แนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตมิ าตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ให้อานาจศาลแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติ ซึ่งคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตัง้
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กากับ
ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับ และเงิน
รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่หลบหนี พ.ศ. 2561 กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุที่จะ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้
เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่หลบหนี ไว้ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. 2560 มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานและ
ข้อพิจารณาในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว และศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน
หรือมีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน

ศาลอาจแต่งตั้งผู้กากับดูแล (คนเดียวหรือหลายคน) ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยผู้ต้องหาหรือจาเลย
ที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๗

ศาลอาจไต่สวนเพื่อให้มีข้อมูลพอจะแต่งตั้ งบุ คคลใดที่มีคุณสมบัติที่ จะปฏิบัติห น้าที่ และไม่เข้าลัก ษณะ
ต้องห้ามก็ได้

ศาลสั่งให้ผู้กากับดูแลมีหน้าที่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ คือ (๑) สอดส่องดูแล
(๒) รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (๓) ให้คาปรึกษา
และให้ผู้กากับดูแลรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการที่ศาลกาหนด
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๑. ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (ต่อ)
เมื่อผู้กากับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากศาลยกเลิกคาสั่งอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล
ให้ศาลกาหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร ดังนี้
(๑) ผู้กากับดูแลที่มีหน้าที่รับรายงานตัว ให้กาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้กากับดูแลที่มีหน้าที่สอดส่องดูแล ไม่ว่าจะมีหน้าที่รับรายงานตัวด้วยหรือไม่ ให้กาหนดค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้กากับดูแลที่มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ให้กาหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ให้คาปรึกษาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
รวมแล้วไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ข้างต้นเกินกว่าหนึ่ งหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งก่อให้เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการอันมีค่าใช้จ่าย
ให้ ยื่ นค าร้ องขออนุ ญาตด าเนิ นการดั งกล่ าวต่ อศาลชั้ นต้ นที่ ออกหมายปล่ อยในโอกาสแรกที่ กระท าได้ หากศาลมี ค าสั่ งอนุ ญาต
ให้ ก าหนดค่ าใช้ จ่ ายที่ ผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวขอรั บได้ ตามที่ จ าเป็ นและสมควร โดยการขอรั บค่ าใช้ จ่ าย ให้ ยื่ นค าร้ อง
ต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่รับแจ้งจากศาล
กรณีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสาหรับการเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนด
มีสิทธิขอรับค่าพาหนะทันทีที่ต้องเดินทางไปศาลหรือไปสถานที่ที่ ศาลกาหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้ยื่นคาร้องต่อ
ศาลชั้ นต้ นที่ ออกหมายปล่อยหรื อศาลที่ เดินทางไปถึ ง แต่ ต้ องไม่เกิ น ๓๐ วั นนั บแต่ การปล่อยชั่ วคราวสิ้นสุด และให้ศาลกาหนด
ค่าพาหนะให้แก่ผู้นั้นได้ตามความจาเป็น ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ถูกปล่ อยชั่ วคราวมี ที่ พั กอาศั ยอยู่ในเขตอ านาจศาล หรื อในเขตจังหวั ดเดียวกั บสถานที่ ที่ ศาลกาหนด
ให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ให้กาหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวมี ที่ พั กอาศั ยนอกเขตอ านาจศาล หรื อคนละจั งหวั ดกั บสถานที่ ที่ ศาลก าหนด
ให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ให้กาหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาท
การกาหนดค่าพาหนะ หากศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง จะกาหนดค่าพาหนะสูงกว่าอัตราข้างต้นก็ได้

ข้อสังเกต ผู้บริหารศาลในแต่ละศาลควรประสานงานไปยังฝ่ายปกครองแล้วสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่สามารถมาทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่ อยชั่วคราวพร้อมทาความสมั ครใจ
เพื่อที่จะได้จัดหาบัญชีรายชื่อผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจาของศาลนั้น ๆ
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๒. ผู้แจ้งความนาจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับ
เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว
ให้ผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส่งตัว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้องแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้
- หลักฐานประกอบคาร้องขอรับเงินสินบนของผู้แจ้งความนาจับ ได้แก่ หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้จับ
และคารับรองจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้จับระดับหัวหน้าสถานีหรือเทียบเท่า
- หลักฐานประกอบคาร้องขอรับเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ผู้จับ ได้แก่ บันทึกการจับกุม และหนังสือรับรอง
จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีหรือเทียบเท่า (กรณีเจ้าหน้าที่ผู้จับไม่ใช่หัวหน้าชุด แต่หากเจ้าหน้าที่ผู้จับ
เป็นหัวหน้าชุดในการจับเอง ไม่ต้องมีหนังสือรับรองดังกล่าว)
เมื่ อศาลเห็นว่ าค าร้ องฟั งได้ ให้ สั่ งจ่ ายเงิ นสินบนหรื อเงิ นรางวั ลแก่ ผู้นั้ นตามที่ เห็ นสมควร โดยค านึ งถึ งความยากง่าย
ในการติดตามจับกุมเป็นสาคัญ ดังนี้
(๑) ให้กาหนดเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับในอัตราไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ให้กาหนดเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินประกันตัวตามที่ศาลกาหนด
หรือตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลมิได้กาหนดวงเงินประกันตัวไว้
และบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยมิได้กาหนดวงเงินประกันตัวสาหรับ
ข้อหาของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีไว้ ให้กาหนดเงินรางวัลไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ถ้ามีผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายราย ให้ศาลสั่งแบ่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเท่ากันทุกราย

การเบิ ก จ่ า ยค่า ตอบแทน ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า พาหนะ เงิ น สิ น บน และเงิ น รางวั ล ให้ เ บิ ก จ่ า ยจากเงิ น ค่าปรับ
ตามคาพิพากษาในคดีอาญา ก่อนนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยวิธีการเบิกจ่ายและรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ ก.บ.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือ สานั กงานศาลยุติธ รรม ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๐ (ป) ลงวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)
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ตัวอย่างการดาเนินงานของศาล*
๑. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอความร่วมมือ
๒. ศาลส่งหนังสือไปยังแต่ละอาเภอเพื่อขอให้ส่งรายชื่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอาเภอ
ภายในเขตท้องที่นั้น เพื่อจัดทาเป็นทะเบียนผู้กากับดูแล
๓. หากมี การฝากขั งหรื อขอปล่ อยชั่ วคราวถึ งแม้ ผู้ ขอปล่ อยชั่ วคราวจะไม่ ได้ ร้ องขอ ศาลจะพิ จารณา
เลือกคดีตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบ กบศ. และศาลอาจวางเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว เช่น ห้ามดื่มสุรา
โดยให้ผู้กากับดูแลมีหน้าที่สอดส่องด้วยก็ได้
๔. เจ้าหน้ าที่ศาลโทรศัพท์ไปหากานัน ผู้ใหญ่บ้านข้างต้นเพื่ออธิบายเนื้อหากฎหมายและสอบถามว่า
ประสงค์จะรับผู้ต้องหารายนี้ให้อยู่ในกากับดูแลหรือไม่ พร้อมทั้งสอบถามพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ในชุมชน
ถ้าไม่สมัครใจ เช่น เห็นว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์รุนแรง ก็จะสอบถามผู้ที่อาจได้รับแต่งตั้งรายอื่น
แจ้ งรายงานศาลทราบเพื่ อประกอบการพิ จารณา ทั้ งนี้ เจ้ าหน้ าที่ ศาลจะรายงานประวั ติ ผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลย
จากฐานข้อมูลคดีของศาลเพื่อเสนอศาลพิจารณาด้วย
ถ้าสมัครใจรับเป็นผู้กากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ศาลดาเนินการเพื่อให้ศาลมีคาสั่งตั้งเป็นผู้กากับดูแลต่อไป
และส่งคาสั่งให้ผู้กากับดูแลทราบ
กระบวนการดังกล่าวสามารถทาให้เสร็จได้ภายในวันเดียว
๕. ผู้กากับดูแลซึ่งศาลตั้งเป็นผู้รับรายงานตัว ให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ศาล
ทางไลน์ทุกครั้งที่ผู้ต้องหามารายงานตัว
๖. เมื่ อเสร็ จสิ้ นขั้ นตอนการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ให้ ผู้ ก ากั บดู แลยื่ นค าร้ องเพื่ อขอรั บค่ าตอบแทนต่ อศาล
โดยมีหลักฐานประกอบ คือ สาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ และแบบการรับรายงานตัว
๗. ผู้กากับดูแลที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ความร่วมมือกับศาลด้วยดีจะได้รับเกียรติบัตร

*ที่มา : ขั้นตอนการดาเนินงานของศาลจังหวัดบุรีรัมย์
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ข้อพิจารณาในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------1. การแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ในกรณีท่ีศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน
และกาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหาย
ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา ศาลอาจพิ จารณา
แต่งตั้งผูก้ ากับดูแลผู้ถกู ปล่อยชั่วคราว (บุคคลคนเดียวหรือหลายคน โดยคานึงถึงความจาเป็นและความเหมาะสม) ให้แก่
ผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลยที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ ปล่ อยชั่ วคราว (ตามแบบค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราว
ที่แนบท้าย)
ข้อพิจารณา
๑. กรณีที่จะไม่มีการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว คือ การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน
และมีหลักประกัน เพราะผู้ประกันที่เป็นเจ้าของหลักประกันมีความผูกพันทางทรัพย์สินที่ต้องติดตาม
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว มีหน้ าที่ต้องนาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมารายงานตัวต่อศาลเพื่อฟังคาสั่ง หากมีเหตุขัดข้อง
ที่ไม่สามารถมาตามนัดจะต้องติดต่อก่อนวันนัด เพื่อขอเลื่อนนัดพร้อมแจ้งเหตุขัดข้องอยู่แล้ว จึงไม่มีความจาเป็น
ที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอีก
๒. การแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลย
ที่ขอปล่อยชั่วคราวร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือศาลเห็นเองว่าเป็นกรณีพึงมี
ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ในกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
และศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่พึงมีผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เป็นดุลพินิจของศาลที่อาจจะไต่สวน
เพื่อให้มีข้อมูลพอจะแต่งตั้งบุคคลใดที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามก็ได้
๓. กรณี ที่ ศาลชั้ นอุทธรณ์ หรื อศาลฎี กามี คาสั่ งอนุญาตให้ ปล่ อยชั่ วคราวและมี ค าสั่ งแต่งตั้ง
ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นดาเนินการในการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
เช่น คดีที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แล้วมีการอุทธรณ์คาสั่ง เมื่อศาลอุทธรณ์มีคาสั่งอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวและตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นก็จะดาเนินการแต่งตั้ง และเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ศาลชั้นต้นก็จะสั่งจ่ายค่าตอบแทน คล้ายกับการที่ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันเมื่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลฎีกาให้ปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกัน ซึ่งศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
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๒. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวที่ศาลอาจแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จาเลยที่ ได้ รับ อนุ ญาตให้ ป ล่ อยชั่ ว คราวที่ ศาลอาจแต่ง ตั้งผู้ ก ากับดูแ ล
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว มีลักษณะดังนี้
(๑) ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีญาติหรือเพื่อนสนิทหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดที่อาจช่วยดูแล
ผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหลังได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือ
(๒) ผู้ต้องหาหรือจาเลย ตลอดจนญาติ เพื่อนสนิท หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไม่มีช่องทางสื่อสารเพื่อให้เจ้าพนักงานศาลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวติดต่อได้ภายหลัง
มีการปล่อยชั่วคราว หรือ
(๓) ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร หรือต้องเดินทางไปประกอบอาชีพ
ต่างท้องที่อยู่บ่อยครั้ง และมีเหตุน่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานศาลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
อาจประสบความยากลาบากเกินสมควรในการติดต่อหรือกากับดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือ
(๔) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติด การเจ็บป่วยทางจิต
หรือควรได้รับคาปรึกษาทางจิตสังคม
การแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไปพร้อมกับการสั่งให้ผู้ถูกปล่อยชั่ว คราว
ต้ องติ ดอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อตรวจสอบหรื อจ ากั ดการเดิ นทาง พึ งท าได้ ต่ อเมื่ อมี เหตุ น่ าเชื่ ออย่ างยิ่งว่า
ลาพังการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น
ไม่เพียงพอในการกากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
ข้อพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์นี้ ไม่ใช่ข้อจากัดการใช้อานาจของศาล หากเป็นเพียงแนวทางในการใช้ดุลพินิจ
ของศาลในการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๒. ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งเฉพาะกรณี ท่ีผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีญาติที่ มีความพร้อมจะดูแล
เพราะหากเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเดียวกันก็ควรจะต้องดูแลผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวไม่ให้
หลบหนีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีญาติพี่น้องแต่ไม่มีความพร้อม เช่น อยู่ห่างไกลก็ไม่เป็นการห้ามที่ศาลจะตั้งบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๓.๑ ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่รู้จักผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นอย่างดีและผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ความเคารพเชื่อฟัง
หรือเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่อยู่อาศัยให้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และ
(๒) เป็นผู้สมัครใจ มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
ข้อพิจารณา
นอกจากเป็น ผู้ที่รู้จักผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นอย่างดีและผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ความ
เคารพเชื่อฟังแล้ว ยังมีเจตนารมณ์เพื่อจะให้บุคคลในชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ โดยกรณีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีบันทึกข้อตกลงระหว่างสานักงาน
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ศาลยุ ติ ธรรมกั บกรมการปกครอง ถื อเป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ ที่ จะตั้ งให้ เป็ นผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราว
เว้นแต่จะมีเหตุอย่างอื่น
๓.๒ ผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถูกปล่ อยชั่วคราวที่ มี หน้าที่ ในการให้ค าปรึ กษาเพื่ อป้องกันการหลบหนี
หรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา หรือผ่านการอบรม
การให้คาปรึกษาทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สานักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง และ
(๒) เป็นผู้สมัครใจ มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
การให้ ค าปรึ กษาทางจิ ตสั งคม หมายความรวมถึ ง การให้ ค าปรึ กษาเพื่ อปรั บเปลี่ ยนทั ศนคติ
และพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนี การกระทาความผิด
หรือก่อเหตุร้าย
ข้อพิจารณา
๑. ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา หมายถึง กรณีที่ศาลใช้นักจิตวิทยา
นั กสังคมสงเคราะห์ จิต แพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้มีอาชีพดังกล่าวที่เกษีย ณอายุแล้วมาเป็นผู้ ให้คาปรึ ก ษา
ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องผ่านการอบรม เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาอยู่แล้ว
๒. ผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวผ่ า นการอบรมการให้ ค าปรึ ก ษาทางจิ ต สั ง คม
เป็นการนารูปแบบมาจากคลินิกจิตสังคม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่จะช่วยลดโอกาสสาหรับผู้กระทาผิด โดยผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ผ่านการให้คาปรึกษาด้านจิตสังคม
จะเห็ น ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย ฟื้นฟูสภาพจิต ใจให้กลับเป็นคนดีในสังคม
ที่ ผ่ านมา ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมได้ ลงนามความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานภาครั ฐ ๙ หน่ วยงาน พั ฒนาหลั กสู ตร
มาตรฐานทางจิ ตสั งคม โดยมี ส านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เป็ นผู้ จั ดการอบรม
ระยะเวลาตามหลักสูตร ๕ วัน โดยใช้วิทยากรที่เป็นบุคลากรจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้ เข้ ารั บการอบรมจะต้ องผ่ านการทดสอบจึ งจะได้ รั บประกาศนี ยบั ตร ซึ่ งปั จจุ บั นมี ศาลยุ ติ ธรรมบางแห่ ง
ได้ดาเนินโครงการคลินิกการให้คาปรึกษาด้านจิตสังคม เช่น ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้ให้คาปรึกษาทางจิตสังคมดังกล่าวต้องผ่านการอบรมการให้คาปรึกษา
ทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สานั กงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง ซึ่งปัจจุบันสานักงานศาลยุติธรรมได้รับรอง
หลั กสู ตรดังกล่ าวแล้ ว ดั งนั้ น ผู้ ให้ ค าปรึ กษาทางจิ ตสั งคมที่ ผ่ านการอบรมและได้ ขึ้นทะเบียนกั บศาลดังกล่าว
สามารถทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางจิตสังคมได้ และศาลยุติธรรมอื่นที่ไม่ได้จัดให้มีโครงการคลินิกการให้คาปรึกษา
ด้านจิตสังคม ก็สามารถขอใช้บัญชีผู้ที่ผ่านการอบรมและขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ให้คาปรึกษากับศาลดังกล่าวได้
ด้ วย ทั้ งนี้ ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในคลิ นิ กจิ ตสั งคมหรื ออาสาสมั ครของแต่ ละศาล ถื อว่ าเป็ นผู้ สมั ครใจมี ความพร้อม
และเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย โดยศาลไม่จาต้องสอบถาม
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๓.๓ บุคคลที่ต้องห้ามเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
(๑) เจ้าพนั กงานซึ่งมีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามที่คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกาหนด
(๒) ผู้ประกัน บุคคลซึ่งเป็นหลักประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
(๓) บุคคลที่ประกอบอาชีพหรือหารายได้จากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์หรืออาจมีผลประโยชน์
กับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
ข้อพิจารณา
๑. ตาม (๑) กาหนดไว้ในกรณี Court Marshal ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ที่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามที่ระเบียบกาหนด
๒. ตาม (๓) มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้บุคคลซึ่งเป็นนายประกันอาชีพเป็นผู้กากับดูแล
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๔. หน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ศาลอาจสั่งให้ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ต่อไปนี้ เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ คือ
(๑) สอดส่องดูแล ต้องคอยกาชับหรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของศาลอย่ างเคร่ งครั ด และคอยสอดส่ องพฤติ กรรมว่ าปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขของศาลหรื อไม่ หากพบพฤติ กรรม
อันควรสงสัยว่าเป็นการผิดเงื่อนไข ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
(๒) รั บ รายงานตั ว ผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราว ต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ รายงานตัว ผู้ ถู กปล่ อ ยชั่ ว คราว
ตามก าหนดนั ดแทนศาล (ตามแบบการรั บรายงานตั วผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวที่ แนบท้ าย) หากผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราว
ไม่มารายงานตัว ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
(๓) ให้ คาปรึกษา ต้องให้คาปรึกษาเป็นรายครั้ง หากพบว่าการให้คาปรึกษาครั้งใด
ไม่มีความก้าวหน้ า หรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะหลบหนี กระทาความผิดหรือก่อเหตุร้าย
ต้องรายงานศาลโดยเร็ว
ข้อพิจารณา
๑. หน้าที่ในการสอดส่องดูแล อาจมีขึ้นในกรณีศาลกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว
ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องปฏิบัติ เช่น ห้ามออกนอกราชอาณาจักร ห้ามออกนอกเขตจังหวัด เป็นต้น
ซึ่งเป็นภาระที่มีความเสี่ยงและยุ่งยากมากกว่าหน้าที่ในการรับรายงานตัว โดยอาจใช้เป็นบุคคลที่เป็นอาสาสมัคร
ในชุมชน หรืออาจแต่งตั้งประธานกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านหรือตาบลเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๒. หน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เป็นการทาหน้าที่โดยให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
มารายงานตัวเป็นระยะ ๆ ซึ่งบุคคลที่จะทาหน้าที่ได้สะดวก เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๓. ศาลอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้มีหน้าที่หนึ่งหน้ าที่ใด
โดยเฉพาะก็ ได้ เช่ น ผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวที่ ติ ดยาเสพติ ดอาจได้ รั บการให้ ค าปรึ กษาทางจิ ตสั งคมเพี ยงวิ ธี เดี ยว
โดยไม่ใช่วิธีต้องสอดส่องดูแลก็ได้ เนื่องจากการให้คาปรึกษาทางจิตสังคมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
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และพฤติกรรมผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวที่ติดยาเสพติดไปในทางที่ดขี ึ้น ซึ่งเพียงพอที่จะทาให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ไม่หลบหนี
๔. กรณีที่ผู้ถูกปล่ อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล หรือรายงานตัวตามกาหนด
เป็นดุลพินิจของแต่ละศาลที่จะให้ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวรายงานมายังศาลหรือไม่ก็ได้ (ตามแบบ
รายงานเจ้าหน้าที่ที่แนบท้าย)
๕. ศาลอาจกาหนดวิธีการที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องรายงานเหตุต่อศาล
ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีและเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว
๕. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
๕.๑ การขอรับค่าตอบแทน
ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี
แม้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้น หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากศาลยกเลิกคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว1 ให้ยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล2 (ตามแบบคาร้องขอรับค่าตอบแทนที่แนบท้าย)
และให้ศาลกาหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงลักษณะและความยากง่ายของภารกิจ
ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องดาเนินการประกอบด้วย ดังนี้
(๑) ผู้กากับดูแ ลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่รับรายงานตัว ให้กาหนดค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่สอดส่องดูแล ไม่ว่าจะมีหน้าที่รบั รายงานตัว
ด้วยหรือไม่ ให้กาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ให้กาหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
ที่ให้คาปรึกษาครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ข้างต้นเกินกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
คาสั่งของศาลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายนี้ให้เป็นที่สุด
ข้อพิจารณา
๑. การปล่ อยชั่ วคราวตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญาจะเสร็ จสิ้ นเป็ นช่ วง ๆ
เช่น เมื่อเสร็จสิ้นชั้นฝากขังแล้ว หากต้องการได้รับการปล่อยชั่วคราวก็จะต้องยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้น
ให้มีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใหม่ เมื่อศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาแล้ว ถ้ามีการอุทธรณ์คาพิพากษา
ศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ ก็จ ะต้อ งมี คาสั่ งให้ ปล่ อยชั่ วคราวใหม่ ซึ่ ง เป็ น อานาจแต่ล ะชั้ นศาลไป ฉะนั้ น ค าว่า
1

เป็นกรณีที่เอาตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาส่งศาลแล้วศาลออกหมายขัง หรือกรณีที่มาศาลตามนัดแล้วศาลเห็นว่าไม่ควรปล่อย
อีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น มีคดีอื่นหรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยและศาลออกหมายขัง ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ยังมีสิ ทธิขอรับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายได้
2 คือแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือผิดเงื่อนไขจนศาลยกเลิกคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว
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“ปฏิบัติหน้ าที่จนเสร็จสิ้น" จะเป็นไปตามหลักการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เช่ น ในระหว่ างฝากขั ง การปฏิ บั ติ หน้ าที่ จะเสร็ จสิ้ นเมื่ อมี การยื่ นฟ้ องต่ อศาลหรื อพนั กงานอั ยการสั่ งไม่ ฟ้ อง
และในชั้นพิจารณาถ้ามีการแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอีกจะเป็นคนเดิมหรือไม่ เมื่อเสร็จการพิจารณา
ก็จ่ายค่าตอบแทนเป็นอีกหนึ่งครั้ง
๒. การจ่ายค่าตอบแทนตามความในระเบียบฯ ข้อ ๑๒ หมายความว่า แยกเป็นแต่ละคดี
ถ้ าเป็ นผู้ ก ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวในหลายคดี จะได้ รั บค่ าตอบแทนเป็ นรายคดี หรื อถ้ าเป็ นผู้ ก ากั บดู แล
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวของจาเลยหลายคนในคดีเดียวกันก็จะได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจานวนเดียว
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
๓. การที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องกากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลายคน
ศาลก็จะมาพิจารณาประกอบในการกาหนดค่าตอบแทน
๕.๒ การขอรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวมี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ
ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ต้ องด าเนิ นการอย่ างหนึ่ งอย่ างใดอั นมี ค่ าใช้ จ่ าย ให้ ยื่ นค าร้ องขออนุ ญาต
ด าเนิ นการดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นที่ ออกหมายปล่ อยในโอกาสแรกที่กระทาได้ (ตามแบบคาร้องขอรับค่าใช้จ่าย
ที่แ นบท้าย) หากศาลมีคาสั่งอนุญาต ให้กาหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวขอรับได้
ตามที่จาเป็นและสมควร ทั้งนี้ ในการขอรับค่าใช้จ่าย ให้ยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อย
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่รับแจ้งจากศาล
ข้อพิจารณา
ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ
มิเช่นนั้นจะไม่มีตัวผู้ต้องหามาศาล เช่น กรณีที่ต้องเรียกรถพยาบาลหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับผู้ต้องหาที่เกิดเจ็บป่วยกะทันหัน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้เสียหายหากถูกผู้ต้องหาทาร้ายกะทันหัน
เป็นต้น หากผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ทดรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก็ให้มาขอเบิกจากศาลได้
๖. ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้
กรณีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสาหรับ
การเดิ นทางไปศาลหรื อปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขที่ ศาลก าหนด มี สิ ทธิ ขอรั บค่ าพาหนะทั นที ที่ ต้ องเดิ นทางไปศาล
หรื อไปสถานที่ ที่ ศาลก าหนดให้ ไปปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขในการปล่ อยชั่ วคราว โดยให้ ยื่ นค าร้ องต่ อศาลชั้ นต้ น
ที่ ออกหมายปล่ อยหรื อศาลที่ เดิ นทางไปถึ ง แต่ ต้ องไม่ เกิ นระยะเวลา ๓๐ วั นนั บแต่ การปล่ อยชั่ วคราวสิ้ นสุ ด
และให้ศาลกาหนดค่าพาหนะให้แก่ผู้นั้นได้ตามความจาเป็น ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอานาจศาล หรือในเขตจังหวัดเดียวกับ
สถานที่ที่ศาลกาหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ให้กาหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ3 ๓๐๐ บาท
(๒) ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยนอกเขตอานาจศาล หรือคนละจังหวัดกับ
สถานที่ที่ศาลกาหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ให้กาหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาท
3

ครั้งละ หมายถึง ค่าพาหนะทั้งการเดินทางไปและกลับรวมกันนับเป็น ๑ ครั้ง
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ในการก าหนดค่ าพาหนะ หากศาลเห็ นว่ ามี เหตุ จ าเป็ นอย่ างยิ่ ง จะก าหนดค่ าพาหนะสู งกว่ า
อัตราข้างต้นก็ได้4
ข้อพิจารณา
๑. ศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยหรือศาลที่เดินทางไปถึง มีอานาจอนุมัติในการจ่าย
ค่าพาหนะได้ทั้งสองศาล แล้วแต่กรณี
๒. ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นผู้ยากไร้ต้องเดินทางไปศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาล
ที่พิจารณาคดีเพื่อสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ก็มีสิทธิขอรับค่าพาหนะนี้ได้
๓. ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิขอรับค่าพาหนะได้ทันทีหรือในภายหลังก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่การปล่อยชั่วคราวสิ้นสุด ทั้งนี้ ในการจ่ายเงิน ไม่จาเป็นต้องมีหลักฐานในการยื่นขอรับค่าพาหนะ
๗. เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี5
เมื่ อ มี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยชั่ ว คราวโดยศาลซึ่ ง หลบหนี
และได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว ให้ผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อย
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาล (ตามแบบคาร้องขอรับเงินสินบน/เงินรางวัล
ที่ แนบท้าย) โดยผู้ ร้ องต้องแสดงพยานหลั กฐานที่ น่าเชื่ อว่าตนเองเป็นผู้ มีสิ ทธิได้รับเงิน และหากศาลพิจารณา
เห็ นว่าคาร้องนั้ นฟังได้ ให้ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้นั้นตามที่เห็นสมควร โดยคานึ งถึง
ความยากง่ายในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นเป็นสาคัญ ดังนี้
(๑) ให้กาหนดเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับในอัตราไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ให้ ก าหนดเงิ นรางวัลแก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั บในอั ตราไม่ เกิ นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินประกันตัว
ตามที่ศาลกาหนดหรือตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลมิได้กาหนด
วงเงินประกันตัวไว้ และบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
มิ ได้ ก าหนดวงเงิ นประกั นตั วส าหรั บข้ อหาของผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลยที่ หลบหนี ไว้ ให้ ก าหนดเงิ นรางวั ลไม่ เกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ถ้ามีผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายราย ให้ศาลสั่งแบ่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัล
แก่ผู้มีสิทธิได้รับเท่ากันทุกราย6
4

เช่น ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีความจาเป็นต้องเดินทางไปทางานต่างจังหวัดซึ่งไกลมาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาศาล
ที่ออกหมายปล่อยจึงมากกว่า ๕๐๐ บาท และผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มีกาลังพอจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดได้เอง เป็นต้น
5 เงินสินบน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ
ผู้ แจ้ งความน าจั บ หมายความว่ า บุ คคลเดี ยวหรื อหลายคนซึ่ งชี้ ช่ องหรื อแจ้ งเบาะแสแก่ ทางราชการ จนทางราชการสามารถจั บกุ ม
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีได้ แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับ ผู้ประกัน บุคคลซึ่งเป็นหลักประกั น หรือบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
เงินรางวัล หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั บ หมายความว่ า พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อต ารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา ซึ่ งจั บกุ มผู้ ต้ องหา
หรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนี และให้หมาความรวมถึงราษฎรผู้จับตามที่เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับขอความช่วยเหลือด้วย
6 กาหนดเงินเพียงจานวนเดียว แต่สั่งให้ผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับทุกคนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากเงินดังกล่าวเท่ากัน
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กรณีผู้ขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลมีสิทธิได้รับเงินในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอื่นแล้ว
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลนี้อีก เว้นแต่ศาลเห็นว่าการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
มีความยากเป็นพิเศษ และสมควรให้เงินสินบนหรือเงินรางวัลเพิ่มเติมจากเงินในลักษณะเดียวกันที่ได้รับ
ตามกฎหมายอื่น
คาสั่งของศาลเกี่ยวกับเงินสินบนและเงินรางวัลนี้ให้เป็นที่สุด
ข้อพิจารณา
๑. การกาหนดวงเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
ประกัน ตัว ตามที่ศาลกาหนดหรือตามบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อ ยชั่วคราวผู้ต้ อ งหา
หรือจาเลย หากวงเงินประกันตัวตามที่ศาลกาหนดหรือตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางมีวงเงินไม่เท่ากัน
ให้ศาลถือตามวงเงินประกันตัวตามที่ศาลกาหนดก่อน ไม่ว่าจะมากกว่าหรือต่ากว่าบัญชี เกณฑ์มาตรฐาน
กลางก็ตาม เนื่องจากในการปล่อยชั่วคราวศาลจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละคดี
๒. กรณีศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน ศาลต้องพิจารณาตามบัญชีเกณฑ์
มาตรฐานกลางตามคาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจาเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ เท่านั้น
๓. ศาลต้องเป็นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับให้ชัดเจน เพื่อส่งให้การเงิน
ดาเนินการต่อ ไม่สามารถระบุว่า “จ่ายตามระเบียบ” ได้
๔. หั วหน้ าส่วนราชการศาลยุติธรรมจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละศาลก็ได้
๕. หลักฐานประกอบคาร้องขอรับเงินสินบนของผู้แจ้งความนาจับ ได้แก่ หนังสือรับรอง
จากเจ้าหน้าที่ผู้จับ และคารับรองจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้จับระดับหัวหน้าสถานีหรือเทียบเท่า
หลักฐานประกอบคาร้องขอรับเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ผู้จับ ได้แก่ บันทึกการจับกุม และ
หนั งสื อรั บรองจากผู้ บั งคั บบั ญชาระดั บหั วหน้ าสถานี หรื อเที ยบเท่ า (กรณี เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั บไม่ ใช่ หั วหน้ าชุ ด
แต่หากเจ้าหน้าที่ผู้จับเป็นหัวหน้าชุดในการจับเอง ไม่ต้องมีหนังสือรับรองดังกล่าว)
๘. การเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และเงินรางวัล ให้เบิกจ่าย
จากเงิ นค่ าปรับตามค าพิ พากษาในคดีอาญา ก่ อนน าส่ งคลั งเป็ นรายได้ แผ่ นดิน โดยวิ ธีการเบิกจ่ ายและรับเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กาหนด (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๐ (ป)
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวฯ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แนบท้าย)
9. การรายงาน
การรายงานผลการด าเนิ นงานตามแบบรายงานที่ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรรมกาหนด
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ตามระบบและแบบรายงานที่แนบท้าย)
.....................................................
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เอกสารแนบท้าย
แนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
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(…….)
คาสั่งแต่งตั้งผูก้ ากับดูแล
ผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว

สาหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดาที่....................../๒๕..............
คดีหมายเลขแดงที่................... /๒๕..............

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล..................................................................................
วันที่.................เดือน………………พุทธศักราช ๒๕...........................
ความ.........................................................................................
.....................................................................................................................................
โจทก์

ระหว่าง

............................................................................................................................... จาเลย

หมายถึง....................................................................................................................................................
ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราว .......................................ผู้ ต้องหา/จาเลย
ที่ ........................………...ระหว่างการสอบสวน/พิจารณา โดยกาหนดเงื่อนไข ดังนี้ ………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………….
ในการนี้ ศาลเห็นสมควรตั้งท่าน เป็นผู้กากับดูแลผู้ต้องหา/จาเลย ระหว่างได้รับการปล่อย
ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๔ โดยให้มีหน้าที่
 (๑) สอดส่องดูแลมิให้หลบหนีหรือก่อเหตุร้าย
 (๒) รับรายงานตัวผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว ทุก ๆ .......... วัน
 (๓) ให้คาปรึกษาแนะนา
 (๔) ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ให้ท่านรายงานผลการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ่อศาล

ผู้พิพากษา

- 15 สาหรับศาลใช้

(.......)
การสอดส่องดูแล
ผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว
คดีหมายเลขดาที่ ............... /๒๕........
คดีหมายเลขแดงที่ ............. /๒๕........
ศาล ................................................................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พุทธศักราช ๒๕...................
ข้อมูลผูก้ ากับดูแลผูถ้ ูกปล่อยชั่วคราว
ชื่อ – สกุล ......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………
บัตรประชาชนเลขที่ .........................…………………………................
ข้อมูลผูถ้ ูกปล่อยชัว่ คราว (ผู้ต้องหา/จาเลย)
ชื่อ ...................................................... นามสกุล........................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .........................................................บัตรหมดอายุ ………….......................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้/บ้านเลขที่......................................หมู่ที่ ………………………. ถนน …….…………………………..
ตาบล/แขวง ………………..................... อาเภอ/เขต …………………………. จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… เป็นผู้ตอ้ งหา/จาเลยของศาล .............................................
ข้อหา ..........................................................................
พฤติการณ์ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (ผู้ต้องหา/จาเลย)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
(............................................................)
ผู้กากับดูแลผูถ้ ูกปล่อยชัว่ คราว

- 16 สาหรับศาลใช้

(.......)
การให้คาปรึกษา
ผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว
คดีหมายเลขดาที่ ............... /๒๕........
คดีหมายเลขแดงที่ ............. /๒๕........
ศาล ................................................................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พุทธศักราช ๒๕...................
ข้อมูลผู้ให้คาปรึกษา
ชื่อ – สกุล ...................................................................... ตาแหน่ง..............................................................
สถานที่ทางาน..................................................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………
บัตรประชาชนเลขที่ .........................…………………………................
ข้อมูลผูถ้ ูกปล่อยชัว่ คราว (ผู้ต้องหา/จาเลย)
ชื่อ ...................................................... นามสกุล........................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .........................................................บัตรหมดอายุ ………….......................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้/บ้านเลขที่......................................หมู่ที่ ………………………. ถนน …….…………………………..
ตาบล/แขวง ………………..................... อาเภอ/เขต …………………………. จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… เป็นผู้ตอ้ งหา/จาเลยของศาล .............................................
ข้อหา ..........................................................................
เรื่องที่ให้คาปรึกษาและพฤติการณ์ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลังจากได้รับคาปรึกษา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
ผู้ให้คาปรึกษา
(พลิก)
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ชั้นฝากขัง
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ลายมือชือ่
ผู้ถกู ปล่อยชั่วคราว
(ผู้ตอ้ งหา/จาเลย)

ลายมือชือ่
ผู้ให้คาปรึกษา

หมายเหตุ

ลายมือชือ่
ผู้ถกู ปล่อยชั่วคราว
(ผู้ตอ้ งหา/จาเลย)

ลายมือชือ่
ผู้ให้คาปรึกษา

หมายเหตุ

ชั้นพิจารณา
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

- 18 สาหรับศาลใช้

(.......)
การรับรายงานตัว
ผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว
คดีหมายเลขดาที่ ............... /๒๕........
คดีหมายเลขแดงที่ ............. /๒๕........
ศาล ................................................................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พุทธศักราช ๒๕...................
ข้อมูลผูร้ ับรายงานตัว
ชื่อ – สกุล .....................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .........................…………………………...................
ตาแหน่ง
 กานันตาบล .......................... อาเภอ ........................... จังหวัด ...........................
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ............. ตาบล.................. อาเภอ ................ จังหวัด ................
 อาจารย์สถานศึกษา ...............................................................................................
.................................................................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................
ข้อมูลผูถ้ ูกปล่อยชัว่ คราว (ผู้ต้องหา/จาเลย)
ชื่อ ...................................................... นามสกุล......................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .........................................................บัตรหมดอายุ ………….....................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้/บ้านเลขที่......................................หมู่ที่ ………………………. ถนน …….………………………..
ตาบล/แขวง ………………..................... อาเภอ/เขต …………………………. จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ………………………………… เป็นผูต้ ้องหา/จาเลยของศาล .......................................................
ข้อหา ..........................................................................
พฤติการณ์ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (ผู้ต้องหา/จาเลย)
 ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว
 ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เนื่องจาก ..............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
ผู้รับรายงานตัว
หมายเหตุ แบบพิมพ์การรับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว สามารถขอได้ที่ศาลยุติธรรมประจาท้องที่ต่าง ๆ และเว็บไซต์ของกรมการปกครอง
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสานักงานศาลยุติธรรม www.coj.go.th

(พลิก)
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ชั้นฝากขัง
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ลายมือชือ่
ผู้รายงานตัว
(ผู้ตอ้ งหา/จาเลย)

ลายมือชือ่
ผู้รับรายงานตัว

หมายเหตุ

ลายมือชือ่
ผู้รายงานตัว
(ผู้ตอ้ งหา/จาเลย)

ลายมือชือ่
ผู้รับรายงานตัว

หมายเหตุ

ชั้นพิจารณา
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

- 20 สาหรับศาลใช้

(…….)

รายงานเจ้าหน้าที่

คดีหมายเลขดาที่....................../๒๕..............
คดีหมายเลขแดงที่................... /๒๕..............

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล..................................................................................
วันที่.................เดือน………………พุทธศักราช ๒๕...........................
ความ.........................................................................................
.....................................................................................................................................
โจทก์

ระหว่าง

............................................................................................................................... จาเลย
ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง.................................................
ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้พิพากษา มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
คดีนี้ ศาลมีคาสั่งแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว ............................................................
ตาแหน่ง ................................... เป็นผู้กากับดูแล นาย/นาง/นางสาว..............................................
ผู้ต้องหา/จาเลย
ผู้กากับดูแล รายงานว่า.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามแบบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูแล ที่แนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เจ้าพนักงานศาล

- 21 สาหรับศาลใช้

(.......)
คาร้องขอรับค่าตอบแทน

คดีหมายเลขดาที่................. /๒๕.........
คดีหมายเลขแดงที่................. /๒๕.........
ศาล .........................................................................
วันที่....... เดือน ……………………พุทธศักราช ๒๕ ......................
ความ ..................................................................
……………………………………….....................................……………………………………… โจทก์

ระหว่าง
……………………………………………………………………...................................…………. จาเลย
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน      เชื้อชา..................
สัญชาติ................. อาชีพ................................ เกิดวันที่............ เดือน...................พ.ศ. ..................
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................... หมู่ท…ี่ ….……. ถนน......................ตรอก/ซอย….…………………
ตาบล/แขวง……………......... อาเภอ/เขต……………..…….. จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์.............................. โทรสาร................... ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์…………..………….…………..………
ตามที่ศาลมีคาสั่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว นาย/นาง/นางสาว ...................................
............................................. ผูต้ อ้ งหา/จาเลยที.่ ............. ในคดีน้ี โดยให้ขา้ พเจ้ามีหน้าที่ คือ
( ) รั บรายงานตั ว ผู้ ต้ องหา/จ าเลย ความแจ้ งอยู่ แล้ วนั้ น ข้ าพเจ้ าได้ ท าหน้ าที่ ตั้ งแต่ วั นที่
.............................. จนถึงวันที่.............. ได้รับรายงานตัวผู้ต้องหา/จาเลย รวม ........... ครั้ง ผู้ต้องหา/จาเลยมิได้หลบหนี
หรือก่อเหตุร้ายแต่อย่างใด
( ) สอดส่องดูแล
( ) ให้คาปรึกษา
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว ขอศาลได้โปรดพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่ข้าพเจ้า
ตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
..........................................................ผูร้ อ้ ง

- 22 สาหรับศาลใช้

(.......)
คาร้องขอรับค่าใช้จ่าย

คดีหมายเลขดาที่................. /๒๕.........
คดีหมายเลขแดงที่................. /๒๕.........
ศาล .........................................................................
วันที่....... เดือน ……………………พุทธศักราช ๒๕ ......................
ความ ..................................................................
……………………………………….....................................……………………………………… โจทก์

ระหว่าง
……………………………………………………………………...................................…………. จาเลย
ข้าพเจ้า..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน      เชื้อชาติ................
สัญชาติ................. อาชีพ................................ เกิดวันที่............ เดือน................พ.ศ. .....................
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................... หมู่ท…ี่ ….……. ถนน......................ตรอก/ซอย….…………………
ตาบล/แขวง……………......... อาเภอ/เขต……………..…….. จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์.............................. โทรสาร....... ........... ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์…………..………….…………..………
ตามที่ศาลมีคาสั่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชัว่ คราว นาย/นาง/นางสาว ...................................
......................................... ผู้ต้องหา/จาเลยที่.............. ในคดีน้ี เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ได้มีพฤติการณ์พิเศษ
คือ ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ซึ่งก่อให้เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการอันมีค่าใช้จ่าย
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว ขอศาลได้โปรดพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายแก่ข้าพเจ้า
ตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
..........................................................ผูร้ อ้ ง

- 23 สาหรับศาลใช้

(.......)
คาร้องขอรับเงินสินบน/
เงินรางวัล

คดีหมายเลขดาที่................. /๒๕.........
คดีหมายเลขแดงที่................. /๒๕.........
ศาล .........................................................................
วันที่....... เดือน ……………………พุทธศักราช ๒๕ ......................
ความ ..................................................................
……………………………………….....................................……………………………………… โจทก์

ระหว่าง
……………………………………………………………………...................................…………. จาเลย
ข้าพเจ้า...................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน      เชื้อชาติ................
สัญชาติ................. อาชีพ................................ เกิดวันที่............ เดือน...................พ.ศ. ..................
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................... หมู่ท…ี่ ….……. ถนน......................ตรอก/ซอย….…………………
ตาบล/แขวง……………......... อาเภอ/เขต……………..…….. จังหวัด................... รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์.............................. โทรสาร................... ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์…………..………….…………..………
ข้าพเจ้าเป็น ( ) ผู้แจ้งความนาจับ ( ) เจ้าหน้าที่ผู้จับ นาย/นาง/นางสาว.........................................
............................................ ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวในคดีน้ี ซึ่งได้นาส่งตัวผู้หลบหนีต่อศาลแล้ ว จึงขอยื่นคาร้อง
ขอรับเงินสินบน/เงินรางวัลจากศาล โดยแนบหลักฐานต่อไได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้จับ และคารับรองจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้
จับระดับหัวหน้าสถานีหรือเทียบเท่า (กรณีเป็นผู้แจ้งความนาจับ)
( ) บันทึกการจับกุม และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีหรือ
เทียบเท่า (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จับ)
โดยในการแจ้งความนาจับ/จับกุมนั้นมีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ขอรั บรองว่าเป็นความจริ งทุกประการ และขอศาลได้โปรดพิ จารณาจ่ายเงินสินบน/เงินรางวัล
แก่ข้าพเจ้าตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗ ด้วย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
หมายเหตุ ข้าพเจ้ารอฟังคาสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
..................................................ผูร้ อ้ ง

- 24 -

แบบรายงานสถิติการดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560
ศาล...............................................................เดือน......................................พ.ศ. 2562
ลาดับ
1

รายการ
จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและฐานความผิด
1.1 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM
1.2 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM
1.3 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM แล้วหลบหนี
1.4 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM แล้วหลบหนี
1.5 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM ที่หลบหนีแล้วจับได้
1.6 จานวนผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM ที่หลบหนีแล้วจับได้
1.7 ฐานความผิดที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM หลบหนีแล้วจับได้
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
- พ.ร.บ. อาวุธปืน
- อื่ น ๆ (ระบุ ) .เช่ น พรบ.ว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด อั น เกิ ด จากการใช้ เ ช็ ค พรบ.ป่ า ไม้
พ.ร.บ.การพนัน ฯ
1.8 ฐานความผิดที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM หลบหนีแล้วจับได้
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
- พ.ร.บ. อาวุธปืน
- อื่ น ๆ (ระบุ ) เช่ น พรบ.ว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด อั น เกิ ด จากการใช้ เ ช็ ค พ.ร.บ.ป่ า ไม้
พ.ร.บ.การพนัน ฯ

2

การแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและปริมาณคดี
2.1 ศาลมีการขึ้นบัญชีผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

จานวน
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ลาดับ

รายการ

จานวน

2.2 ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM
2.3 ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM
3

ค่าตอบแทนผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
3.1 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้ไม่อุปกรณ์ EM
3.2 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM

4

ค่าใช้จ่ายผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
4.1 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายแก่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM
4.2 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายแก่ผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM

5

ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้
5.1 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM
5.2 ศาลมีคาสั่งจ่ายค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ที่ใช้อุปกรณ์ EM

6

ผู้แจ้งความนาจับ
6.1 ศาลมีคาสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับความนาจับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ ไม่ใช้
อุปกรณ์ EM
6.2 ศาลมีคาสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนาจับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM

7

เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
7.1 ศาลมีคาสั่งจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ EM
7.2 ศาลมีคาสั่งจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ EM

8

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ พ.ร.บ.มาตรการกากับและติดตามฯ
- ค่าตอบแทน (บาท)
- ค่าใช้จ่าย (บาท)
- ค่าพาหนะ (บาท)
- เงินสินบน (บาท)
- เงินรางวัล (บาท)
หมายเหตุ : การรายงานรายเดือนให้ รายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ศาลไม่ต้องส่งแบบรายงานไปยังสานักงาน
ศาลยุติธรรม
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ภาคผนวก

