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ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริ การ
งานปล่อยชัวคราว
่
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริ การ
สานกั งานคุมประพฤติ
ทอ่ียู่เบอรโ์ทร

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
(ยกเวน้วนัหยดุทท่ีางราชการกา
หนด)ตงั้แต่เวลา
น.

ข้อกาหนดการให้บริ การ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือคาสังศาลให้
่
ตรวจพิสจู น์ *
2. คาร้องขอให้ปล่อยชัวคราว
่
(แบบ บฟ 4-3) *
3. สัญญาประกัน (แบบ บฟ 4-4) *
4. ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผูย้ น่ื คาร้องและผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ พร้อมสาเนา
5. บัตรประชาชนตัวจริง ของผูย้ น่ื คาร้องและผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ พร้อมสาเนา
6. ถ้าผูย้ น่ื คาร้องหรือผูเ้ ป็ นหลักประกันมีคสู่ มรสตามกฎหมายต้องมีคายินยอมของคูส่ มรส
หากผูป้ ระกันหรือผูเ้ ป็ นหลักประกันเป็ นหม้าย ให้นาหลักฐานการหย่า หรือใบมรณะบัตร
ของคูส่ มรส หรือทะเบียนบ้านทีม่ กี ารแจ้งตายหน้าทีม่ ชี ่อื ของผูน้ นั ้ มาแสดงด้วย
7. หลักประกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง (มูลค่าตามวงเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน)
7.1 ใช้เงินสดเป็ นหลักประกัน
7.2 ใช้หลักทรัพย์อ่นื เป็ นหลักประกัน
- กรณีหลักทรัพย์เป็ นทีด่ นิ ตามโฉนด น.ส.3 หรือ น.ส.3ก ต้องมีหนังสือรับรองราคา
ประเมินทีด่ นิ จากพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมแผนทีต่ งั ้ หลักทรัพย์โดยละเอียด หาก
ผูป้ ระกันมิได้เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องมีหนังสือมอบอานาจตามกฎหมายพร้อมทัง้
ต้องนาเอกสารใน ข้อ 4 และข้อ 5 ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจมาแสดงด้วย
- กรณีใช้เงินตามสมุดเงินฝากประจา หรือใบรับเงินฝากประจาของธนาคารมาเป็ น
หลักประกันจะต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือปจั จุบนั ของธนาคารว่าจะไม่ยอมให้ถอน
ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือนัน้
7.3 ใช้บุคคลเป็ นหลักประกัน
- กรณีบุคคลเป็ นหลักประกัน ให้บุคคลนัน้ เสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะ
ประเภทตาแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน หรือหนังสือรับรองสถานะของตนเอง แล้วแต่กรณี
และมีภาระผูกพันในการทาสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็ นหลักประกันรายอื่นอยู่
ก็ให้แสดงภาระผูกพันนัน้ ด้วย
เพิ่ มเติ ม * สานักงานคุมประพฤติเป็ นผูจ้ ดั เตรียมเอกสารให้ (ในข้อ 1 - 3 เท่านัน้ )

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ

วงเงิ นที่ใช้เป็ นหลักประกัน
1.1) ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท ประเภท 5
และสารระเหย วงเงินประกันไม่เกินห้าพันบาท
1.2) ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกินสองหมืน่ บาท
ประเภท 5 และสารระเหย วงเงินประกันไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
1.3) ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพือ่ จาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกิน
สีห่ มืน่ บาท ประเภท 5 และสารระเหย วงเงินประกันไม่เกินสองหมืน่ บาท
1.4) ความผิดฐานเสพและจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกินสีห่ มืน่ บาท ประเภท
5 และสารระเหย วงเงินประกันไม่เกินสองหมืน่ บาท
ค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ระดับการให้บริ การ
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ ภายใน 5 วันทาการ โดยเริม่ นับระยะเวลาเริม่ ต้น ตัง้ แต่การยืน่ เอกสารทีสมบู
่ รณ์ ครบถ้วน ในกรณีทมี่ี
คาสังให้
่ ดาเนินการตรวจพิสจู น์จากศาลแล้วเท่านัน้ จนถึการรั
ง บทราบคาสังอนุ
่ ญาต/ไม่อนุญาตปล่อยชัวคราว
่
คุณภาพ
 กระบวนการปล่อยชัวคราวที
่
ไ่ ด้รบั จากงานบริการมีความรวดเร็ว โปร่งใส
 ผูม้ ารับบริการ (ผูย้ น่ื คาร้องขออนุญาตปล่อยชัวคราว)
่
มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากไม่น้อยกว่า 75 %

ขัน้ ตอนการให้บริ การ
ขัน้ ตอน
พนักงานเจ้าหน้าที่
(งานธุรการ)
- รับเรื่องจากผู้มา
ติดต่อ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้
เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์จากหนังสือ
คาสั่งศาลให้ตรวจ
พิสูจน์
- ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน ของ
เอกสารหลักฐาน ทั้ง
ของตัวผู้ยื่นคาร้อง
และผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

พนักงานเจ้าหน้าที่
(พนักงานคุมประพฤติ)
- ชี้แจงขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว
- ตรวจสอบสิทธิผู้ร้องขอและ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ร้องขอตามกฎหมาย
- สอบปากคาพยาน
- สอบปากคาผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ ในกรณีที่พบข้อมูลที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูฯ
- ออกใบนัดฟังผลการปล่อย
ชั่วคราว ในกรณีไม่มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ในวันนั้น
- ตรวจสอบประวัติการกระทา
ความผิด
- รวบรวมข้อมูล และทาความ
เห็นเสนอคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ
- พิจารณา
- มีคาสั่งอนุญาต/ไม่
อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว
ไม่สามารถกาหนดได้
ไม่อนุญาต

พนักงานเจ้าหน้าที่
(พนักงานคุมประพฤติ)
- แจ้งสิทธิ/ชี้แจง
ขั้นตอนการอุทธรณ์
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

อนุญาต

พนักงานเจ้าหน้าที่
(งานธุรการ)
- จัดทาหนังสือคาสั่ง
อนุญาตปล่อยชั่วคราว
- จัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้
ได้รับอนุญาตปล่อย
ชั่วคราว ถึงสถานที่ควบคุม
ตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์
- จัดทาสัญญาประกันผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์
- ตรวจสอบหลักประกัน
- ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบรับ
หลักทรัพย์
- ออกใบนัดให้ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์มาสอบปากคา
- นาส่งหนังสือให้ปล่อยตัว
ไปยังสถานที่ควบคุมตัว

สถานที่ควบคุมตัวเพื่อ
การตรวจพิสูจน์
- ตรวจสอบเอกสารคาสั่ง
อนุญาตปล่อยชั่วคราว
- ดาเนินการปล่อย
ชั่วคราว
ไม่สามารถกาหนดได้

ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ไม่เกิน 4 วันทาการ

หมายเหตุ - กระบวนการในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการฯ และสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาได้ เนื่องจาก
ไม่ใช่ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
- กระบวนการนาส่งหนังสือให้ปล่อยตัว ขึ้นอยู่กับระยะทางและการจราจร

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ท่ี
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
2. หมายเลขโทรศัพท์ 02 1414749
3. ตู้ ปณ 29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
4. ศนยรบฟงความคดเหนของกรมคมประพฤต
ู ์ั ั
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ุ
ิ ศนยราชการเฉลมพระเกยรต
ู ์
ิ
ี ิ ฯ อาคารเอ ถนนแจงวฒนะ
้ ั
แขวงทงุ่ สองหอง
้
เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ 10210
5 รอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ สายด่วนกรมคุมประพฤติ 1111 กด 78
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