
การแตง่ต ัง้ผูก้ ากบัดูแล

ผูถู้กปล่อยช ัว่คราวโดยศาล 



สถติผูิต้อ้งราชทณัฑท์ ัว่ประเทศ

ประเภท ชาย หญงิ รวม รอ้ยละ (%)

๑. นกัโทษ

เดด็ขาด

๒๑๙,๘๔

๓

๒๙,๕๐๐ ๒๔๙,๓๔๓ ๘๑.๖๓๒

๒. ผูต้อ้งขงั

ระหวา่ง

๔๘,๘๒๔ ๖,๓๖๘ ๕๕,๑๙๒ ๑๘.๐๖๙

๒.๑ อทุธรณ/์

ฎกีา

๒๓,๘๐๑ ๒,๘๖๐ ๒๖,๖๖๑ ๘.๗๒๙

๒.๒ ไตส่วน/

พจิารณา

๑๐,๕๕๕ ๑,๖๘๘ ๑๒,๒๔๓ ๔.๐๐๘

๒.๓ สอบสวน ๑๔,๔๖๘ ๑,๘๒๐ ๑๖,๒๘๘ ๕.๓๓๓

๓. เยาวชนทีฝ่าก

ขงั 

๒๒ ๐ ๒๒ ๐.๐๐๗

๔. ผูถู้กกกักนั ๓๙ ๖ ๔๕ ๐.๐๑๕

๕. ผูต้อ้งกกัขงั ๗๔๗ ๙๘ ๘๔๕ ๐.๒๗๗

รวมผูต้อ้ง ๒๖๙,๔ ๓๕,๙๗๒ ๓๐๕,๔๔๗ ๑๐๐.๐๐

ทีม่า: กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม ณ 

วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๖๔



- การรอ้งขอปล่อยช ัว่คราว โดยไม่จ าเป็นตอ้งเสนอ

หลกัประกนัมาพรอ้มค ารอ้ง (ค ารอ้งใบเดยีว)

- การก าหนดเง่ือนไขใหผู้ถู้กปล่อยช ัว่คราวปฏบิตั ิ

- การส ัง่ใชอ้ปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์หรอือปุกรณอ์ืน่

ใดทีส่ามารถใชต้รวจสอบหรอืจ ากดัการเดนิทาง

ของผูถู้กปล่อยช ัว่คราว EM
- การแตง่ต ัง้ผูก้ ากบัดูแลผูถู้กปล่อยช ัว่คราว

มาตรการตา่ง ๆ ตามนโยบายปล่อยช ัว่คราว



พฒันาการมาตรการแตง่ต ัง้ผูก้ ากบัดูแลผูถู้ก

ปล่อยช ัว่คราว



พระราชบญัญตัิ

มาตรการก ากบัและ

ตดิตามจบักมุผู ้

หลบหนีการปล่อย

ชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. 

๒๕๖๐

บนัทกึขอ้ตกลง

วา่ดว้ยความ

รว่มมอืเพือ่การ

ประสานงาน

ระหวา่งศาล

ยุตธิรรมกบัฝ่าย

ปกครอง(ก านนั 

ผูใ้หญ่บา้น)

ค าแนะน าของ

ประธานศาลฎกีา 

เกีย่วกบัมาตรฐาน

กลางส าหรบัการ

ปล่อยช ัว่คราว

ผูต้อ้งหาหรอื

จ าเลย พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาล

ยุตธิรรม วา่ดว้ยคุณสมบตั ิลกัษณะ

ตอ้งหา้ม การแตง่ต ัง้และการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องผูก้ ากบัดูแลผูถู้กปล่อย

ช ัว่คราว การจา่ยคา่ตอบแทนและ

คา่ใชจ้า่ยของผูก้ ากบัดูแลผูถู้ก

ปล่อยช ัว่คราว คา่พาหนะแกผู่ถู้ก

ปล่อยช ัว่คราวทีย่ากไร ้เงินสนิบน

แกผู่แ้จง้ความน าจบั และเงินรางวลั

แกเ่จา้หน้าทีผู่จ้บัผูถู้กปล่อย

ชัว่คราวโดยศาลทีห่ลบหนี พ.ศ. 

๒๕๖๑

ค าแนะน าของ

ประธานศาลฎกีา 

วา่ดว้ยการขยาย

โอกาสในการ

เขา้ถงึสทิธทิีจ่ะ

ไดร้บัการปล่อย

ช ัว่คราว พ.ศ. 

๒๕๖๒
01 02 03 04 05



แกไ้ขระเบยีบคณะ

กรรมการบรหิารศาล

ยุตธิรรม ฯ ขอ้ ๗

ระเบยีบราชการ

ฝ่ายตลุาการศาล

ยุตธิรรมวา่ดว้ยการ

ปล่อยช ัว่คราว 

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. 

๒๕๖๔

ค าแนะน าของ

ประธานศาลฎกีา วา่

ดว้ยการใชม้าตรการ

ก ากบัดูแลในระหวา่ง

ปล่อยช ัว่คราว พ.ศ. 

๒๕๖๔

ขอ้พจิารณาเกีย่วกบั

พระราชบญัญตัมิ

มาตรการก ากบัและ

ตดิตามจบักมุผู ้

หลบหนีการปล่อย

ชัว่คราวโดยศาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบบั

ปรบัปรุง)06 07 08 09





- สามารถแตง่ต ัง้ผูก้ ากบัดูแลไดท้ ัง้กรณีทีศ่าลอนุญาตใหป้ล่อยช ัว่คราว โดยไม่มี

ประกนั มปีระกนั มปีระกนัและหลกัประกนักไ็ด ้และก าหนดเง่ือนไขใหผู้ถู้กปล่อย

ช ัว่คราวปฏบิตั ิ 

- หน้าทีข่องผูก้ ากบัดูแล 

(๑) หน้าทีใ่นการสอดส่องดูแล 

(๒) หน้าทีร่บัรายงานตวั 

(๓) หน้าทีใ่หค้ าปรกึษา

-คุณสมบตัขิองผูก้ ากบัดูแล 

เป็นผูท้ีรู่จ้กัผูถู้กปล่อยช ัว่คราวเป็นอย่างด ี

ผูถู้กปล่อยช ัว่คราวเคารพเชือ่ฟัง หรอื

เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากชมุชนทีผู่ถู้กปล่อยช ัว่คราวมทีีอ่ยู่อาศยัใหดู้แล

ความสงบเรยีบรอ้ย  และ

เป็นผูส้มคัรใจ มคีวามพรอ้มและเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีศ่าลมอบหมาย 



- ลกัษณะตอ้งหา้ม

ไม่ใชเ่จา้พนกังานซึง่มอี านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการดูแลผูถู้กปล่อยช ัว่คราว

ตามที ่ก.บ.ศ. ก าหนด 

ผูป้ระกนั 

บุคคลซึง่เป็นหลกัประกนั 

บุคคลซึง่เป็นเจา้ของหลกัประกนั 

บุคคลทีป่ระกอบอาชพีหรอืหารายไดจ้ากงานทีม่ลีกัษณะเป็นปฏปัิกษห์รอือาจ

มผีลประโยชนก์บัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีศ่าลมอบหมาย

- เมือ่ผูก้ ากบัดูแลปฏบิตัหิน้าทีจ่นเสรจ็สิน้ หรอืตามสมควรแกก่รณี มสีทิธิ

ไดร้บัคา่ตอบแทน และคา่ใชจ้า่ย 



พวกเราพรอ้มชว่ยเหลอื

สงัคมและศาล

ในการก ากบัดูแลผูถู้กปล่อย

ชัว่คราว 

แตง่ต ัง้พวกเราไดน้ะคะ/ครบั

Clip VDO News


