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ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
วาดวยการปลอยชั่วคราว 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปลอยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่อยู 
ในความควบคุมของสถานพินิจใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนใหสอดคลองกับหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  วาดวยการปลอย
ชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันที่ประกาศ 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทุนสนับสนุนการปลอยชั่วคราวศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

พ.ศ.  ๒๕๓๘  เฉพาะในสวนที่มีผลตอการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักปฏิบัติราชการและคําส่ังอื่นใด  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  หรือผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด  และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการสถานพินิจใหปฏิบัติราชการแทน 

“สถานพินิจ”  หมายความวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  หรือสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวในศาลจังหวัด 

ขอ ๕ สถานพินิจตองคุมครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนตามสิทธิอันพึงมีและตองไมลิดรอน
เสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดยพลการ  การควบคุมเด็กหรือเยาวชนไว 
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ในสถานควบคุมจะกระทําไดตอเมื่อกรณีมีความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงและจะตองมีระยะเวลาสั้นที่สุด
อยางเหมาะสม 

การพิจารณาคํารองขอปลอยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้น  ผูอํานวยการจะตองพิจารณาความจําเปน
ในการเอาตัวเด็กหรือเยาวชนไวโดยพิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนของรัฐในการรักษาความสงบ
เรียบรอยกับสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและใหพึงพิจารณาขอเหลานี้
ประกอบ 

(๑) ความหนักเบาแหงขอหาและพฤติการณแหงคดี 
(๒) การสืบเสาะที่ไดดําเนินการไปแลว 
(๓) โอกาสที่เด็กหรือเยาวชนจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๔) โอกาสที่เด็กหรือเยาวชนจะกลับไปกระทําความผิดอีก 
(๕) ความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนภายหลังไดรับการปลอยชั่วคราว 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการปลอยชั่วคราว 
(๗) โอกาสที่เด็กหรือเยาวชนจะหลบหนี 
(๘) ความนาเชื่อของนายประกัน หรือหลักประกัน 
ขอ ๖ เมื่อพนักงานคุมประพฤติไดรับมอบหมายใหทําการสืบเสาะเด็กหรือเยาวชนรายใดแลว

ตองรีบถามปากคําเด็กหรือเยาวชนและบิดามารดา  ผูปกครอง  ผูที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูหรือผูที่เกี่ยวของ
โดยเร็ว  และหากมีผูรองขอปลอยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนรายนั้นพนักงานคุมประพฤติตองเสนอคํารอง
พรอมสํานวนและความเห็นไปยังผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งทุกราย  แตหากยังไมสามารถถามปากคําทั้งหมด
ไดทันใหสอบถามขอความสวนที่เห็นวาจําเปนเพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาคํารองขอปลอยชั่วคราว
ไวกอนแลวเสนอใหผูอํานวยการพิจารณาสั่ง 

กรณีเด็กหรือเยาวชนถูกนําตัวมาสงยังสถานที่ควบคุมของสถานพินิจในวันหยุดราชการ  และมี
การรองขอปลอยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นใหผู ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจปลอยชั่วคราว 
ในวันหยุดราชการสอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับที่พักอาศัย  ความสัมพันธระหวางนายประกัน 
กับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณแหงคดีโดยยอแลวพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร  หากเห็นวายังไมควร
อนุญาตใหปลอยชั่วคราวซ่ึงจะตองสงคํารองขอปลอยชั่วคราวพรอมทั้งความเห็นไปใหอธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษา
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หัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสั่ง จึงใหนัดมาฟงคําส่ัง
ในวันแรกที่เปดทําการหรือมาย่ืนคํารองขอปลอยชั่วคราวในวันแรกที่เปดทําการ 

ขอ ๗ ผูอํานวยการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงเห็นวาเหมาะสมเปนผูพิจารณา 
ส่ังคํารองขอปลอยชั่วคราวนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ในการพิจารณาคํารองขอปลอย
ชั่วคราว  ผูอํานวยการตองพิจารณาโดยไมชักชา  การไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตองมีเหตุผลประกอบ
ใหชัดเจนแลวนําเสนออธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด  หรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด  แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาสั่ง 

ในคดีที่ รัฐมีนโยบายปราบปรามหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม
ผูอํานวยการอาจเสนอความเห็นควรไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตอศาลดังกลาวในวรรคแรก  โดยใหแสดง
เหตุผลพรอมกับกําหนดระยะเวลาและวิธีการที่จะใชบําบัดแกไขในเบื้องตนนั้นดวย 

ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษหรือความผิดอื่น 
ที่กฎหมายไมไดใหอํานาจควบคุมผูตองหา  ผูอํานวยการจะควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวไมได  ในกรณีเชนนี้
ตองใหเด็กหรือเยาวชน  และบิดามารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูลงลายมือชื่อ
รับทราบวันและเวลานัดเพื่อมาพบเจาหนาที่สถานพินิจตามกําหนด 

การปลอยชั่วคราวโดยมีประกันตองทําสัญญาประกันไว  ผูอํานวยการจะกําหนดจํานวนเงิน
ตามสัญญาประกันหรือเรียกหลักประกันสูงจนเกินควรแกกรณีมิได 

การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป  เมื่อพิจารณา 
ผลการจําแนกแลว  หากเห็นวาควรอนุญาตโดยไมมีเง่ือนไขใหผูอํานวยการมีอํานาจปลอยชั่วคราว 
โดยไมตองมีหลักประกันได  หรือจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหหนวยงานของกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ  หรือองคการ  หรือหนวยงานเอกชนซึ่งใหการสงเคราะหเด็กรับไปดูแลได  โดยไมตอง
ทําสัญญาประกัน  ในการนี้ใหผูอํานวยการพิจารณาความนาเชื่อถือของนายประกันหรือประโยชนที่เด็ก
หรือเยาวชนจะไดรับเปนสําคัญ 

ขอ ๘ กรณีผูรองขอปลอยชั่วคราวเปนบิดามารดา  ญาติพี่นอง  หรือมีความเกี่ยวพันโดยการสมรส
อางวามีฐานะยากจนและเด็กหรือเยาวชนอยูระหวางศึกษาเลาเรียน  หรือมีภาระตองประกอบอาชีพ 
เลี้ยงครอบครัว  หรือภาระอื่นอันจําเปนตองปฏิบัติโดยมีบันทึกเหตุแหงความจําเปนประกอบคํารอง 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร  อาจกําหนดวงเงินตํ่ากวาเกณฑปกติ  หรือใหมี
ประกันโดยไมตองวางหลักประกันก็ได 

ขอ ๙ การใชบุคคลเปนประกันใหพิจารณาตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) เปนผูมีตําแหนงหนาที่การงาน  หรือมีรายไดแนนอน  เชน  ขาราชการ  ขาราชการบํานาญ 

สมาชิกรัฐสภา  ผูบริหารราชการสวนทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานของรัฐประเภทอื่น ๆ  รวมทั้งหนวยงานของรัฐที่แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  
ลูกจางของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐที่แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  ผูบริหาร
พรรคการเมือง  ทนายความ 

(๒) เปนผูมีความสัมพันธกับเด็กหรือเยาวชน  เชน  เปนบุพการี  ญาติพี่นอง  ผูบังคับบัญชา 
นายจางหรือบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส  หรือมีความสัมพันธใกลชิดกับเด็กหรือเยาวชน  หรือบิดา
มารดา  หรือผูปกครองของเด็กหรือเยาวชน  หรือความสัมพันธในทางอื่นที่ผูอํานวยการเห็นสมควร 
ใหประกันได 

(๓) ตองย่ืนคํารองดวยตนเองโดยมีหนังสือรับรองจากตนสังกัด  หรือนายจางหรือหลักฐานอื่น
ที่เชื่อถือได  หากมีคูสมรสตองมีความยินยอมของคูสมรสดวย  ในกรณีฉุกเฉินไมอาจเสนอหนังสือรับรอง
ไดทันใหผอนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น  เชน  บัตรประจําตัวที่แสดงฐานะเชนนั้น  และใหนําหนงัสือรับรอง
หรือหนังสือยินยอมมาแสดงในภายหลัง 

(๔) ใหทําสัญญาประกันไดในวงเงินไมเกินสิบเทาของอัตราเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
หากวงเงินประกันมียอดสูงกวาวงเงินที่ผูนั้นมีสิทธิประกันได  ผูอํานวยการอาจกําหนดใหวางเงินหรือ
หลักทรัพยเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๐ การขอปลอยชั่วคราวโดยวางหลักทรัพยเปนประกัน  อาจใชหลักทรัพยดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินโดยมีหลักฐานโฉนด  หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  หองชุดโดยมีหนังสือ

กรรมสิทธิ์หองชุด  ซ่ึงหลักทรัพยดังกลาวตองไมมีภาระผูกพันอันอาจกระทบตอการบังคับคดี  และใหมี
หนังสือรับรองราคาประเมินประกอบดวย 

(๒) หลักทรัพยอื่นอันกําหนดมูลคาที่แนนอนได  เชน  พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน  สลาก
ออมทรัพยของธนาคารอื่น  หรือสมุดบัญชีเงินฝาก  ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากธนาคาร 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

เมื่อทําสัญญาประกันแลวใหสถานพินิจมีหนังสือแจงการนําหลักทรัพยดังกลาวเขาผูกพัน 
ตามสัญญาประกันไปยังสํานักงานที่ดิน  หรือธนาคารแลวแตกรณีทันทีและเมื่อสัญญาประกันส้ินสุดลง
ใหรีบแจงใหทราบอีกคร้ังหนึ่งโดยเร็ว 

ขอ ๑๑ ในกรณีผิดสัญญาประกัน  และนายประกันนําตัวเด็กหรือเยาวชนมาสงในภายหลัง 
ใหสอบถามถึงเหตุแหงการนั้น  หากมีเหตุสมควรผูอํานวยการอาจลดหรืองดคาปรับตามสัญญาใหก็ได
ตามความเหมาะสม 

รายที่วางหลักทรัพยเปนประกัน  เมื่อกําหนดเบี้ยปรับตามสมควรแลว  หากนายประกันชําระเบี้ยปรับ
ตามที่กําหนดก็ใหคืนหลักทรัพยแกนายประกันไป  แตหากนายประกันไมชําระใหผูอํานวยการมีหนังสือ
ขอใหพนักงานอัยการฟองบังคับตามสัญญาประกนัตอไป 

ขอ ๑๒ ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราวนั้นผูอํานวยการอาจกําหนดเง่ือนไขใหเด็กหรือ
เยาวชนมารับการบําบัด  ตามที่เห็นสมควรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน  หรือกิจกรรมเพื่อการบําบัดอยางอื่นได 

ขอ ๑๓ ใหสถานพินิจประกาศและเผยแพรระเบียบนี้ใหผูมาติดตอและประชาชนไดทราบ
โดยทั่วกัน 

ขอ ๑๔ ในกรณีจําเปนตองกําหนดแนวทางปฏิบัติ  หรือจําเปนตองมีวิธีการใดในทางธุรการ
เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอยใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนินการไดเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

วันชัย  รุจนวงศ 
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 


