
คู่มือการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 
ตามพระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจบักุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑. ความหมาย 

  “การปล่อยชั่วคราว” หมายถึง การที่ศาลอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยพ้นจาก 
การควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลระหว่างการด าเนินคดี เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกควบคุม 
หรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจ าเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี  

“การก ากับดูแล” หมายถึง การสอดส่องดูแลให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามค าสั่ง 
หรือเงื่อนไขที่ศาลก าหนดซึ่งรวมถึงการรับรายงานตัวและการให้ค าปรึกษาแก่บุคคลดังกล่าวด้วย  
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคาวเกิดการหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายใดๆ ดังที่ก าหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ 

“ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็น 
ผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้ค าปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือ 
ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว 

ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่ใช่นายประกันของผู้ต้องหาหรือจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิด
ช าระค่าปรับ หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนี 
 
2. การแต่งต้ังเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามค าสั่งศาล  

  ๑) เมื่อผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราว หากศาล
มีค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการหลบหนี 
หรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีบุคคลก ากับดูแลให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ที่ศาลก าหนด ศาลอาจมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ โดยเงื่อนไขที่ศาล
อาจก าหนดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ เช่น   

- ให้มาศาลตามก าหนดนัด  
- ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
- ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือออกนอกพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
- ห้ามพบหรือเข้าใกล้ผู้เสียหาย 
- ห้ามออกจากที่อยู่อาศัย 
- การเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้ศาลทราบ 
- ห้ามเข้าไปในสถานที่บางแห่ง 
- ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลบางประเภท 
- ให้รายงานตัวต่อผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือบุคคลที่ศาลก าหนด  
- ให้เข้ารับค าปรึกษาหรือการบ าบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ 
- ให้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติด 
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- ห้ามท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพบางอย่าง 
- ห้ามพกพาอาวุธปืน 
- ห้ามกระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง 

ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ศาลแต่งตั้งอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
และความเหมาะสม1  

  ๒) เจ้าหน้าที่ศาลจะติดต่อประสานไปยังท่าน ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจ าศาล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แอปพลิเคชัน 
LINE หรือบุคคลอื่นทีศ่าลเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือบุคคลซึ่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยเสนอต่อศาล แล้วแต่กรณี 

  ๓) เจ้าหน้าที่ศาลจะสอบถามข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับประวัติหรือความประพฤติของผู้ต้องหา
หรือจ าเลย และแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดที่ถูกกล่าวหา พร้อมกับ 
สอบถามความยินยอมของท่านในการที่ศาลจะแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวส าหรับผู้ต้องหา
หรือจ าเลย  

  ๔) ในกรณีที่ท่านยินยอมเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่ศาลจะด าเนินการ 
เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และแจ้งค าสั่งศาลให้ท่านทราบเบื้องต้น 
โดยทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด หลังจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งค าสั่งศาลไปยังท่าน 
พร้อมกับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ การขอรับค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ และแบบเอกสารค าร้องที่เกี่ยวข้อง  
 
3. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

ศาลอาจสั่งให้ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 
ทั้งหมดก็ได้2 ได้แก่ 

1) หน้าที่สอดส่องดูแล ในกรณีที่ศาลก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ต้องปฏิบัติหน้าที่ เช่น ห้ามออกนอกราชอาณาจักร ห้ามออกนอกเขตอ าเภอ/จังหวัด ห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือ
มั่วสุมกับผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่ให้ออกนอกบ้านในเวลากลางคืน เป็นต้น ท่านต้อง
คอยก าชับหรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด และคอยสอดส่อง
พฤติกรรมว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนหรือไม่ ถ้าพบพฤติกรรมที่เสี่ยงจะผิดเงื่อนไขของศาล 
สามารถเข้าไปแนะน าตักเตือนได้ และถ้าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นการผิดเงื่อนไข ให้ท่านรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ศาลทราบโดยเร็วตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกันไว้ เช่น โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน 
LINE เป็นต้น 

 

                                                           
1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ 7 วรรคสอง  
2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 8  



- 3 - 
 

2) หน้าที่รับรายงานตัว ในกรณีที่ศาลก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวรายงานตัว
เป็นระยะเพื่อป้องกันการหลบหนี ศาลอาจแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้รับรายงานตัวแทน  

ในกรณีนี้ท่านมีหน้าที่ 
(๑) รับรายงานตัว ณ สถานที่ตามวันเวลาที่ศาลก าหนดให้มารายงานตัว เช่น  

สถานที่ท าการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(๒) บันทึกข้อมูลลงในแบบการท าหน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้ง

ถ่ายรูปท่านและผู้ถูกปล่อยชั่วคราวคู่กับใบลงชื่อรายงานตัว เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้มีการรับรายงานตัว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง  

(๓) ส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมหลักฐานตาม (๒) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศาลทราบ 
ทุกครั้งตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกันไว้ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้น  

(๔) การรับรายงานตัวในครั้งถัดไป ให้ท่านปฏิบัติตามวิธีการรับรายงานตัวครั้งแรก 
ยกเว้นการรับรายงานตัวในครั้งสุดท้าย ท่านจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวทราบว่าต้องมีหน้าที่ 
ไปรายงานตัวต่อศาลในวันนัดตามที่เจ้าหน้าที่ศาลได้ระบุไว้ในใบนัด 

ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้อง 
ให้ทราบ ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลโดยเร็วตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกันไว้ดังกล่าว  

3) หน้าที่ให้ค าปรึกษา ในกรณีนี้ท่านมีหน้าที่สัมภาษณ์ให้ความช่วยเหลือเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยการให้ค าปรึกษาเป็นรายครั้ง ถ้าพบว่า 
การให้ค าปรึกษาครั้งใดไม่มีความก้าวหน้าหรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะหลบหนี กระท าความผดิ
หรือก่อเหตุร้าย ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลทราบโดยเร็วตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกันไว้ เช่น โทรศัพท์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้น  

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ท่านมีเหตุจ าเป็นหรือขัดข้องที่  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ต่อไปหรือมีเหตุขัดข้องอื่นใด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศาล
ทราบทันที  
 
4. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

เมื่ อท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ จนเสร็จสิ้นหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี  
แม้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้น ท่านมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนด ส าหรับท่านที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษามีสิทธิรับค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาเป็นรายครั้ง 

ค่าตอบแทนผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ได้แก่ 
(๑) หน้าที่ในการรับรายงานตัว ให้ก าหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และ 

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
(๒) หน้าที่ในการสอดส่องดูแล ไม่ว่าจะมีหน้าที่รับรายงานตัวด้วยหรือไม่ ให้ก าหนด

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
(๓) หน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมแล้ว 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
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การก าหนดค่าตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ศาลจะพิจารณาโดยค านึงถึงลักษณะและ 
ความยากง่ายของภารกิจ ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ  

กรณีผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่เกินกว่าหนึ่งหน้าที่ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว 

ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์พิเศษ 
ซึ่งก่อให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีค่าใช้จ่าย มิเช่นนั้นจะไม่มีตัว
ผู้ต้องหามาศาล เช่น ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้ต้องหาที่เกิดเจ็บป่วยกะทันหัน เป็นต้น 
หากท่านได้ทดรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก็ให้มาขอเบิกจากศาลได้ โดยยื่นค าร้องขออนุญาตด าเนินการ
ดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยในโอกาสแรกที่กระท าได้ หากศาลมีค าสั่งอนุญาต ก็จะก าหนด
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวขอรับได้ตามที่จ าเป็นและสมควร 
 
5. ระยะเวลาในการขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

๑) ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องยื่นแบบค าร้องขอรับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย 
ต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือวันที่ 
รับแจ้งจากศาล พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ แบบการท าหน้าที่สอดส่องดูแล รับรายงานตัว 
การให้ค าปรึกษา แล้วแต่กรณี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และส าเนา
สมุดบัญชีเงินฝากที่ประสงค์จะให้ศาลโอนเงินเข้าบัญชี และรับรองส าเนาถูกต้อง โดยขอให้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 

ส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาให้ยื่นแบบค าร้องขอรับเงินค่าตอบแทนเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษาเป็นรายครั้ง 

  ๒) ค าว่า “ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น" เป็นไปตามหลักการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้ค่าตอบแทนในทุกชั้นของการด าเนินคดี
ในชั้นศาล เช่น ชั้นฝากขังระหว่างสอบสวน ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ทั้งนี้ ในชั้นฝากขัง  
การปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาลหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ส่วนในชั้นพิจารณา
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลเสร็จสิ้นเมื่อศาลมีค าพิพากษา หรือค าสั่งจ าหน่ายคดี  

หากการปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดลงซึ่งเป็นผลให้การก ากับดูแลยุติไปในตัวก่อนครบ
ก าหนดเวลาที่ศาลนัดหมายไว้กับผู้ก ากับดูแล เช่น ในชั้นฝากขัง พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหาก่อนครบก าหนดฝากขัง ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือให้ด าเนินการยื่นค าขอรับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ซึ่งระยะเวลาในการยื่นค าร้องขอรับค่าตอบแทนเริ่มนับแต่วันที่ผู้ก ากับดูแล
ได้รับแจ้งจากศาล  

ส่วนความว่า “...หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล” หมายถึง แจ้งให้ทราบว่าการก ากับดูแลสิ้นสุด  
เช่น ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือผิดเงื่อนไขจนศาลยกเลิกค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เป็นกรณี 
มีการน าตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาส่งศาลแล้วศาลออกหมายขังหรือกรณีที่ศาลเห็นวา่ไมค่วรปลอ่ยชัว่คราว
ต่อไปอีก ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือพนักงานอัยการฟ้องจ าเลยก่อนครบก าหนดฝากขัง  
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๓) การจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายให้เป็นรายคดี ถ้าเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในหลายคดี 
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายคดี หรือถ้าเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวของจ าเลยหลายคนในคดีเดียวกัน 
ก็จะจ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจ านวนเดียวตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาล 
ที่ท่านติดต่อประสานงานด้วย 
 
 

 

 

 

 
 

กฎหมายและระเบียบ 

 

แบบเอกสารและค าร้อง 

 

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ ์
ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 


