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การปลอยชัว่ คราวโดยใชอปุ กรณ
อิเล็กทรอนิกสตดิ ตามตัว
(Electronic Monitoring)
บทนํา
โดยที่การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญานั้นกฎหมายให
อํานาจศาลในการใชดุลพินิจเรียกหลักประกันการปลอยชั่วคราวเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
อิสรภาพของผูตองหาหรือจําเลย แตเนื่องจากปญหาความยากจนของผูตองหาหรือ
จําเลยบางคนที่ไมมีหลักประกันหรือทรัพยสินหรือเงินประกัน จึงทําใหคนยากจน
เหลานี้ตองถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณีและเสียโอกาสที่จะไดรับการปลอยชั่วคราว
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรมในสังคม ดังนั้น เพื่อเปนการให
โอกาสผูตองหาหรือจําเลยที่ไมมีเงินหรือหลักทรัพยประกันตัว ศาลจึงอาจกําหนด
มาตรการกํากับและติดตามตัวผูต อ งหาหรือจําเลยโดยวิธกี ารใชอปุ กรณอิเล็กทรอนิกส
ติดตามตัว (Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ EM แทนการเรียกหลักประกัน
จากผูตองหาหรือจําเลยได ซึ่งนอกจากจะเปนการใหโอกาสผูตองหาหรือจําเลยที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจไมดใี หไดรบั การปลอยชัว่ คราวแลว ยังเปนการลดปริมาณผูต อ งขัง
ในเรือนจําอีกทางหนึ่งดวย
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “การ
ปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring)”
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
EM วามีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนใด ดังนี้
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๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
โดยทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมของไทยในปจจุบนั ตองเผชิญปญหาหลากหลาย
ดาน ไมวา จะเปนในสวนของผูก ระทําความผิดและผูต อ งโทษ เชน ปญหาความเหลือ่ มลํา้
ในสังคม ปญหาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ปญหาผูถูกดําเนินคดีซึ่งเปนผูตองหา
หรือจําเลยหลบหนีในชั้นการปลอยชั่วคราว ปญหาความยากจนไมมีเงินประกันตัว
ทําใหคนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณีและเสียโอกาสที่จะไดรับการปลอย
ชั่วคราว รวมทั้งปญหาผูตองขังหรือผูตองโทษในเรือนจําที่มีปริมาณมากจนเกิด
ความแออัดและเกิดปญหาคุณภาพชีวิตของผูตองขังหรือผูตองโทษที่อยูในเรือนจํา
นอกจากนี้ การลงโทษจําคุกในความผิดเล็กนอยที่จะนําไปสูการเรียนรูพฤติกรรมใน
การกระทําความผิดที่มากขึ้นของผูตองโทษ และปญหาการขาด
สถานที่ลงโทษและกักขังหรือการกักขังแทนคาปรับ ประกอบกับ
ปญหาการปลอยชั่วคราวของเจาพนักงานหรือศาล แมมีหลัก
ประกันแตผูตองหาหรือจําเลยยังหลบหนีเปนจํานวนมาก ทําให
ไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีหรือลงโทษไดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย และยังมีปญหาการขาดการปองกัน
สังคมโดยการคุมความประพฤติของผูที่ไดรับการรอการลงโทษ
หรื อ รอการกํ า หนดโทษโดยมี เ งื่ อ นไขให คุ ม ความประพฤติ ไ ว
แตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือการพักการ
ลงโทษในกรณีที่ผูไดรับการปลอยตัวอาจเปนอันตรายตอสังคม ตลอดจนการบังคับ
ใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยยังขาดเครื่องมือและมาตรการในการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาเหลานั้น จึงมีความจําเปนตองนําระบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว
(Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ EM มาใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
เดิมกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ไดนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ติดตามตัว หรืออุปกรณ EM มาใชกับผูกระทําความผิดหรือระบบงานคุมประพฤติ
แทนการจําคุก โดยทีอ่ ปุ กรณดงั กลาวมีลกั ษณะเปนสายรัดคลายกับนาฬกาซึง่ สามารถ
ใชรัดไดทั้งขอมือหรือขอเทา ซึ่งไดรับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อใชสําหรับผูกระทํา
ความผิดในระบบงานคุมประพฤติ หรือผูตองขังตามคําพิพากษาของศาลที่ไดรับ
การปลอยตัวกอนครบกําหนดโทษ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูกระทําผิดและ
ปองกันการกระทําผิดเงือ่ นไขของผูถ กู คุมความประพฤติ เพือ่ ลดความแออัดในเรือนจํา
และสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน ปองกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระทําความผิดซํ้ารวมทั้งทําใหทราบถึงตําแหนงของผูตองหาหรือจําเลยในกรณี
ที่หลบหนีไดงายขึ้น๑
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตวิ า ดวยระบบการติดตามตัวโดยการใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. .... พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
๑
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ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๘ โดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘๒ กําหนดใหสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ
อื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยที่ถูก
ปลอยชัว่ คราวได ดังนัน้ สํานักงานศาลยุตธิ รรมจึงไดนาํ อุปกรณ EM มาใชกบั ผูต อ งหา
หรือจําเลยที่ไดรับการปลอยชั่วคราว เพื่อใหสามารถติดตามจับกุมตัวไดหากมีการ
หลบหนี ซึง่ การใชอปุ กรณดงั กลาวนีต้ อ งไดรบั ความยินยอมจากผูต อ งหาหรือจําเลยดวย
ทั้งนี้ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring)
หรืออุปกรณ EM มาใชติดตามตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้น นอกจากจะเพื่อลดปญหา
ความเหลื่ อ มลํ้ า และความไม เ ท า เที ย มกั น ในสั ง คม อั น เกิ ด จากความยากจนของ
ผูตองหาหรือจําเลยที่ไมมีเงินประกันตัวทําใหตองเสียโอกาสไดรับการปลอยชั่วคราว
ยังชวยลดปริมาณผูตองขังหรือผูตองโทษในเรือนจําที่มีปริมาณมากจนเกิดความ
แออัดไดอีกทางหนึ่งดวย

๒. หลักการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใด
มาใชในการติดตามตัวผูถูกปลอยชั่วคราว
กอนที่จะทราบถึงหลักการในการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
อื่นใดมาใชในการติดตามตัวผูถูกปลอยชั่วคราวนั้น ตองมีการพิจารณาคํารองขอให
ปลอยชั่วคราวของผูตองหาหรือจําเลยกอนวามีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตใหมีการ
ปลอยชั่วคราวหรือไม และในกรณีที่ศาลอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลอาจกําหนดให
มีประกันหรือไมมีประกันก็ได โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
๒.๑ การพิจารณาคํารองใหปลอยชั่วคราวโดยกําหนดวงเงินประกัน
ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยไดยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
ตอศาลแลว และเมื่อศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณีที่
สมควรใหปลอยชั่วคราวไดใหศาลพิจารณาวาจะใหปลอยชั่วคราวโดยมีประกันหรือ
ไมมีประกัน ซึ่งในการวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยชั่วคราว ศาลตองพิจารณาขอเหลานี้
ประกอบดวย
(๑) ความหนักเบาแหงขอหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
(๓) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
(๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา)
๒
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(๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากการปลอยชัว่ คราว
มีเพียงใดหรือไม
(๗) ในกรณีทผี่ ตู อ งหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคาํ คัดคาน
ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับ
ประกอบการวินิจฉัยได๓
ในการพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตอง
มีประกัน ใหศาลพิจารณาถึงความรายแรงแหงขอหา สาเหตุและพฤติการณการ
กระทําความผิด รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา
การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระทําความผิดอาญา
สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลอื่น
ในสังคมของผูตองหาหรือจําเลย หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุจําเปนและสมควรที่จะปลอยชั่วคราวโดยตองมีประกันให
กําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี
รวมทั้งแนวโนมที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ
แหงคดีเปลี่ยนแปลงไป และในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกันให
พิจารณาวาหลักประกันนั้นคุมกับวงเงินประกันที่กําหนดหรือไม
โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน หลักประกัน และฐานะของผูตองหา
หรือจําเลยประกอบดวย๔
ทั้งนี้ ถาผูตองหาหรือจําเลยยินยอมใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือ
อุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลย
ศาลอาจใชดุลพินิจเรียกหลักประกัน ดังนี้
(๑) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป ไมเกินรอยละ ๒๐
ของวงเงินประกัน
(๒) คดีทมี่ อี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขนึ้ ไป ไมนอ ยกวารอยละ
๒๐ แตไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินประกัน
(๓) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของวงเงินประกัน๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘.
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔.
๕
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.
๓
๔
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ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยเปนคนยากจน ศาลจะใชดุลพินิจ
เรียกหลักประกันตํ่ากวาที่กําหนดไวใน (๒) และ (๓) ก็ได โดยใหระบุเหตุดังกลาวไวใน
คําสั่งดวย
๒.๒ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดมาใชติดตาม
ตัวผูถูกปลอยชั่วคราว
โดยที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราววา ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให
ปลอยชั่วคราวหรือศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูหรือเงื่อนไขอื่นใดใหผูถูก
ปลอยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผูนั้นยินยอมจะสั่งใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอย
ชั่วคราวก็ได ทั้งนี้ เพื่อปองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น แตถาผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ แมผูนั้นยินยอม จะสั่งให
ใชอุปกรณดังกลาวไดตอเมื่อผูนั้นมีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น๖
การพิ จ ารณาสั่ ง คํ า ร อ งขอปล อ ยชั่ ว คราวในกรณี ที่ ผู  ต  อ งหา
หรือจําเลยมีความประสงคขอใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว มีหลักเกณฑที่
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราโทษที่ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิด ดังนี้
(๑) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป
ศาลอาจปลอยชัว่ คราวไดโดยไมตอ งมีประกันหรือหลักประกัน
ซึ่งศาลอาจสั่งปลอยโดยใหผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมา
ตามนัดหรือหมายเรียก ทัง้ นี้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๑๑
แตหากศาลเห็นวามีความเสี่ยงที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือกออันตรายประการอื่น ศาลอาจสั่งใหทําสัญญาประกันและให
ใชอุปกรณ EM ติดตามตัวได หรืออาจใหทําสัญญาประกันและใหวางหลักประกัน
โดยอาจลดหลักประกันเหลือไมเกิน ๑ ใน ๕ หรือรอยละ ๒๐ ของหลักประกัน
(๒) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐
กําหนดวา ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตอง
มีประกันและจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได ดังนั้น ในการปลอยชั่วคราว ศาลจะสั่ง
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยได จะตองใหผูตองหาหรือจําเลยทําสัญญาประกัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓.
๖
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แตในทางปฏิบัติแลวศาลจะใหผูตองหาหรือจําเลยวางหลักประกันดวย ซึ่งกรณี
ผูตองหาหรือจําเลยวางหลักประกันและทําสัญญาประกันตามเกณฑประกันที่ศาล
กําหนดแลวก็ไมตองใชอุปกรณ EM แตในกรณีที่หลักประกันไมเพียงพอ ศาลอาจสั่ง
ใหใชอุปกรณ EM ได และอาจลดหลักประกันเหลือไมเกิน ๑ ใน ๕ หรือรอยละ ๒๐
ของหลักประกันโดยไมตองลดวงเงินในสัญญาประกัน
ในกรณีที่จําเลยหรือผูตองหามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือกออันตรายประการอื่นศาลอาจไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวก็ได
ทั้งนี้ เมื่อผูตองหาหรือจําเลยยินยอมใชอุปกรณ EM ติดตามตัวแลว
ผูตองหาหรือจําเลยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการใช การดูแลรักษาอุปกรณ
ตามทีเ่ จาหนาทีใ่ หคาํ แนะนํา โดยศาลสามารถติดตามตัวผูต อ งหา
หรื อ จํ า เลยจากการตรวจสอบสั ญ ญาณจากอุ ป กรณ EM
ซึ่งติดอยูกับตัวผูตองหาหรือจําเลยแตละคน หากผูตองหาหรือ
จําเลยกระทําการใด ๆ ใหอุปกรณ EM นั้นไมสามารถใชการได
ไมวาโดยวิธีใด เชน พยายามถอดอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต
หรือกระทําใหระบบสัญญาณมีขอขัดของ มีผลใหไมสามารถ
ตรวจสอบการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยได ใหสันนิษฐาน
เบือ้ งตนวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี ศาลมีอํานาจเรียก
ผูต อ งหาหรือจําเลยมาสอบถาม หรืออาจเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการปลอ ยชัว่ั คราวได
ไ
หรือหากตรวจสอบแลวพบวาผูต อ งหาหรือจําเลยทําลายอุปกรณ EM และหลบหนีจริง
ศาลจะออกหมายจับผูตองหาหรือจําเลยตอไป

๓. เงื่ อ นไขในการปล อ ยชั่ ว คราวโดยการใช อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัว๗
๓.๑ การกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราวปฏิบัติ
ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ที่อยูของผูตองหาหรือจําเลยหรือเงื่อนไขอื่นใดใหผูตองหาหรือจําเลยปฏิบัติ เชน
ใหรายงานตัวตอเจาพนักงานหรือบุคคลตามที่ศาลเห็นสมควร วางขอจํากัดเกี่ยวกับ
สถานที่อยูอาศัยหรือการเดินทางออกไปนอกสถานที่อยูอาศัย วางขอจํากัดเกี่ยวกับ
การประกอบอาชี พ หรื อ การงานบางอย า ง หรื อ วางข อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การเข า ไป
ในสถานที่บางแหงที่อาจกอใหเกิดการกระทําความผิดอีก เปนตน หรือในกรณีที่
ผูตองหาหรือจําเลยยินยอมจะสั่งใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่
สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๗
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การหลบหนีหรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได และหากผูตองหา
หรือจําเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ใหศาลพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหปลอย
ชั่วคราวได
ในกรณีทศี่ าลอนุญาตใหปลอยชัว่ คราวโดยใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
หรื อ อุ ป กรณ อื่ น ใดที่ ส ามารถใช ต รวจสอบหรื อ จํ า กั ด การเดิ น ทางของผู  ต  อ งหา
หรือจําเลย ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวแจงศูนยควบคุมและ
ติ ด ตามการปล อ ยชั่ ว คราวโดยใช อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท ราบเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
เปดใชระบบอุปกรณดังกลาว ถาปรากฏวาอุปกรณดังกลาวถูกทําลายหรือทําใหใช
การไมไดไมวา โดยวิธใี ด หรือผูต อ งหาหรือจําเลยออกนอกพืน้ ทีก่ าํ หนดหรือเขาเขตพืน้ ที่
สั่งหาม ใหศูนยควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
แจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทํารายงาน
พฤติการณใหศาลทราบและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่อุปกรณดังกลาว
ถูกทําลายหรือทําใหใชการไมไดไมวาโดยวิธีใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ
จําเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยไมชักชา
เพื่อติดตามจับกุมตอไป
๓.๒ การใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสตรวจสอบการเดินทางของผูต อ งหา
หรือจําเลย
โดยที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ EM สามารถติดตาม
และตรวจสอบการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกปลอยชั่วคราวไดตลอด
๒๔ ชั่วโมง เพื่อปองกันการหลบหนีหรือการกออันตรายประการอื่น แตเพื่อเพิ่ม
ขอบเขตของการตรวจสอบควบคุมและใหเปนหลักประกันการมีตัวของผูตองหา
หรือจําเลยและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมที่มากขึ้น ศาลสามารถใช
ดุ ล พิ นิ จ กํ า หนดเงื่ อ นไขในการจํ า กั ด การเดิ น ทางของผู  ที่ ต  อ งใช อุ ป กรณ EM
ติดตามตัวได โดยมีเงื่อนไข๘ ดังนี้
๑) หามออกนอกพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัด
เมื่อศาลกําหนดพื้นที่แนนอนแลว เจาหนาที่เทคนิคจะบันทึกขอมูลในระบบควบคุม
เพื่อใชตรวจสอบการเดินทางตอไป
๒) ห า มเข า ใกล ส ถานที่ ที่ อ าจสุ  ม เสี่ ย งต อ การกระทํ า ผิ ด ซํ้ า
เชน สถานบันเทิง หางสรรพสินคา
๓) หามผูตองหาหรือจําเลยออกจากบานในชวงเวลาที่กําหนด
คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ “การปลอยชั่วคราวโดยใชระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส Provisional Release
By Risk Assessment And Electronic Monitoring” วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๘
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ระยะเวลาที่กําหนดขึ้นอยูกับผูตองหาหรือจําเลยแตละคน แตศาลจะกําหนดเงื่อนไข
ใหกระทบตอการดําเนินชีวิตโดยสุจริตของผูตองหาหรือจําเลยใหนอยที่สุด
๔) หามเขาใกลบานของผูเสียหายหรือพยาน ศาลพึงกําหนด
เงื่อนไขนี้ เมื่อมีเหตุผลความจําเปนตามคํารองของผูเสียหาย พยาน หรือเจาพนักงาน
ที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม ผูต อ งหาหรือจําเลยทีไ่ ดรบั การปลอยชัว่ คราวโดยการใช
อุปกรณ EM ติดตามตัวนั้น สามารถแสดงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใชอุปกรณ EM ได เชน ในกรณีผูตองหาหรือจําเลยเจ็บปวยอยางรายแรง หรือ
ประสบอุบตั เิ หตุอยางรายแรงโดยมีความเห็นทางการแพทยวา มีความจําเปนทีจ่ ะตอง
ปดระบบหรือปลดอุปกรณ EM ชั่วคราวเพื่อการรักษาตัวของ
ผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ หากผูตองหาหรือจําเลยที่ไดรับการ
ปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณ EM มาแสดงความประสงคตอศาล
โดยทําสัญญาประกันและนําหลักประกันมาวางตอศาล และแสดง
ความประสงคขอปดระบบและปลดอุปกรณ EM ถาหลักประกัน
นาเชื่อถือและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ศาลอาจ
สั่งใหปดระบบและปลดอุปกรณ EM ได
แตหากผูตองหาหรือจําเลยผิดเงื่อนไขในการ
ใชอุปกรณ EM เชน ออกนอกเสนทางหรือนอกพื้นที่ที่กําหนด ใหเปนดุลยพินิจของ
ศาลที่จะสั่งตามที่เห็นสมควร โดยศาลอาจหมายเรียกมาสอบถาม หรือเพิกถอนคําสั่ง
อนุญาตใหปลอยชั่วคราวและมีคําสั่งใหขังผูตองหาหรือจําเลย หรือศาลอาจสั่งเพิ่ม
เงื่อนไขในการใชอุปกรณ EM หรืออาจออกหมายจับได
๓.๓ การยกเลิกการใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอนื่ ใดติดตามตัว
เมื่อมีพฤติการณเปนกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจําเปนอื่น เชน ผูตองหา
หรือจําเลยเจ็บปวยอยางรายแรง หรือประสบอุบัติเหตุอยางรายแรง หรือมีกรณีที่
ศาลเห็นสมควรใหยุติการควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราว ใหศาลมีคําสั่งปลด
หรือปดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวหรือถาวร แลวแตกรณี และใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวแจงศูนยควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราวโดย
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามคําสั่งศาลตอไป

บทสรุป
อาจกลาวไดวา การนําอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสตดิ ตามตัว (Electronic Monitoring)
มาใชแกผตู อ งหาหรือจําเลยทีไ่ ดรบั การปลอยชัว่ คราวนัน้ มีความจําเปนและสําคัญมาก
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพราะนอกจากจะป อ งกั น การหลบหนี ห รื อ การกระทํ า
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สารพันปญหากฎหมาย

ความผิดซํ้าของผูตองหาหรือจําเลย แลวยังสามารถแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้า
ในสังคม ปญหาความยากจนของผูตองหาหรือจําเลยที่ไมมีเงินประกันตัวทําให
ถู ก ควบคุ ม ตั ว เกื อ บทุ ก กรณี และเสี ย โอกาสได รั บ การปล อ ยชั่ ว คราว ทั้ ง ยั ง ช ว ย
ลดปริมาณผูตองขังหรือผูตองโทษในเรือนจําที่มีจํานวนมากจนเกิดความแออัดให
ลดนอยลง นอกจากนีแ้ ลว มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูห ลบหนีการปลอยชัว่ คราว
โดยศาลนั้นยังเอื้อใหศาลอํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค
และเป น ธรรม เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น และความศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต  อ
กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น
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