
 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการประสานงาน 
ระหว่าง 

ศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (ก านันผู้ใหญ่บ้าน)  
ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

ในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุตธิรรม 

 

 



ค ำน ำ 
 
 

                    ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้พัฒนำระบบประเมินควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลในชั้น
ปล่อยชั่วครำว โดยกำรสร้ำงเครื่องมือให้แก่ผู้พิพำกษำใช้ในกำรพิจำณำปล่อยชั่วครำว น ำข้อมูลของ
ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยมำวิเครำะห์เพ่ือประเมินระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรพิจำรณำสั่งปล่อยกับผู้ที่สมควร
ปล่อย และขังผู้ที่สมควรขัง ประกอบกับมีพระรำชบัญญัติมำตรกำรก ำกับและติดตำมจับกุมผู้หลบหนี
กำรปล่อยชั่วครำวโดยศำล พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ศำลแต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วครำวให้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ศำลก ำหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรำยงำนตัว  หรือให้ค ำปรึกษำ    
ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวเพ่ือป้องกันกำรหลบหนีหรืออภัยอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นใน
ระหว่ ำงที่ ได้ รับกำรปล่อยชั่ วครำว ส ำนักงำนศำลยุติ ธรรมจึ งเล็ งเห็นว่ ำกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำนที่มีเครือข่ำยครอบคลุมทั่วประเทศ ที่สำมำรถให้กำรส่งเสริม
สนับสนุนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนศำลยุติธรรมให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงศำลยุติธรรมกับกรมกำรปกครองด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี    
จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรประสำนงำนระหว่ำงศำลยุติธรรมกับฝ่ำยปกครอง (ก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน) ในโครงกำรพัฒนำระบบประเมินควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่ วครำวของ
ศำลยุติธรรม เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
 

1. บทบาทของฝ่ายปกครอง (ก านันผู้ใหญ่บ้าน) ในการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลในชั้นปล่อย
ชั่วคราวของศาลยุติธรรม 

 1 

2.  การให้ข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งเป็นลูกบ้านต่อศาล 2 
3. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 2 
4. การปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล 
    ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

2 

5. การยื่นค าร้องขอรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 3 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อนายอ าเภอ 
 

4 

ภาคผนวก 
 
- บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรม

กับฝ่ายปกครอง (ก านันผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสีย่ง
และการก ากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่าง ส านักงาน
ศาลยุติธรรม กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

   5 

- พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 

  9 

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้ง
ความน าจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่
หลบหนี พ.ศ. 2561 

13 

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับ
ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ก ากับ
ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงิน
สินบนแก่ผู้แจ้งความน าจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ ผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. 2561 

19 

 



แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการประสานงาน 
ระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (ก านันผู้ใหญ่บ้าน)  

ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสีย่งและการก ากบัดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุตธิรรม 

  สืบเนื่องจากศาลยุติธรรมมีโครงการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาจาก
ปกติที่มักต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินมาวางประกัน ท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้าระหว่างคนจนกับคนมี
ฐานะ และไม่มีความแม่นย้าเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเมื่อปล่อยไปแล้วผู้ต้องหาหรือจ้าเลยจะหลบหนหีรอืกอ่
อันตรายต่อสังคมหรือไม่ โดยเปลี่ยนเป็นการปล่อยชั่วคราวที่ไม่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน 
แต่ให้อิงข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแทน ซึ่งระบบใหม่นี ศาลจะรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากผู้ต้องหาหรือจ้าเลย ตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลและบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
จากนั นจึงท้าการค้านวณคะแนนความเสี่ยงด้วยวิธีการที่มีงานวิจัยทางสถิติและพฤติกรรมศาสตร์
รองรับ นอกจากนี  ยังมีการวางมาตรการก้ากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวรองรับ ซึ่งจะมีความเข้มงวด
แตกต่างไปตามระดับความเสี่ยง เพ่ือเป็นการรับประกันการมาศาลและการไม่ผิด เงื่อนไขของศาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการก้ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 
พ.ศ. 2560 ก้าหนดให้ศาลแต่งตั งผู้ก้ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาล
ก้าหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้ค้าปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการ
หลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ดังนั น 
ส้านักงานศาลยุติธรรมร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ท้าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือเพ่ือการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (ก้านันผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการ
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการก้ากับดูแลในชั นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่าง ส้านักงาน
ศาลยุติธรรม กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ซึ่งเห็นได้ว่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ก้านันผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการ
ด้าเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการก้ากับดูแลในชั นปล่อยชั่วคราวของศาล
ยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยในฐานะ
ประชาชนของสังคมได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ น 

1. บทบาทของฝ่ายปกครอง (ก านันผู้ใหญ่บ้าน) ในการสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
ประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม 

1.1 การช่วยยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ต้องหาหรือจ้าเลยที่ขอ
ปล่อยชั่วคราวในโครงการประเมินความเสี่ยงและการก้ากับดูแลในชั นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม 

1.2 การช่วยก้ากับดูแลผู้ต้องหาหรือจ้าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวตามโครงการ
ประเมินความเสี่ยงและการก้ากับดูแลในชั นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม 

1.3 การช่วยเป็นผู้รับรายงานตัวตามก้าหนดนัดของศาล (กรณีผู้ต้องหา/จ้าเลยมี
บ้านอยู่ไกลที่ท้าการศาลมากและยากจนเกินกว่าจะเสียค่าพาหนะมาศาลได้) 
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2. การให้ข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งเป็นลูกบ้านต่อศาล 

 เมื่อศาลจะพิจารณาค้าร้องขอปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ้าเลย เจ้าหน้าที่ของ
ศาลจะโทรศัพท์สอบถามก้านันหรือผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจ้าเลยซึ่งเป็นลูกบ้าน            
โดยสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งมิใช่ความคิดเห็นส่วนตัว ทั งนี  ก้านันหรือผู้ใหญ่บ้านอาจต้องรายงานการให้
ข้อมูลดังกล่าวต่อนายอ้าเภอ ตามรายละเอียดและวิธีการที่กรมการปกครองก้าหนดไว้ 
 ข้อมูลที่ก้านันผู้ใหญ่บ้านให้แก่ศาลจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และจะน้ามาใช้เพ่ือ
การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวเท่านั น โดยมีเฉพาะตัวผู้ต้องหาหรือจ้าเลยและศาล
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั นที่จะเข้าถึงข้อมูลนี ได้ 
  
3. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

 เมื่อผู้ต้องหาหรือจ้าเลยขอปล่อยชั่วคราวและศาลมีค้าสั่งอนุญาต ซึ่งศาลเห็นว่า
ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยควรได้รับการก้ากับดูแล ศาลจะมีค้าสั่งแต่งตั งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ก้ากับ
ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ทันที โดยไม่ต้องสอบถามความสมัครใจ ทั งนี  เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือเพ่ือการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (ก้านันผู้ใหญ่บ้าน) ใน
โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการก้ากับดูแลในชั นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ระหว่าง ส้านักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยศาลยุติธรรมจะ
โทรศัพท์แจ้งหรืออาจจะใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น กลุ่มไลน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
(ก้านันผู้ใหญ่บ้าน) ที่ได้รับการแต่งตั งได้รับทราบข้อมูลในเบื องต้นและถือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
ได้รับทราบค้าสั่งแต่งตั งผู้ก้ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแล้ว จากนั นศาลยุติธรรมจะมหีนงัสอืแจง้คา้สัง่
แต่งตั งผู้ก้ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวภายหลังตามแบบพิมพ์ศาล “ค้าสั่งแต่งตั งผู้ก้ากับดูแลผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว” 
 
4. การปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 

 ในค้าสั่งแต่งตั งผู้ก้ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ศาลจะเป็นผู้ก้าหนดให้ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านท้าภารกิจในการสอดส่อง หรือรับรายงานตัว หรือท้าทั งสองภารกิจ หากเป็นเพียง       
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ก้านันผู้ใหญ่บ้านก็ท้าหน้าที่เพียง ติดตาม ดูแล
พฤติกรรมของลูกบ้านว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของศาล เช่น ศาลสั่งห้ามผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไปยุ่งเกี่ยว
หรือมั่วสุมกับผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ ไม่ให้ออกนอกบ้านในเวลากลางคืน เป็นต้น 
ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะผิดเงื่อนไขของศาล ก้านันผู้ใหญ่บ้านสามารถเข้าไปตักเตือนลูกบ้านได้ 
หากถ้าเห็นว่ามีการผิดเงื่อนไขก็ให้แจ้งเรื่องการผิดเงื่อนไขกลับมายังศาลโดยด่วน สามารถติดต่อ
กลับมายังเจ้าหน้าที่ศาลผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์ หรือตามช่องทางสื่อสารท่ีตกลงกันไว้ จากนั น
เจ้าหน้าที่ศาลจะจัดท้ารายงานเพ่ือเสนอให้ศาลทราบต่อไป 
 หากศาลก้าหนดให้ก้านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรายงานงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว      
ซึ่งศาลจะตั งให้ในกรณีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอยู่ในพื นที่ห่างไกลจากศาลมาก เช่น อยู่ไกลเกิน 100 
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กิโลเมตร หรือเป็นพื นที่ทุรกันดาร ขึ นเขาลงเขา การเดินทางยากล้าบาก และไม่มีความสะดวกในการ
เดินทางมาศาลได้ ก็ให้ก้านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรายงานตัว ณ สถานที่ท้าการของก้านันผู้ใหญ่บ้าน 
ในวันเวลาที่ศาลก้าหนดให้มารายงานตัว โดยให้บันทึกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ศาล“การรับรายงานตัว   
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว” ประกอบด้วย หน้าแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับรายงานตัว คือ ข้อมูล
ของก้านันผู้ใหญ่บ้านเอง และเป็นข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ้าเลย ส่วนหน้าที่สองจะเป็นตาราง
ก้าหนดการรับรายงานตัว ประกอบด้วย ครั งที่เท่าไหร่ ประจ้าวันเดือนปีที่เท่าไหร่ เมื่อผู้ต้องหาหรือ
จ้าเลยมารายงานตัวแล้วให้ลงลายมือชื่อ ในช่อง “ลายมือชื่อผู้รายงานตัว (ผู้ต้องหา/จ้าเลย)” และให้
ก้านันผู้ใหญ่บ้านผู้รับรายงานตัว ลงลายมือชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้รับรายงานตัว” พร้อมทั งให้ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปผู้ถูกปล่อยชั่วคราวคู่กับใบลงชื่อรายงานตัว เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้มีการรับ
รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเป็นไปได้ให้เอาหนังสือพิมพ์กรอบวันนั น มาถ่ายรูปคู่กับ
ผู้ต้องหาหรือจ้าเลย และผู้รับรายงานตัว เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้มีการรับรายงานตัวกันจริง ไม่ได้มี
การถ่ายภาพไว้ล่วงหน้า แล้วรายงานต่อศาลทางช่องทางสื่อสารที่ตกลงไว้ เช่น โทรสาร หรือโซเชียล
มีเดีย เช่น แอปพลิเคชันไลน์ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ก้าหนดไว้ 
และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องใดๆ แก่ทางก้านันผู้ใหญ่ทราบถึงเหตุขัดข้อง ให้ก้านันผู้ใหญ่บ้านรีบติดต่อ
กลับมายังเจ้าหน้าท่ีศาลผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์ หรือตามช่องทางสื่อสารที่ตกลงกันไว้ โดยด่วน 
จากนั นเจ้าหน้าที่ศาลจะจัดท้ารายงานเพ่ือเสนอให้ศาลทราบต่อไป 
 
5. การยื่นค าร้องขอรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 ก้านันผู้ใหญ่บ้านเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยตามที่ศาลก้าหนดไว้แล้ว ให้ก้านนั
ผู้ใหญ่บ้านกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบพิมพ์ศาล “ค้าร้อง” เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนตาม
พระราชบัญญัติมาตรการก้ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง โดยให้มายื่นค้าร้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับตั งแต่ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ น     
ในกรณีก้านันผู้ใหญ่เป็นผู้รับรายงานตัวในชั นฝากขังปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ นในชั นนี  หมายความว่า 
เป็นการปล่อยชั่วคราวในชั นสอบสวน และพนักงานอัยการส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาหรือจ้าเลยต่อศาลแล้ว     
ถ้าหากเป็นการปล่อยชั่วคราวในชั นพิจารณาปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ นในชั นนี  หมายความว่า เมื่อศาล
ชั นต้นรับฟ้องจนกระทั่งศาลชั นต้นมีค้าพิพากษาแล้ว ในกรณีท่ีท้าหน้าที่เป็นผู้สอดส่องปฏิบัติหน้าที่
จนเสร็จสิ น หมายถึง ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่ประพฤติตนผิดเงื่อนไขตามที่ศาลสั่ง  

หากผูถู้กปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัวต่อก้านันผู้ใหญ่บ้าน หรือท้าผิดเงื่อนไขใน
กรณีที่ศาลมีค้าสั่งให้สอดส่อง ซึ่งท้าให้ภารกิจไม่เสร็จสิ น ก้านันผู้ใหญ่บ้านสามารถขอรับเงิน
ค่าตอบแทน ได้ภายในก้าหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั งวันที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวผิดเงื่อนไขของศาล 
หรือวันที่ไม่มารายงานตัว   

ส้าหรับค่าตอบแทนที่ศาลจ่ายให้แก่ผู้รับรายงานตัวต่อผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 1 คน     
ก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท แต่หากท้าหน้าที่เป็นผู้สอดส่องอย่างเดียว 
หรือปฏิบัติทั งสองภารกิจ จะได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

ทั งนี  จ้านวนเงินค่าตอบแทนขึ นอยู่กับดุลพินิจของศาลในการพิจารณาสั่งจ่าย 
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6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อนายอ าเภอ 

ให้ก้านันผู้ใหญ่บ้านรวบรวมข้อมูลการให้ความร่วมมือต่อศาลทั งด้านการให้ข้อมูล
ลูกบ้าน การสอดส่องก้ากับดูแลให้ลูกบ้านที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวท้าตามเงื่อนไขของศาล และ     
การรับรายงานตัวแทนศาล การให้ข้อมูลแก่ศาลเมื่อมีการสอบถามข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ้าเลย 
และเสนอเป็นรายงานต่อนายอ้าเภอตามก้าหนดและระยะเวลาที่ฝ่ายปกครองเห็นสมควร 
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