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พระราชบัญญัติ 
มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู�หลบหนีการปล"อยช่ัวคราวโดยศาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ�าอยู"หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ�าอยู"หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว"า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรมีกฎหมายว"าด�วยมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู�หลบหนี

การปล"อยช่ัวคราวโดยศาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห"งชาติทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต"อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว"า “พระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตาม

จับกุมผู�หลบหนีการปล"อยช่ัวคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต"วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เงินสินบน” หมายความว"า เงินท่ีจ"ายให�แก"ผู�แจ�งความนําจับตามพระราชบัญญัติน้ี 
“เงินรางวัล” หมายความว"า เงินท่ีจ"ายให�แก"เจ�าหน�าท่ีผู�จับตามพระราชบัญญัติน้ี 
“ผู�กํากับดูแลผู�ถูกปล"อยชั่วคราว” หมายความว"า บุคคลซึ่งได�รับแต"งตั้งจากศาล

ให�เป3นผู�สอดส"องดูแล รับรายงานตัว หรือให�คําปรึกษาผู�ถูกปล"อยชั่วคราว เพื่อปCองกันการหลบหนี
หรือภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว"างท่ีได�รับการปล"อยช่ัวคราว 

“ผู�แจ�งความนําจับ” หมายความว"า บุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งช้ีช"องหรือแจ�ง
เบาะแสแก"ทางราชการ จนทางราชการสามารถจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีได�รับการปล"อยช่ัวคราว
โดยศาลซึ่งหลบหนีได� แต"ต�องมิใช"เจ�าหน�าท่ีผู�จับ ผู�ประกัน บุคคลซึ่งเป3นหลักประกัน หรือบุคคลซึ่ง
เป3นเจ�าของหลักประกันในการขอปล"อยช่ัวคราวผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ัน 

“เจ�าหน�าท่ีผู�จับ” หมายความว"า พนักงานฝEายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีได�รับการปล"อยช่ัวคราวโดยศาลซึ่ง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน�า ๑/๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
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หลบหนี และให�หมายความรวมถึงราษฎรผู�จับตามท่ีเจ�าพนักงานผู�จัดการตามหมายจับขอความ
ช"วยเหลือด�วย  

“ก.บ.ศ.” หมายความว"า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว"าด�วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๔  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ปล"อยช่ัวคราวโดยกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ท่ี

ถูกปล"อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อปCองกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอาจมีคําสั่งแต"งตั้ง
บุคคลใดเป3นผู�กํากับดูแลผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวเพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล"าวก็ได� 

บุคคลตามวรรคหน่ึงต�องมิใช"เจ�าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงในการดูแลผู�ถูก
ปล"อยช่ัวคราวตามท่ี ก.บ.ศ. กําหนด ผู�ประกัน บุคคลซึ่งเป3นหลักประกัน หรือบุคคลซึ่งเป3นเจ�าของ
หลักประกันในการขอปล"อยช่ัวคราว 

คุณสมบัติ ลักษณะต�องห�าม การแต"งตั้ง และการปฏิบัติหน�าที่ของผู�กํากับดูแล
ผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวให�เป3นไปตามระเบียบท่ี ก.บ.ศ. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ผู�ท่ีได�รับแต"งต้ังเป3นผู�กํากับดูแลผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวตามมาตรา ๔ มีสิทธิ

ได�รับค"าตอบแทนและค"าใช�จ"าย เว�นแต"ผู�ถูกปล"อยชั่วคราวได�หลบหนีหรือไปก"อภัยอันตรายหรือ
ความเสียหายข้ึนโดยผู�กํากับดูแลผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวมิได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามสมควรแก"กรณี 

ในกรณีท่ีความปรากฏแก"ศาลว"า ผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวซึ่งอยู"ภายใต�การกํากับดูแลเป3น
ผู�ยากไร�และไม"มีค"าพาหนะสําหรับการเดินทางไปศาลหรือเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ให�ศาล
มีอํานาจสั่งจ"ายค"าพาหนะแก"ผู�น้ันได�ตามความจําเป3น  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑNและอัตราท่ีกําหนดใน
ระเบียบ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖  การขอรับค"าตอบแทนและค"าใช�จ"ายตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง ให�ผู�กํากับ

ดูแลผู�ถูกปล"อยชั่วคราวยื่นคําร�องต"อศาลชั้นต�นที่ได�ออกหมายปล"อยภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ี
เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน�าท่ีหรือวันท่ีได�รับแจ�งจากศาล และให�ศาลมีอํานาจสั่งจ"ายค"าตอบแทนและ
ค"าใช�จ"ายแก"ผู� มีสิทธิได�รับเงินดังกล"าวตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของภารกิจและ
ระยะเวลาท่ีต�องดําเนินการประกอบด�วย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑNและอัตราท่ีกําหนดในระเบียบ ก.บ.ศ. 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึงให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗  เมื่อมีการจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยที่ได�รับการปล"อยชั่วคราวโดยศาล

ซึ่งหลบหนีและได�ส"งตัวต"อศาลแล�ว ให�ผู�แจ�งความนําจับมีสิทธิได�รับเงินสินบน และเจ�าหน�าที่ผู�จับมี
สิทธิได�รับเงินรางวัล 

 
มาตรา ๘  การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามมาตรา ๗ ให�ผู�แจ�งความนําจับ

หรือเจ�าหน�าท่ีผู�จับย่ืนคําร�องต"อศาลช้ันต�นท่ีได�ออกหมายปล"อยภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ีส"งตัว
ผู�ต�องหาหรือจําเลยต"อศาล โดยผู�ร�องต�องแสดงพยานหลักฐานท่ีน"าเช่ือว"าตนเองเป3นผู�มีสิทธิได�รับเงิน
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ดังกล"าว และหากศาลพิจารณาเห็นว"าคําร�องน้ันฟ5งได� ให�ศาลมีอํานาจสั่งจ"ายเงินสินบนแก"ผู�แจ�งความ
นําจับหรือเงินรางวัลแก"เจ�าหน�าท่ีผู�จับตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความยากง"ายในการติดตาม
จับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันเป3นสําคัญ 

ถ�ามีผู�แจ�งความนําจับหรือเจ�าหน�าท่ีผู�จับหลายราย ให�ศาลสั่งแบ"งจ"ายเงินสินบนหรือ
เงินรางวัลแก"ผู�มีสิทธิได�รับเท"ากันทุกราย 

ผู�ท่ีมีสิทธิได�รับเงินในลักษณะอย"างเดียวกันตามกฎหมายอ่ืนแล�ว ไม"มีสิทธิได�รับเงิน
สินบนหรือเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติน้ี เว�นแต"ศาลจะมีคําสั่งเป3นอย"างอ่ืน 

หลักเกณฑNและอัตราในการจ"ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตราน้ี ให�เป3นไปตาม
ระเบียบ ท่ี ก.บ.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ีให�เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙  การเบิกจ"ายค"าตอบแทน ค"าใช�จ"าย ค"าพาหนะ เงินสินบน และเงินรางวัล

แก"ผู�มีสิทธิได�รับตามพระราชบัญญัตินี้ ให�เบิกจ"ายจากเงินค"าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา 
ก"อนนําส"งคลังเป3นรายได�แผ"นดิน 

วิธีการเบิกจ"ายและรับเงินตามวรรคหน่ึง ให�เป3นไปตามระเบียบท่ี ก.บ.ศ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธN  จันทรNโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีได�รับ
การปล"อยช่ัวคราวโดยศาลหลบหนีไปทําให�การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต�องล"าช�า ส"งผลกระทบ
ต"อนโยบายในการปCองปรามอาชญากรรม สาเหตุสําคัญประการหน่ึงคือ การไม"มีเจ�าพนักงานกํากับ
ดูแลผู�ถูกปล"อยช่ัวคราวให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขต"าง ๆ ท่ีศาลกําหนดเพ่ือปCองกันการหลบหนีหรือภัยอันตราย
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  นอกจากน้ี เม่ือเกิดการหลบหนีก็ไม"มีเจ�าพนักงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
โดยตรงในการติดตามจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยเหล"าน้ันกลับมาดําเนินคดี  ดังน้ัน เพ่ือให�การ
พิจารณาพิพากษาคดีดําเนินไปได�อย"างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแลผู�ถูกปล"อย
ช่ัวคราวและการติดตามจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีหลบหนี รวมท้ังการนําเงินค"าปรับตามคําพิพากษา
ในคดีอาญามาใช�เป3นค"าใช�จ"ายในมาตรการดังกล"าว  จึงจําเป3นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ปุณิกา/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
พจนา/ตรวจ 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


