายการรายชื่อหน่วยงาน/สานักงาน
- ถ้าไม่มีการระบุเงื่อนไขในการค้นหาในส่วนที่ 1
ระบบจะแสดงรายการทั้งหมด
- ถ้ามีการระบุเงื่อนไขในการค้นหาในส่วนที่ 1
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะทีต่ รงตามเงื่อนไข
สามารถคลิกที่รายชื่อสานักงานเพือ่ ดูรายละเอียดเบอร์โทร
ของหน่วยงาน/สานักงานและโทรออกได้
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ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดเบอร์โทรของหน่วยงาน/สานักงาน

1

2

ส่วนที่ 1
แสดงรายละเอียดชื่อ , เบอร์โทร และที่อยู่
ของหน่วยงาน/สานักงาน
ส่วนที่ 2
แสดงเบอร์โทรศัพท์ สามารถกด
ที่รูป

เพื่อโทรออกไปยังเบอร์โทรนัน้ จากมือถือได้

เมนูที่ 2 “การปฏิบัติตัวของผู้ถูกคุมประพฤติ”
เมื่อเปิดรายการ “การปฏิบัติตัวของผู้ถูกคุมประพฤติ” ระบบจะแสดงรายการการปฏิบัติตัวของผู้ถูกคุม
ประพฤติ ดังนี้
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัวของผู้ถูกคุมประพฤติใน 3 กรณีคอื
- ผู้ถูกคุมประพฤติทเี่ ป็นผู้ใหญ่
- ผู้ถูกคุมประพฤติทเี่ ป็นเด็กและเยาวชน
- ผู้ถูกคุมประพฤติทไี่ ด้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการปฏิบตั ิตัวของแต่ละกรณีได้
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ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมีดังนี้

หมายเหตุ : สามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่ออ่านข้อมูลได้

เมนูที่ 3 “ตรวจสอบกาหนดนัดรายงานตัวออนไลน์”
เมื่อเปิดรายการ “ตรวจสอบกาหนดนัดรายงานตัวออนไลน์” ระบบจะแสดงหน้าต่างของระบบตรวจสอบ
กาหนดนัดรายงานตัวออนไลน์ ดังนี้
เข้าสู่ระบบโดยใช้
รหัสผ่านผู้ถูกคุมที่ได้รับ
จากพนักงานคุมประพฤติ
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3. รายละเอียด Application: DOP App
3.1 เปิดใช้งานโปรแกรม

DOP App

เลือก DOP App ที่บนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อเปิดโปรแกรม

3.2 หน้าต่างระบบและเมนูการใช้งาน
หน้าหลักโปรแกรมและเมนูการใช้งาน
1. “แนะนากรมคุมประพฤติ”
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของกรมคุมประพฤติ
2. “กฎหมาย/กฎ ระเบียบ”
แสดงข้อมูลกฎหมาย/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจกรมคุมประพฤติ
3. “แนะนาบริการ”
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัวของบุคคลที่มาติดต่อ
กับกรมคุมประพฤติ
4. “ช่องทางการติดต่อ”
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกรมคุมประพฤติ
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3.3 วิธีการใช้งานเมนู
เมนูที่ 1 “แนะนากรมคุมประพฤติ”
เมื่อเปิดรายการ “แนะนากรมคุมประพฤติ” ระบบจะแสดงรายการภารกิจต่างๆของกรมคุมประพฤติ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติใน 9 งาน คือ
- งานสืบเสาะและพินิจ
- งานควบคุมและสอดส่อง
- งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมชุมชน
- งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
- การทางานบริการสังคม
- งานสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
- งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
- งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการปฏิบตั ิตัวของแต่ละงานได้

ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดมีดังนี้
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หมายเหตุ : สามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่ออ่านข้อมูลได้

เมนูที่ 2 “กฎหมาย/กฎ ระเบียบ”
เมื่อเปิดรายการ “กฎหมาย/กฎ ระเบียบ” ระบบจะแสดงรายการกฎหมาย/กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด โดยระบบจะแสดงเอกสารเป็น
File PDF

ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดมีดังนี้

รายการกฎหมายในระบบมีดังนี้
- พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.คุมประพฤติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) Probation Act, B.E.
2559 (2016)
- พ.ร.บ.วิธดี าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา. พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ.วิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา. พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553
- พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารองค์การ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2547
- ข้อบังคับขอสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกาหนด
จานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทางานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติใน
การให้ทางานบริการสังคมหรือ สาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับ
และการเปลีย่ นสถานที่กักขัง พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2556
- ประมวลกฎหมายอาญา
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน
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เมนูที่ 3 “แนะนาผู้รับบริการ”
เมื่อเปิดรายการ “แนะนาผู้รับบริการ” ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของบุคคลที่มาติดต่อ
กับกรมคุมประพฤติ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัวของบุคคลที่มาติดต่อ
กับกรมคุมประพฤติ มีรายการดังนี้
- กรณีเป็น จาเลย พยานผู้เสียหาย ผู้ถูกคุมความประพฤติ
- สาหรับผูไ้ ด้รับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษจาคุก
- สาหรับงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
- สาหรับผูต้ ้องการทางานบริการสังคม แทนค่าปรับ
- ด้านบริการสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
- สาหรับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์/ฟื้นฟูฯ กรณีขอปล่อยตัวชั่วคราว ใน
ระหว่างการตรวจพิสูจน์
โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการปฏิบตั ิตัวของแต่ละกรณีได้

ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดมีดังนี้
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เมนูที่ 4 “ช่องทางการติดต่อ”
เมื่อเปิดรายการ “ช่องทางการติดต่อ” ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกรมคุมประพฤติ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกรมคุมประพฤติทั้งหมด
9 ช่องทางดังนี้
1. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
1.1 โทรศัพท์ 0 2141 4749
1.2 สายด่วนกรมคุมประพฤติ 1111 กด 78
1.3 มาติดต่อด้วยตนเอง
2. ทางไปรษณีย์
ตู้ ปณ.29 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กทม.10215
3. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th โดยมีช่องทาง
3.1 สายด่วนอธิบดี
3.2 ร้องเรียน
3.3 Webboard กรมคุมประพฤติ
4. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ (ส่วนกลาง/สนง.ส่วนภูมิภาค)
5. Facebook โดยพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ
6. E-Mail
6.1 prprobation@gmail.com
6.2 webmaster@probation.go.th
7. ส่วนราชการหน่วยงานในองค์กรอื่นๆ ได้แก่
7.1 ศูนย์ดารงธรรม
7.2 ศูนย์บริการประชาชน และ GCC1111
8. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
9. สื่อมวลชน
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