
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
เกี่ยวกับความจ าเป็นและผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 

    
 
  โดยที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล 
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักกำรเป็นกำรก ำหนดให้มี  “เจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล” อยู่ในสังกัดส ำนักงำน 
ศำลยุติธรรม (ส ำนักรักษำควำมปลอดภัย) โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ๓ ประกำรหลัก คือ (๑) สืบสวน
ติดตำมจับกุมผู้ที่ศำลออกหมำยจับ อันเนื่องมำจำกได้รับกำรปล่อยชั่วครำวโดยศำลแล้วหลบหนี 
หรือไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกหรือค ำสั่งของศำล (๒) รักษำควำมสงบเรียบร้อยในบริเวณศำล และ  
(๓) รักษำควำมปลอดภัยให้แก่ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร และบุคลำกรของส ำนักงำนศำลยุติธรรม    
ทั้งนี้ เพ่ือให้ภำรกิจหลักของศำลยุติธรรมในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 
ซึ่งในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักกำรและให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำ 
โดยรับข้อสังเกตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย (ปัจจุบันร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ))   
  คณะอนุกรรมกำรพัฒนำแนวทำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
และกองพัฒนำกฎหมำยได้ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวและจัดท ำเป็นกรณีตัวอย่ำงในกำร
ตรวจสอบควำมจ ำเป็นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย โดยสรุปข้อเท็จจริง 
และผลกำรวิเครำะหข์องคณะอนุกรรมกำรฯ ไดด้ังนี้  
 
๑. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยส านักงานศาลยุติธรรม 

  ๑. ปัจจุบันมีผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่ได้รับกำรปล่อยชั่วครำวโดยศำลและหลบหนีไป
เป็นจ ำนวนมำก แต่ไม่สำมำรถติดตำมจับกุมผู้หลบหนีได้  ท ำให้กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีเกิด 
ควำมล่ำช้ำ ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งหลบหนีไม่ได้รับโทษตำมผลของค ำพิพำกษำอย่ำงแท้จริง ส่งผลต่อ
ควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรม และท ำให้มำตรฐำนในกำรรักษำควำมยุติธรรมของศำล
เกิดปัญหำในภำพรวม ซึ่งสำเหตุหลักเกิดจำกกำรที่ ไม่มีเจ้ำพนักงำนที่ท ำหน้ำที่โดยตรงในกำร
สนับสนุนกระบวนกำรในกำรติดตำมจับกุมผู้หลบหนี  อีกทั้งเจ้ำพนักงำนต ำรวจมีหน้ำที่ ในกำร 
รักษำควำมสงบเรียบร้อยเป็นจ ำนวนมำกจึงไม่อำจติดตำมจับกุมผู้หลบหนีได้อย่ำงทันท่วงที  
  โดยจำกข้อมูลสถิติกำรปล่อยชั่วครำวของศำลและกำรหลบหนี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีผู้ยื่นค ำร้องขอปล่อยชั่วครำวจ ำนวน ๒๒๖,๘๒๘ คน และได้รับอนุญำตจ ำนวน ๒๑๒,๔๗๖ คน  
โดยในจ ำนวนนี้มีผู้หลบหนีจ ำนวน ๓,๓๕๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ ของจ ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำต 
ให้ปล่อยชั่วครำว) ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม.ค. – พ.ค.) มีผู้ยื่นค ำร้องขอปล่อยชั่วครำวจ ำนวน 
๙๖,๒๔๒ คน และได้รับอนุญำตจ ำนวน ๘๗,๙๑๘ คน ในจ ำนวนนี้มีผู้หลบหนีจ ำนวน ๑,๖๑๖ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ของจ ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว) 

  ๒. เกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงและควำมไม่สงบในบริเวณศำลอยู่บ่อยครั้ง  
อันกระทบต่อกำรท ำหน้ำที่ของผู้พิพำกษำในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม (ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่ำง
กำรพิจำรณำพบว่ำ เกิดปัญหำเหตุกำรณ์ไม่ปกติจ ำนวน ๔๖ เหตุกำรณ์ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 
๒๕๕๘ จนถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๑)   



๒ 
 

๒. ข้อเสนอของส านักงานศาลยุติธรรม  

  เสนอให้มีกฎหมำยเพ่ือจัดให้มีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ (ร่ำงมำตรำ ๕) 
  (๑) ติดตำมสืบสวนจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่ได้รับกำรปล่อยชั่วครำวโดยศำล 
แล้วหลบหนี หรือผู้ไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกหรือค ำสั่งศำล และศำลได้ออกหมำยจับแล้ว  
  (๒) รักษำควำมสงบเรียบร้อย รักษำควำมปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด ในบริเวณศำลและอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำน  
ศำลยุติธรรม 
  (๓) รักษำควำมปลอดภัยและคุ้มครองข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม บุคลำกร 
ทรัพย์สินของศำลและส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
  ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับ
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ร่ำงมำตรำ ๑๕) 
  นอกจำกนี้ ส ำนักงำนศำลยุติธรรมไม่ได้เสนอทำงเลือกอ่ืนในกำรด ำเนินกำร (ที่ไม่ใช่
กำรตรำกฎหมำย) เนื่องจำกกำรให้มีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลจะต้องมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 
รวมทั้ง ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สำมำรถให้เอกชนเข้ำมำด ำเนินกำรในภำรกิจนี้ได้ว่ำ ได้ค ำนึงถึงต้นทุน 
และควำมคล่องตัวแล้วสมควรให้ส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ เพรำะมีควำมเกี่ยวข้องกับ 
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนโดยเฉพำะ อีกทั้งยังไม่สำมำรถท ำภำรกิจนี้ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
เนื่องจำกกำรมีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลเป็นภำรกิจโดยตรงของส ำนักงำนศำลยุติธรรม     

 
๓. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  

  (๑) การวิเคราะห์ปัญหา ทางเลือก และความจ าเป็นในการมีกฎหมาย  
       อำจต้องแยกพิจำรณำแยกตำมรำยภำรกิจ ดังนี้ 

 ภำรกิจในกำรติดตำมสืบสวนจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่ได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำวโดยศำลแล้วหลบหนี หรือผู้ไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกหรือค ำสั่งศำล และศำลได้ออก
หมำยจับแล้ว 

 

       ๑) ส ำนักงำนศำลยุติธรรมควรจะต้องวิเครำะห์ว่ำกฎหมำย กำรบังคับใช้
กฎหมำย หรือกำรด ำเนินกำรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีปัญหำอย่ำงไร เช่น มำตรกำรในกำรก ำกับดูแล 
ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวและกำรติดตำมจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำร
ก ำกับและติดตำมจับกุมผู้หลบหนีกำรปล่อยชั่วครำวโดยศำล  พ.ศ. ๒๕๖๐ กำรใช้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับตรวจสอบหรือจ ำกัดกำรเดินทำงของบุคคลในกำรปล่อยชั่วครำว (Electronic 
Monitoring) เพ่ือป้องกันกำรหลบหนี หรือภัยอันตรำย หรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  

       ๒) ในปัจจุบันกำรติดตำมจับกุมผู้หลบหนีในระหว่ำงกำรปล่อยชั่วครำว 
เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ซึ่งได้รับทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมจำกกำรชี้แจงของผู้แทน
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติว่ำ อัตรำกำรจับกุมตัวผู้หลบหนีในกรณีดังกล่ำวเกิดจำกหลำยองค์ประกอบ 
เช่น ควำมเร่งด่วนของกำรปฏิบัติงำนในเรื่องอ่ืน กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงท้องที่  
ข้อจ ำกัดของข้อมูลในกำรติดตำมตัวผู้หลบหนี ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งตัวผู้ถูกจับกลับไปด ำเนินคดีกรณี  
อยู่ต่ำงท้องทีก่ับท้องที่ที่จับกุมได้  คณะอนุกรรมกำรฯ จึงเห็นว่ำ กำรวิเครำะห์จะต้องพิจำรณำก่อนว่ำ



๓ 
 

กำรด ำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนต ำรวจมีปัญหำและข้อขัดข้องอย่ำงไร กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
อำจใช้วิธีกำรใดได้บ้ำง โดยจะต้องพิจำรณำทำงเลือกอ่ืนที่ไม่ใช่กำรตรำกฎหมำยในกำรแก้ปัญหำด้วย 
เช่น กำรใช้มำตรกำรทำงบริหำรเพ่ือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนงำนของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ  
กำรให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจ ฯลฯ 

       ๓) ข้อเสนอของส ำนักงำนศำลยุติธรรมที่จะให้มีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลเพ่ือท ำ
ภำรกิจนี้มีควำมเหมำะสมและจะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นหรือไม่ และมีควำมคุ้มค่ำหรือไม่  
หำกก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลมำท ำภำรกิจดังกล่ำวควรจะต้องติดตำมจับกุมผู้หลบหนีได้ 
ในอัตรำเท่ำกับหรือมำกกว่ำที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในชั้นกำรพิจำรณำ 
ก็ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำง
แท้จริง และมีแผนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
มีควำมเชี่ยวชำญและมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรสืบสวนติดตำมจับกุมผู้หลบหนี 
อยู่แล้ว กำรก ำหนดให้มีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลขึ้นมำท ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องมีทักษะและควำมพร้อม
ในลักษณะเดียวกับเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ซึ่งส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะต้องเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนบุคลำกร กำรฝึกฝนอบรมบุคลำกร และอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังกล่ำว เพรำะจะส่งผลผูกพันงบประมำณในระยะยำวด้วย 
 

 ภำรกิจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย รักษำควำมปลอดภัยของบุคคล 
และทรัพย์สิน และปรำบปรำมกำรประท ำควำมผิด ในบริเวณศำลและอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำน 
ศำลยุติธรรม 

 ภำรกิจในกำรรักษำควำมปลอดภัยและคุ้มครองข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
บุคลำกร ทรัพย์สินของศำลและส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

 

       ๑) ควรต้องวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำที่แท้จริง โดยจำกเหตุกำรณ์ 
ไม่ปกติจ ำนวน ๔๖ เหตุกำรณ์นั้น ต้องพิจำรณำว่ำเพรำะเหตุใดกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันไม่สำมำรถ
ป้องกันหรือบริหำรจัดกำรได้ เช่น เกิดจำกอุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่อำจคำดหมำยหรือป้องกันได้ (น้ ำท่วม 
เพลิงไหม้เนื่องจำกไฟฟ้ำลัดวงจร) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเหตุที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจำก
ปัจจุบันกำรรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณศำลใช้วิธีกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
จำกองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก จ ำนวนประมำณ ๑,๗๐๐ อัตรำ เพ่ือท ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ในศำลทั่วประเทศ แตอ่ย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนศำลยุติธรรมไม่ได้วิเครำะห์ว่ำปัญหำควำมไม่สงบเรียบร้อย 
ในบริเวณศำลเกิดขึ้นจำกกำรท ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร  
       ๒) ส ำนักงำนศำลยุติธรรมควรพิจำรณำทำงเลือกอ่ืนในกำรแก้ไขปัญหำด้วย  
เช่น หำกกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจำกองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 
ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ก็อำจพิจำรณำจ้ำงหน่วยงำนหรือบุคลำกรอ่ืนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
       ๓) ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำกำรมี เจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลจะสำมำรถรักษำ 
ควำมปลอดภัยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำเดิมได้อย่ำงไร  

 
  (๒) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและความพร้อมของรัฐ 
       ส ำนักงำนศำลยุติธรรมชี้แจงว่ำ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมี 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล จ ำนวน ๓๐๙ อัตรำ และมีงบประมำณที่คำดว่ำจะต้องใช้ในระยะ ๔ ปีแรก 



๔ 
 

ประมำณ ๕๓๔,๖๓๔,๗๘๐.๘๐ บำท โดยแบ่งเป็น งบบุคลำกร ๑๒๗,๔๔๐,๐๗๐.๒๐ บำทต่อปี  
และงบลงทุน ๒๔,๘๗๔,๕๐๐ บำท (ส ำหรับค่ำครุภัณฑ์รักษำควำมปลอดภัย เช่น อำวุธปืน วิทยุ
สื่อสำร) ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรฯ ได้วิเครำะห์แล้ว มีข้อสังเกตดังนี้ 

       ๑) ข้อมูลสถิติผู้หลบหนีจ ำนวน ๓,๓๕๗ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตัวเลขเฉพำะ
ส ำหรับปีนั้น ในกรณีนี้จ ำเป็นต้องพิจำรณำจ ำนวนผู้หลบหนีสะสมด้วย เพ่ือที่จะได้วิเครำะห์ผลกระทบ
และภำระงบประมำณในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง  

       ๒) ก ำลังคนเพียง ๓๐๙ อัตรำ ส ำหรับระยะ ๔ ปีแรก (ซึ่งเป็นผู้อ ำนวยกำร  
๑ อัตรำ และเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล ๓๐๘ อัตรำ) จะเพียงพอต่อกำรท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่  
โดยเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลจะต้องปฏิบัติหน้ำที่หลัก ๓ ประกำร ได้แก่ กำรติดตำมจับกุมผู้หลบหนี  
กำรรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณศำล และกำรคุ้มครองข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรและบุคลำกรของศำล
ทั้งในและนอกบริเวณศำล โดยระบุไว้ด้วยว่ำจะต้องจัดให้มีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลในจ ำนวนเพียงต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในศำลทุกศำล (ร่ำงมำตรำ ๔)  แต่อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนศำลยุติธรรมควรพิจำรณำ
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ำกำรจัดสรรอัตรำก ำลังอย่ำงเหมำะสมในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงควรก ำหนด
เพ่ิมเติมขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 

        จำกข้อมูลที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ ตรวจสอบพบว่ำ ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีศำลประมำณ ๒๗๑ แห่ง  ดังนั้น หำกมีเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลประจ ำศำลเพียงศำล 
ละ ๑ คนในกำรท ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยในบริเวณศำล จะคงเหลือจ ำนวนเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ศำลในกำรท ำหน้ำที่ติดตำมจับกุมผู้หลบหนีและกำรคุ้มครองบุคลำกรของศำลนอกบริเวณศำลเพียง 
๓๘ คน ซึ่ งจ ำนวนดังกล่ำวเป็นไปไม่ ได้อย่ำงแน่แท้ที่จะปฏิบัติตำมภำรกิจที่ก ำหนดไว้ใน 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

       ๒) งบประมำณที่คำดว่ำจะต้องใช้ในระยะ ๔ ปีแรก น่ำจะมำกกว่ำที่ส ำนักงำน
ศำลยุติธรรมประเมินมำ เนื่องจำกกำรค ำนวณงบประมำณดังกล่ำวยังไม่รวมงบด ำเนินงำน อ่ืน  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรสืบสวน ติดตำม และจับกุมผู้หลบหนี (เช่น ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเครื่องมือช่วย 
ในกำรสืบสวน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปจับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งตัวผู้ถูกจับ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจศำล ฯลฯ 

       นอกจำกนี้ ยังไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้แก่หน่วยงำน 
ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำมำช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจศำลตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมร้องขอ (ร่ำงมำตรำ ๘) ซึ่งในระยะแรกอำจต้องขอ 
ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย 

       ๓) กำรมีกฎหมำยฉบับนี้จะก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำกับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือไม่  
โดยจำกข้อมูลที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมชี้แจงว่ำงบประมำณ ในระยะ ๔ แรก เป็นจ ำนวน 
๕๓๔,๖๓๔,๗๘๐.๘๐ บำท ซึ่งเฉลี่ยเท่ำกับประมำณ ๑๓๓,๖๕๘,๖๙๕ บำทต่อปี และหำกใช้
สมมติฐำนว่ำจะสำมำรถจับกุมผู้หลบหนีได้ทั้งหมด โดยใช้ตัวเลขในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้หลบหนี
จ ำนวน ๓,๓๕๗ คน เท่ำกับรัฐจะใช้งบประมำณ ประมำณ ๓๙,๘๑๕ บำท ส ำหรับกำรสืบสวนติดตำม
จับกุมผู้หลบหนี ๑ คน (เป็นกำรประมำณกำรจำกตัวเลขที่เสนอ ค่ำเฉลี่ยที่เป็นไปได้อำจน้อยกว่ำนี้
เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจศำลมีภำรกิจในกำรรักษำควำมปลอดภัยด้วย หรืออำจจะมำกกว่ำนี้ 
หำกใช้บุคลำกรในกำรด ำเนินกำรมำกกว่ำ ๓๐๙ คน) 

 
     


