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บทนํา     
โดยท่ีการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาน้ันกฎหมายให

อํานาจศาลในการใชดุลพินิจเรียกหลักประกันการปลอยชั่วคราวเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
อิสรภาพของผูตองหาหรือจําเลย แตเนื่องจากปญหาความยากจนของผูตองหาหรือ
จําเลยบางคนที่ไมมีหลักประกันหรือทรัพยสินหรือเงินประกัน จึงทําใหคนยากจน
เหลานี้ตองถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณีและเสียโอกาสที่จะไดรับการปลอยช่ัวคราว 
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าและไมเปนธรรมในสังคม ดังนั้น เพื่อเปนการให
โอกาสผูตองหาหรือจําเลยท่ีไมมีเงินหรือหลักทรัพยประกันตัว ศาลจึงอาจกําหนด
มาตรการกํากบัและติดตามตัวผูตองหาหรือจาํเลยโดยวิธกีารใชอปุกรณอิเลก็ทรอนิกส
ติดตามตัว (Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ EM แทนการเรียกหลักประกัน
จากผูตองหาหรือจําเลยได ซึ่งนอกจากจะเปนการใหโอกาสผูตองหาหรือจําเลยที่มี
ฐานะทางเศรษฐกจิไมดใีหไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว ยงัเปนการลดปรมิาณผูตองขงั
ในเรือนจําอีกทางหนึ่งดวย 

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “การ
ปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring)” 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ 
EM วามีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนใด ดังนี้ 

การปลอยชัว่คราวโดยใชอปุกรณการปลอยชัว่คราวโดยใชอปุกรณ
อเิลก็ทรอนกิสตดิตามตวั อเิลก็ทรอนกิสตดิตามตวั 
(Electronic Monitoring)(Electronic Monitoring)
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๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
  โดยทีก่ระบวนการยตุธิรรมของไทยในปจจบุนัตองเผชญิปญหาหลากหลาย

ดาน ไมวาจะเปนในสวนของผูกระทาํความผดิและผูตองโทษ เชน ปญหาความเหลือ่มลํา้
ในสังคม ปญหาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ปญหาผูถูกดําเนินคดีซึ่งเปนผูตองหา
หรือจําเลยหลบหนีในช้ันการปลอยชั่วคราว ปญหาความยากจนไมมีเงินประกันตัว
ทําใหคนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณีและเสียโอกาสที่จะไดรับการปลอย
ชั่วคราว รวมท้ังปญหาผูตองขังหรือผู ตองโทษในเรือนจําที่มีปริมาณมากจนเกิด
ความแออัดและเกิดปญหาคุณภาพชีวิตของผูตองขังหรือผูตองโทษที่อยูในเรือนจํา 
นอกจากนี้ การลงโทษจําคุกในความผิดเล็กนอยที่จะนําไปสูการเรียนรูพฤติกรรมใน
การกระทําความผิดที่มากขึ้นของผูตองโทษ และปญหาการขาด
สถานที่ลงโทษและกักขังหรือการกักขังแทนคาปรับ ประกอบกับ
ปญหาการปลอยชั่วคราวของเจาพนักงานหรือศาล แมมีหลัก
ประกันแตผูตองหาหรือจําเลยยังหลบหนีเปนจํานวนมาก ทําให
ไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีหรือลงโทษไดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย และยังมีปญหาการขาดการปองกัน
สังคมโดยการคุมความประพฤติของผูที่ไดรับการรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษโดยมีเงื่อนไขใหคุมความประพฤติไว
แตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ หรือการพักการ
ลงโทษในกรณีที่ผูไดรับการปลอยตัวอาจเปนอันตรายตอสังคม ตลอดจนการบังคับ
ใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยยังขาดเคร่ืองมือและมาตรการในการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาเหลานั้น จึงมีความจําเปนตองนําระบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว
(Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ EM มาใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

 เดิมกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ไดนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ติดตามตัว หรืออุปกรณ EM มาใชกับผูกระทําความผิดหรือระบบงานคุมประพฤติ
แทนการจําคกุ โดยท่ีอปุกรณดงักลาวมลีกัษณะเปนสายรัดคลายกบันาฬกาซ่ึงสามารถ
ใชรัดไดทั้งขอมือหรือขอเทา ซึ่งไดรับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อใชสําหรับผูกระทํา
ความผิดในระบบงานคุมประพฤติ หรือผูตองขังตามคําพิพากษาของศาลที่ไดรับ
การปลอยตัวกอนครบกําหนดโทษ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูกระทําผิดและ
ปองกนัการกระทาํผิดเงือ่นไขของผูถกูคมุความประพฤต ิเพือ่ลดความแออดัในเรอืนจาํ
และสถานท่ีควบคุมตัวเด็กและเยาวชน ปองกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระทําความผิดซ้ํารวมท้ังทําใหทราบถึงตําแหนงของผูตองหาหรือจําเลยในกรณี
ที่หลบหนีไดงายขึ้น๑  

  ๑รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญัตวิาดวยระบบการตดิตามตวัโดยการใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. .... พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
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๑๒๗

 ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา     ๑๐๘     โดยพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา
(ฉบบัที ่๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘๒ กําหนดใหสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ
อื่นใดท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยท่ีถูก
ปลอยช่ัวคราวได ดงันัน้ สาํนกังานศาลยตุธิรรมจงึไดนาํอปุกรณ EM มาใชกบัผูตองหา
หรือจําเลยที่ไดรับการปลอยชั่วคราว เพื่อใหสามารถติดตามจับกุมตัวไดหากมีการ
หลบหน ีซึง่การใชอปุกรณดงักลาวนีต้องไดรบัความยนิยอมจากผูตองหาหรือจาํเลยดวย

 ทั้งนี้ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring) 
หรืออุปกรณ EM มาใชติดตามตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้น นอกจากจะเพื่อลดปญหา
ความเหล่ือมล้ําและความไมเทาเทียมกันในสังคม อันเกิดจากความยากจนของ
ผูตองหาหรือจําเลยที่ไมมีเงินประกันตัวทําใหตองเสียโอกาสไดรับการปลอยช่ัวคราว 
ยังชวยลดปริมาณผูตองขังหรือผูตองโทษในเรือนจําที่มีปริมาณมากจนเกิดความ
แออัดไดอีกทางหนึ่งดวย  

๒. หลักการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใด
มาใชในการติดตามตัวผูถูกปลอยชั่วคราว

 กอนที่จะทราบถึงหลักการในการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
อื่นใดมาใชในการติดตามตัวผูถูกปลอยช่ัวคราวนั้น ตองมีการพิจารณาคํารองขอให
ปลอยชั่วคราวของผูตองหาหรือจําเลยกอนวามีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตใหมีการ
ปลอยชั่วคราวหรือไม และในกรณีที่ศาลอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลอาจกําหนดให
มีประกันหรือไมมีประกันก็ได โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑ การพิจารณาคํารองใหปลอยชั่วคราวโดยกําหนดวงเงินประกัน
   ในกรณีที่ผู ตองหาหรือจําเลยไดยื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว
ตอศาลแลว และเมื่อศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณีที่
สมควรใหปลอยช่ัวคราวไดใหศาลพิจารณาวาจะใหปลอยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือ
ไมมีประกัน ซึ่งในการวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยชั่วคราว ศาลตองพิจารณาขอเหลานี้
ประกอบดวย  

   (๑) ความหนักเบาแหงขอหา
   (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
   (๓) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
   (๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด

  ๒ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา) 
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   (๕)  ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
   (๖) ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปลอยชัว่คราว

มีเพียงใดหรือไม
   (๗) ในกรณทีีผู่ตองหาหรอืจําเลยตองขงัตามหมายศาล ถามคีาํคดัคาน

ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับ
ประกอบการวินิจฉัยได๓   

   ในการพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตอง
มีประกัน ใหศาลพิจารณาถึงความรายแรงแหงขอหา สาเหตุและพฤติการณการ
กระทําความผิด รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา 
การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระทําความผิดอาญา 
สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
ในสังคมของผูตองหาหรือจําเลย หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุจําเปนและสมควรท่ีจะปลอยช่ัวคราวโดยตองมีประกันให
กําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี 
รวมทั้งแนวโนมที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ
แหงคดีเปลี่ยนแปลงไป และในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกันให
พิจารณาวาหลักประกันนั้นคุมกับวงเงินประกันที่กําหนดหรือไม 
โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน หลักประกัน และฐานะของผูตองหา
หรือจําเลยประกอบดวย๔  

  ทั้งนี้ ถาผูตองหาหรือจําเลยยินยอมใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือ
อุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลย 
ศาลอาจใชดุลพินิจเรียกหลักประกัน ดังนี้

   (๑) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป ไมเกินรอยละ ๒๐ 
ของวงเงินประกัน

  (๒) คดทีีม่อัีตราโทษจําคกุอยางสงูเกิน ๑๐ ปขึน้ไป ไมนอยกวารอยละ
๒๐ แตไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินประกัน

   (๓) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของวงเงินประกัน๕

  ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘.
     ๔ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔.
  ๕ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๒๙

    ในกรณีที่ผู ตองหาหรือจําเลยเปนคนยากจน ศาลจะใชดุลพินิจ
เรียกหลักประกันตํ่ากวาที่กําหนดไวใน (๒) และ (๓) ก็ได โดยใหระบุเหตุดังกลาวไวใน
คําสั่งดวย

๒.๒ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดมาใชติดตาม
ตัวผูถูกปลอยชั่วคราว

   โดยที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราววา ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให
ปลอยช่ัวคราวหรือศาลจะกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับท่ีอยูหรือเง่ือนไขอ่ืนใดใหผู ถูก
ปลอยช่ัวคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผูนั้นยินยอมจะส่ังใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู ถูกปลอย
ชั่วคราวก็ได ทั้งนี้ เพื่อปองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น แตถาผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ แมผูนั้นยินยอม จะสั่งให
ใชอุปกรณดังกลาวไดตอเม่ือผูน้ันมีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอบุคคลอ่ืนอยางรายแรง 
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น๖

   การพิจารณาส่ังคําร องขอปลอยช่ัวคราวในกรณีที่ผู ต องหา
หรือจําเลยมีความประสงคขอใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว มีหลักเกณฑที่
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราโทษที่ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิด ดังนี้  

    (๑) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป  
     ศาลอาจปลอยชัว่คราวไดโดยไมตองมปีระกนัหรอืหลกัประกนั

ซึ่งศาลอาจส่ังปลอยโดยใหผู ตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมา
ตามนดัหรอืหมายเรียก ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 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
ปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยได จะตองใหผูตองหาหรือจําเลยทําสัญญาประกัน 

  ๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓.
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creo




การปลอยช่ัวคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring)

๑๓๐

แตในทางปฏิบัติแลวศาลจะใหผู ตองหาหรือจําเลยวางหลักประกันดวย 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 
ตามท่ีเจาหนาทีใ่หคาํแนะนํา โดยศาลสามารถติดตามตัวผูตองหา
หรือจําเลยจากการตรวจสอบสัญญาณจากอุปกรณ EM 
ซึ่งติดอยูกับตัวผูตองหาหรือจําเลยแตละคน หากผูตองหาหรือ
จําเลยกระทําการใด ๆ  ใหอุปกรณ EM นั้นไมสามารถใชการได
ไมวาโดยวิธีใด เชน พยายามถอดอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต
หรือกระทําใหระบบสัญญาณมีขอขัดของ มีผลใหไมสามารถ
ตรวจสอบการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยได ใหสันนิษฐาน
เบือ้งตนวาผู ตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี ศาลมีอํานาจเรียก
ผูตองหาหรอืจาํเลยมาสอบถาม หรอือาจเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการปลอยชัว่คราวได 
หรอืหากตรวจสอบแลวพบวาผูตองหาหรือจาํเลยทาํลายอปุกรณ EM และหลบหนีจริง 
ศาลจะออกหมายจับผูตองหาหรือจําเลยตอไป

๓. เงื่อน ไข ในการปล อยชั่ วคราวโดยการใช อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัว๗  

๓.๑ การกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราวปฏิบัติ
   ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ

ที่อยูของผูตองหาหรือจําเลยหรือเงื่อนไขอื่นใดใหผู ตองหาหรือจําเลยปฏิบัติ เชน 
ใหรายงานตัวตอเจาพนักงานหรือบุคคลตามท่ีศาลเห็นสมควร วางขอจํากัดเกี่ยวกับ
สถานท่ีอยูอาศัยหรือการเดินทางออกไปนอกสถานท่ีอยูอาศัย วางขอจํากัดเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพหรือการงานบางอยาง หรือวางขอจํากัดเก่ียวกับการเขาไป
ในสถานที่บางแหงที่อาจกอใหเกิดการกระทําความผิดอีก เปนตน หรือในกรณีที่
ผู ตองหาหรือจําเลยยินยอมจะส่ังใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดท่ี
สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ เพื่อปองกัน

 ั่ ไ 

  ๗ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๓๑

การหลบหนีหรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได และหากผูตองหา
หรือจําเลยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ใหศาลพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหปลอย
ชั่วคราวได 

   ในกรณทีีศ่าลอนุญาตใหปลอยชัว่คราวโดยใชอุปกรณอิเลก็ทรอนกิส 
หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู ต องหา
หรือจําเลย ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวแจงศูนยควบคุมและ
ติดตามการปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทราบเพื่อดําเนินการ
เปดใชระบบอุปกรณดังกลาว ถาปรากฏวาอุปกรณดังกลาวถูกทําลายหรือทําใหใช
การไมไดไมวาโดยวธิใีด หรอืผูตองหาหรอืจาํเลยออกนอกพืน้ทีก่าํหนดหรอืเขาเขตพืน้ที่
สั่งหาม ใหศูนยควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
แจงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทํารายงาน
พฤติการณใหศาลทราบและมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร และในกรณีที่อุปกรณดังกลาว
ถูกทําลายหรือทําใหใชการไมไดไมวาโดยวิธีใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ
จําเลยน้ันหนีหรือจะหลบหนี ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยไมชักชา
เพื่อติดตามจับกุมตอไป 

๓.๒ การใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตรวจสอบการเดนิทางของผูตองหา
หรอืจาํเลย

   โดยที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ EM สามารถติดตาม
และตรวจสอบการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกปลอยช่ัวคราวไดตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เพื่อปองกันการหลบหนีหรือการกออันตรายประการอื่น แตเพื่อเพิ่ม
ขอบเขตของการตรวจสอบควบคุมและใหเปนหลักประกันการมีตัวของผูตองหา
หรือจําเลยและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมที่มากขึ้น ศาลสามารถใช
ดุลพินิจกําหนดเงื่อนไขในการจํากัดการเดินทางของผู ที่ต องใช อุปกรณ EM 
ติดตามตัวได โดยมีเงื่อนไข๘ ดังนี้ 

    ๑) หามออกนอกพ้ืนที่จังหวัดใดจังหวัดหน่ึงหรือหลายจังหวัด 
เมื่อศาลกําหนดพ้ืนที่แนนอนแลว เจาหนาที่เทคนิคจะบันทึกขอมูลในระบบควบคุม
เพื่อใชตรวจสอบการเดินทางตอไป 

    ๒) หามเขาใกลสถานที่ที่อาจสุ มเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า 
เชน สถานบันเทิง หางสรรพสินคา 

    ๓) หามผูตองหาหรือจําเลยออกจากบานในชวงเวลาท่ีกําหนด 

  ๘คมศักด์ิ โตโภชนพันธุ “การปลอยช่ัวคราวโดยใชระบบประเมินความเส่ียงและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส Provisional Release 

By Risk Assessment And Electronic Monitoring” วารสารนติิ รฐักจิ และสังคมศาสตร ปที ่๓ ฉบบัที ่๑ (มกราคม – มถินุายน ๒๕๖๒) 
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การปลอยช่ัวคราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (Electronic Monitoring)

๑๓๒

ระยะเวลาที่กําหนดขึ้นอยูกับผูตองหาหรือจําเลยแตละคน แตศาลจะกําหนดเงื่อนไข
ใหกระทบตอการดําเนินชีวิตโดยสุจริตของผูตองหาหรือจําเลยใหนอยที่สุด 

    ๔) หามเขาใกลบานของผูเสียหายหรือพยาน ศาลพึงกําหนด
เงื่อนไขนี้ เมื่อมีเหตุผลความจําเปนตามคํารองของผูเสียหาย พยาน หรือเจาพนักงาน
ที่เกี่ยวของ  

  อยางไรกต็าม ผูตองหาหรอืจาํเลยท่ีไดรบัการปลอยชัว่คราวโดยการใช
อุปกรณ EM ติดตามตัวนั้น สามารถแสดงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใชอุปกรณ EM ได เชน ในกรณีผูตองหาหรือจําเลยเจ็บปวยอยางรายแรง หรือ
ประสบอุบตัเิหตุอยางรายแรงโดยมีความเห็นทางการแพทยวามคีวามจําเปนทีจ่ะตอง
ปดระบบหรือปลดอุปกรณ EM ชั่วคราวเพื่อการรักษาตัวของ
ผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ หากผูตองหาหรือจําเลยที่ไดรับการ
ปลอยช่ัวคราวโดยใชอุปกรณ EM มาแสดงความประสงคตอศาล 
โดยทาํสญัญาประกันและนําหลกัประกันมาวางตอศาล และแสดง
ความประสงคขอปดระบบและปลดอุปกรณ EM ถาหลักประกัน
นาเช่ือถือและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ศาลอาจ
สั่งใหปดระบบและปลดอุปกรณ EM ได

   แตหากผูตองหาหรือจําเลยผิดเง่ือนไขในการ
ใชอุปกรณ EM เชน ออกนอกเสนทางหรือนอกพื้นที่ที่กําหนด ใหเปนดุลยพินิจของ
ศาลที่จะสั่งตามท่ีเห็นสมควร โดยศาลอาจหมายเรียกมาสอบถาม หรือเพิกถอนคําสั่ง
อนุญาตใหปลอยช่ัวคราวและมีคําสั่งใหขังผูตองหาหรือจําเลย หรือศาลอาจสั่งเพิ่ม
เงื่อนไขในการใชอุปกรณ EM หรืออาจออกหมายจับได

   ๓.๓  การยกเลิกการใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสหรอือปุกรณอืน่ใดติดตามตัว
   เมื่อมีพฤติการณเปนกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจําเปนอื่น เชน ผูตองหา

หรือจําเลยเจ็บปวยอยางรายแรง หรือประสบอุบัติเหตุอยางรายแรง หรือมีกรณีที่
ศาลเห็นสมควรใหยุติการควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราว ใหศาลมีคําสั่งปลด
หรือปดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวหรือถาวร แลวแตกรณี และใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปลอยชั่วคราวแจงศูนยควบคุมและติดตามการปลอยชั่วคราวโดย
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามคําสั่งศาลตอไป 

บทสรุป    
อาจกลาวไดวาการนาํอปุกรณอเิลก็ทรอนิกสตดิตามตัว (Electronic Monitoring)

มาใชแกผูตองหาหรือจาํเลยท่ีไดรบัการปลอยช่ัวคราวน้ันมคีวามจําเปนและสําคญัมาก
ในกระบวนการยุติธรรม เพราะนอกจากจะปองกันการหลบหนีหรือการกระทํา
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๓๓

ความผิดซํ้าของผูตองหาหรือจําเลย แลวยังสามารถแกไขปญหาความเหล่ือมล้ํา
ในสังคม ปญหาความยากจนของผู ตองหาหรือจําเลยที่ไมมีเงินประกันตัวทําให
ถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสไดรับการปลอยช่ัวคราว ทั้งยังชวย
ลดปริมาณผูตองขังหรือผูตองโทษในเรือนจําที่มีจํานวนมากจนเกิดความแออัดให
ลดนอยลง นอกจากนีแ้ลว มาตรการกาํกบัและตดิตามจบักมุผูหลบหนกีารปลอยชัว่คราว
โดยศาลนั้นยังเอื้อใหศาลอํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค
และเปนธรรม เพื่อสร างความเช่ือมั่นและความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต อ
กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น
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