
อ านาจศาลในการก าหนดเงือ่นไขในการปล่อยช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุรณมิา  คูนิอาจ 

 
 
 
 
 
 

 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวชิานิตศิาสตร์  คณะนิตศิาสตร์ปรีด ี พนมยงค์  
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์   

พ.ศ.  2558 
 

DPU



 The Authority of The Courts to Determine the Conditions of  
Provisional Release 

 
 
 
 
 
 

 
Buranima  Kuniart 

 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of Master of Laws 
Department of Law 

Pridi Banomyong Faculty of Law,  Dhurakij Pundit University   
2015 

 

DPU



 
 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์  อ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
ช่ือผูเ้ขียน   บุรณิมา คูนิอาจ  
อาจารยท่ี์ปรึกษา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี วรภทัร์ 
สาขาวชิา   นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา   2557 
 

บทคัดย่อ 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนมุ่งศึกษาเก่ียวกบัอ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการ
ปล่อยชัว่คราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม ซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานหรือศาลท่ีปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจ าเลยสามารถก าหนด
เง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยู่ของผูท่ี้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อยชั่วคราว
ปฏิบติั เพื่อป้องกนัการหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือเพื่อป้องกนัภยัอนัตรายจาก
การกระท าความผิดซ ้ าท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชั่วคราว ทั้ งยงัเป็นการประกันการมีตัวของ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการพิจารณาคดี และเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเจา้พนกังานหรือศาลจะพิจารณาให้
ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นหลกั โดยไม่ตอ้งมีประกนัและหลกัประกนัก็ได ้
 จากการศึกษาพบวา่ การด าเนินคดีอาญามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจ
รัฐด้วยเหตุผลในเร่ืองของการสอบสวน โดยการรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจสอบหรือ
คน้หาความจริงอนัจะน าไปสู่การใช้มาตรการบงัคบักบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย การเอาตวับุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐจึงตอ้งมีความจ าเป็นเพื่อใหลุ้วตัถุประสงคใ์นการด าเนินคดีไดด้ าเนินไปโดยเรียบร้อย และ
เพื่อประกันการมีตวัผูต้ ้องหาหรือจ าเลยในการด าเนินคดี ความจ าเป็นท่ีตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐโดยการจับ การควบคุม การขงัและการปล่อยตัว แท้จริงแล้วก็คือเหตุแห่งการออก
หมายจบัและเหตุแห่งการออกหมายขงั ท่ีมีทั้ง “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” เม่ือกรณีใดมีเหตุดงักล่าวแลว้
การเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐย่อมมีความจ าเป็นเสมอและส่งผลต่อไปว่าการปล่อยชัว่คราวย่อม
กระท าไม่ได ้และ “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” หรือเป็นกรณีเก่ียวกบัความร้ายแรงของความผิด ในกรณีใดท่ีมี
เหตุรองนั้นอาจมีการปล่อยชัว่คราวไดต้ามสิทธิท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ การปล่อยชัว่คราวจึงเป็น
มาตรการผ่อนคลายเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยให้ได้รับอิสรภาพชัว่ระยะเวลา
หน่ึงในระหว่างสอบสวน และระหว่างพิจารณาคดี เห็นว่าหากไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะหลบหนี   
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จะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือจะก่ออนัตรายประการอ่ืนแลว้ ก็จะตอ้งปล่อยตวัหรือปล่อย
ชัว่คราวในทุกกรณี  
 ผูเ้ขียนไดว้เิคราะห์บทบญัญติัของกฎหมาย กระบวนการ และวิธีการต่างๆ ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศแลว้ จึงเสนอแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลาย
และมากพอท่ีจะใหศ้าลน าไปใชส้ าหรับควบคุมตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐระหวา่งปล่อยชัว่คราว โดย
ก าหนดให้มีมาตรการควบคุมทางกฎหมายหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและสภาพ
ความผิดแต่ละประเภทของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคน และมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอ ไดแ้ก่ 
การก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีเสรีภาพในท่ีอยู่อาศยั หรือสถานท่ีท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลหรือการรับรองของบุคคลท่ีปกครองดูแล การใหอ้ยูภ่ายในพื้นท่ีท่ีก าหนด หรือ
การอยูภ่ายในพื้นท่ีเขตอ านาจ หรือการเขา้ออกจากท่ีพกัอาศยัตามเวลาท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งกลบัเขา้
ท่ีพกัทุกวนั โดยให้เจา้พนกังานหรือศาลอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว และหากมีความจ าเป็นตอ้งออก
นอกพื้นท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาต และใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไว ้
(House Arrest) ก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยสาบานตนตามลทัธิทางศาสนา หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
เคารพนบัถือว่าจะมาศาลตามก าหนดนดั หรือน าวิธีการคุมประพฤติมาใช้โดยก าหนดให้ผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยไปรายงานตวัต่อเจา้พนกังานหรือศาลตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือการห้ามเดินทางออก
นอกราชอาณาจกัร ห้ามผูต้อ้งหาหรือจ าเลยติดต่อส่ือสารหรือเขา้ไปในเขตท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้สียหาย
หรือพยาน ห้ามติดต่อส่ือสารหรือคบคา้สมาคมกบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีกระท าความผิดร่วมกนั 
ห้ามคบคา้สมาคมกบับุคคลบางกลุ่มท่ีก าหนด ห้ามครอบครอง มีไว ้หรือพกพาซ่ึงอาวุธร้ายแรงท่ี
อาจใชใ้นการก่ออนัตรายได ้ห้ามเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอาชีพหรือกิจกรรมทางสังคมบางประเภท และ
มาตรการอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะควบคุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมิให้หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน 
และไปก่ออนัตรายแก่สังคม รวมถึงสามารถลดความกงัวล ลงัเล ของเจา้พนักงานหรือศาลท่ีจะ
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว โดยไม่ยึดโยงกบัหลกัประกนัเป็นส าคญั และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเจา้
พนกังานหรือศาลไดว้า่จะมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาปรากฏตวัต่อศาลในการด าเนินคดีต่อไป ส่งผล
ใหก้ระบวนการยุติธรรมสามารถสร้างความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพให้กบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ABSTRACT 
  
 The abjectives of this thesis are to study about The Authority of The Courts to 
Determine the Conditions of Provisional Release under the Code of Criminal Procedure Article 
108, paragraph three, significant laws which determine the court can release accused or defendant 
on an undertaking or a recognizance or abide by the conditions of release about the residence or 
other conditions. To protect a risk of absconding, a risk of tampering with the evidence, or the 
danger of re-offending, or is under some kind of restraint by taking security for his appearance. 
And as an alternative to the court will consider the accused or defendant release which are non-
bailable and without deposit of money or other valuable security. 
 According to this study, For the necessary of criminal proceedings which a state has 
the power to detain a person as part of the interrogation process. The examination evidence or 
search for the truth will lead to the imposition of the accused or defendant. An authority of state  
to detain a person, it must be necessary to group the purpose of litigation has proceeded smoothly. 
And security taken from a person to appear on a fixed date before a court. Indeed, the necessary 
to bring the person in authority of state includes the arrest, detention, imprisonment and release it 
means to reason the arrest warrant and the grounds for the detention is the "main reason" on the 
case of any such event, then took the authority of state to detain a person there is always 
necessary and unbailable, and "secondary reason" or a case about the seriousness of the offense. 
In any case, the rights of the constitutional might be provisional released. Provisional release is 
protection of individual rights and liberty at its core for a period of time during the investigation 
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and trial. That if there is no reason to believe that they escape, a risk of tampering with the 
evidence, or the danger of re-offending. In all cases, it will be released or provisional released. 
 The author analyzes, Certain differences in current practices may be identified 
between the Laws of Thailand and the Laws of France,  Germany and Canada. To propose and  
set up the terms of release to detain a person. For the purpose of remand detention can be 
achieved thereby. To protect a risk of absconding, a risk of tampering with the evidence, or the 
danger of re-offending, or is under some kind of restraint by taking security for his appearance. 
And as an alternative to the court will consider the accused or defendant release which are non-
bailable and without deposit of money or other valuable security. This supervision compels the 
person to submit himself to one or more of the obligations enumerated hereafter, according to the 
judge’s decision : not to leave the territorial boundaries fixed by the judge; not to leave his 
domicile or the residence fixed by the judge except under the conditions and for the grounds 
determined by this judge; not to go to certain places or only to go to the places determined by the 
judge and to use The Electronic Tool to control a suspect or defendant (House Arrest); to notify 
the judge of any travel beyond the boundaries determined; to appear periodically before the 
service, authorised associations or authorities appointed by the judge, who are obliged to observe 
strict confidentiality in respect of the actions of which the person under judicial examination is 
accused; to abstain from seeing,  meeting and contacting by any means those persons specifically 
identified by the investigating judge; not to hold or carry and weapons and, if necessary, to hand 
any weapons he holds over to the court office in exchange for a receipt; not to engage in certain 
professional or social activities; and other measures.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ก็ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก   
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภทัร์ ท่ีท่านได้กรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา คอยให้ค  าช้ีแนะ
แนวทาง ให้ข้อมูลทางวิชาการต่างประเทศ ให้ค  าปรึกษา และคอยกระตุ้นเตือนผู ้เขียนอย่าง
สม ่าเสมอ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. คณิต ณ นคร ท่ีท่านกรุณาสละเวลา    
อนัมีค่ายิ่งรับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัหัวขอ้
วิทยานิพนธ์ ช้ีแนะแนวทางประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และกราบขอบพระคุณอาจารย ์
ดร.อุทยั อาทิเวช และอาจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจน์ภทัร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณา
สละเวลาอนัมีค่าและใหค้  าช้ีแนะเพื่อใหว้ทิยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ นายวิจิต คูนิอาจ (บิดาผูล่้วงลบั) ท่ีคอยเป็นแรงบนัดาลใจ
และแรงผลกัดนัเสมอมา นางประเทือง คูนิอาจ (มารดา) นางสาวสุชาดา คูนิอาจ และนางเสาวภา 
หน่อสกูล (พี่สาว) ท่ีเป็นก าลังใจและแรงใจให้กับผูเ้ขียนตลอดมา และขอขอบคุณเป็นพิเศษ 
นางสาวมสัฤณ วานิชวฒันร าลึก ผูพ้ิพากษาและท่านผูพ้ิพากษาศาลจงัหวดัแม่สอดและศาลอาญา
กรุงเทพใต ้ นายวรวุฒิ เขียวอรุณ พนกังานสอบสวน ตลอดทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้งๆ ศาลจงัหวดั 
แม่สอดและศาลอาญากรุงเทพใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุดศาลอาญากรุงเทพใต ้
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และห้องสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ีและเป็นก าลงัใจให้ตลอด ทั้งคอยให้ค  าเสนอแนะและสนับสนุน
ขอ้มูลเอกสารวชิาการส าหรับวทิยานิพนธ์เล่มน้ี 
 อน่ึง หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่า สามารถน าไปปรับใชเ้พื่อให้เกิดคุณประโยชน์ใน
การศึกษาทางวิชากฎหมายเป็นประการใด ผูเ้ขียนขออุทิศคุณงามความดีน้ีให้แด่บิดา มารดา และ
อาจารย์ผูใ้ห้ความรู้ทุกท่าน หากวิทยานิพนธ์น้ีมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผูเ้ขียน        
ขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียวและกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระบวนการยติุธรรมถือเป็นหน่ึงกลไกส าคญัในการควบคุมสังคม โดยในประเทศไทย
ใชร้ะบบนิติรัฐ (Legal State) ประกอบกบัหลกันิติธรรม (The Rule of Law) นัน่คือ พลเมืองทุกคน
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายอยา่งเดียวกนั และเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดมากกว่าพลเมือง โดยกฎหมายจะท าหน้าท่ีก าหนดบรรทัดฐานและควบคุมความ
ประพฤติของพลเมืองในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข1 ซ่ึงการใช้อ านาจโดย
องคก์รของรัฐทุกองคก์รตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ และบุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ในสังคมไทยยงัมีบุคคลบาง
กลุ่มไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างหรือดอ้ยกวา่บุคคลอ่ืนในสังคม เช่น ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีเช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนาท่ีแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ คนท่ีมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ คนพิการ ผูย้ากไร้ ซ่ึงถือเป็น
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม เกิดเป็นปัญหาช่องวา่งและความไม่เป็นธรรมของบุคคลในสังคม และความ
ไม่เสมอภาคของบุคคลภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ ยงัปรากฏให้เห็นอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เช่น ความ
เหล่ือมล ้ าในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างคนจนกบัคนรวยในเร่ืองทศันะและความมี 
อคติของประชาชนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมต่อลกัษณะของอาชญากรรม  
 หลกัการด าเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน
จ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเข้ามาดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐ คือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                                                 

 1  จาก กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย : ฉบับประชาชน  (น. 1),  โดยส านักงานกิจการยุติธรรม,  
2552,  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
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ภายในรัฐ โดยรัฐจ าเป็นตอ้งท าการควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดไวต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีให้อ านาจเจ้าพนักงานรัฐท่ีจะควบคุมตัวผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดได้ อาจเป็นการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ                 
ผูถู้กกล่าวหาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูถู้ก
กระทบกระเทือนจากการด าเนินคดีอาญาอาจเป็นผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนจะต้องมีขอบเขต    
การจ ากดัอ านาจรัฐเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัต่างๆ ได้แก่ การจบั การคน้ การขงั การควบคุม และ  
การปล่อยตวั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินคดีอาญา ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการด าเนินคดี
อาญา ป้องกนัการหลบหนี หรือไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน แต่การควบคุมตวัหรือการขงัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีถึงแม้จะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผิดในการแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อต่อสู้คดี แต่หากไม่ควบคุมหรือขงับุคคลผูถู้กกล่าวหาวา่กระท าความผิดเหล่าน้ี
ไวใ้นระหวา่งสอบสวนหรือพิจารณาของศาลการด าเนินคดีก็ไม่อาจกระท าได ้  
 เคร่ืองมือในการด าเนินคดีอาญามีอยู่สองอย่าง คือ พยานหลักฐานอย่างหน่ึง และ
มาตรการบงัคบัอีกอย่างหน่ึง2 ซ่ึงปัจจุบนัมีการใช้มาตรการบงัคบั ไดแ้ก่ การเรียก การจบั การคน้ 
การควบคุมตวั การขงั และการน าตวั เพื่อเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ พบวา่ ในทางปฏิบติัมีปัญหา
เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงกระบวนการในการจบักุม คุมขงั คน้ตวัและการน าตวัผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดมาลงโทษเป็นกระบวนการท่ีกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของ               
ผูถู้กกล่าวหา โดยหลกัในการด าเนินคดีอาญาตอ้งใชห้ลกัการตรวจสอบ การสอบสวนตอ้งเร่ิมตั้งแต่
การตรวจสอบความจริงเพื่อให้ได้มาซ่ึงผูก้ระท าความผิด ท่ีแท้จริง แต่ปรากฏว่าการสอบสวน
คดีอาญาท่ีกระท ากนัอยู่ในทางปฏิบติัไม่ตรงกบัหลกักฎหมายเป็นส่วนมาก จึงเป็นปัญหาพื้นฐาน
ของกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทย คือ การท่ีทางปฏิบติัไม่ตรงกบัหลกักฎหมาย3  
 การใช้อ านาจรัฐโดยกลไกของกระบวนการยุติธรรมต้องค านึงถึงการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมไปพร้อมกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย เป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ เม่ือบุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดอาญาบุคคลนั้นยอ่มไดรั้บ
ความเดือดร้อน ไม่เพียงแต่บุคคลผูน้ั้นแต่รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผูน้ั้นดว้ย ถึงแมว้า่ประเทศ
ไทยจะยอมรับหลกัการท่ีวา่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ก่อนท่ี
จะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาจากศาล (Presumption of innocence) แต่ความเป็นจริงแลว้ เรากลบั

                                                 

 2  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 81),  โดยคณิต ณ นคร,  2555,  กรุงเทพฯ:    
วญิญูชน. 
 3  จาก อภิวฒัน์กระบวนการยติุธรรม  (น. 220-221),  โดยคณิต ณ นคร,  2557,  กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
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ปฏิบติักบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ียงัมิไดรั้บการพิจารณาพิพากษาจากศาลวา่เป็นผูก้ระท าความผิดแลว้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยผูน้ั้นมิไดรั้บการประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราวก็จะถูกคุมขงั 
ในเรือนจ าเพื่อรอการพิจารณาของศาล อนัเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ถึงแมว้่า
กฎหมายได้บัญญัติมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และการ
คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสิทธิการมีทนายความ สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาอย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่มาตรการทางกฎหมายหรือการควบคุม
ทางตุลาการหรือการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการประกันตวัหรือปล่อยชั่วคราวยงัไม่ได้รับการ
พฒันาหรือวางแนวทางหรือสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นการคุม้ครองผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยและสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูพ้ิพากษาไดว้า่ หากปล่อยตวัไปแลว้จะมีตวัผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยมาด าเนินคดี
อย่างแน่นอน ทั้งกฎหมายของไทยท่ีบญัญติัไวเ้พื่อให้อ านาจศาลก าหนดเง่ือนไขในการปล่อย
ชัว่คราวเก่ียวกบัท่ีอยูข่องผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยก็มีอยูจ่  านวนน้อย ท าให้การควบคุมบุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐมีความคบัแคบอยู่แต่ในคุก ไม่มีความหลากหลายเทียบเท่ากบักฎหมายของต่างประเทศ 
ท าให้ผลการบงัคบัใช้กฎหมายในควบคุมตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งในทาง
ปฏิบติัเจา้พนกังานหรือศาลมิไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองความจ าเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจ
รัฐเลย ท าให้ผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยตอ้งถูกกกัขงัโดยไร้ซ่ึงอิสรภาพในระหว่างถูกด าเนินคดี และ
หากจะปล่อยชัว่คราวส่วนใหญ่มกัใชดุ้ลพินิจในการสั่งอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยยึดหลกัประกนั
เป็นส าคญั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อการพิจารณาของผูพ้ิพากษาได ้ซ่ึงหลกัปฏิบติัไม่ตรงกบัหลกั
กฎหมาย 
 ความเหล่ือมล ้ าทางสังคมและเศรษฐกิจของผูต้อ้งขงัหรือจ าเลยส่งผลโดยตรงต่อสิทธิ
การปล่อยตวัชัว่คราว นัน่สะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติัตามหลกักฎหมายท่ีไม่เสมอภาคกนั การก าหนด 
ให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย เป็นหลกัตามขอ้ปฏิบติัท่ีว่า
ทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว หรือแมศ้าลเห็นว่าการท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวตอ้งเป็นเร่ืองมีเหตุจ าเป็น และศาลตอ้งแสดงเหตุผลท่ีสั่งไม่อนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวตามกฎหมาย ซ่ึงดุลพินิจของศาลในการสั่งค  าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวนั้นก็ยงัข้ึนอยู่
กบัการเรียกประกนัหรือหลกัประกันเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในปี พ.ศ.2554 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
ตุลาคม4 พบว่า มีจ  านวนค าร้องขอปล่อยชั่วคราวของผู ้ต้องหา/จ าเลยสัญชาติไทยท่ียื่นต่อ             
ศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร จ านวน 188,565 เร่ือง และค าร้องขอปล่อยชัว่คราวของผูต้อ้งหา/จ าเลย

                                                 

 4  กองสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์.  (2554).  ส านักงานศาลยุติธรรมเผยสถิติการปล่อยช่ัวคราวใน
คดีอาญาของศาล ช้ัน ต้น  ตั้ ง แ ต่ เ ดือนมกราคม -ตุล าคม2554 .  สืบค้น  1 5  มิถุน ายน  2 557 ,   จ าก 
http://www.coj.go.th/iprd/system/Bluenews/54/news% 2027%20Dec%2054.pdf. 
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สัญชาติอ่ืนอีก จ านวน 1,884 เร่ือง รวมเป็น 190,449 เร่ือง โดยศาลชั้นตน้มีค าสั่งอนุญาตปล่อย
ชัว่คราวผูต้อ้งหา/จ าเลยสัญชาติไทย จ านวน 175,268 เร่ือง อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา/จ าเลย
สัญชาติอ่ืนอีก จ านวน 1,328 เร่ือง รวมเป็น 176,650 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของจ านวนค าร้อง
ขอปล่อยชัว่คราวท่ียื่นทั้งหมด หรือกวา่ 9 ใน 10 คน ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ียื่นค าร้องขอปล่อย
ชัว่คราวจะไดรั้บการประกนัตวั  
 ศาลเป็นองคก์รในคดีอาญาของรัฐและเป็นประธานในคดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกระบวนการ
ยุติธรรม ศาลเป็นองคก์รท่ีใช้อ านาจตุลาการ ค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาของศาลมี “สภาพเด็ดขาด
ทางกฎหมาย” (Rechtskraft) กล่าวคือ เม่ือศาลได้พิพากษาคดีและค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วก็จะ
ด าเนินคดีใหม่ในเร่ืองเดียวกนันั้นอีกไม่ได ้โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ค าพิพากษาย่อมถึงท่ีสุด 
หรือมีสภาพเด็ดขาดทางกฎหมายในทางรูปแบบ (formelle Rechtskraft) หมายความวา่ คดีนั้นเป็น
อนัเสร็จส้ินลงและไม่อาจขอให้มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีขาดในค าพิพากษานั้นไดอี้กต่อไปโดยการ
ขอให้ทบทวนแก้ไข ส่วนค าพิพากษาเด็ดขาด ซ่ึงมีสภาพเด็ดขาดทางกฎหมายในทางเน้ือหา 
(materielle Rechtskraft) เป็นเร่ืองของผลการท่ีค าพิพากษานั้นถึงท่ีสุดอนัเป็นเร่ืองของเน้ือหาของ
คดี5 โดยตามค านิยามของค าวา่ “ศาล” ตามมาตรา 2(1) นอกจากค าว่า “ศาลยุติธรรมซ่ึงมีอ านาจท า
การอันเก่ียวกับคดีอาญา” แล้วยงัมีอีกค าหน่ึง คือ “ผู ้พิพากษาซ่ึงมีอ านาจท าการอันเก่ียวกับ
คดีอาญา” ซ่ึงตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม บญัญติัวา่  
 “มาตรา 24 ใหผู้พ้ิพากษาคนหน่ึงมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1) ออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งใหส่้งคนมาจากหรือไปยงัจงัหวดัอ่ืน 
 (2) ออกค าสั่งใดๆ ซ่ึงมิใช่เป็นไปในทางวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทแห่งคดี” 
 ค าว่า “ผูพ้ิพากษาซ่ึงมีอ านาจท าการอนัเก่ียวกบัคดีอาญา” ตามนิยามของค าว่า “ศาล” 
ตามมาตรา 2(1) นั้น หมายถึง อ านาจของผูพ้ิพากษาแต่ละคนตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 24 แห่งพระ
ธรรมนูญศาลยติุธรรม 
 “มาตรา 58 ศาลมีอ านาจออกค าสั่งหรือหมายอาญาไดภ้ายในเขตอ านาจตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา” 
 และก าหนดใหอ้ านาจด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 
ซ่ึงบญัญติัใหอ้ านาจศาล อ านาจผูพ้ิพากษา อ านาจพนกังานอยัการ และอ านาจพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ ในการท่ีจะปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทั้งหลายอนัวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลยติุธรรม  

                                                 

 5  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 566).  เล่มเดิม. 
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 การปล่อยชัว่คราวหรือการประกนั เป็นมาตรการอย่างหน่ึงในคดีอาญา ซ่ึงก าหนดข้ึน
เพื่อผอ่นคลายการจ ากดัเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทางของผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยอนัเน่ืองมาจากหลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo)6 ในระหว่างถูก
ด าเนินคดี ทั้งน้ีเพราะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ โดยเร่ิมข้ึนเม่ือมีการ
ควบคุมหรือขงั หากแต่ว่าการปล่อยชั่วคราวจะต้องสร้างความมัน่ใจให้กับรัฐได้ เน่ืองจากรัฐ
ค านึงถึงแต่เพียงวา่ จะตอ้งมีหลกัประกนัท่ีเพียงพอวา่ หากปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไปแลว้ รัฐจะ
ยงัคงมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการด าเนินคดี หรือป้องกนัการหลบหนี และผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้น
จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพยานหลกัฐาน หรือก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลอ่ืนหรือชุมชน หรือ
ไปกระท าความผิดซ ้ า การขอให้ปล่อยตวัเพราะเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งขงัไวร้ะหว่างสอบสวนตาม
มาตรา 72(2) และการขอให้ปล่อยผูต้อ้งหาเพราะมีค าสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา 72(3) เป็นการด าเนิน
กระบวนพิจารณาท่ีเป็นการบอกกล่าว7 ดงันั้น หากบุคคลใดไม่มีหลกัประกนัก็ตอ้งถูกคุมขงัในคุก
หรือไม่ เม่ือไดศึ้กษาตวับทกฎหมายประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ก็จะพบวา่ 
กฎหมายไม่ไดเ้ขียนไวว้า่ การปล่อยชัว่คราวจะตอ้งมีหลกัประกนั เพียงแต่ระบุไวว้า่ ในคดีท่ีมีอตัรา
โทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชั่วคราวตอ้งมีประกัน และจะมีหลกัประกันด้วย
หรือไม่ก็ได้ นั่นคือ ต้องมีสัญญาประกัน คือสัญญาท่ีระบุว่าจะมาตามก าหนดการเรียก การนัด      
แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัประกนั ส่วนคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี หรือในคดีอยา่งอ่ืน
จะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยก็ได ้หาก
ปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย ก่อนท่ีจะปล่อยไป ให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยสาบานหรือปฏิญาณ
ตนวา่จะมาตามนดัหรือหมายเรียก เท่านั้น จึงเห็นวา่หากไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะหลบหนี จะไปยุง่
เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือจะก่ออนัตรายประการอ่ืนแลว้ ก็จะตอ้งปล่อยตวัหรือปล่อยชัว่คราวใน
ทุกกรณี แต่ในทางปฏิบติักลบัพบว่า เจ้าพนักงานหรือศาลกลับเรียกหลักประกันในการปล่อย
ชัว่คราวซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัของประเทศไทยท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการทางวชิาการ 
 อีกทั้ง หลกัท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวน้ีไม่ปรากฏอยู่
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงแต่ปรากฏอยู่ในระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรมวา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2548 แมว้า่จะมีการวางแนวปฏิบติัในการพิจารณาสั่งปล่อย
ชัว่คราวไวใ้ห้แก่ศาลจะมีขอ้ดีก็ตาม แต่การวางแนวปฏิบติัดงักล่าวมีไวส้ าหรับเป็นแนวทางให้ศาล
ใชดุ้ลพินิจมิไดมี้ผลบงัคบัเหมือนกฎหมายวิธีสบญัญติั จึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และเป็นผลเสียซ่ึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะเกิดความเหล่ือมล ้ าในทางปฏิบติัท่ี
                                                 

 6  แหล่งเดิม.     
 7  แหล่งเดิม.   
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บุคคลมีฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจดีย่อมได้เปรียบกว่าบุคคลท่ีมีฐานะยากจน เพราะบุคคล
เหล่าน้ีไม่มีหลกัประกนัหรือทรัพยสิ์นเงินทองแต่อย่างใดท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือแมแ้ต่
จะหาบุคคลใดๆ มาเป็นประกนัให้แก่ตนได ้จึงเกิดกลุ่มคนท่ีเขา้มาแสวงหาประโยชน์จากช่องวา่ง
ของกฎหมายและความทุกข์ยากของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยการเสนอตนเขา้มาท าสัญญาประกนั
และเสนอหลกัทรัพยเ์พื่อวางเป็นหลกัประกนัให้ แลว้เรียกร้องเอาผลประโยชน์ค่าตอบแทนท่ีสูง
อย่างไม่เป็นธรรม บีบคั้น เอารัดเอาเปรียบผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเหล่านั้น ในนามของนายประกัน
อาชีพ หรือพวกตีนโรงตีนศาล (เรียกคนท่ีชอบพลอยประสม หาเศษ หาเลย หรือหารายได้เล็กๆ 
นอ้ยๆ ตามโรงศาลว่า พวกตีนโรงตีนศาล)8 สร้างความเดือดร้อน ฉกฉวยโอกาสจากผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยผูต้กทุกขไ์ดย้าก ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นการซ ้ าเติมใหต้อ้งไดรั้บความเดือดร้อนมากข้ึนไปอีก 
 ดงันั้น ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกนัให้กบัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลย หากศาลพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐให้มากข้ึน และใช้
อ านาจจากกฎหมายท่ีบญัญติัให้มีผลสภาพบงัคบัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึนให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมายในการพิจารณาสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการก าหนดเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ให้แก่ผูไ้ด้รับการปล่อย
ชัว่คราวได ้การวางมาตรการควบคุมหรือก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะความผิดประเภทต่างๆ และสมควรท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราวในแบบวิธีการท่ี
เหมาะสม และไม่ยึดโยงหรือเห็นแก่หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดหรือหลกัทรัพย์ ประกอบกบัการ
พิจารณาในส่วนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของบุคคล พื้นฐานครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงมีการควบคุมและติดตามผลการปล่อยชัว่คราวโดยการก าหนดเง่ือนไข ก็น่าจะเป็นแนวทาง
หรือทางเลือกหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหร้ะบบการปล่อยชัว่คราวของศาลไทยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ลดความเหล่ือมล ้าหรือการเลือกปฏิบติั ทั้งน้ี เพื่อให้ไดต้วัจ าเลยหรือผูต้อ้งหามาปรากฏ
ต่อศาลตามก าหนดนัดหรือหมายเรียก อันจะน าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
 วิทยานิพนธ์น้ีจึงเป็นการศึกษาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐานสากล และน า
มาตรการทางกฎหมาย ระบบหรือแบบวธีิต่างๆ จากกฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา รวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นสากลมาปรับใชใ้น
การควบคุมตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐระหวา่งการปล่อยชัว่คราวโดยให้ศาลใชอ้ านาจในการก าหนด
เง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 108 วรรคสาม ให้มี
                                                 

 8  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (น. 353),  โดยราชบณัฑิตยสถาน,   2526,  กรุงเทพฯ: 
อกัษรเจริญทศัน์. 
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัเป็นการทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ ปรับปรุง และพฒันา
กฎหมายของไทยในปัจจุบนัให้มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพปัญหาของ
เรือนจ า รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัคดีนายประกนั พร้อมทั้งศึกษากรณีการน าวิธีและ
มาตรการต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในต่างประเทศ วิธีการหรือมาตรการอ่ืนๆ ทางวิธีพิจารณาความท่ี
อาจจะน ามาปรับใช้กบัการปล่อยชั่วคราวของประเทศ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบติัท่ีชัดเจน
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากในประเทศไทยการบญัญติัตวับทกฎหมายโดยการวางมาตรการควบคุมหรือการ
ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีทางเลือก
ให้ศาลใชน้้อยเกินไปไม่เหมือนกบักฎหมายต่างประเทศ เช่น การวางขอ้ก าหนดห้ามเดินทางออก
นอกพื้นท่ีท่ีผูพ้ิพากษาไดก้ าหนดไว ้หา้มเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หา้มไปยงัสถานท่ีท่ีผูพ้ิพากษาก าหนดไว ้
ให้รายงานตวัต่อผูพ้ิพากษากรณีเดินทางออกนอกเขตพื้นท่ี ให้มาศาลตามก าหนดนดัเป็นระยะๆ 
นอกจากน้ี หากปล่อยชั่วคราวโดยวางมาตรการควบคุมหรือก าหนดเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว เม่ือ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยผิดเง่ือนไข ผิดสัญญาประกนั หรือหลบหนีไป ควรจะมีวิธีการหรือมาตรการ
ป้องกนั และใชบ้งัคบักบับุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวเหล่านั้น โดยอาจก าหนดฐานความผิดไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพื่อก าหนดบทลงโทษในการ
หลบหนีสัญญาประกนั ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัการสั่งปล่อยชัว่คราวของผูพ้ิพากษา และ
เป็นหลกัประกนัวา่ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาประกนั จะมาปรากฏตวั
ต่อหนา้ศาลตามก าหนดนดัหรือการเรียก และมีความเกรงกลวัต่อการกระท าความผดิมากยิง่ข้ึน 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะวเิคราะห์ความเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของไทย
ให้มีความทนัสมยั ละเอียด ชดัเจนและมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้ โดยการก าหนดมาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขต่างๆ ในการปล่อยชัว่คราวไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีผลบงัคบัใช้อย่างชัดเจน โดยท่ีศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใตอ้ านาจท่ี
กฎหมายบญัญติัไวใ้นการก าหนดเง่ือนไข และผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งศาล
และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีศาลก าหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.  เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี และมาตรฐานสากลเก่ียวกบัอ านาจศาลในการก าหนด
เง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวในระบบกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
       2.  เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษาในการสั่งอนุญาต
ใหป้ล่อยชัว่คราว 
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       3.  เพื่อศึกษาอ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวของต่างประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัในการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทย 
       4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะการ
แกไ้ขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยให้ระบุรายละเอียดเง่ือนไขหรือมาตรการต่างๆ ในการ
ปล่อยชัว่คราวใหมี้ความชดัเจนและมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การเอาตัวบุคคลไวใ้นอ านาจรัฐต้องเป็นการเอาตัวไวเ้พราะความจ าเ ป็นเพื่อให้ลุ
วตัถุประสงค ์1) เพื่อให้การด าเนินคดีไดเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และ 2) เพื่อประกนัการมีตวัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในการด าเนินคดี ความจ าเป็นท่ีตอ้งเอาบุคคลไวใ้นอ านาจรัฐนั้นแทจ้ริงแลว้คือเหตุแห่ง
การออกหมายจบัและเหตุแห่งการออกหมายขงั ซ่ึงมีทั้ง “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” คือ เหตุอนัควรเช่ือวา่
จะหลบหนี เหตุอนัควรเช่ือวา่จะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน และเหตุอนัควรเช่ือวา่จะก่ออนัตราย
ประการอ่ืน เม่ือกรณีใดมีเหตุท่ีเป็นเหตุหลกัแลว้ การเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐยอ่มมีความจ าเป็น
เสมอ และส่งผลต่อไปวา่การปล่อยตวัชัว่คราวยอ่มกระท าไม่ได ้ส่วน “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” นั้นคือ 
เหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด กรณีใดมีเหตุท่ีเป็นเหตุรองอาจมีการปล่อยชัว่คราวไดต้ามสิทธิ
ท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะตามกฎหมายผูต้อ้งหาหรือจ าเลยยงับริสุทธ์ิอยู่ กฎหมายก าหนด
เร่ืองการปล่อยชัว่คราวข้ึนมาเพื่อเป็นมาตรการผอ่นคลายการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ โดยก าหนดให้
ศาลพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ และก าหนดรูปแบบของการปล่อย
ชัว่คราวโดยไม่มีการเรียกหลกัประกนัหรือเรียกหลกัประกนัแต่ควรเป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุด และให้เจา้
พนกังานหรือศาลก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยูห่รือเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อยชัว่คราวเพื่อป้องกนั
การหลบหนีหรือป้องกนัภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชั่วคราว ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีก าหนดให้ศาลใชเ้ป็น
เง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายไทยนั้นยงัมีไม่มากเหมือนเช่นกฎหมายของต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา ท่ีไดก้  าหนดเง่ือนไข
ต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะให้ศาลได้น าไปใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะความผิดของ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย รวมถึงมีการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าผลสรุปท่ีไดไ้ปพฒันา
และวางระบบกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาจากเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการรวบรวมขอ้มูล
ให้เป็นระบบอนัจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ โดยศึกษาระบบกฎหมายของต่างประเทศท่ีเป็นระบบ
กฎหมายซีวิลลอวแ์ละคอมมอนลอว ์ไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศแคนาดา เพื่อเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย โดยไดท้  าการศึกษางานวิจยัของไทย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความแตกต่างจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีโดยยงัไม่มีการศึกษาถึงอ านาจศาลในการ
ก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 
วรรคสาม  
 ในเร่ืองน้ีมีวิทยานิพนธ์เร่ือง “การปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดเง่ือนไข” โดยอารีย์พร    
กลัน่นุรัก เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดท้  าการศึกษาก่อนการแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2551 
เก่ียวกบัการน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนหลกัประกนัทางทรัพยสิ์น คือ การให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไปโดยก าหนดเง่ือนไขอย่างใดๆ แทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั 
หากผูไ้ด้รับการปล่อยชั่วคราวไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวก้็ควรจะถูกยกเลิกหรือก าหนด
เง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวใหเ้ขม้งวดยิง่ข้ึน และอาจมีความผิดฐานหลบหนีประกนั โดยศึกษาใน
ระบบกฎหมายของประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และประเทศ
องักฤษ  
 
1.5  วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาน้ี ใชว้ธีิการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลแบบวิจยัเอกสาร (DOCUMENTARY 
RESEARCH) โดยศึกษาจากบทบัญญติักฎหมาย หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ  ดว้ยการบรรยาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และปรับปรุงหลกักฎหมาย เพื่อมุ่งหาหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับประเทศไทย นอกจากน้ี ศึกษาถึงความหมายของ
กฎหมายท่ีบญัญติัไว ้โดยศึกษาจากค าอธิบาย ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อ
ใชว้เิคราะห์ปัญหา อนัจะน าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขหรือหาทางออกของปัญหา 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.  ท าใหท้ราบถึงความหมาย แนวคิดทฤษฎี และมาตรฐานสากลเก่ียวกบัอ านาจศาลในการก าหนด
เง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวในระบบกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
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       2.  ท าให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้ดุลพินิจของผูพ้ิพากษาในการสั่ง
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว 
       3.  ท าให้ทราบถึงอ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวของต่างประเทศ เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัในการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทย 
       4.  ท าใหมี้แนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะการแกไ้ข
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการเพิ่มรายละเอียดเง่ือนไขหรือมาตรการต่างๆ ในการปล่อย
ชัว่คราวใหมี้ความชดัเจนและมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
ความหมาย แนวความคดิ ทฤษฎ ีมาตรฐานสากล และอ านาจศาลในการก าหนด

เงือ่นไขในการปล่อยช่ัวคราวในระบบกฎหมายไทย 
 
 การให้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนนับว่าเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด เพราะถือว่า
เป็นหลกัทัว่ไปท่ีวา่มนุษยย์อ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตน โดยจะตอ้งปราศจาก
การควบคุม กักขงั และการดาํเนินคดีของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งน้ี กฎหมายจะต้องมี
ลกัษณะเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม (Rule of Law) เม่ือมีการกระทาํความผิดอาญาเกิดข้ึน
จาํเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเขา้มาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในรัฐโดยใชเ้คร่ืองมือซ่ึงเรียกวา่ “กฎหมาย” ท่ี
มีความศกัด์ิสิทธิอนัจะทาํใหเ้กิดสันติสุขและความเสมอภาคแก่ส่วนรวม  
 
2.1  ความหมายและประวตัิความเป็นมา 
      2.1.1  ความหมาย 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมิได้บญัญติัความหมายของคาํว่า 
“ประกนัตวั” หรือ “ปล่อยชัว่คราว” ไว ้แต่มีนกักฎหมายหลายท่านให้คาํอธิบายถึงความหมายของ
คาํวา่ “ประกนัตวั” หรือ “ปล่อยชัว่คราว” ไวด้งัต่อไปน้ี คือ 
  การปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจาํเลยในคดีอาญา คือ การประกันตวัซ่ึงทาํได้ตั้ งแต่
ผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัตลอดไปจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด1 
  เม่ือบุคคลใดตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา บุคคลนั้นอาจตอ้งถูกจาํกดัอิสรภาพ
โดยการถูกควบคุมหรือขงัโดยเจา้พนกังานหรือศาลแลว้แต่กรณี แต่โดยท่ีหลกักฎหมายมีวา่บุคคล
จะยงัไม่ถือวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นเช่นนั้นจริงกฎหมายจึงได้
วางวธีิการผอ่นคลายในเร่ืองการควบคุมและขงัโดยใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บอิสรภาพไปชัว่คราว
ไดโ้ดยวธีิเรียกวา่ “ปล่อยชัว่คราว” หรือตามภาษาสามญัท่ีเรียกวา่ “ประกนัตวั”2 

                                                 

 1  จาก ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (น. 126),  โดยกศุล บุญยนื,  2541,  กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
    2  จาก โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เล่ม 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 9)  (น.  287-288),  โดยคนึง ฦาไชย,  2551,  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
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  การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไปชั่วระยะเวลาหน่ึงท่ีมี
กาํหนด โดยคาํสั่งของพนกังานสอบสวน หรือพนกังานอยัการ หรือศาล แลว้แต่กรณี ซ่ึงอาจปล่อย
ชัว่คราวไปโดยไม่มีประกนั หรือมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยก็ได้3 
  การปล่อยชั่วคราว คือ การประกนัตวัจาํเลยในคดีอาญาอย่างน้ีใช้เรียกกนัมาก่อนใช้
ประมวลกฎหมายฯ นั้นเอง กล่าวคือ เม่ือบุคคลหน่ึงถูกจบัมาหรือถูกเรียกมาควบคุมไวใ้นฐาน
ผูต้อ้งหา หรือถูกขงัไวใ้นฐานะจาํเลยตามปกติแลว้ก็จะตอ้งถูกควบคุมหรือกกัขงัไวต้ลอดเวลาท่ีมี
การสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคลนั้นๆ ไดรั้บการปล่อย
ตวัไปชัว่คราวคือ การประกนัตวั4 
  …กฎหมายไม่ไดใ้ชค้าํวา่ประกนัหรือประกนัตวัตรงๆ เหมือนในทางแพ่ง แต่ใชค้าํวา่การ
ปล่อยชัว่คราว ซ่ึงเป็นคาํกลางๆ หมายถึงการปล่อยตวัผูต้อ้งหาจากการควบคุมในระหว่างทาํการ
สอบสวนก่อนฟ้องศาล และการปล่อยตวัจาํเลยจากการขงัตามอาํนาจศาลในระหวา่งการพิจารณา
ตั้งแต่ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาอนัเป็นการปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณานั้น การประกนัเป็นเพียงวธีิการท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อใหมี้การปล่อยชัว่คราวนั้นเอง5 
  การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยพน้จากการควบคุมของเจ้า
พนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เพื่อไม่ให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถูกควบคุมหรือขงัเป็น
เวลานานเกินกว่าจาํเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่จาํเป็นตอ้ง
ควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวก้็ควรท่ีจะใหป้ล่อยชัว่คราวไป ตามหลกัการของรัฐธรรมนูญท่ี
ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดง
วา่บุคคลใดเป็นผูก้ระทาํความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได้6 
  “ปล่อยชัว่คราว” เป็นมาตรการอย่างหน่ึงในคดีอาญา เป็นมาตรการผอ่นคลายการจาํกดั
เสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทางของผู ้ต้องหาหรือจาํเลย อัน
เน่ืองมาจากหลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo)7 
                                                 

 3  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2.  (น. 178),  โดยสุวณัชยั ใจหาญ,  2536,  
กรุงเทพฯ:  มิตรสยาม. 
 4  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  (น. 106 -107),  โดยประเทือง กีรติบุตร,  2521,  
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  
 5  จาก การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  (น. 1),  โดยสมพร พรหมหิตาธร  ดรุณ โสตถิพนัธ์ุ  โดม  วิศิษฎ์
สรอรรถ และวศิิษฎ ์วศิิษฎส์รอรรถ,  2542,  กรุงเทพฯ:  บริษทั วศิิษฎส์รอรรถ จาํกดั.  
 6  จาก คู่มือการปล่อยช่ัวคราว  (น. 1),  โดยสาํนกัประธานศาลฎีกา สาํนกังานศาลยติุธรรม,  2549,  กรุงเทพฯ: 
รุ่งศิลป์การพิมพ.์  
 7  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 383).  เล่มเดิม. 
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  “ประกนัตวั” (bail) หมายความว่า การปล่อยผูถู้กควบคุมไปแต่เป็นการปล่อยไปโดยมี
หลกัประกนัท่ีจะใหผู้ถู้กควบคุมมาศาล8 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายเฉพาะคาํว่า 
“ประกนั” เอาไวว้า่ หมายถึง การรับรองวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึงให้ปล่อยชัว่คราวจะปฏิบติัตามนดั
หรือหมายเรียกของเจา้พนกังานหรือศาล และถา้ผดิสัญญาก็จะใชเ้งินจาํนวนท่ีระบุไว ้รับรองท่ีจะใช้
ค่าเสียหายแทนผูก้ระทาํผดิ หลกัทรัพยท่ี์ใหไ้วเ้ป็นเคร่ืองรับรอง9 
  แต่ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายเฉพาะคาํว่า 
“ประกนั” และ “การปล่อยชัว่คราว” และคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัเอาไวว้า่ 
  ประกัน10 ก. รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน รับรองว่าจะมีหรือไม่มี
เหตุการณ์นั้นๆ น. หลกัทรัพยท่ี์ใหไ้วเ้ป็นเคร่ืองรับรอง 
  ประกนัเชิงลา11 (โบ) ก. ประกนัตวัออกมาจากท่ีคุมขงัไดเ้ป็นคราวๆ คราวละ 3 วนั หรือ 7 วนั 
  ปล่อยชัว่คราว12 (กฎ) ก. ปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจากการควบคุมหรือขงัชัว่ระยะเวลา
หน่ึงในระหวา่งการสอบสวนหรือระหวา่งการพิจารณาของศาล 
  ดงันั้น ความหมายโดยสรุปของการปล่อยชัว่คราว คือ การประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในคดีอาญาไปในระหว่างถูกดาํเนินคดี โดยไม่ตอ้งถูกควบคุมหรือขงัไดรั้บอิสรภาพไปชัว่ระยะเวลา
หน่ึงระหวา่งท่ีมีการสอบสวนโดยพนกังานสอบสวน หรือการไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดี
ของศาล เป็นมาตรการทางอาญาท่ีผอ่นคลายการจาํกดัเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทางของ
ผูต้้องหาหรือจาํเลยท่ีถูกจับหรือถูกควบคุม ตามหลักกฎหมายท่ีให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า ผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดอาญาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผูก้ระทาํ
ความผิดจริงโดยการพิจารณาของศาล ทั้งน้ี ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสัญญาว่าจะปฏิบติัตามคาํสั่งของ  
เจา้พนกังานหรือศาล โดยจะมาตามนดัหรือหมายเรียกของศาล โดยอาจปล่อยโดยวิธีไม่มีประกนั 
หรือมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัก็ได ้ซ่ึงหากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีไดรั้บการประกนัตวั

                                                 

 8  From Bail in Singapore  (p. 4),  by S. Chandra Mohan,  1977.  
 9  จาก ประมวลศัพท์กฎหมายไทยในอดีตและปัจจุบัน  (น. 187),  โดยอุทยั ศุภนิตย,์  2526,  กรุงเทพฯ:   
68 การพิมพ.์  
 10  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542  (น. 653),  โดยราชบณัฑิตยสถาน,  2546,  กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์. 
 11  แหล่งเดิม.   
 12  แหล่งเดิม.   
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หรือปล่อยชัว่คราวผิดสัญญาแลว้ ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งก็อาจจะถูกปรับ
ตามสัญญาประกนั หรืออาจจะถูกริบหลกัประกนั 
  “สัญญาประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย” หมายถึง หนงัสือสัญญาท่ีกระทาํโดยผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งในฐานะผูใ้ห้สัญญาฝ่ายหน่ึง กระทาํต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีหรือ
ศาลในฐานะผูรั้บสัญญาอีกฝ่ายหน่ึง โดยมีขอ้ตกลงตามสัญญาให้มีการปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
จากอาํนาจการควบคุมหรือการขงัของผูรั้บสัญญาเป็นการชัว่คราวโดยมีขอ้ตกลงว่าผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยจะมาพบตามกาํหนดนัด หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือหมายเรียกของผูรั้บสัญญาซ่ึงการทาํ
สัญญาประกนัอาจกาํหนดโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั
เป็นเง่ือนไขประกอบสัญญาก็ได้13 
  “นายประกัน” หมายถึง ผูต้ ้องหา หรือจําเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวข้องท่ีมีความ
ประสงคข์อประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืนและไดท้าํสัญญาประกนัผกูพนัตน
ตามขอ้ตกลงของสัญญาประกนั14 
  “การผดิสัญญาประกนั” หมายถึง การท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มาศาลตามกาํหนดเวลานดั 
หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือหมายเรียกของศาล15 
       2.1.2  ประวติัและความเป็นมา 
      การปล่อยชัว่คราวมีตน้กาํเนิดในประเทศองักฤษในยคุสมยักลาง (ประมาณปี ค.ศ. 1066)
ตามหลกัการดาํเนินคดีอาญาท่ีจาํเลยจะตอ้งมาปรากฏในการพิจารณาคดีทุกนดั จึงจาํเป็นตอ้งกกัขงั
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวใ้นระหว่างการพิจารณาคดีทาํให้รัฐตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลการ
กกัขงัเป็นจาํนวนมากและไดเ้กิดปัญหาข้ึนมากมาย เช่น การพิจารณาคดีล่าชา้เพราะผูพ้ิพากษาตอ้ง
เสียเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากศาลมีเขตอาํนาจกวา้งขวาง การเดินทางไม่สะดวกตอ้งใช้เวลาใน
การเดินทางเป็นเวลานานมาก และปัญหาท่ีมีนักโทษล้นเรือนจาํก่อให้เกิดภาวการณ์ขาดอาหาร    
คุกต่างๆ เต็มไปดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ ทาํให้ผูถู้กกกัขงัจาํนวนมากถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาคดี
เสร็จส้ิน และบางคดีผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งถูกกกัขงัอยูโ่ดยไม่มีความผดิจนกวา่จะมีคาํตดัสินปล่อยตวัไป 
  การปล่อยชัว่คราวในประเทศไทย ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดา้นกฎหมายท่ีปรากฏ
ให้ศึกษา ได้แก่ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหง ซ่ึงค้นพบเม่ือ พ.ศ.2376 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่ง       

                                                 

 13  จาก ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบังคับคดีนายประกันท่ีผิดสัญญาประกันผู้ ต้องหาหรือ
จ าเลยในศาลอาญา (รายงานผลการวิจัย) เสนอต่อวิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม  (น. 9),  โดยบรรหาร     
จงเจริญประเสริฐ,  2547,  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  
 14  แหล่งเดิม.   
 15  แหล่งเดิม.   
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กรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ได้ปรากฏเร่ืองการประกนัตวัหรือปล่อยชั่วคราวแต่ประการใด คงมีแต่วิธี
พิจารณาความอาญาท่ีพระมหากษตัริยท์รงใช้อาํนาจตุลาการดว้ยพระองค์เอง เร่ิมคดีดว้ยการร้อง
ทุกขโ์ดยวธีิการสั่นกระด่ิงจากนั้นพอ่ขนุรามคาํแหงจะเป็นผูพ้ิจารณา16  
  ต่อมาในสมยักรุงศรีอยธุยาปรากฏหลกัฐานโดยมีบทกฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว
บญัญติัไวใ้น “กฎหมายลกัษณะตระลาการ” บทท่ี 3 และบทท่ี 2817 
  การให้อาํนาจตระลาการผูไ้ด้รับอาํนาจจากพระมหากษตัริยใ์ห้มีหน้าท่ีตดัสินความมี
อาํนาจในการควบคุมกกัขงัคู่ความ ซ่ึงหมายถึงทั้งโจทก์และจาํเลย โดยใช้บา้นของตระลาการเป็น
สถานท่ีควบคุมกกัขงั และมีอาํนาจให้ปล่อยชัว่คราวไดด้ว้ย ผูป้ระกนัจะเป็นตวัความเองหรือบุคคล
อ่ืนก็ได ้การประกนันั้นผูป้ระกนัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุตรและภรรยาโดยการสลกัหลงัรับรู้
ในหนังสือสัญญาคํ้ าประกัน เพื่อใช้ในการบงัคบัเอาสินไหมพินัยจากบุตรและภรรยาของนาย
ประกนั หากตวัความหลบหนีหรือมีการผดิสัญญา เรียกวา่ ประกนัแบบเทครัวเรือน18 
  สมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดมี้การชาํระสะสางและรวบรวมกฎหมายเก่าสมยักรุงศรีอยุธยา
แลว้จดัทาํข้ึนใหม่เป็นหมวดหมู่คลา้ยประมวล เรียกวา่ ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 หรือกฎหมาย
ตราสามดวง ซ่ึงบญัญติัเก่ียวกบัการประกนัตวัไวว้่า ให้ใช้กบัคดีความทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะแต่
คดีอาญา โดยทั้งฝ่ายโจทก์และจาํเลยจะต้องถูกจาํขงัไว ้นอกจากจะหาผูม้าคํ้ าประกันเพื่อเป็น
ประกนัในการนาํตวัมาส่งศาลตามวตัถุประสงค์ท่ีจะให้ทั้งสองฝ่ายตอ้งมาแสดงตนต่อศาลทุกนดั
และจะไม่หลบหนีเม่ือตอ้งถูกบงัคบัตามคาํพิพากษา ซ่ึงยงัคงเป็นการประกนัแบบเทครัวเรือนท่ี
ผูป้ระกนัและลูกเมียในครัวเรือนจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบถูกตีหรือจาํขงัแทนผูท่ี้ตนรับประกนั และ
การควบคุมนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายจากผูท่ี้ถูกควบคุมโดยท่ีตระลาการเป็นผูจ้ดัการดูแล ดงันั้นหากคดี
ล่าช้าเสียเวลาก็ทาํให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงการให้ปล่อยชั่วคราวไปจึงเป็นการแก้ปัญหาในเร่ือง
ดงักล่าวได ้สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวจึงเท่ากบัเป็นผลพลอยไดเ้ท่านั้น19 
  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดท้าํการปรับปรุงและบญัญติักฎหมายตามแบบตะวนัตกข้ึน 2 
ฉบบั คือ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 ซ่ึงร่างโดยอาศยั

                                                 

 16  จาก ประวัติศาสตร์กฎหมาย (พิมพค์ร้ังท่ี 5)  (น. 1-4),  โดยกาํธร กาํประเสริฐ,  2526,   กรุงเทพฯ:  ก่ิงจนัทร์
การพิมพ.์ 
 17  จาก กฎหมายสมยัอยธุยา  (น.  47-48),  โดยเสนีย ์ปราโมช,  2510,  พระนคร: หา้งหุน้ส่วนจาํกดัศิวพร.  
 18  จาก ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 2 (พิมพค์ร้ังท่ี 1)  (น. 205),  โดย ร. แลงกาต,์  2526,  กรุงเทพฯ: 
ไทยวฒันาพานิช. 
 19  จาก การประกันในช้ันสอบสวน : ศึกษาในแง่การใช้ดุลพินิจเจ้าพนักงานในทางปฏิบัติ วิเคราะห์ตาม
แนวทางสังคมสงเคราะห์  (น. 54-56),  โดยสุขมุาลย ์สุโขบล,  2527,  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
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กฎหมายองักฤษเป็นพื้นฐาน บญัญติัเร่ืองการประกนัตวัไวใ้นมาตรา 6 ให้เป็นอาํนาจของผูพ้ิพากษา     
ไต่สวนท่ีอาจจะสั่งขงัผูต้อ้งหาไว ้หลงัจากไต่สวนแลว้เห็นวา่คดีมีมูลพอท่ีจะรับฟ้องไว ้ให้กาํหนด
วนัพิจารณาหรือจะอนุญาตให้ผูต้อ้งหามีประกนัไปไดก้็สุดแต่ผูพ้ิพากษาจะเห็นสมควรแก่รูปความ
อนัมีโทษหนกัและเบา และประกาศยกเลิกกฎหมายต่อทา้ยพระราชบญัญติั ร.ศ. 117 ซ่ึงไดย้กเลิก
กฎหมายตราสามดวงเก่ียวกบัเร่ืองประกนัตวัไป จึงไดเ้กิดหลกัเก่ียวกบัการประกนัตวัใหม่คือ การ
ประกนัตวัมีไดเ้ฉพาะคดีอาญาเท่านั้น คดีแพ่งปกติไม่ตอ้งมีประกนัตวั เวน้แต่เห็นวา่จาํเลยไม่มีท่ีอยู่
เป็นหลกัแหล่งหรือคิดจะหลบหนี ศาลก็อาจเรียกประกนัด้วยบุคคลหรือทรัพยสิ์นได ้ยกเลิกการ
ประกนัแบบเทครัวเรือนและกาํหนดเป็นการทาํหนงัสือสัญญายอมเสียสินไหมพินยั (เงิน) แทนและ
การขอถอนสัญญาประกนัทาํไดโ้ดยบอกกล่าวแก่ผูพ้ิพากษาท่ีใหป้ระกนั20 
  ต่อมามีการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและทาํการปรับปรุงหลาย
คร้ังโดยมีส่วนท่ีเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว คือ 
  พุทธศกัราช 2452 ไดมี้การเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบบั ท่ี 1 
เป็นคร้ังแรก เสนอโดย Mr.Réné A. Guyon ซ่ึงในตอนแรกมิไดมี้การบญัญติักล่าวถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการประกันตวัหรือการปล่อยชั่วคราวแต่อย่างไร ต่อมาคณะกรรมการยกร่างประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา จึงไดเ้พิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการประกนัและการปล่อยชัว่คราว
เขา้ไปในลกัษณะท่ี 3 วา่ดว้ยการประกนัและหลกัประกนั (Bail and other Securities) โดยบญัญติัวา่
การจะใหป้ระกนัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัผูพ้ิพากษาไต่สวนอยา่งไม่มีจาํกดั เพียงแต่กาํหนดให้ประกนัเป็น
จาํนวนเงินหรือหลกัทรัพย์ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เจา้พนักงานผูด้าํเนินคดีจะทาํการใดเก่ียวกับ
สัญญาประกนัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูพ้ิพากษาไต่สวนก่อน อาํนาจของผูพ้ิพากษาไต่สวนจะส้ินสุด
ลงเม่ือผูต้อ้งขงัถูกฟ้องและถูกขงัระหวา่งพิจารณา ให้อาํนาจผูพ้ิพากษาไต่สวนแห่งศาลโปริสภามี
อาํนาจใช้ดุลพินิจให้ประกันตัวหรือไม่ ได้อย่างไม่มีจ ํากัด โดยกําหนดเป็นจํานวนเงินหรือ
หลกัทรัพยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  พุทธศกัราช 2458 มีการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเสนอโดย 
Mr.Delesstrée กาํหนดให้การประกนัตวัทาํไดท้ั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล สิทธิในการร้องขอ
ประกนัตวั โดยผูต้อ้งหาเท่านั้นท่ีมีสิทธิร้องขอประกนั ผูอ่ื้นจะร้องขอประกนัตวัมิได ้และกาํหนด
จาํนวนเงินท่ีรับผดิตามสัญญาประกนัอยูใ่นดุลพินิจของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ ซ่ึงในขณะนั้นมิไดมี้
การกล่าวถึงการใช้หลกัทรัพยใ์นการประกนัตวัแต่อย่างไร สัญญาประกนัมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมาปรากฏตวัในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี และเม่ือมีคาํพิพากษาวา่ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยไดก้ระทาํความผิดจริงจะไดมี้ตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวล้งโทษ หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ี
                                                 

 20  แหล่งเดิม.   
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ไดรั้บการประกนัตวัผิดสัญญาประกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร รัฐก็อาจจะ ริบเงินประกนัได ้ผูมี้อาํนาจ
ให้ประกนัอาจออกหมายจบัได้ กรณีท่ีผูต้อ้งหาถูกคุมขงัตามหมายขงั แต่ยงัไม่ไดถู้กฟ้องศาลถ้า
ความผิดมีอตัราโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี และผูต้อ้งหามีภูมิลาํเนาเป็นหลกั แหล่ง มีอาชีพท่ีแน่นอน 
เม่ือมีคาํร้องจากผูต้อ้งหา ผูมี้อาํนาจก็อาจใหป้ระกนัหรือปล่อยชัว่คราวได ้ 
  พุทธศกัราช 2460 Mr.Réné A. Guyon ไดเ้สนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงคณะกรรมการยกร่างในปีพุทธศกัราช 2452 ไดท้าํการแกไ้ข ปรับปรุงไดเ้พิ่มเติม
ช่ือเป็น การปล่อยชัว่คราว การประกนัและสัญญาประกนัทณัฑ์บน (Provisional Release, Bail and 
Bond) โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่า เพื่อให้สามารถนาํมาใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ประเทศไทย และระบบการประกนัตวัท่ีสําคญัท่ีควรปรับปรุงให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน คือ มาตรการ
ปล่อยตวัโดยพลนัสําหรับผูบ้ริสุทธ์ิหรือผูท่ี้ยงัไม่มีความผิดให้มีประสิทธิผลมากข้ึน มีการกาํหนด
ขอบอาํนาจการให้ประกนัของพนกังานอยัการเฉพาะความผิดท่ีเกิดในเขตอาํนาจของตน ผูมี้สิทธิ
ร้องขอประกนัตวัคือผูต้อ้งหา จาํเลยหรือบุคคลอ่ืนก็ได ้นายประกนัตอ้งลงช่ือในสัญญาประกนัและ
อาจใช้หลกัทรัพยแ์ทนเงิน ซ่ึงการกาํหนดจาํนวนเงินประกนั พนกังานอยัการและศาลสามารถใช้
ดุลพินิจไดอ้ยา่งกวา้งขวางจนเกิดเป็นปัญหาถกเถียงกนัวา่ควรมีขอบเขตหรือหลกัเกณฑเ์พียงใด21 
  การปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัท่ี 3 ในปี พ.ศ.2466 เก่ียวกบั 
เร่ืองการปล่อยชัว่คราวบญัญติัไวใ้นมาตรา 132-140 ปรับปรุงมาตราเก่ียวกบัการปล่อยตวัโดยพลนั
สาํหรับผูบ้ริสุทธ์ิหรือผูท่ี้ยงัไม่มีความผิดให้มีประสิทธิผลมากข้ึน โดยให้อาํนาจพนกังานอยัการใน
กรุงเทพมหานคร และพนกังานฝ่ายปกครองเพิ่มข้ึน การยื่นคาํร้องต่อศาล กฎหมายกาํหนดให้ศาล
ตอ้งพิจารณาสั่งภายใน 2 วนั โดยจะพิจารณาการใหป้ระกนัโดยการรับหลกัประกนัหรือนายประกนั
แทนการวางเงินก็ได ้
  ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัท่ี 4 ในปี พ.ศ.2475 (แกไ้ขเพิ่มเติม
หลายคร้ังจนเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปัจจุบนั) ไดก้าํหนดอตัราโทษขั้นสูง
เป็นหลกัเกณฑ์ในการประกนัประกอบขอ้พิจารณาบางประการเช่นความหนกัเบาแห่งขอ้หาบางฐาน 
ความผิดไม่อนุญาตให้ประกนัในชั้นสอบสวน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดัหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ 

 
 
 

                                                 

 21  จาก ขอบเขตการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยช่ัวคราว  (น. 33-34),  โดยมนตช์ยั ชนินทรลีลา,  2537,  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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2.2  ทฤษฎแีละแนวความคิดเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว 
      2.2.1  แนวความคิดเก่ียวกบัการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการยติุธรรม  
  การดาํเนินคดีตามแนวความคิดในการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Process Model) ในภาคพื้นยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีทฤษฎีท่ีตอ้งศึกษาคือ 
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model) และทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due 
Process Model)  ซ่ึงมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนัในการควบคุมอาชญากรรม และการนาํตวัผูถู้กกล่าวหา
มาลงโทษ ทั้งสองทฤษฎีมีเป้าหมายเดียวกนั แต่วธีิการและแนวทางการดาํเนินงานต่างกนักล่าวคือ 
  1)  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม22 (The Crime Control Model)  เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งการ
ควบคุมอาชญากรรมเป็นสําคญั มุ่งเนน้การดาํเนินคดีอาญาท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
ให้ปลอดภยั ให้ผูก้ระทาํความผิดได้รับโทษ เป็นรูปแบบท่ีมุ่งจะควบคุม ระงบั และปราบปราม
อาชญากรรมเป็นหลกั และจบักุมตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่สามารถ
จะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมหรือจบักุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้ย่อมถูก
ประชาชนเพง่เล็งวา่ ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของบา้นเมืองสูญส้ินไป เสรีภาพของ
ประชาชนผูสุ้จริตจะได้รับความกระทบกระเทือน หากกระบวนการยุติธรรมไม่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนก็จะเส่ือมศรัทธาไม่เคารพเช่ือฟังกฎหมาย  ผูท่ี้เคารพกฎหมายกลบัตกเป็นเหยื่อและ     
ถูกเอาเปรียบล่วงละเมิด ไม่มีความมัน่คงปลอดภยัในการดาํรงชีวติ และเห็นวา่กระบวนการยุติธรรม
จะตอ้งเป็นหลกัประกนัต่อสังคมโดยจะตอ้งมีประสิทธิภาพท่ีเขม้ขน้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น   
ขั้นสืบสวน จบักุม ฟ้องคดี การดาํเนินคดี พิจารณาพิพากษา และบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 
      วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัท่ีสุดของกระบวนการยุติธรรม จะตอ้งให้หลกัประกนัต่อสังคม
ได ้ดงันั้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้เราจะตอ้งปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
กระบวนการยติุธรรมในการปฏิบติัต่อกฎหมายตั้งแต่การสืบสวน จบักุม ควบคุมตวั ฟ้อง การพิสูจน์
ความผิด พิจารณาพิพากษาคดี และการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดซ่ึงศาลได้มีคาํพิพากษาแล้ว    
อยา่งไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องกระบวนการยติุธรรม 
      กระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีสถิติการจบักุมผูก้ระทาํความผิดสูง
และมีสถิติในการพิพากษาลงโทษจาํเลยสูง โดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างจาํกัด การ
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ (Process) ในกระบวนการยุติธรรมจะตอ้งมีความรวดเร็ว (Celerity) 
และมีความแน่นอน (Certainty) ความรวดเร็วในท่ีน้ีหมายถึงมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผน แต่ใน

                                                 

 22  จาก การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติสู่การพัฒนานโยบายทางอาญา : ด้านการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม (รายงานผลการวิจัย) เสนอต่อส านักงานกิจการยติุธรรม กระทรวงยุติธรรม   (น.  71),  
โดยอศัวนิ วฒันวบูิลย ์และคณะ,  2552,  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  
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ขณะเดียวกนัก็มีความยืดหยุน่ไดบ้า้ง ส่วนความแน่นอนหมายถึงโอกาสท่ีผูก้ระทาํความผิดจะรอด
พน้จากการถูกศาลลงโทษจะมีนอ้ยท่ีสุด ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมจะตอ้งปราศจากแบบพิธี
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินคดี 
      แนวคิดน้ีเห็นวา่กระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะตอ้งจบักุมผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษให้
ได้ในอตัราสูงโดยผูก้ระทาํความผิดตอ้งหลุดรอดไปได้น้อยท่ีสุด ใช้ทรัพยากรตํ่า รวดเร็วและ
แน่นอน23 การสันนิษฐานวา่ผูต้อ้งหามีความผิด  (Presumption of Guilt)  ตามแนวคิดน้ีเห็นวา่การท่ี
ผูก้ระทาํความผดิถูกจบัไดใ้นท่ีเกิดเหตุในทนัทีทนัใดพร้อมอาวุธท่ีใชก้ระทาํความผิด มีพยานยืนยนั
การกระทาํความผดิและผูก้ระทาํความผดิไดใ้หก้ารรับสารภาพนั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะคิดวา่ผูน้ั้นไม่ได้
กระทาํความผิดหรือจะสันนิษฐานว่าผูน้ั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก่อนมีคาํพิพากษาว่าเขาเป็นผูก้ระทาํ
ความผิด การสันนิษฐานความผิดตามรูปแบบน้ี เป็นการแสวงหาความจริงในการปราบปราม
อาชญากรรมซ่ึงกระทาํไดอ้ยา่งรวบรัด มีประสิทธิภาพ พนกังานอยัการและพนกังานสอบสวนตอ้ง
มีคุณภาพสูง การคน้หาความจริงเช่ือถือได ้สามารถวินิจฉยัความผิดถูกในชั้นตน้ไดโ้ดยจะทาํการ
กลัน่กรอง (Screening Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองตามวิธีการท่ีถือว่าหลกัประสิทธิภาพ
ของการดาํเนินคดีท่ีควรส้ินสุดไปตั้งแต่ชั้นตน้ของกระบวนการ ในกรณีท่ีผูต้อ้งหานั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก็
จะถูกกลัน่กรองออกไป เช่นในคดีท่ีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์วา่ตอ้งหานั้นเป็นผูก้ระทาํ
ความผิดก็ให้ปล่อยตวัไปแทนท่ีจะตอ้งดาํเนินการฟ้องร้องคดีและทาํการสืบพยานดาํเนินกระบวน
พิจารณาคดีไปจนศาลตดัสินยกฟ้องปล่อยตวัผูต้อ้งหานั้นไปเป็นการปลดปล่อยผูบ้ริสุทธ์ิโดยเร็ว 
ส่วนผู ้ท่ีกระทําความผิดก็จะถูกดําเนินคดีอย่างรวดเร็ว เช่น การดําเนินคดีต่อผู ้ต้องหาท่ีมี
พยานหลกัฐานแน่นหนาหรือผูต้อ้งหาท่ีรับสารภาพ เป็นตน้ 
      รูปแบบน้ีทาํให้เกิดหลักในการดําเนินคดีอาญาท่ีต้องมีตวัจาํเลยมาปรากฏในการ
ดาํเนินคดีทุกนัด  และหากพิสูจน์ได้ว่าผูน้ั้นกระทาํความผิดจริงก็จะมีตวัมารับโทษ รัฐจึงต้อง
ควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นไวเ้พื่อป้องกนัมิให้หลบหนีหรือไปก่อภยนัตรายใด ๆ ต่อ
สังคมข้ึนอีก 
 2)  ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model)24 เป็นทฤษฎีท่ีมีค่านิยมใน
เร่ืองความเป็นธรรมในการดาํเนินการทางอาญาตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีแตกต่าง ยึดกฎหมายเป็นสําคญั 
เป็นหลกัท่ีตรงขา้มกบัการควบคุมอาชญากรรม คือในการปฏิบติัหน้าท่ีตอ้งยึดหลกันิติธรรม เป็น

                                                 

 23  จาก การบริหารกระบวนการยติุธรรมช้ันก่อนการพิจารณาคดี : การศึกษาเปรียบเทียบ (รายงานผลการวิจัย) 
เสนอต่อวิทยาลยัการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม  (น. 19-20),  โดยประธาน วฒันวาณิชย,์   2539,  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
 24  จาก “สิทธิในการประกันตวัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา”  โดยพนัส ทัศนียานนท์,  2522, 
(สิงหาคม),  วารสารอัยการฉบับวนัรพี 2 สิงหาคม 2522,  21-28. 
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รูปแบบท่ีให้ความสําคญัและยึดถือการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มากกว่าการพยายาม
ป้องกนัอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมท่ีดีตอ้งเน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลกั  เพื่อเป็น
หลกัประกนัแก่บุคคล โดยมุ่งให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม
ถูกตอ้งตามกฎหมาย จาํกดัอาํนาจการใชดุ้ลพินิจของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ ศาล หรือมี
มาตรการในการ ตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจอยา่งเหมาะสม ตอ้งมีการถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ในกระบวนการยุติธรรม การปล่อยชั่วคราวในรูปแบบน้ีจึงให้ความสําคญัต่อสิทธิ เสรีภาพของ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นอย่างมากในการท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราว เพื่อท่ีจะได้เตรียมตวัในการ
ต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นการตรวจสอบมิใหผู้ต้อ้งหาถูกดาํเนินคดีตามอาํเภอใจของเจา้หนา้ท่ี25 
      กระบวนการนิติธรรมเห็นว่าบุคคลท่ีเป็นพยานในคดีอาญาอาจเป็นผูส้ังเกตการณ์มี
ขอ้บกพร่องมากมาย อาจมีการใชอ้ารมณ์ แรงกระตุน้ทางร่างกายและจิตใจ ความจาํไม่ดีพอ คาํรับ
สารภาพของผูต้อ้งหาในระหวา่งถูกควบคุมตวั อาจไดม้าโดยการชกัจูงใจ การใชก้าํลงับงัคบัทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ผูต้อ้งหามกัจะใหก้ารในส่ิงท่ีตาํรวจตอ้งการจะฟังมากกวา่พูดความจริง พยานอาจ
ให้การด้วยความมีอคติหรือมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง และไม่มีใครสนใจมากนักเวน้แต่ผูมี้
หนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ซ่ึงมิใช่ตาํรวจ ดงันั้นกระบวนการคน้หาความจริงเพื่อ
กล่าวโทษผูต้้องหาจึงจาํเป็นจะต้องกระทาํโดยเปิดเผยในท่ีสาธารณะในศาลท่ีเปิดเผยเท่านั้ น 
หลกัการคน้หาความจริงจะตอ้งเป็นกลาง ไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และขอ้เท็จจริงนั้นตอ้ง
เช่ือถือได้ ซ่ึงประเด็นเร่ืองความน่าเช่ือถือของขอ้เท็จจริงในรูปแบบของกระบวนการนิติธรรม
จะตอ้งประกอบไปดว้ยประสิทธิภาพในการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษดว้ย แต่กระบวนการ
นิติธรรมให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือถือของขอ้เท็จจริงมากกว่าความมีประสิทธิภาพของการ
คน้หาความจริง  
      การค้นหาความจริงโดยเจา้หน้าท่ีตาํรวจหรือพนักงานอยัการเป็นการกระทาํในท่ี
รโหฐาน อาจไดพ้ยานหลกัฐานมาโดยวธีิการไม่ชอบเช่นการล่อลวง ขู่เขญ็ หรือสร้างพยานหลกัฐาน
ข้ึนมาเพื่อเอาโทษผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น การดาํเนินคดีท่ีถูกตอ้งจะตอ้งผา่นการพิจารณาคดีหรือไต่
สวนขอ้กล่าวหาอยา่งเป็นทางการและเปิดเผยในศาล เห็นวา่ตอ้งยึดถือกฎหมายเป็นหลกั ไม่วา่จะมี
พยานหลกัฐานเพียงไรหากยงัไม่ไดรั้บการวินิจฉัยโดยเปิดเผยในศาลต่อหน้าองค์คณะศาลท่ีเป็น
ธรรม บุคคลเหล่านั้นยงัคงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นหลกัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการสันนิษฐานไวก่้อนวา่
บุคคลผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดนั้ นยงัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขากระทาํ

                                                 

 25  การบริหารกระบวนการยติุธรรมช้ันก่อนการพิจารณาคดี : การศึกษาเปรียบเทียบ (รายงานผลการวิจัย) 
เสนอต่อวิทยาลยัการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม  (น.22).  เล่มเดิม. 
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ความผิดจริง การควบคุมผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดในระหว่างการดาํเนินคดีบางคร้ังอาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานเท่ากบัเป็นการลงโทษบุคคลเหล่านั้นล่วงหนา้แลว้ 
   จากรูปแบบทั้ งสองดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าในเร่ืองการประกันตัวและการปล่อย       
ชัว่คราวนั้น หากพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล ยดึถือแนวความคิดทฤษฎีการควบคุม 
อาชญากรรม (The Crime Control Model) โดยเนน้หนกัถึงประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของ 
กระบวนการยติุธรรมเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สังคม การใชดุ้ลพินิจของพนกังานสอบสวน พนกังาน
อยัการ ศาล ในเร่ืองการประกนัตวัหรือการปล่อยชัว่คราว ก็จะออกมาในรูปแบบท่ีเขม้งวด การให้
ประกนัตวัหรือปล่อยชั่วคราวนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมเป็นหลกั แต่ถ้าหาก
พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ ศาล ยึดถือแนวความคิดทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due 
Process Model) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีให้ความสําคญัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อเป็นหลกัประกนั
แก่บุคคล โดยมุ่งให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปดว้ยความเป็นธรรมถูกตอ้งตาม
กฎหมาย การใชดุ้ลพินิจของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ ศาล ก็จะออกมาในรูปแบบท่ีจะมี
การอนุญาตให้ประกันตวัหรือปล่อยชั่วคราวมากข้ึน การประกันตวัหรือการปล่อยชั่วคราวใน
รูปแบบน้ีจึงให้ความสําคญัต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นอยา่งมากในการท่ีจะไดรั้บ
การประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราว 
   การปล่อยชั่วคราวจึงเป็นการผสานประโยชน์ของการดาํเนินคดีอาญาในรูปแบบการ
ควบคุมอาชญากรรม และระบบการดาํ เนินคดีคดีอาญาในรูปแบบกระบวนการนิติธรรม เพื่อ
จุดประสงคใ์นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและคุม้ครองความปลอดภยัของสังคมไปพร้อมกนั 
       2.2.2  หลกัความเสมอภาค26 
   หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการท่ีสําคญัหลกัการหน่ึงในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของ
ประเทศไทย โดยสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลย กล่าวคือ ศาลจะตอ้ง
อนุญาตให้ประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราวเป็นหลกั การไม่ให้ปล่อยชัว่คราวหรือประกนัตวัถือเป็น
ขอ้ยกเวน้ ทั้งน้ี ตามสิทธิท่ีปรากฏในกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้
บญัญติัหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวไวใ้นหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 4 สิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัน้ี 

                                                 

 26  จาก “หลกัความเสมอภาค,”  โดยสมคิด  เลิศไพฑูรย,์   2543,  (มิถุนายน),  วารสารนิติศาสตร์,  30(2),  
160.  
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   มาตรา 30 บญัญติัว่า “บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคมจะกระทาํมิได”้ 
   อยา่งไรก็ตาม “ความเสมอกนัในกฎหมาย” “การมีสิทธิเท่าเทียมกนั” “การเลือกปฏิบติั”
หรือ “การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม” ซ่ึงรัฐธรรมนูญบญัญติัหลกัความเสมอภาคไวโ้ดยชดัแจง้
โดยมกับญัญติัให ้“ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่ากาํเนิดหรือศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครองแห่ง
รัฐธรรมนูญเสมอกนั” และ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายฐานนัดรศกัด์ิโดยกาํเนิดก็ดี โดยแต่งตั้ง
ก็ดีหรือโดยประการอ่ืนใดก็ดี ไม่กระทาํใหเ้กิดเอกสิทธ์ิอยา่งใดเลย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญของไทย
ฉบบัปัจจุบนัยงัรับรองใหบุ้คคลมี “สิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสอง
ปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” “สิทธิเสมอกนัในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน” รัฐตอ้งอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอยา่งรวดเร็วและเท่าเทียมกนั 
โดยกฎหมายท่ียึดหลกัความเสมอภาคจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่ง
หมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง27  
   บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าว เป็นเร่ืองของหลกัความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมาย 
(Equality before the law) ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นชนชั้นวรรณะใด ไม่วา่จะร่ํารวย
หรือยากจน ก็จะถูกดาํเนินคดีและได้รับความคุม้ครองด้านสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายโดย     
เท่าเทียมกนัทุกคน ซ่ึงสิทธิร้องขอปล่อยชัว่คราวในชั้นเจา้พนกังานหรือชั้นศาลในเร่ืองหลกัประกนั 
กฎหมายไม่ไดเ้รียกร้องแต่อยา่งใด รัฐไม่ไดมุ้่งหวงัหาเงินหรือหาประโยชน์จากการปล่อยชัว่คราว 
แต่ตอ้งการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิด แต่ในทางปฏิบติักลบัมีการเรียกหลกัประกนั ก็เลยกลายเป็น
การปล่อยชัว่คราวท่ีมีการเรียกประกนัเป็นหลกั และเป็นการเรียกประกนัในจาํนวนท่ีสูง ทาํให้เกิด
นายประกนัอาชีพ หรือบริษทัประกนัภยั เขา้ไปแสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยากของผูต้อ้งหา
หรือจาํเลย ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
ดีกว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จึงทาํให้การปล่อยชัว่คราวในทางปฏิบติัเกิด
ความไม่เสมอภาคทางกฎหมาย อนัผดิต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
       2.2.3  หลกัการสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 วรรคสองและวรรค
สาม บญัญติัวา่ ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผดิ 
   ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได ้
                                                 

 27  แหล่งเดิม.   
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   มาตรา 40 บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
   (7) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ
พยานหลกัฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการ
ปล่อยตวัชัว่คราว 
   บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราดงักล่าว สิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อน
วา่ บริสุทธ์ิ (presumption of innocence) และสิทธิไดรั้บการปล่อยชัว่คราวน้ี เป็นหลกัประกนัสิทธิ
และเสรีภาพของผูต้อ้งหา หรือจาํเลยในคดีอาญาท่ีสําคญั และเป็นหลกัประกนัขั้นพื้นฐานของสิทธิ
ของบุคคลในกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีต้องสันนิษฐานไวก่้อนว่า ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยเป็นผู ้
บริสุทธ์ิจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทาํความผิดจริง แต่ในทางปฏิบติัเจา้พนักงานกลบั
สันนิษฐานไวก่้อนล่วงหนา้วา่ ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูก้ระทาํผิด จึงควบคุมตวัไวใ้นอาํนาจรัฐเป็น
หลกัอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นขอ้ยกเวน้ ส่งผลให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีโอกาสไปแสวงหา
พยานหลักฐานในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนได้อย่างเต็มท่ี อันผิดต่อหลัก
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
   ตามหลกันิติธรรมสากลในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญามีหลกัสําคญัท่ีศาลทัว่โลก
ยึดถือเป็นบรรทดัฐานและได้ปรากฏในบทบญัญติักฎหมายของไทย คือ “หลกัให้สันนิษฐานว่า
บุคคลบริสุทธ์ิจนกว่าจะไดรั้บการพิสูจน์โดยปราศจากขอ้สงสัยว่ามีความผิด” (Presumption of 
innocence until proven guilty beyond a reasonable doubt) กล่าวคือ ผูก้ล่าวหาจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้า่
การกระทาํของผูถู้กกล่าวหาเป็นความผิด (Actus reus) และผูถู้กกล่าวหามีเจตนาในการกระทาํความผิด
นั้น (Mens rea) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัของความผิดอาญาอนันํามาซ่ึงหลักภาระการพิสูจน์ 
(Burden of proof) “ผูใ้ดกล่าวอา้งผูน้ั้นนาํสืบ” และ “หลกัใหย้กประโยชน์แห่งความสงสัยใหจ้าํเลย”  
      2.2.4  หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย 
  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง “เม่ือ
มีความสงสัยตามสมควรว่าจาํเลยได้กระทาํผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้
จาํเลย” 
  หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo หรือ principle of presumption of 
innocence) หมายความวา่ ในกรณีใดก็ตามท่ียงัมีความสงสัยตามควรในขอ้เท็จจริงในคดี กรณีนั้น
ตอ้งยกประโยชน์แห่งความสงสัยใหเ้ป็นผลดีแก่ผูก้ระทาํผดิ28  

                                                 

 28  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 78).  เล่มเดิม.  
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  หลักการน้ี เป็นหลักนิติรัฐท่ีสําคัญหลักหน่ึงและเป็นหลักรัฐธรรมนูญทีเดียว  ผูถู้ก
กล่าวหาไม่ตอ้งพิสูจน์เร่ืองฐานท่ีอยูข่องตน แต่จะตอ้งมีการพิสูจน์โดยพยานหลกัฐานอยา่งแน่ชดัวา่ 
ผูถู้กกล่าวหาอยู ่ณ ท่ีเกิดเหตุหรือร่วมกระทาํผิดในการกระทาํความผิดอาญานั้นอยา่งไร ขอ้สงสัย
เร่ืองเหตุท่ีผูก้ระทาํมีอาํนาจกระทาํได ้เช่น การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68 หรือขอ้สงสัยในความไม่สามารถรับผิดเน่ืองจากวิกลจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 65 หรือขอ้สงสัยในเร่ือง “เหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวั” เช่น การถอนตวัจากการกระทาํ
ความผิดในความผิดอาญาฐานพยายาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82 หรือความเป็นสามี
ภริยาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 เหล่าน้ีตอ้งยกประโยชน์ใหผู้ถู้กกล่าวหา 
  ความสงสัยท่ีจะต้องยกประโยชน์ให้ผูถู้กกล่าวหานั้ นต้องเป็นเร่ืองความสงสัยใน
ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น ความสงสัยในขอ้กฎหมายจะใชห้ลกัน้ีไม่ได ้
  หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดพื้นฐานของการคุม้ครองสิทธิ
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามุ่งถึงการยกฟ้อง          
ผูบ้ริสุทธ์ิมากยิ่งกว่าการลงโทษผูผ้ิด หรือท่ีมกัจะกล่าวกนัเสมอว่า “ปล่อยคนผิดไปสิบคนดีกว่า
ลงโทษคนบริสุทธ์ิเพียงคนเดียว” 
      2.2.5  หลกัความไดส้ัดส่วน 
  หลักความได้สัดส่วนหรือหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าท่ีจ ําเป็นหรือหลัก
พอสมควรแก่เหตุหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ หลกัห้ามมิให้กระทาํเกินกวา่เหตุ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
หลกักฎหมายทัว่ไปในระดบักฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นหลกักฎหมายท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งใน
การนาํมาใชค้วบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามหลกั
กฎหมายของเยอรมนันั้น ถือว่าเป็นหลกักฎหมายมหาชนทัว่ไปท่ีมิได้บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรแต่อยา่งใด แต่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง มิใช่แต่เฉพาะใน
เยอรมนั ยงัรวมถึงออสเตรเลีย ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นหลกักฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลกัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากสหภาพยโุรปดว้ย 
    จะเห็นได้ว่า หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักในทาง
กฎหมายท่ีสําคญั ทั้ งน้ีเพราะรากฐานของหลักความได้สัดส่วนนั้นมีพื้นฐานมาจากหลักความ
ยุติธรรมอนัเป็นพื้นฐานของกฎหมายทัว่ไป หลกัความได้สัดส่วนนั้นเป็นหลักท่ีคาํนึงถึงความ
ยุติธรรมทั้ งในส่วนของปัจเจกชนและความยุติธรรมต่อสังคมโดยรวมด้วย โดยหลักความได้
สัดส่วนเป็นหลกัสําคญัในการตรวจสอบการกระทาํของรัฐทั้งหลาย อนัมีผลต่อความสมบูรณ์หรือ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํนั้นๆ ทั้งน้ี ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้
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เคยวนิิจฉยัวา่หลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัท่ีมีผลมาจากหลกันิติรัฐ ดงันั้น หลกัความไดส้ัดส่วนจึง
มีลาํดับชั้นในระดับของรัฐธรรมนูญ อนัเป็นหลกัการท่ีมีความมุ่งหมายสําคญัเพื่อจาํกดัการใช้
อาํนาจของรัฐและเป็นหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่คงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  หลกัความไดส้ัดส่วนมีหลกัท่ีเป็นสาระสําคญั 3 ประการ กล่าวคือ หลกัความเหมาะสม 
หลกัความจาํเป็น และหลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบ 
  1)  หลกัความเหมาะสม หมายถึง มาตรการนั้นเป็นมาตรการท่ีอาจทาํให้บรรลุวตัถุ ประสงค์
ตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้มาตรการอนัใดอนัหน่ึงจะเป็นมาตรการท่ีไม่เหมาะสม หากมาตรการนั้นไม่อาจ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไวไ้ด้ หรือการบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวนั้ นเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบาก เช่น กฎหมายมีวตัถุประสงค์ท่ีต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน มาตรการหรือกลไกทางกฎหมายก็ตอ้งสามารถป้องกนัมิให้เกิดการจราจล หรือความไม่สงบ
เรียบร้อยในสังคมนั้ นได้ และถ้ามาตรการหรือกลไกทางกฎหมายนั้ นไม่สามารถบรรลุถึง
วตัถุประสงคด์งักล่าวก็ถือวา่กฎหมายฉบบันั้นไม่บรรลุผลหรือไม่เป็นไปตามหลกัความสัมฤทธิผล
และขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
 2)  หลกัความจาํเป็น หมายถึง มาตรการหรือวิธีการท่ีอาจบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนด
ไดแ้ละเป็นมาตรการหรือวิธีการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ดงันั้น หากมีมาตรการอ่ืนท่ี
สามารถบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นไดแ้ละมีผลกระทบนอ้ยกวา่มาตรการท่ีรัฐไดเ้ลือกใช ้ในกรณีน้ียอ่ม
ถือได้ว่ามาตรการท่ีรัฐนํามาใช้มิได้เป็นไปตามหลักความจําเป็น ทั้ งน้ี ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยแลว้ รัฐจะเรียกร้องใหร้าษฎรจาํตอ้งสละสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกิน
ขอบเขตแห่งความจาํเป็นแก่การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นและหรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจําเป็นแก่การดําเนินการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวย้อ่มเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
  3)  หลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอย่างแคบ เป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่าง
วตัถุประสงคแ์ละวธีิการ และหมายความวา่ มาตรการอนัใดอนัหน่ึงจะตอ้งไม่อยูน่อกเหนือขอบเขต
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการดงักล่าวกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้หรือมาตรการอนัใดอนัหน่ึง
จะตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตของความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหวา่งวิธีการกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
กล่าวคือ เป็นการพิจารณาความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีถูกกระทบกับผลประโยชน์
ส่วนรวมท่ีเกิดจากการกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในสัดส่วนท่ีสมดุลกนั แต่หาก
กระทบสิทธิของปัจเจกบุคคลมากแต่ประโยชน์สาธารณะท่ีเกิดจากการกระทบสิทธิดงักล่าวมีเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น กรณียอ่มถือวา่ไม่เป็นไปตามหลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบ 
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2.3  มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      2.3.1  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)29 

  ไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 
1948 จึงกาํหนดใหว้นัดงักล่าวเป็นวนัสิทธิมนุษยชน โดยมีประเทศให้การรับรอง 48 ประเทศ ไม่มี
ประเทศใดออกเสียงคัดค้านและมี 8 ประเทศท่ีงดออกเสียง ได้แก่ เบโลรุสเซีย ยูเครน เชโก
สโลวะเกีย โปแลนด ์ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต ้และสหภาพโซเวยีต 
  ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนมีสาระประกอบดว้ยอารัมภบทและบทบญัญติั 30 
มาตราท่ีกาํหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยท่ี์พึงได้รับ ไม่ว่าชายหรือหญิง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพและความมัน่คงปลอดภยัของบุคคล 
สิทธิท่ีจะได้รับมาตรฐานในการดาํรงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสวงหาและได้ท่ีพกัพิงใน
ประเทศอ่ืนเพื่อหนีภยัการประหัตประหาร สิทธิในการมีเสรีภาพท่ีจะแสดงความเห็น สิทธิใน
การศึกษา เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิในเสรีภาพจากการถูกทรมานและการ
กระทาํท่ีย ํ่ายศีกัด์ิศรี 
  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมาตั้งแต่คร้ังโบราณ เดิมเป็นแนวคิดมุ่งไปในทางจาํกัด
อาํนาจ ของกษตัริยห์รือผูป้กครองท่ีมีมากเกินไป พยายามกาํหนดสิทธิต่าง ๆ ท่ีบุคคลควรไดรั้บจาก
รัฐในฐานะท่ีเป็นมนุษยใ์นมาตรฐานเดียวกนั โดยเห็นว่าสิทธิเหล่าน้ีเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural 
right) ท่ีเห็นว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาเท่าเทียมกนั พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยข้ึ์นมาและได้ให้สิทธิ
บางอย่างแก่มนุษยท่ี์ไม่อาจโอนให้แก่กนัและไม่มีใครล่วงละเมิดได ้ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ 
และสิทธิท่ีจะหาความสุขและรัฐทั้ งหลายจะต้องรับรองสิทธิเหล่าน้ีสืบเน่ืองมาจากกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law) ซ่ึงอา้งวา่มีอยูต่ามธรรมชาติคือเกิดมีมาเองโดยท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึน 
เป็นกฎหมายท่ีอยู่เหนือรัฐ รัฐจะออกกฎหมายให้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายธรรมชาติไม่ได้ เป็น
กฎหมายท่ีใช้ไดไ้ม่จาํกดัเวลา ไม่มีเวลาล่วงพน้สมยั และใช้ไดทุ้กแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐใด ๆ นานา
ประเทศไดร่้วมมือกนัจดัทาํปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาน้ีประกาศทั้งหมด 30 ขอ้ 
จาํแนกสิทธิท่ีไดรั้บการคุม้ครองเป็น 2 ประเภท คือ 

  1)  สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Right) 
  2)  สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Rights) 
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในส่วนท่ีเก่ียวกบักระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญานั้นกาํหนดหลกัสาํคญัไวป้รากฏอยูใ่นขอ้ 3, 5, 8, 9, 10 และขอ้ 11  
                                                 

 29  จาก มาตรฐานกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงาน
ยติุธรรม หน่วยท่ี 3  (น. 15-16),  โดยรัชนีกร โชติชยัสถิต,  2553,  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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  ขอ้ 3 บุคคลมีสิทธิในการดาํรงชีวติในเสรีธรรมและในความมัน่คงแห่งร่างกาย 
  ขอ้ 5 บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบติัหรือการลงทณัฑ์ท่ีทารุณโหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได ้
  ขอ้ 8 บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาอยา่งไดผ้ลโดยศาลแห่งชาติซ่ึงมีอาํนาจ เน่ืองจาก
การกระทาํใดๆ อนัละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตนไดรั้บจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย 
  ขอ้ 9 “บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได”้  
  สิทธิดงักล่าวน้ีนานาประเทศ ไดใ้ห้การรับรองและถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ในส่วน
น้ีมีความเก่ียวพนักบัการประกนัตวัและการปล่อยชัว่คราว เพราะจะมีการประกนัตวัหรือการปล่อย
ชั่วคราวได้นั้น จะต้องมีการจบั ควบคุม หรือขงัท่ีชอบด้วยกฎหมาย จึงจะมีการประกันตวัหรือ
ปล่อยชัว่คราวได ้ถา้การจบั ควบคุม หรือขงั โดยพลการหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมายแลว้ หากมีการ
ร้องขอจะตอ้งปล่อยผูน้ั้นซ่ึงไม่ถือวา่เป็นการปล่อยชัว่คราวแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นการปล่อยจาก
การจบั ควบคุม หรือขงัท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
  ขอ้ 10 บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกนัอย่างบริบูรณ์ในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรมและเปิดเผยโดยศาลซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ี ตลอดจนขอ้
ท่ีตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา 
  ขอ้ 11(1) “บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาดว้ยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐาน
ไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่จะมีการพิสูจน์วา่มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ท่ี
ซ่ึงตนไดรั้บหลกัประกนัทั้งหมดท่ีจาํเป็นในการต่อสู้คดี” 
  หลักเกณฑ์ในข้อน้ีประเทศไทยได้ให้ความสําคัญถึงขนาดบัญญัติ รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แมว้่าในความเป็นจริงแล้วประเทศ
ไทยก็ยงัปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลเสมือนว่าเป็นผูก้ระทาํ
ความผดิท่ีศาลไดมี้คาํพิพากษาเด็ดขาดแลว้ เช่น ในเร่ืองการควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีอยู่
ในระหว่างการพิจารณาไวร้วมกบันกัโทษเด็ดขาดท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ ซ่ึงปัญหาน้ีเป็น
ปัญหาสําคญัยิ่งของประเทศไทยท่ีนานาประเทศต่างเล็งเห็นวา่ประเทศไทยปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเสมือนดงัว่านกัโทษเด็ดขาด ไม่มีการแยกผูต้อ้งขงัออกจากกนั 
และไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาการแยกผูต้อ้งขงัออกจากกนัเท่านั้น ประเทศไทยยงัประสบปัญหานกัโทษ
ลน้คุก ซ่ึงขดักบักฎเกณฑ์มาตรฐานสากลอีกหลายขอ้ ซ่ึงการปล่อยชัว่คราวนั้นก็เป็นทางหน่ึงท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณในการท่ีจะไปสร้างเรือนจาํให้เพิ่ม
มากข้ึนแต่อยา่งใด 
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      2.3.2  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of 
Civil and Political Rights) 
  การจดัทาํขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติซ่ึงได ้
จดัทาํข้ึนหลายฉบบัแต่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการปล่อยชัว่คราวคือกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights) กติกาฉบบัน้ี
มีข้อความรวม 53 ขอ้ เป็นบทบญัญติัท่ีเป็นสาระบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพ คือ ขอ้ 1-27 เป็น      
วธีิสบญัญติั วธีิการดาํเนินงานเพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไว ้คือ ขอ้ 28-53 

  การคุม้ครองสิทธิโดยท่ีบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ และความมัน่คงแห่งบุคคล เช่น
ห้ามมิให้มีการจบักุมหรือคุมขงัตามอาํเภอใจ บุคคลท่ีตอ้งหาคดีอาญาจะตอ้งนาํไปยงัศาลหรือ     
เจา้พนกังานอ่ืน ๆ ผูมี้อาํนาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาคดีในเวลาอนัสมควรหรือเพื่อปล่อยตวั ใน
กรณีท่ีบุคคลใดถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยถูกจบัหรือคุมขงั ยอ่มมีสิทธิดาํเนินวิธีพิจารณาในศาลเพื่อ
จะไดพ้ิจารณาโดยไม่ชกัชา้วา่การคุมขงันั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ เละเพื่อปลดปล่อยผูน้ั้นถา้การ
คุมขงันั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกนัในศาล มีสิทธิท่ีจะได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างยุติธรรม และเปิดเผย บุคคลท่ีถูกกล่าวหาในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะได้รับการ
สันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่กระทาํความผดิตามกฎหมาย30 
      2.3.3  มหากฎบตัรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) 
  เป็นเอกสารซ่ึงแสดงถึงการคุม้ครองสิทธิของบุคคลซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัของพระเจา้จอห์น
แห่งองักฤษ เกิดขดัแยง้กบัพวกพระและขุนนาง เพราะพระองคใ์ชอ้าํนาจเกินขอบเขตไป พระและ
ขุนนางจึงบงัคบัใชพ้ระองคล์งพระปรมาภิไธยในเอกสารซ่ึงเรียกวา่ “Great Charter” หรือมหากฎ
บตัรแมกนาคาร์ตา อนัเป็นเอกสารท่ีให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรชาวองักฤษ โดยมี
บทบญัญติัรวมทั้งส้ิน 63 ขอ้ ขอ้ท่ีสาํคญัคือ 
  “บุคคลใดจะถูกจบักุม กักขงั ขบัไล่ หรือริบทรัพย์หาได้ไม่ เวน้เสียแต่จะได้รับการ
พิจารณาโดยบุคคลชั้นเดียวกบัเขา (His Peers) และตามกฎหมายบา้นเมือง” 
  จากบทบญัญติัน้ีเองทาํให้เกิดหลกัเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Liberty) และหลกัของ 
Habeas Corpus31 รวมถึงทาํใหเ้กิดระบบการพิจารณาคดีโดยจูร่ี (Jury) ข้ึน 

                                                 

 30  จาก “สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรม”,  โดยชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ,  2542,  (ธนัวาคม), บทบัณฑิตย์,  
55(4),  167-176. 
 31  คือ หมายชนิดหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ “Writ of Habeas Corpus” เพื่อใชเ้ยียวยารักษาเสรีภาพของบุคคลรวมถึง 
ผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญาใหพ้น้จากการจบักุม กกัขงัโดยปราศจากเหตุอนัควรตามกฎหมาย โดยผิดกฎหมาย และ
โดยไม่ชอบดว้ยระบบพิจารณาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์
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      2.3.4  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ (The Bill of Right) 
  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ (Bill of Right 1689) ซ่ึงเป็นกฎหมายของประเทศองักฤษ ได้
บญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทางอาญาของประชาชน โดยการจาํกดัอาํนาจของกษตัริย์
ลง รวมทั้งกาํหนดเก่ียวกบัสิทธิของผูก้ระทาํความผดิหลายกรณี เช่น 
  “การท่ีพระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจงดใช้กฎหมายก็ดี หรือใช้กฎหมายก็ดี โดยมิไดรั้บ
ความยนิยอมจากรัฐสภาเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 
  “การท่ีพระมหากษตัริยไ์ม่ปฏิบติัตามกฎหมายก็ดี หรือนาํกฎหมายท่ียกเลิกแลว้มาใชก้็ดี 
เป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 
  “ประชาชนมีสิทธิท่ีจะร้องทุกข์ต่อพระมหากษตัริยไ์ด ้การจาํกดัเสรีภาพเช่นว่านั้นก็ดี 
และการดาํเนินคดีฐานร้องทุกขก์็ดี เป็นการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย” 
  “การเรียกประกนัตวัจาํเลยมากเกินไปก็ดี การกาํหนดค่าปรับมากเกินไปก็ดี หรือการ
ลงโทษอยา่งทารุณ โหดร้าย และผดิธรรมดาก็ดี เป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระทาํ” 
  “การปรับและริบทรัพย์ของบุคคลก่อนมีคาํพิพากษา เป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นโมฆะ” 
      2.3.5  กฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) 
  ปัจจุบนัประชาคมโลกมีทศันคติท่ีให้ความสําคญักับการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิดในการดาํเนินการตามกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิดน้ีองคก์ารสหประชาชาติ
ก็ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประเทศสมาชิกนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึง
ประการหน่ึงนั้นก็คือ กฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติวา่ดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั 
(กฎโตเกียว)32(United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo 
Rules))33 ซ่ึงมาตรการไม่ควบคุมตวัตามกฎมาตรฐานฉบบัน้ีพึงใช้บงัคบักบับุคคลทุกคนท่ีอยู่
ระหวา่งถูกดาํเนินคดี พิจารณาคดี หรือลงโทษ หรือตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา โดยมีหลกัการพื้นฐานท่ีจะส่งเสริมการใชม้าตรการไม่ควบคุมตวั 
  ในการปฏิบติัตามกฎมาตรฐานฉบบัน้ี องค์การสหประชาชาติได้กาํหนดหลกัการให้
ประเทศสมาชิกพึงพฒันาให้มีมาตรการไม่ควบคุมตวันั้นไวใ้นระบบกฎหมายของตน กบัพึงพฒันา
นโยบายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการให้

                                                 

 32  กฎมาตรฐานฉบบัน้ีรับรองโดยท่ีประชุมสมชัชาทัว่ไป โดยมติท่ี 45/110  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ.1990. 
 33  จาก มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  (น. 170-185),  โดยกิตติพงษ ์ 
กิตยารักษ,์  ชาติ  ชยัเดชสุริยะ  และณฐัวสา  ฉตัรไพฑูรย,์  2547,  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพฒันากระบวนการยติุธรรม. 
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สอดคลอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยทั้งน้ีในการใช้มาตรการไม่ควบคุมตวันั้น ประเทศ
สมาชิกจะตอ้งกระทาํการโดยให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของผูก้ระทาํความผิด กบัสิทธิของ
ผูเ้สียหายและความปลอดภยัของสังคม รวมถึงการป้องกนัอาชญากรรมดว้ย 
  ในการน้ี ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจดัให้มีมาตรการไม่ควบคุมตวัท่ีมี
ความหลากหลาย และมีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องไปจนถึงขั้นตอนหลงัมี
คาํพิพากษาลงโทษแล้ว โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัลกัษณะและความร้ายแรงของความผิด 
บุคลิกภาพและภูมิหลงัของผูก้ระทาํความผิด รวมทั้งการคุม้ครองสังคม และในการใชม้าตรการไม่
ควบคุมตวันั้น ควรให้สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีวา่การแทรกแซงเสรีภาพของมนุษยน์ั้นพึงกระทาํให้
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในการจดัให้มีมาตรการไม่ควบคุมตวัน้ีกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติ
วา่ดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั (กฎโตเกียว) ไดก้าํหนดแนวทางของกฎหมายในการคุม้ครองไว ้โดย
ได้วางแนวทางว่า ในการเลือกว่าจะใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวหรือไม่นั้ น ให้ประเมินตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคาํนึงถึงลักษณะและระดบัความร้ายแรงของความผิด บุคลิกภาพและภูมิหลงัของ
ผูก้ระทาํความผิด วตัถุประสงค์ของการลงโทษและสิทธิของผูเ้สียหาย โดยทั้งน้ีศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องผูก้ระทาํความผดิ ท่ีจะถูกใชม้าตรการไม่ควบคุมตวันั้นจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยูเ่สมอ 
และตอ้งเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของผูก้ระทาํความผิดและครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดดว้ย 
  สําหรับขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดี ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปล่อยชัว่คราวนั้น กฎ
มาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตวั ไดก้าํหนดหลกัการว่า 
ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจนาํมาใชแ้ทนการคุมขงัในขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดีนั้นพึงถูกนาํมาใชต้ั้งแต่
แรกเท่าท่ีจะกระทาํได ้โดยการคุมขงัผูก้ระทาํความผิดนั้นจะนาํมาใชไ้ดต่้อเม่ือเป็นหนทางสุดทา้ยท่ี
ไม่มีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่แลว้เท่านั้น ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงความจาํเป็นต่อการสอบสวนความผิด
ตามขอ้กล่าวหา ตลอดจนการคุม้ครองสังคมและผูเ้สียหายเป็นสําคญั ซ่ึงในการใช้การคุมขงันั้น
จะต้องไม่เกินไปกว่าความจาํเป็นสําหรับเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม การ
ป้องกนัอาชญากรรม การส่งเสริมการเคารพต่อกฎหมายบา้นเมืองและสิทธิของผูเ้สียหาย และใน
การคุมขงันั้นจะตอ้งปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นอย่างมีมนุษยธรรมดว้ย ในขณะเดียวกนัผูก้ระทาํความผิดพึงมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ต่อศาล 
หรือองคก์รอ่ืนท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งชอบธรรมของการคุมขงั ในกรณีท่ีมีการ
คุมขงัในขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดีนั้น 
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2.4  อ านาจศาลในการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยช่ัวคราวในระบบกฎหมายไทย 
      2.4.1  หลกัเกณฑใ์นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาและจาํเลย 
  คดีอาญาเป็นเร่ืองของ “หลกัการตรวจสอบ” (examination principle) และการตรวจสอบ
ความจริงในคดีอาญามีสองชั้น คือ การตรวจสอบความจริงชั้นเจา้พนกังาน และการตรวจสอบความ
จริงชั้นศาล34 
  การตรวจสอบความจริงชั้นเจา้พนกังานก็คือ “การสอบสวน” ซ่ึงมีเน้ือหา 2 ประการ คือ 
การรวบรวมพยานหลกัฐาน และการใช้มาตรการบงัคบั การรวบรวมพยานหลกัฐานเร่ิมเม่ือมีการ
กล่าวหาว่ามีความผิดอาญาเกิดข้ึน และตอ้งเร่ิมโดยมิชกัช้า ตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานทั้งท่ีเป็น
โทษและท่ีเป็นคุณแก่ผูถู้กกล่าวหา ส่วนการใช้มาตรการบงัคบักบัตวัผูต้อ้งหาโดยเจา้พนกังานมี
เพียงการเรียกหรือการออกหมายเรียกเท่านั้น ส่วนการใชม้าตรการบงัคบัอ่ืนเป็นอาํนาจของศาลหรือ
ผูพ้ิพากษา 
  ในการสอบสวนคดีอาญา กฎหมายให้เร่ิมการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้ จะทาํท่ีใดเวลาใด
แลว้แต่จะเห็นสมควร โดยผูต้อ้งหาไม่จาํตอ้งอยู่ด้วย และการสอบสวนคดีนั้น ตอ้งกระทาํจนส้ิน
กระแสความและตอ้งมีความเป็นภาวะวิสัยอยา่งแทจ้ริง การสอบสวนมิไดเ้ร่ิมจากการเรียก การจบั
หรือการท่ีจะไดต้วับุคคลมาไวใ้นอาํนาจรัฐ แต่การไดต้วับุคคลมาไวใ้นอาํนาจรัฐจะเร่ิมก็ต่อเม่ือคดี
ไดค้ล่ีคลายไปถึงจุดหน่ึงท่ีบ่งช้ีวา่คดีมีมูลและมีความน่าเช่ือถืออยา่งมากท่ีอาจจะตอ้งมีการฟ้องร้อง
ต่อไป และโดยท่ีผูต้้องหามี “สิทธิท่ีจะโต้แยง้คดัค้าน” อนัเป็นไปตาม “หลักฟังความทุกฝ่าย” 
(audiatur et altera pars) ดงันั้น เพื่อประกนัสิทธิดงักล่าวกรณีจึงเกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฟังคาํแกต้วั
ของผูต้อ้งหา ในกรณีเช่นน้ีท่ีจะตอ้งมีการเรียกหรือออกหมายเรียกหรือขอให้ศาลหรือผูพ้ิพากษา
ออกหมายจบัผูต้อ้งหามาเพื่อดาํเนินการต่อไป ซ่ึงการเรียกหรือการจบันั้นทั้งเจา้พนกังานและศาล
หรือผูพ้ิพากษาตอ้งพิจารณาการออกหมายเรียกหรือการออกหมายจบัอยา่งรอบคอบท่ีสุด 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(21) “การควบคุม” หมายถึง การ
ควบคุมหรือกกัขงั ผูถู้กจบัโดยพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน
การควบคุมเป็นผลต่อเน่ืองจากการจบัซ่ึงการจบัเป็นการทาํให้ผูถู้กจบัอยู่ในความควบคุมของผูจ้บั 
การจบัจึงเป็นการจาํกดัเสรีภาพในร่างกายของผูถู้กจบัในลกัษณะท่ีทาํให้เสรีภาพในการเคล่ือนไหว
ร่างกายโดยอิสระส้ินสุดลง ส่วนการควบคุมเป็นการทาํใหเ้สรีภาพท่ีถูกจาํกดัดงักล่าวคงอยูต่ลอดไป
จนกว่าจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดหรือจนกว่าผูถู้กจบัจะถูกปล่อย หรือถูกเปล่ียนแปลง
วธีิการจดัการกบัผูถู้กจบัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

                                                 

 34  จาก ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม  (น. 134),  โดยคณิต ณ นคร,  2556,  กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  
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 การจบับุคคลก็เพื่อเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรับ และการขงับุคคลก็เพื่อเอาตวับุคคลไวใ้น
อาํนาจรัฐเช่นเดียวกนั ดงันั้น การจบั การควบคุม และการขงั จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคญัอยา่งเดียวกนั 
คือ เป็นการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ 
 1)  เพื่อใหก้ารดาํเนินคดีไดเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และ 
 2)  เพื่อประกนัการมีตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการดาํเนินคดี 
 การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐไม่ใช่เอาตวัไวเ้พื่อความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้พนกังานหรือศาล แต่ตอ้งเป็นการเอาตวัไวเ้พราะความจาํเป็นเพื่อให้ลุวตัถุประสงคส์องประการ
ดงักล่าว หาใช่เพื่อความสะดวกในการทาํงานขององคก์รในกระบวนการยติุธรรมไม่35 
 ความจาํเป็นท่ีตอ้งเอาตวับุคคลในอาํนาจรัฐแทจ้ริงแลว้ก็คือ เหตุแห่งการออกหมายจบั
และเหตุแห่งการออกหมายขงัซ่ึงตามกฎหมายในปัจจุบนัเป็นเหตุเดียวกนั การเรียก การจบั การ
ควบคุม การขงัและการนาํตวัตามกฎหมายในปัจจุบนัจึงเป็นเร่ืองเดียวกนั เหตุออกหมายจบัหรือเหตุ
ออกหมายขงันั้น มีทั้ง “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” และ “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” 
 “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” คือ เหตุอนัควรเช่ือวา่จะหลบหนี เหตุอนัควรเช่ือวา่จะไปยุง่เหยิงกบั
พยานหลกัฐาน และเหตุอนัควรเช่ือวา่จะก่ออนัตรายประการอ่ืน ส่วน “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” คือ เหตุ
แห่งคามร้ายแรงของความผดิ 
 เม่ือกรณีใดมี “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” แล้ว การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐย่อมมีความ
จาํเป็นเสมอ และส่งผลต่อไปวา่การปล่อยชัว่คราวยอ่มกระทาํไม่ได ้เพราะจะทาํให้การดาํเนินคดีไม่
อาจเป็นไปโดยเรียบร้อยและขดัขวางต่อการมีตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการดาํเนินคดี 
 ส่วนกรณีใดมี “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” หรือเป็นกรณีเก่ียวกบัความร้ายแรงของความผิด กรณี
นั้นยอ่มไม่แน่เสมอไปวา่การดาํเนินคดีจะไม่อาจเป็นไปไดโ้ดยเรียบร้อยและจะขดัขวางต่อการมีตวั
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในการดาํเนินคดี เหตุความร้ายแรงของความผิดจึงเป็น “เหตุท่ีเป็นเหตุรอง” และ
ส่งผลต่อไปเก่ียวกบัการพิจารณาปล่อยชัว่คราว กล่าวคือ ในกรณีของเหตุรองนั้น อาจมีการปล่อย
ชัว่คราวไดต้ามสิทธิท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะตามกฎหมายผูต้อ้งหาหรือจาํเลยยงับริสุทธ์ิอยู ่
จึงมีคาํกล่าวท่ีวา่ การปล่อยชัว่คราวเป็นขอ้ยกเวน้อนัสืบเน่ืองมาจาก “หลกัยกประโยชน์แห่งความ
สงสัย” (in dubio pro reo) 
 การควบคุมผูต้อ้งหาไวใ้นอาํนาจรัฐในท่ีน้ีจึงเป็นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวใ้นระหวา่งคดี 
ซ่ึงเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดงันั้น การกระทาํดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคแรกท่ีกาํหนดให้การจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพจะกระทาํไดจ้ะตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ และตอ้งกระทาํเท่าท่ีจาํเป็น
                                                 

 35  แหล่งเดิม.    
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เท่านั้น รวมถึงจะทาํใหก้ระทบกระเทือนถึงสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพในการเคล่ือนไหวของ
ผูต้้องหา ซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อาํนาจรัฐในการควบคุม
ผูต้อ้งหาไว ้ยอ่มเป็นท่ีแน่นอนวา่รัฐตอ้งมีความมุ่งหมายและความจาํเป็นในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา
ด้วย และท่ีสําคญัจะตอ้งเป็นความจาํเป็นของรัฐในแง่ท่ีว่าหากไม่ควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาไวใ้น
ระหว่างการดาํเนินคดีของเจา้พนักงานหรือหากไม่ขงัผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลยไวใ้นระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลแล้ว การดาํเนินคดีของเจา้พนกังานหรือการพิจารณาคดีของศาลก็จะไม่อาจ
กระทาํไดเ้ท่านั้น ซ่ึงตามปกติกรณียอ่มมีความจาํเป็นโดยนยัดงักล่าวเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูน้ั้นจะ
หลบหนี หรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูน้ั้นจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูน้ั้น
จะไปก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน36 ความจาํเป็นดงักล่าวจึงมุ่งหมายเพื่อให้การดาํเนินคดีของเจา้
พนกังานในระหวา่งสอบสวนหรือระหวา่งพิจารณาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นหลกัประกนั
ในการมีตวัผูต้อ้งหาส่งฟ้องศาลและสามารถบงัคบัโทษไดต่้อไป เม่ือเป็นเช่นน้ีการควบคุมผูต้อ้งหา
ระหว่างดาํเนินคดีจึงมิใช่เป็นผลโดยอตัโนมติัของการเรียกและการจบัดงัท่ีเจา้พนกังานผูป้ฏิบติั
เขา้ใจ  
 โดยหลกัของการสอบสวนคดีอาญา “การสอบสวน” ประกอบดว้ยเน้ือหา 2 ประการ คือ 
“การรวบรวมพยานหลกัฐาน” กบั “การใชม้าตรการบงัคบั” การรวบรวมพยานหลกัฐาน เร่ิมเม่ือมี
การกล่าวหาวา่มีความผดิอาญาเกิดข้ึน และตอ้งเร่ิมโดยมิชกัชา้ ตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานทั้งท่ีเป็น
โทษและท่ีเป็นคุณแก่ผูถู้กกล่าวหา แต่ในทางปฏิบติัเม่ือความผดิอาญาเกิดข้ึนแทนท่ีจะเร่ิมสอบสวน
หรือตรวจสอบก่อนวา่เป็นความจริงตามท่ีกล่าวหาหรือไม่ แต่ก็มกัจะเร่ิมดว้ยการจบัก่อนแลว้จึงจะ
ตรวจสอบค้นหาความจริงกัน ทางปฏิบัติจึงเป็นท่ีมาของการทําให้คนเป็น “กรรมในคดี” 
(procedural object) เป็นการกระทาํท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ฝ่าฝืนหลกัการสันนิษฐานไวก่้อนวา่
บุคคลบริสุทธ์ิ และขาดการตรวจสอบอาํนาจทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึง “ความเป็นอาํนาจนิยม” 
ของบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีสอบสวนคดีอาญา37 
 ในการดาํเนินคดีอาญานั้นจึงมีความจาํเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวใ้น
อาํนาจรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคดี และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดงัเช่น     
Mr. Mitchell ไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวว้า่ “ขอ้สนบัสนุนท่ีให้มีการ
ควบคุมตวัก่อนการพิจารณาอาจให้คาํจาํกดัความไดว้่า สังคมยงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัจาก
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาบางฐานความผิด ซ่ึงมีแนวโนม้วา่สามารถก่ออาชญากรรมในลกัษณะเดียวกนั
นั้นไดอี้กในช่วงระหวา่งเวลาท่ีผูต้อ้งหาไดรั้บการประกนัตวัพน้จากการจบักุม ไปจนถึงเวลาท่ีมีการ
                                                 

 36  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 354).  เล่มเดิม. 
 37  อภิวฒัน์กระบวนการยติุธรรม  (น.  222).  เล่มเดิม.  
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พิจารณาคดี38 แต่เน่ืองจากการควบคุมตวับุคคลเป็นมาตรการบงัคบัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต
ตามปกติของบุคคลอย่างร้ายแรง เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพทางร่างกายในการ
เคล่ือนยา้ยท่ีทางอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ดงันั้น การใชม้าตรการบงัคบัดงักล่าวจึงตอ้งมี
ความชัดเจนแน่นอนและมีเหตุอนัสมควรภายในขอบเขตจาํกดั และตามความจาํเป็นท่ีกฎหมาย
บญัญติัไวเ้ท่านั้น  
 ความจาํเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐน้ีเม่ือเร่ิมใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใหม่ๆ กรมอยัการเคยมีความเห็นว่า “ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 130 การสอบสวนย่อมกระทาํได้โดยผูต้อ้งหาไม่จาํตอ้งอยู่ดว้ย และมาตรา 134 บญัญติัว่า 
ผูต้อ้งหานั้นอาจจะมาให้การท่ีพนกังานสอบสวนโดยเรียกมาหรือส่งตวัมาหรือเขา้หาเจา้พนกังาน
เองก็ได ้...มีขอ้ควรระลึกก็คือวา่ ท่ีกฎหมายให้อาํนาจเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจควบคุม
ผูต้อ้งหาไวไ้ด้นั้นก็ด้วยประสงค์ท่ีจะให้ได้ตวัมาพิจารณาลงโทษเท่านั้น หาใช่ผูใ้ดทาํผิดแล้วก็
จาํตอ้งคุมขงัไวก่้อนทุกเร่ืองทุกรายไป มาตรา 87 ก็ไดบ้ญัญติัไวช้ดัวา่ ห้ามมิให้ควบคุมผูถู้กจบัไว้
เกินกว่าจาํเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี การคุมขงัผูต้อ้งหาจึงจะตอ้งวินิจฉัยพฤติการณ์ว่า มีความ
จาํเป็นหรือไม่เป็นเร่ืองๆ ไป และขอ้น้ีพอท่ีจะใช้หลกัในมาตรา 108 ประกอบความวินิจฉัยไดโ้ดย
อนุโลม”39  
 ต่อมาสํานกังานอยัการสูงสุดยงัไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังาน
อยัการ พ.ศ. 2528 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2538) ขอ้ 22 วรรคหน่ึง เพื่อทาํ
ความเขา้ใจกบัพนกังานอยัการในเร่ืองความจาํเป็นในการควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวใ้นอาํนาจรัฐ โดย
อาศยัหลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกวา่ “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะ
เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยแลว้ ยงัเป็นกฎหมายท่ี
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย ดงันั้น การกระทาํของรัฐท่ีเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ จะกระทาํไดต่้อเม่ือกรณีมี
ความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เหตุน้ีการออกหมายจบัหรือจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยก็ดี การ
ควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยก็ดี ตามปกติจกัตอ้งพิจารณาวา่เป็นกรณีท่ีน่าเช่ือวา่ผูต้อ้งหาหรือ

                                                 

 38  Advocates of Pretrial Detention justly their position in term of the public need for protection from 
individuals accused of certain crimes who are likely to commit similar crimes in the period between initial 
arrest and the setting of bail, and the time of trial. 

      From Bail Reform and The Constitutionality of Pretrial Detention  (p. 1223),  by John N. Mitchell,  
Virginia law review, 55(7),  1969. 
 39  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 354-355),  เล่มเดิม. 
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จาํเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือกรณีคดีมีมูลวา่การกระทาํของผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยเป็นความผดิและมีเหตุอ่ืนท่ีจาํเป็นและสมควร เช่น ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะก่ออนัตรายโดย
ไปกระทาํความผิดซํ้ าแล้ว กรณีจึงจะมีความจาํเป็นจะตอ้งออกหมายจบัหรือจบั ควบคุมหรือขงั
ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยเพื่อดําเนินคดีต่อไป” แต่แม้ทางสํานักงานอัยการสูงสุดจะเคยมีความเห็น
ดงักล่าวก็ตาม ในทางปฏิบติัของพนกังานอยัการในเวลาต่อมาก็ยงัคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของอาํนาจ
ควบคุมและขงัท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัท่ีไม่ต่างกบัทางปฏิบติัของพนกังานสอบสวนและศาล  
 การควบคุมตัวผู ้ต้องหาไว้ในอํานาจรัฐนั้ น40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงมีสาระสําคญัในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้
วางหลกัไวใ้นมาตรา 31 และมาตรา 237 ว่า การควบคุมจะกระทาํไม่ได ้หากจะทาํการควบคุมได้
ตอ้งมีกฎหมายบญัญติั นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัไดว้างหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้
อีกว่า กฎหมายท่ีบญัญติัให้ควบคุมไดน้ั้น จะตอ้งมีการนาํตวับุคคลนั้นไปให้ศาลพิจารณาถึงเหตุท่ี
ควบคุมโดยเร็ว คือตอ้งถูกนาํตวัไปศาลภายใน 48 ชัว่โมง เพื่อให้ศาลไดต้รวจสอบเร่ืองการควบคุม
วา่เป็นการควบคุมชอบดว้ยกฎหายหรือไม่ หากควบคุมไม่ชอบให้ศาลสั่งปล่อยตวับุคคลนั้นทนัที 
จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัการควบคุมอาจพิจารณาได้ว่ามีการวางหลกัประกนัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลไว ้2 ประการ คือ 
 1)  การควบคุมตอ้งมีเหตุแห่งการควบคุม การควบคุมระหวา่งคดีตอ้งมีความจาํเป็นและมี
เหตุในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา ซ่ึงเหตุดงักล่าวเป็นเหตุเดียวกนักบัเหตุในการออกหมายจบัหรือ
หมายขงับุคคล ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง ดงัน้ี 
    (1)  มีหลกัฐานตามสมควรวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระทาํความผิดอาญาร้ายแรง ท่ีมีอตัราโทษ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั หรือ 
    (2)  มีหลกัฐานตามสมควรวา่ผูน้ั้นน่าจะกระทาํความผิดอาญา และมีเหตุอนัควรเช่ือวา่
ผูน้ั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน 
      เหตุจาํเป็นในการออกหมายจบัและหมายขงั หรือควบคุมตวัผูต้อ้งหาตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองประการดงักล่าวขา้งตน้อาจกล่าวโดยสรุปว่า ไดแ้ก่ เหตุเกรงวา่จะหลบหนี หรือเหตุเกรงว่า
จะทาํให้พยานหลกัฐานยุ่งเหยิง หรือเหตุอนัเน่ืองมาจากความร้ายแรงของความผิด เม่ือเหตุในการ
ออกหมายจบัและเหตุในการควบคุมตวัตามรัฐธรรมนูญเป็นเหตุเดียวกนั ในกรณีเช่นน้ีแมว้่าการ
พิจารณาเหตุจาํเป็นในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
87 จะกาํหนดใหพ้ิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดี หรือพิจารณาจากขอ้เท็จจริงของการดาํเนินคดีเป็น
                                                 

 40 จาก อ านาจรัฐในการควบคุมตัวผู้ ต้องหา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่น    
(น. 41-42),  โดยรัตนา ธมรัตน์,  2544,  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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เร่ืองๆ ไปก็ตาม แต่พฤติการณ์ดงักล่าวก็อาจพิจารณาไดจ้ากเหตุจาํเป็นในการออกหมายจบั ตาม
มาตรา 66 เช่นเดียวกบัท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั ดงัน้ี 
     (1)  เม่ือผูต้อ้งหาซ่ึงถูกสงสัยโดยมีเหตุอนัควรหรือจาํเลย เป็นผูไ้ม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
เหตุจาํเป็นในการควบคุมประการแรกก็คือเหตุเกรงวา่จะหลบหนี 
     (2)  เม่ือความผดิท่ีผูต้อ้งหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอนัควรหรือท่ีจาํเลยถูกฟ้องนั้น มีอตัรา
โทษอย่างสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไป เหตุจาํเป็นในการควบคุมประการท่ีสองก็คือเหตุอนัเน่ืองมาจาก
ความร้ายแรงของความผดิ 
     (3)  เม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึงไม่ไดถู้กควบคุมหรือขงัอยู ่ไม่มาตามหมายเรียกหรือตาม
นดัโดยไม่มีขอ้แกด้ว้ยอนัควรก็ดี ไดห้นีไปก็ดี มีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะหลบหนี หรือจะไปยุง่เหยิง
กบัพยานหลกัฐานโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ดี เหตุจาํเป็นในการควบคุมประการท่ีสามก็คือ เหตุ
เกรงวา่จะหลบหนีและเหตุเกรงวา่จะทาํใหพ้ยานหลกัฐานยุง่เหยงิ 
     (4)  เม่ือผูต้ ้องหาหรือจาํเลยซ่ึงถูกปล่อยชั่วคราว ไม่สามารถทาํสัญญาประกันให้
จาํนวนเงินสูงกว่าเดิม หรือหาหลักประกันมาเพิ่มหรือให้ดีกว่าเดิมตามมาตรา 115 เหตุในการ
ควบคุมประการท่ีส่ีก็คือเหตุเกรงวา่จะหลบหนี   
 2)  การควบคุมตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาควบคุมผูต้อ้งหาในระหวา่งสอบสวนนั้น กฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคแรก กาํหนดหลกัเกณฑ์ไวว้า่ ให้ควบคุมไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดี แต่ตอ้งไม่เกินกาํหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด41 ผลจึงเกิดข้ึนว่าเม่ือ
ความจาํเป็นตามพฤติการณ์ส้ินไปแลว้ อาํนาจควบคุมของเจา้พนกังานก็ส้ินไปเช่นกนั แมว้า่จะยงัไม่
ส้ินระยะเวลาท่ีกฎหมายอนุญาตให้ควบคุมได้ก็ตาม และในทางกลับกัน แม้ความจาํเป็นตาม
พฤติการณ์จะยงัไม่หมดไป แต่ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวเ้พื่อการควบคุมส้ินไป อาํนาจควบคุมของเจา้
พนักงานก็ต้องส้ินไปด้วย แสดงให้เห็นว่าการควบคุมผูต้้องหานั้นตามกฎหมายถือว่าเป็นเร่ือง
ข้อยกเวน้42 มิใช่เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายให้อาํนาจเจ้าพนักงาน ซ่ึงโดยหลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพแล้วจะกระทาํการควบคุมไม่ได ้ยกเวน้ว่ามีเหตุจาํเป็นโดยมีระยะเวลาในการควบคุมตวั
ผูต้อ้งหาตามกฎหมายซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทคดี ดงัน้ี 
     (1)  ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถู้กจบัไวไ้ดเ้ท่าเวลาท่ีจะถามคาํให้การและ
ท่ีจะรู้ตวัวา่เป็นใคร และท่ีอยูข่องเขาอยูท่ี่ไหนเท่านั้น 

                                                 

 41  ฎีกาท่ี 326-327/2505 “...ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วางหลกัประกนัเสรีภาพ
ของประชาชนไว ้2 ตอน ตอนตน้จะควบคุมตวัผูต้อ้งหาเกินกว่าจาํเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ได ้ตอนท่ีสอง
ความจาํเป็นดงักล่าวจะจาํเป็นเพียงใดก็ตาม ก็จะควบคุมเกินกวา่กาํหนดเวลาดงับญัญติัไวไ้ม่ได.้..” 
 42  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 366-367).  เล่มเดิม. 
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     (2) ในกรณีท่ีผูถู้กจบัไม่ไดรั้บการปล่อยชัว่คราว และมีเหตุจาํเป็นเพื่อทาํการสอบสวน 
หรือการฟ้องคดี ใหน้าํตวัผูถู้กจบัไปศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีผูถู้กจบัถูกนาํตวัไปถึง
ท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนตามมาตรา 83 เวน้แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาํเป็นอย่างอ่ืนอนัมิ
อาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการยื่นคาํร้องต่อศาลขอหมายขงั
ผูต้อ้งหานั้นไว ้ให้ศาลสอบถามผูต้อ้งหาว่าจะมีขอ้คดัคา้นประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียก
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการมาช้ีแจงเหตุจาํเป็น หรืออาจเรียกพยานหลกัฐานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได ้
     (3)  ถา้ควบคุมครบกาํหนดแลว้ แต่ยงัมีเหตุจาํเป็นตอ้งควบคุมต่อพนกังานสอบสวนหรือ
พนักงานอยัการจะตอ้งขอฝากขงัต่อศาลและเม่ือไดรั้บคาํร้องแลว้ ศาลจะถามผูต้อ้งหาว่าจะคดัคา้น
หรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาสอบถามหรืออาจเรียก
พยานหลกัฐานมาพิจารณาประกอบ และศาลมีอาํนาจอนุญาตให้ฝากขงัผูต้อ้งหาไดต้ามอตัราโทษดงัน้ี 
           ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดก้ระทาํลงมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ศาลมีอาํนาจสั่งขงัไดค้ร้ังเดียว มีกาํหนดไม่เกินเจ็ดวนั 
           ในกรณีความผดิอาญาท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินกวา่หกเดือน แต่ไม่ถึงสิบปี 
หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ศาลมีอาํนาจสั่งขงัหลายคร้ังติดๆ กนัได้ แต่คร้ัง
หน่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองวนั และรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกินส่ีสิบแปดวนั 
           ในกรณีความผดิอาญาท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั้งแต่สิบปีข้ึนไป จะมีโทษปรับ
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอาํนาจสั่งขงัหลายคร้ังติดๆ กนัได ้แต่คร้ังหน่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองวนั และ
รวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกินแปดสิบส่ีวนั 
     ในกรณีศาลสั่งขงัครบส่ีสิบแปดวนัแล้ว หากพนักงานสอบสวนหรือพนกังาน
อยัการยื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจาํเป็น ศาลจะสั่งขงัต่อไปได้ก็ต่อเม่ือ
พนกังานอยัการหรือพนกังานสอบสวนไดแ้สดงถึงเหตุจาํเป็น และนาํพยานหลกัฐานมาให้ศาลไต่
สวนจนเป็นท่ีพอใจ 
 เม่ือปรากฏว่าผูต้อ้งหานั้นมีเหตุต้องถูกควบคุมตวัดงักล่าวขา้งตน้แล้ว การควบคุมตวั
ผูต้อ้งหาจะตอ้งมีวธีิการตามท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบญัญติัไวคื้อ มาตรา 86 ไดบ้ญัญติัวา่ 
ห้ามใช้วิธีการเกินกว่าจาํเป็นเพื่อป้องกนัมิให้เขาหนีเท่านั้น ดงันั้น วิธีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาท่ีถูก
ควบคุมตวัโดยหลกัตอ้งคาํนึงถึงฐานะท่ีเป็นประธานในคดีของผูต้อ้งหาและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผูต้อ้งหา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 รัฐจะกระทาํการใดๆ อนัเป็นการส่อเจตนา
ทาํใหผู้ต้อ้งหาไดรั้บความอบัอาย นอกจากน้ี ในการควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นตอ้งมีการตั้งขอ้หาจะนาํ
ตวับุคคลใดมาควบคุมไวเ้ฉยๆ ไม่ได ้และตอ้งเป็นการควบคุมเพื่อดาํเนินคดีต่อไป 
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 การควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค
สาม ใหถื้อวา่การควบคุมตวัเร่ิมเม่ือผูถู้กจบัมาถึงท่ีทาํการของพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ แต่มิ
ให้นบัเวลาเดินทาง “ตามปกติ” ท่ีนาํตวัผูถู้กจบัมาศาลรวมเขา้ในกาํหนดเวลาส่ีสิบแปดชัว่โมงนั้น 
ดว้ยเหตุน้ีหากเป็นการเดินทาง “ไม่ปกติ” จากท่ีทาํการสถานีตาํรวจไปยงัศาลก็จะตอ้งนบัระยะเวลา
ในการเดินทางท่ีไม่ปกตินั้นรวมอยูใ่นกาํหนดเวลาส่ีสิบแปดชัว่โมงนั้นดว้ย ระยะเวลาตามปกติก่อน
หน้าท่ีจะมาถึงท่ีทาํการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ไม่เรียกว่าเป็นการควบคุมตาม
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา แต่อาจถือวา่เป็นการควบคุมตวัชัว่คราว ซ่ึงก็ถือวา่เป็นการควบคุม
ไวใ้นอาํนาจรัฐเช่นกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนักบัการควบคุมตวัตามกฎหมาย กล่าวคือเพื่อให้การ
สอบสวนเป็นไปไดโ้ดยเรียบร้อย เพื่อประกนัการมีตวัผูต้อ้งหาส่งฟ้องศาลและเพื่อการบงัคบัโทษ 
ดงันั้น การควบคุมตวัผูต้อ้งหาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเป็นเร่ืองของรัฐท่ีกระทาํโดย
เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ ไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายปกครอง ตาํรวจหรือพนกังานสอบสวน อยัการและศาล  
       2.4.2  กฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการปล่อยชัว่คราว 
 2.4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

เม่ือประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ.2475 และมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น จะเห็นไดจ้ากอดีตท่ีผา่นมาวา่ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีรัฐธรรมนูญมากท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง กล่าวคือเคยมีถึง 28 ฉบบัมาแล้ว แต่ถ้านับแต่
รัฐธรรมนูญฉบบัสําคญัๆ ซ่ึงเป็นเหตุให้มีรัฐสภาเท่านั้นโดยไม่นบัรัฐธรรมนูญฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
มี 16 ฉบบั43 

เม่ือประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอันเป็นแนวทางในการ
ปกครองประเทศแลว้ ก็ไดมี้แนวคิดในการบญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทยไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ีด้วย แต่ในส่วนของสิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผูต้อ้งหาและ
จาํเลยน้ี ก็มิไดถู้กนาํมาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งไวใ้นมาตรา 29 บญัญติัวา่ “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ี
กาํหนดไวแ้ละเท่าท่ีจาํเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” 
บทบญัญติัมาตราดงักล่าวเป็นเร่ืองหลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญ
                                                 

 43  จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
(น. 195-202),  โดยนยันา เกิดวชิยั,  2541,  กรุงเทพฯ:  นิตินยั. 
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รับรองไว ้ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสุดจะตอ้งกระทาํไปภายใตห้ลกัเกณฑ์แห่งบทบญัญติัของกฎหมาย เพื่อ
ป้องกนัมิใหรั้ฐใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจไปจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

มาตรา 30 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั...การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเร่ือง...สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม...จะกระทาํมิได”้ 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตราดงักล่าวเป็นเร่ืองหลกัความเสมอภาคต่อหนา้
กฎหมาย (Equality before the law) กล่าวคือ ผูก้ระทาํผิดไม่วา่จะเป็นใคร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจ
อย่างไร ก็จะตอ้งถูกดาํเนินคดีและไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายอย่างเสมอภาคกนั ฉะนั้น โดย
หลกัแลว้ การพิจารณาคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของเจา้พนกังานหรือศาล จึงไม่ควรท่ีจะยึดติดกบั
หลกัประกนัเป็นสําคญั เพราะจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางกฎหมายของบุคคลท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี เพราะเหตุวา่บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดียอ่มมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการ
ปล่อยชัว่คราวดีกวา่บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีอนัผดิหลกัการของกฎหมาย 

มาตรา 39 บญัญติัว่า “...ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหา หรือ
จาํเลยไม่มีความผดิ 

ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผิด จะปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได”้ 

สิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าบริสุทธ์ิ (presumption of innocence) 
ตามมาตรา 39 น้ีเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา หรือจาํเลยในคดีอาญาท่ีสําคญั44 และ
เป็นหลกัประกนัขั้นพื้นฐานของสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีตอ้งสันนิษฐาน
ไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทาํความผิดจริง 
จากหลกัการน้ีจึงนาํไปสู่หลกัเกณฑ์ประการต่อมาคือ ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคล
ใดได้กระทาํความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผิดมิได้ ดงันั้น เม่ือมีการ
กล่าวหาวา่บุคคลใดกระทาํความผดิอาญา โดยหลกัการแลว้ตอ้งสันนิษฐานไวก้่อนวา่บุคคลนั้นเป็น
ผูบ้ริสุทธ์ิ จึงควรอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวเป็นหลกัไม่ควรท่ีจะควบคุมตวับุคคลนั้นไวใ้นอาํนาจรัฐ 
เวน้แต่มีความจาํเป็นเท่านั้น ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูถู้กกล่าวหาไดมี้โอกาสไปแสวงหา
พยานหลกัฐานในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

มาตรา 40 (7) บญัญติัว่า “ในคดีอาญาผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิได้รับการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่าง

                                                 

 44  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8)  (น. 78).  เล่มเดิม. 
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เพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบพยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทาง
คดีจากทนายความ และการไดรั้บการปล่อยชัว่คราว” 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวได้บญัญติัรับรองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย ให้มีสิทธิไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ซ่ึงการปล่อยชัว่คราวจะเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีมีการควบคุม
ตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐแลว้ไม่วา่จะเป็นการควบคุมระหวา่งสอบสวนของพนกังานสอบสวน การ
สั่งฟ้องของพนักงานอยัการหรือการพิจารณาของศาล สิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราวจึงเป็น
มาตรการผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนาํตวับุคคลมาไวใ้นอาํนาจรัฐ กล่าวคือ หากไม่มีเหตุ
จาํเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐเพราะผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่มี
พฤติการณ์จะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือจะไปก่อภยนัตรายประการอ่ืนแลว้ ผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรอง
ไว ้อนัเป็นหลักการท่ีสืบเน่ืองมาจากหลักการสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
จนกวา่จะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระทาํความผดิจริง 

ดงันั้น การปล่อยชั่วคราวในฐานะท่ีเป็นมาตรการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีสําคญัประการหน่ึงจึงตอ้งถือเป็นหลกั ส่วนการไม่อนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวตอ้งถือเป็นขอ้ยกเวน้45 
 2.4.2.2  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียง “แม่บท” ซ่ึงบญัญติัไวแ้ต่หลกัการ
ใหญ่ๆ จาํเป็นต้องมีกฎหมายมาขยายรายละเอียดอีกทีหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นการกาํหนดความหมาย 
เง่ือนไข ขอบเขตมาตรการคุ้มครอง กาํหนดหน้าท่ีบุคคลทัว่ไปให้เคารพสิทธินั้นๆ และมีโทษ
สาํหรับผูฝ่้าฝืน ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายท่ีกาํหนดในรายละเอียดโดยมี
ผลใช้บงัคบัมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2478 เป็นตน้มา46 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงหมวดท่ี 3 ว่าดว้ยการปล่อย
ชัว่คราวนั้น ไดมี้การบญัญติัไวต้ั้งแต่ตน้และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบ้ญัญติัในเร่ืองการปล่อยชัว่คราว
ไวใ้น หมวด 3 มาตรา 106 ถึงมาตรา 119 ทวิ ซ่ึงมีการบญัญติัหลกัเกณฑ์และรายละเอียดไวห้ลาย
เร่ือง เช่น 
 1)  ประเภทของการปล่อยชัว่คราว ซ่ึงมีการกาํหนดไว ้3 ประเภท คือ การปล่อย
ชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนั การปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั และการปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั

                                                 

 45  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  (น.  78),  
โดยชาติ ชยัเดชสุริยะ,  2549,  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา. 
 46  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 52  ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2478.  น. 598. 
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และหลกัประกนั ซ่ึงบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 วา่ "คาํร้อง
ขอให้ปล่อยผูต้้องหาหรือจาํเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หรือมีประกนั หรือมีประกนัและ
หลกัประกนั ไม่วา่ผูน้ั้นตอ้งควบคุมหรือขงัตามหมายศาลยอ่มยื่นไดโ้ดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือผูมี้
ประโยชน์เก่ียวขอ้ง" 

     (1)  การปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั คือการปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ไปชั่วคราว โดยไม่ต้องทาํสัญญาประกนั ไม่ตอ้งมีหลักประกนั เพียงแต่ให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
สาบานตวัหรือปฏิญาณตวัวา่จะมาตามนดัหรือหมายเรียกเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 111 ว่า “เม่ือจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย ก่อนท่ีจะปล่อยไป ให้
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวา่จะมาตามนดัหรือหมายเรียก” หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ไม่มาตามนดัหรือหมายเรียกถือวา่เป็นการผิดสัญญาประกนัไม่ได ้เพราะไม่มีการทาํสัญญาประกนั 
การปล่อยในกรณีน้ีจะใช้เฉพาะความผิดท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 110 
วรรคสอง วา่ “ในคดีอยา่งอ่ืนจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือมีประกนั หรือมีประกนั
และหลกัประกนัดว้ยก็ได”้ 

     (2)  การปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั คือการปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไป
ชัว่คราว โดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งลงช่ือทาํสัญญาประกนั โดยจะตอ้งปฏิบติั
ตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลผูใ้ห้ประกัน และเม่ือผิดสัญญาจะใช้เงินตาม
จาํนวนท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 112 

     (3)  การปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั เป็นการปล่อยตวัผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยไปชัว่คราว โดยให้ผูเ้ป็นหลกัประกนัลงลายมือช่ือในสัญญาประกนัตามวิธีท่ี 2 และให ้  
ผูร้้องขอประกนัจดัหาหลกัประกนัมาตามท่ีเจา้พนกังานหรือศาลตอ้งการ ซ่ึงหลกัประกนัมี 3 ชนิด 
คือ การวางเงินสด การวางหลกัทรัพยอ่ื์น และการมีบุคคลมาเป็นประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนั ตามมาตรา 114 

2)  ผูมี้สิทธิขอให้ปล่อยชั่วคราว ซ่ึงผูมี้สิทธิยื่นคาํร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว 
ไดแ้ก่ ผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง เช่น ญาติพี่นอ้ง บิดา มารดา บุตร ภรรยา นายจา้ง 
ผูบ้งัคบับญัชา หรือทนายความ ซ่ึงเป็นผูว้า่ความให ้เป็นตน้  

3)  หลกัเกณฑก์ารยืน่คาํร้องและวนิิจฉยัสั่งคาํร้อง ในการพิจารณาสั่งคาํร้องขอ
ปล่อยชัว่คราวนั้น ถือเป็นหวัใจสําคญัท่ีเจา้พนกังานหรือศาลจะตอ้งสั่งโดยเร็ว และยึดหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

       (1)  มาตรา 106 กาํหนดหลกัในการยื่นคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวไวว้่า เม่ือ
ผูต้อ้งหาถูกควบคุมอยู่และยงัมิไดถู้กฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ 
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เม่ือผูต้อ้งหาตอ้งขงัตามหมายศาล และยงัมิไดถู้กฟ้องต่อศาลหรือเม่ือผูต้อ้งหาถูกฟ้องต่อศาลแลว้ 
ใหย้ืน่ต่อศาลชั้นตน้ท่ีชาํระคดีนั้น เม่ือศาลอ่านคาํพิพากษาศาลชั้นตน้หรือชั้นอุทธรณ์แลว้ แมย้งัไม่
มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยงัไม่ได้ส่งสํานวนไปยงัศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นตน้ท่ีชาํระคดีนั้น หรือหากศาลส่งสํานวนไปศาลสูงแลว้ จะ
ยื่นต่อศาลชั้นตน้(ให้ศาลชั้นตน้รีบส่งคาํร้องไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง) หรือยื่นต่อศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 

       (2)  มาตรา 107 ท่ีเป็นหลกักาํหนดให้เจา้พนกังานหรือศาลตอ้งพิจารณาสั่ง
คาํร้องโดยเร็วบญัญติัว่า "เม่ือได้รับคาํร้องให้ปล่อยชัว่คราว ให้เจา้พนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่าง
รวดเร็ว และผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 108 มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 
และ มาตรา 113/1 โดยคาํสั่งใหป้ล่อยชัว่คราว ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการตามคาํสั่งดงักล่าวโดยทนัที 

      (3)  หลกัเกณฑ์ในการวินิจฉยัคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวจะตอ้งเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 โดยศาลจะตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 

              ความหนกัเบาแห่งขอ้หา คือ ดูขอ้หาท่ีกระทาํผิดวา่ กระทาํผิดฐานอะไร 
เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอาญาร้ายแรง หากเป็นความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ความผิดฐานฆ่า
คนตายโดยเจตนา ซ่ึงกฎหมายกาํหนดอตัราโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต47

 ศาลหรือ
เจา้พนกังานอาจเกรงวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจหลบหนี จึงมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวได ้

              พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด คือ เป็นการพิจารณาวา่ตามท่ีได้
สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ หรือจากการพิจารณาสืบพยานไปแลว้ พยานหลกัฐานเท่าท่ี
ปรากฏในสํานวนพอช้ีให้เห็นวา่ ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยกระทาํความผิดจริงหรือไม่ หรือพยานหลกัฐาน
ท่ีปรากฏยงัไม่เพียงพอท่ีจะช้ีไดว้า่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดก้ระทาํความผดิ 
              พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร คือ การกระทาํความผิดมีมูลเหตุ
ชกัจูงใจจากอะไร มีผูอ่ื้นเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่ เพราะหากมูลเหตุชกัจูงใจในการกระทาํผิดต่างกนั 
ย่อมส่งผลให้การพิจารณาปล่อยชั่วคราวต่างกนัไปด้วย เช่น คดีฆ่าคนตายเพื่อป้องกนัตวั ย่อมมี
แนวโนม้ท่ีอาจไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว มากกวา่คดีท่ีฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไวก่้อนเพื่อ
หวงัจะลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

             เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด โดยพิจารณาจาก
ฐานะหนา้ท่ีการงานของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งท่ียื่นคาํร้องประกอบวา่ น่า

                                                 

 47  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  288 
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เช่ือวา่หากอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวไปแลว้ ผูร้้องขอประกนัจะสามารถนาํตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมา
ตามกาํหนดนดัไดห้รือไม่ 
             ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ เช่น ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีท่ีอยู่
เป็นหลักแหล่งหรือไม่ หากไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งเพราะเป็นคนเร่ร่อน การอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวไป ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจหลบหนีได้ ถือว่ามีเหตุจาํเป็นในการควบคุมตวับุคคลไวใ้น
อาํนาจรัฐแลว้  ย่อมไม่อาจอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวได ้ไม่ว่าผูร้้องขอประกนัและหลกัประกนัจะ
น่าเช่ือถือเพียงไรก็ตาม เพราะจะทาํให้การดาํเนินคดีของรัฐเสียหายเน่ืองจากไม่มีตวัจาํเลยในการ
พิจารณาพิพากษาคดี และจะกลายเป็นวา่สามารถใช้เงินซ้ืออิสรภาพเพื่อหลบหนีคดีได ้ซ่ึงย่อมไม่
ชอบดว้ยหลกัการของกฎหมาย 

             ภยัอนัตรายหรือความเสียหาย ท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใด
หรือไม่โดยพิจารณาจากประวติัอิทธิพลของผูต้อ้งหาว่าจะมีการข่มขู่พยาน ไปทาํร้ายผูเ้สียหายเพื่อ
แกแ้คน้ทดแทน หรือจะมีการทาํลายพยานหลกัฐาน และสร้างพยานหลกัฐานเท็จข้ึนมาหรือไม่ หาก
ใช่ยอ่มเป็นเหตุหน่ึงท่ีเจา้พนกังานหรือศาลอาจไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวได ้
             ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ โจทก์ หรือผูเ้สียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการ
วนิิจฉยัไดว้า่มีเหตุผลน่าเช่ือเพียงไร 
      เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการ เจา้พนกังานซ่ึงมีอาํนาจสั่งให้ปล่อย
ชัว่คราวหรือศาลอาจรับฟังขอ้เทจ็จริง รายงานหรือความเห็นของเจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายกาํหนดให้
มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคาํร้องดว้ยก็ได ้

      (4)  การพิจารณาคาํคดัคา้นของพยานสาํคญัในคดี ตามมาตรา 108/2 ในการ
กรณีท่ีพยานสําคญัในคดีอาจไดรั้บภยัอนัตรายอนัเน่ืองมาแต่การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 
พยานนั้นอาจคดัคา้นการปล่อยชัว่คราวนั้นไดโ้ดยยื่นคาํร้องต่อพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ 
หรือศาล แลว้แต่กรณี ถา้มีคาํคดัคา้นการปล่อยชัว่คราว ใหพ้นกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือ
ศาล พิจารณาคาํคดัคา้นดงักล่าวทนัที โดยให้มีอาํนาจเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่ายมาสอบถามเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสั่งและมีคาํสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

 2.4.2.3  ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวของศาล  
สืบเน่ืองจากในการปฏิบติัราชการของผูพ้ิพากษาทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมกัจะถูก

ร้องเรียนกล่าวโทษเก่ียวกบัการสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราว เช่น ใชดุ้ลพินิจไปในทางไม่อนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราว เรียกประกนัสูงเกินควร การสั่งคาํร้องไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เจา้หนา้ท่ีศาลไม่
อาํนวยความสะดวกเท่าท่ีควร หรือเรียกเอาผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบในการเสนอคาํร้อง
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หรือทาํการเป็นนายประกันอาชีพเสียเอง ในปี พ.ศ.2523 ประธานศาลฎีกาได้ใช้อาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 1 ท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศกัราช 2482 มาตรา 3 โดยอนุมติัของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมออกคาํแนะนาํสําหรับให้ผูพ้ิพากษาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาทาํคาํสั่ง
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้มีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพิ่มเติมเพื่อให้การ
ปฏิบติัในเร่ืองปล่อยชั่วคราวตามคาํแนะนาํท่ีได้ให้ไวเ้ดิมมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรม
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 

   พ.ศ. 2536 ประธานศาลฎีกาได้วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ือง
การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวเพื่อใหก้ารใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือ
หลกัประกนั ตามกฎหมายและคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวบรรลุผล
ในทางปฏิบติั เป็นการขยายโอกาสให้ผูท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยส์ามารถไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเพิ่มข้ึน 
และไดอ้อกคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 เพื่อ
แกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัเก่ียวกบัการรับบุคคลเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยต์าม
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และออกคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อย
ชัว่คราวในชั้นฎีกา ทางโทรสาร พ.ศ. 2537 เพื่อแกปั้ญหาความล่าช้าของการปฏิบติังานในการสั่ง    
คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา 

   พ.ศ. 2542 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 10 เร่ือง
การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวและออกคาํแนะนาํของประธานศาล
ฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว (ฉบบัท่ี 3) กาํหนดให้ทนายความสามารถเขา้ทาํสัญญาประกนัหรือ
ใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวได ้

   พ.ศ. 2544 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อ
เพิ่มเติม ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา เก่ียวกบัการ
กาํหนดให้คดีความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 20,000 บาท ไดรั้บการ
ปล่อยชัว่คราว โดยไม่ตอ้งมีประกนัเลย 

   พ.ศ. 2545 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วา่
ดว้ยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 โดยรวบรวมและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ใน
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการและคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึง มาตรา 119 ทวิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2544 ให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ปัจจุบนัใหอ้ยูใ่นระเบียบฉบบัเดียวกนั 
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   พ.ศ. 2546 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วา่
ดว้ยการปล่อยชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 โดยให้สามารถใช้หลกัประกนัในชั้นสอบสวนเป็น
หลกัประกนัในชั้นศาลไดแ้ละใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัไดค้รบถ้วนและเหมาะสม เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์แก่ประชาชน 

   พ.ศ. 2547 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วา่
ดว้ยการปล่อยชัว่คราว (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2547 โดยให้ศาลใช้ดุลพินิจกาํหนดวงเงินประกนัตํ่ากว่า
เกณฑป์กติ หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูสู้งอายุ ผูเ้ยาว ์สตรีมีครรภห์รือมีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปีอยูใ่น
ความดูแล และการให้ใช้หนังสือรับรองของบริษทัประกันภยัเป็นหลักประกันได้เพื่อเป็นการ
คุม้ครองดูแลบุคคลบางประเภท และเพื่อรองรับมาตรการนําบริษทัประกันภยัเข้าสู่ระบบการ
ประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 

   พ.ศ. 2548 ออกขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจาํเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2548 สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 239 
บญัญติัห้ามมิให้เรียกหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเกินควรแก่
กรณี จึงออกขอ้บงัคบัน้ีซ่ึงมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงรัฐธรรมนูญบญัญติัใหก้ระทาํได ้

   พ.ศ. 2548 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วา่
ดว้ยการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2548 ปรับปรุงระเบียบฯ ท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
ของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ประกอบกบัสมควร
เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้สามารถดาํเนินการ
ผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนอกจากโทรสารไดด้ว้ย 
 2.4.2.4  ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวของพนกังานอยัการ  
  จากการท่ีประธานศาลฎีกาได้วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการดังกล่าวแล้ว
สํานกังานอยัการสูงสุดซ่ึงเป็นองค์กรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นกนัก็ไดว้างระเบียบ
สาํนกังานอยัการสูงสุดเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั่ง
ของประธานศาลฎีกาท่ีไดว้างไวแ้ลว้นั้น ดงัน้ี  
  พ.ศ. 2536 สํานักงานอยัการสูงสุดได้วางระเบียบว่าด้วยการใช้บุคคลเป็น
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2536 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
110 และมาตรา 114 วรรคสอง ในชั้นพนกังานอยัการเพื่ออาํนวยความสะดวกและคุม้ครองสิทธิ
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เสรีภาพของประชาชนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา และเพื่อให้การอาํนวยความยุติธรรมในชั้น
พนกังานอยัการเป็นไปโดยทัว่ถึงและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั ประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2536  
  พ.ศ. 2538 สาํนกังานอยัการสูงสุดไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั
พนักงานอยัการ พ.ศ. 2498 วางระเบียบสํานักงานอยัการสูงสุด  ว่าด้วยการดาํเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2538 ไว ้โดยให้ยกเลิกความในส่วนท่ี 5 ของหมวดท่ี 1 แห่ง
ระเบียบกรมอยัการวา่ดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 รวมทั้งบรรดาระเบียบ 
หลกัปฏิบติัราชการและคาํสั่งอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบใหม่และให้ใช้
หลกัปฏิบติัในระเบียบน้ี กาํหนดเร่ืองการปล่อยชัว่คราวไวใ้นส่วนท่ี 5 การปล่อยชัว่คราว ขอ้ 22 ใน
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐจะกระทาํได้
ต่อเม่ือกรณีมีความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ขอ้ 22 ทวิ การสั่งคาํร้องขอปล่อยชั่วคราว
พนกังานอยัการตอ้งพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ และจะตอ้งบนัทึกเหตุผลในการสั่งไวใ้ห้ชดัเจน ในกรณี
สั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ขอ้ 22 ตรี การประกนัตวับุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั ผูต้อ้งหามีสิทธิ
ร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีหลกัประกนัได ้ระเบียบฉบบัน้ีเป็นการปรับบทบาทของพนกังาน
อยัการในการอาํนวยความยุติธรรมและการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัการในรัฐธรรมนูญและมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัระเบียบราชการฝ่ายตุลาการและคาํแนะนาํ
ของประธานศาลฎีกา  
  พ.ศ. 2547 สาํนกังานอยัการสูงสุดไดร้ะเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุด วา่ดว้ยการ
ดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 โดยปรับปรุงระเบียบและหลกัปฏิบติัราชการในการ
ดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการใหมี้ความเหมาะสมกบับทบาทและภารกิจของสํานกังานอยัการ
สูงสุด ใหย้กเลิกระเบียบเก่า และไดก้าํหนดเร่ืองการปล่อยชัว่คราวของพนกังานอยัการไวใ้นหมวด
ท่ี 2 การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนท่ี 1 การปล่อยชัว่คราว ขอ้ 32-40 
 2.4.2.5  ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวของเจา้พนกังานตาํรวจ  
  จากการท่ีประธานศาลฎีกาและสํานกังานอยัการสูงสุดไดว้างระเบียบราชการ
ฝ่ายตุลาการ และระเบียบสํานกังานอยัการสูงสุด สํานกังานตาํรวจแห่งชาติซ่ึงเป็นองค์กรหน่ึงใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเช่นกนั ก็ไดอ้อกระเบียบการตาํรวจเก่ียวกบัคดีและคาํสั่งกรมตาํรวจ
ในการปล่อยชั่วคราวซ่ึงสอดคล้องกบัคาํสั่งของประธานศาลฎีกาและระเบียบสํานักงานอยัการ
สูงสุดท่ีไดว้างไว ้ส่งผลให้ผูต้อ้งหาไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวนไดเ้พิ่มข้ึนโดย
สรุปไดด้งัน้ี 
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  1)  ระเบียบการตาํรวจเก่ียวกบัคดี ลกัษณะ 7 การปล่อยชัว่คราว บทท่ี 1 การ
ปล่อยชัว่คราวเฉพาะหนา้ท่ีตาํรวจ 
       ขอ้ 176  การปล่อยชัว่คราว หมายถึง การอนุญาตให้ผูต้อ้งหาเป็นอิสระพน้
จากการถูกควบคุมของเจา้พนกังานชัว่ระยะเวลาหน่ึงท่ีกาํหนด มี 3 กรณี คือ ปล่อยชัว่คราวโดยไม่
ต้องมีประกัน ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ตาม
ระเบียบ ขอ้ 188 นั้นกาํหนดวา่หลกัประกนัมี 3 ชนิด คือ เงินสด ซ่ึงตามระเบียบ ขอ้ 189 กาํหนดวา่
ตอ้งเป็นเงินของรัฐบาลไทยเท่านั้น หลกัทรัพยอ่ื์นซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์จะรับเป็นหลกัประกนันั้นห้ามรับ
หลกัทรัพยอ์ย่างอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวคื้อ โฉนดท่ีดินซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินไดป้ระเมินราคาแลว้หรือ
พนักงานสอบสวนเช่ือว่าท่ีดินมีราคาสูงไม่น้อยกว่าสองเท่าของจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ประกนั หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินไดป้ระเมิน
ราคาแลว้ หรือพนกังานสอบสวนเช่ือวา่ท่ีดินมีราคาสูงไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจาํนวนเงินท่ีระบุไว้
ในสัญญาประกัน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลัง ค ํ้ าประกัน หรือ
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัไม่ค ํ้ าประกัน สลากออมสินและสมุดฝากเงินออมสิน
ประเภทฝากประจาํ ใบรับเงินฝากประจาํของธนาคาร ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและธนาคารผู ้
จ่ายไดรั้บรองตลอดไปแลว้ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือ
รับรอง หนงัสือรับรองของธนาคารเพื่อชาํระเบ้ียปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกนั หนงัสือรับรอง
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึง
มีฐานะเทียบเท่ากรม และเป็นนิติบุคคลหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพื่อชาํระเบ้ียปรับแทนในกรณีผิด
สัญญาประกนั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการช่วยเหลือขา้ราชการหรือลูกจา้งของทาง
ราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 และบุคคลมาเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย ์ 
      ขอ้ 177  การยื่นคาํร้องขอให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราว โดยไม่ตอ้งมีประกนั 
หรือมีประกนัและหลกัประกนัในระหวา่งท่ีผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัอยูใ่นชั้นพนกังานสอบสวน ให้
ยืน่ต่อหวัหนา้พนกังานสอบสวน และพนกังานสอบสวนตอ้งรีบดาํเนินการโดยเร็ว 
      บุคคลผูมี้สิทธิท่ีจะยื่นคาํร้องดังกล่าวน้ีได้แก่ ตัวผูด้้องหา ผูมี้ประโยชน์
เก่ียวขอ้งหรือพวกพอ้ง 

       ขอ้ 178  กาํหนดใหเ้จา้พนกังานตาํรวจพิจารณาสั่งโดยหลกัเกณฑ ์คือ 

      (1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา เช่น อตัราโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัในความผิด
นั้น ๆ 
      (2)  พยานหลกัฐานท่ีนาํมาสืบแลว้เพียงใด เช่น พอท่ีจะดาํเนินคดีนั้นทางศาล 
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      (3)  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร เช่น เป็นคดีท่ีประชาชนต่ืนเตน้   
เอาใจใส่การดาํเนินงานของพนกังานสอบสวนเพียงใด 
       (4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด ตอ้งมีหลกัฐานไม่ใช่
แต่เพียงใช ้ความคิดนึกไม่เป็นท่ีเช่ือถือ 
       (5)  ผูต้อ้งหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ตอ้งมีเหตุผลประกอบช้ีแจงให้พอควร
ในขอ้ท่ีน่าจะหลบหนีไม่ใช่อยู่ๆ  ก็คิดนึกเอาตามใจชอบโดยปราศจากเหตุผล 
       (6)  ภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใด
หรือไม่ เช่น ผูต้ ้องหาเป็นคนมีอาํนาจ นักเลง มีพรรคมีพวก ซ่ึงอาจเปล่ียนรูปคดีให้เสียความ
ยติุธรรมหรือทาํใหพ้ยานหวาดกลวัจนไม่กลา้ใหค้วามสัตยจ์ริง 

       ขอ้ 179  กาํหนดว่าท่ีกาํหนดมานั้นเป็นเพียงหลกัเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจ
ของเจา้พนกังานเท่านั้นไม่ใช่ขอ้กาํหนดตายตวั เพียงแต่ให้เจา้พนกังานตาํรวจใช้ดุลพินิจหนกัไป
ในทางให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกนัไป เวน้แต่คดีสําคญั ๆ ซ่ึงพนกังานสอบสวนเห็นว่าถ้า
ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายในความเป็นธรรมแก่คดีนั้น ๆ 

       ขอ้ 180  ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราว 
ตอ้งมีประกนัและจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ได ้ในคดีอย่างอ่ืนจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนั 
หรือมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัก็ได ้

       การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนันั้นก่อนปล่อยตอ้งให้ผูต้อ้งหาสาบาน
หรือปฏิญาณตนวา่จะมาตามนดัหรือหมายเรียก  
       คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี และจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 
หรือคดีท่ีมีอตัราโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 10,000 บาท หรือคดีท่ีมีความเสียหายไม่เกิน 50,000 
บาท ใหพ้นกังานสอบสวนปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและไม่มีหลกัประกนัได ้

        ขอ้ 185  คาํสั่งเด็ดขาดไม่ใหป้ระกนัตวัใหพ้นกังานสอบสวนแจง้เหตุท่ีไม่ให้
ประกนัแก่ผูต้อ้งหาทราบทนัที 

  2)  คาํสั่งกรมตาํรวจ ท่ี 622/2536 และระเบียบการตาํรวจเก่ียวกบัคดี ลกัษณะ 7 
การปล่อยชัว่คราว บทท่ี 6 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 

       ค ําสั่ งกรมตํารวจท่ี  622/2536 เ ร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกัน หรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชั่วคราว ซ่ึงสอดคล้องรับกบัคาํสั่งของประธานศาลฎีกา และระเบียบ
สํานกังานอยัการสูงสุด วา่ดว้ยการใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2536 ท่ีได้
วางไวเ้ป็นการขยายโอกาสใหผู้ต้อ้งหาสามารถใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการขอปล่อยชัว่คราวได้
เพิ่มข้ึนโดยกรมตาํรวจอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ท่ี 4/2499 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 
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2499 ขอ้ 3 ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 
ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2523 ซ่ึงแกไ้ขโดยขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนิน
คดีอาญา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 ลงว ันท่ี 26 พฤศจิกายน 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี ) พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 
2523 และแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2525 ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2525 ขอ้ 2.5 ซ่ึงต่อมาได้ออกเป็นระเบียบการตาํรวจเก่ียวกบัคดี 
(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2536 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2536 วางหลกัเกณฑ์การใช้บุคคลเป็นประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวไว ้

       คาํสั่งน้ีโดยหลกัการทัว่ไปสอดคลอ้งกบัระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 
8 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว และระเบียบสาํนกังานอยัการ
สูงสุดวา่ดว้ย การใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2536 ซ่ึงหลงัจากนั้นผูต้อ้งหา
ไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวเพิ่มข้ึน แต่การปล่อยชัว่คราวในชั้นพนกังานตาํรวจก็ยงัคงข้ึนอยู่ท่ี
การอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัเช่นกนั 

  3)  คาํสั่งสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ี 80/2551 เร่ือง การกาํหนดวงเงินประกนั 
การกาํหนดหลกัทรัพยท่ี์อาจใชเ้ป็นหลกัประกนั และการใชบุ้คคลเป็นประกนั ในการปล่อยชัว่คราว
ผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน  
       คาํสั่งน้ีเป็นการเฉพาะเร่ืองให้ขา้ราชการตาํรวจ หรือพนักงานสอบสวน
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจ หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือกฎหมายอ่ืน ดงันั้น เพื่อให้การเรียกประกนัหรือหลกัประกนัผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนมีความ
เหมาะสมกบัพฤติการณ์แห่งคดี และไม่สร้างภาระแก่ผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนในการท่ีจะไดรั้บการ
ปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติจึงวางแนวทางเก่ียวกบัการกาํหนด
วงเงินประกนั การกาํหนดหลกัทรัพยท่ี์อาจใชเ้ป็นหลกัประกนั และการใชบุ้คคลเป็นประกนัในการ
ปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาในชั้นสอบสวน อนัเป็นไปตามแนวทางสอดคล้องรับกับหลักการของ
ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาและการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การเรียกประกนัหรือหลกัประกนัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549 เป็นไปดว้ย
ความสะดวกยิง่ข้ึน 
      2.4.3  การกาํหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 

   2.4.3.1  อาํนาจศาลในการกาํหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว  
   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 บญัญติัว่า “ในการ

วนิิจฉยัคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราว ตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 
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(1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา 
(2)  พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด 
(3)  พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร 
(4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด 
(5)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
(6)  ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใด

หรือไม่ 
(7)  ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้กรณีมีคาํคดัคา้นของ

พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ โจทก์ หรือผูเ้สียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการ
วนิิจฉยัได ้

   เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง เจา้พนักงานซ่ึงมีอาํนาจสั่งให้
ปล่อยชัว่คราวหรือศาลอาจรับฟังขอ้เท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจา้พนกังานซ่ึงกฎหมาย
กาํหนดใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคาํร้องดว้ยก็ได ้

   ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจา้พนักงานซ่ึงมีอาํนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลจะกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยูข่องผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราว หรือกาํหนดเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้ก
ปล่อยชัว่คราวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการหลบหนีหรือเพื่อป้องกนัภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการปล่อยชัว่คราวก็ได”้ 

   กรณีท่ีอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจา้พนกังานซ่ึงมีอาํนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลจะกาํหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขเก่ียวกับท่ีอยู่ของผูท่ี้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ
กาํหนดมาตรการอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อยชัว่คราวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการหลบหนีหรือเพื่อป้องกนัภยั
อนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้48 แต่ในสัญญาประกันจะ
กาํหนดภาระหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขให้ผูถู้กปล่อยชัว่คราวหรือผูป้ระกนัตอ้งปฏิบติัเกินความจาํเป็นแก่
กรณีมิได้49 การท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม กาํหนดให้เจา้
พนกังานหรือศาลมีอาํนาจในการสั่งให้ปล่อยชัว่คราวและอาจจะกาํหนดมาตรการหรือเง่ือนไขใน
การปล่อยชัว่คราวได ้นั้น น่าจะเป็นมาตรการในเชิงป้องกนัมิให้เป็นการหลบหนีหรือความเสียหาย
อ่ืนใดในระหว่างการปล่อยชั่วคราวได้ดีสําหรับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน เพื่อให้เจ้า
พนักงานหรือศาลแน่ใจว่าผูต้ ้องหาหรือจาํเลยจะมาตามกําหนดนัดจริง แต่ทั้ งน้ี การกําหนด
มาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขนั้นก็ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
                                                 

 48  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม 
 49  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 112 วรรคสาม 
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อาญา มาตรา 112 วรรคสาม โดยจะกาํหนดมาตรการหรือเง่ือนไขให้ผูไ้ด้รับการปล่อยชัว่คราว
ปฏิบติัจนเกินควรแก่กรณีไม่ได ้จากบทบญัญติัน้ีทาํให้เกิดปัญหาวา่เง่ือนไขท่ีจะกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บ
การปล่อยชัว่คราวกาํหนดนั้นควรจะมีลกัษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกบัผูถู้กปล่อยชัว่คราวแต่ละ
คน และลกัษณะอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการกาํหนดมาตรการหรือเง่ือนไขให้ผูถู้กปล่อยชั่วคราว
ปฏิบติัจนเกินควรแก่กรณี50  

   โดยท่ีตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่ง
สูงไม่เกินห้าปีข้ึนไปจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลกัประกนัดว้ยก็ได้51 เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลยก่อนท่ีจะปล่อยไปตอ้งให้ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนดัหรือหมายเรียก ตรงกนัขา้มกนั หากเป็นคดีท่ีมี
อตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินหา้ปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวตอ้งมีประกนัและจะมีหลกัประกนัดว้ย
หรือไม่ก็ได ้การเรียกประกนัหรือหลกัประกนัจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
แลว้แต่กรณี โดยหากจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั ก่อนปล่อยตวั
ไปให้ผู ้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมายื่นประกอบคําร้องขอปล่อยชั่วคราวด้วย โดย
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวมีด้วยกัน 3 ชนิดซ่ึงเป็นไปตามท่ีมาตรา 114 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบ้ญัญติัไว ้คือ 1) เงินสด 2) หลกัทรัพยอ่ื์น และ 3) บุคคลมาเป็น
หลกัประกนั โดยแสดงหลกัทรัพยมี์รายละเอียดดงัน้ี 

1)  เงินสด 
     กรณีน้ีเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องขอประกนันาํเงินสดมาวางโดยจาํนวนเงินท่ีจะวางมี

เพียงใดนั้น ศาลจะพิจารณาเป็นรายคดีไปแล้วแต่ท่ีจะกาํหนดตามความหนักเบาแห่งขอ้หาและ
พฤติการณ์แห่งคดี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
เก่ียวกบัการเรียกประกนั หรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2548 และบญัชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลกัประกนัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึง
หลงัจากท่ีนาํเงินสดมาวางแลว้ ในทางปฏิบติัศาลจะออกใบเสร็จรับเงินให้เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
ท่ีขอคืนเงินในกรณีท่ีสัญญาประกนัไดส้ิ้นสุดลง หากใบเสร็จรับเงินสูญหาย ทางแกคื้อตอ้งไปแจง้
ความร้องทุกขแ์ละนาํสาํเนารายงานประจาํวนัรับแจง้เป็นหลกัฐานของสถานีตาํรวจมาเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัวา่ ไดสู้ญหายไปจริง หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีศาลก็จะตรวจสอบโดยตรวจดูจากบตัรประจาํตวั

                                                 

 50  จาก การปล่อยช่ัวคราวโดยก าหนดเง่ือนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  (น. 49-50),  
โดยจิตติมา กาํธรววิรรธน์,  2549,  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 51  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 110 
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ประชาชนหรือบตัรขา้ราชการเพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าเป็นผูข้อประกนัตวัจริง จากนั้นก็จะมีการ
สั่งจ่ายเช็คโดยระบุช่ือผูข้อประกนัเพื่อนาํไปเบิกเงินจากธนาคารต่อไป ในส่วนท่ีเก่ียวกบักรณีนาํ
เงินสดมาวางน้ี นอกจากจะตอ้งทาํสัญญาประกนัตามท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 112 แล้ว ในทางปฏิบติัในสัญญาประกันนั้น ผูข้อประกันจะต้องนําสําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนมาประกอบการทาํสัญญาประกันด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ52 

   2)  หลกัทรัพยอ่ื์น53 ไดแ้ก่ 
     (1)  ท่ีดินมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก.) 

กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด โดยตอ้งมีหนงัสือรับรองประเมินราคาท่ีดินจากสํานกังานท่ีดินจงัหวดั หรือจาก
ท่ีว่าการอาํเภอหรือสํานกังานเขตในเขตท่ีท่ีดินตั้งอยู่ แลว้แต่กรณี ซ่ึงออกให้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน รับรองโดยเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือผูป้ฏิบติัราชการแทนหรือผูท้าํการแทน กรณี
รับรองโดยสาํนกังานท่ีดินอาํเภอ ผูรั้บรองราคาประเมินจะตอ้งเป็นนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต
หรือปลดัอาํเภอผูท้าํการแทนหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ีดินอาํเภอ 

     (2)  พนัธบตัรรัฐบาล สลากออมสิน บตัรหรือสลากออมทรัพยท์วีสินของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ้่ายและธนาคารผูจ้่ายได้รับรอง
ตลอดไปแลว้ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ หรือเช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) 
หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองแลว้ 
               (3)  เ งินฝากธนาคารโดยจะต้องมีหนังสื อรับรองของธนาคารมาแสดง
ประกอบดว้ยวา่ผูร้้องขอประกนัมีเงินอยูต่ามจาํนวนท่ีปรากฏในสมุดเงินฝากหรือใบรับเงินฝากประจาํ
ของธนาคารจริง และธนาคารจะไม่ให้เจา้ของบญัชีถอนเงินจาํนวนนั้นจนกวา่ศาลจะมีคาํสั่งเพิกถอน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเม่ือทาํสัญญาประกนัแลว้ ศาลจะตอ้งมีหนงัสือแจง้อายดัเงินในบญัชีไปยงั
ธนาคารดว้ยทุกคร้ัง 
               (4)  หนงัสือคํ้าประกนัหรือหนงัสือรับรองของธนาคาร 
       (5)  หนงัสือรับรองของบริษทัประกนัภยั54 การขอให้ปล่อยชัว่คราวโดยการใช้
หนงัสือรับรองของบริษทัประกนัภยัเป็นหลกัประกนัหรือท่ีเรียกวา่ “การประกนัภยัอิสรภาพ” เป็น

                                                 

 52  จาก การประกันตัวผู้ ต้องหาหรือจ าเลย (พิมพ์คร้ังท่ี 2)  (น. 7),  โดยสมศักด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่,  2552,  
กรุงเทพฯ: พิมพอ์กัษร. 
 53  คู่มือการปล่อยช่ัวคราว  (น.  6-10).  เล่มเดิม. 
 54  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ขอ้ 10 
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การประกนัภยัท่ีมีแนวความคิดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการหาหลกัประกนัมาวางศาล 
โดยศาลยติุธรรมไดร่้วมกบักรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์และสมาคมวินาศภยั จดัทาํระบบ
กรมธรรมป์ระกนัภยัอิสรภาพข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัผูต้อ้งหรือจาํเลยตอ้งถูกควบคุมตวัไวใ้นระหวา่ง
ดาํเนินคดีเป็นจาํนวนมาก คนท่ีมีหลกัทรัพยส์ามารถนาํหลกัทรัพยม์าเป็นหลกัประกนัในการขอให้
ปล่อยชัว่คราวได ้คนท่ีไม่มีก็ตอ้งถูกคุมขงัหรือบางคนก็ตอ้งไปเช่าหลกัทรัพยข์องนายประกนัอาชีพ
มาเป็นหลกัประกนั ก่อใหเ้กิดปัญหามากมาย การประกนัภยัอิสรภาพจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความ
สะดวกยิ่งข้ึน โดยสามารถใช้หนงัสือรับรองของบริษทัประกนัภยัมาวางเป็นหลกัประกนัในการ
ขอใหป้ล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยชัว่คราวได ้ทั้งน้ี ในคดีอาญาซ่ึงเยาวชนมีอายุกวา่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 20 
ปีบริบูรณ์ เยาวชนนั้นอาจซ้ือประกนัภยัอิสรภาพดว้ยตนเองได ้เพราะเป็นการกระทาํเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงสิทธิเสรีภาพ เป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน 
       (6)  บางศาลพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ท่ีดินท่ีมี
เอกสาร ภ.บ.ท.5 ส.ค.1 น.ส.2 หรือ สปก. บา้นพกัอาศยั ทรัพยท่ี์ติดจาํนองหรือมีภาระติดพนัเป็น
หลกัทรัพย ์

3)  บุคคลเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย ์
               กรณีน้ีตอ้งมีหนงัสือรับรองจากตน้สังกดัแสดงสถานะตาํแหน่ง และระดบัอตัรา
เงินเดือน 
       (1)  ส่วนราชการ กรณีขา้ราชการหรือลูกจา้งของทางราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการช่วยเหลือขา้ราชการหรือลูกจา้งของทางราชการท่ีตอ้งหา
คดีอาญา55 
       (2)  ผูมี้ตาํแหน่งขา้ราชการ56 ขา้ราชการบาํนาญ สมาชิกรัฐสภา ผูบ้ริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานของรัฐประเภทอ่ืนๆ ลูกจา้งของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ริหารพรรคการเมือง และ

                                                 

 55  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 11.3 
 56  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีหนังสือท่ี ศธ 1181/6078 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 
2542 หา้มขา้ราชการใหห้ลกัทรัพยห์รือสถานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด หรือในขอ้หามีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภทต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้ยกเวน้การ
ประกนัตวับุคคลซ่ึงเป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือผูสื้บสนัดานไม่วา่ชั้นใดๆ ของขา้ราชการผูน้ั้น และการออก
หนงัสือรับรองสถานะการเป็นขา้ราชการเพ่ือไปประกนัตวับุคคลดงักล่าวใหผู้อ้าํนวยการการประถมศึกษาจงัหวดั
ตน้สงักดัเป็นผูล้งนามในหนงัสือรับรอง 
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ทนายความ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย เช่น เป็นบุพการี 
ผูสื้บสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผูบ้งัคบับญัชา นายจา้ง บุคคลท่ีเก่ียวกนัโดยทางสมรส หรือ
บุคคลท่ีศาลเห็นว่ามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพนัธ์ในทางอ่ืนท่ี
ศาลเห็นสมควร โดยสามารถทาํสัญญาประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอตัราเงินเดือนหรือ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน57 
       (3)  ผู ้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก 
ทนายความ ผูส้อบบญัชี ครู ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชน หรือผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนตามท่ี
ศาลเห็นสมควร เม่ือตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลย อาจใชต้นเองเป็นหลกัประกนัได ้ในกรณีความผิดท่ี
ตนถูกกล่าวหาเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการปฏิบติังานในการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถทาํ
สัญญาประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกิน 15 เท่าของอตัราเงินเดือนหรือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน58 
       (4)  บางกรณีท่ีความผดิไม่ร้ายแรง ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้บิดา มารดาเป็น
ผูร้้องขอประกนับุตรได ้โดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
       (5)  นิติบุคคลในกรณีท่ีกรรมการ ผูแ้ทน ตวัแทน หุน้ส่วน พนกังานหรือลูกจา้ง
ของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลย59 
  ทั้ งน้ี การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ผู ้ประกันหรือผูเ้ป็น
หลกัประกนัตอ้งลงลายมือช่ือในสัญญาประกนัโดยในสัญญาประกนัตอ้งมีขอ้ความระบุว่า ผูถู้ก
ปล่อยชัว่คราวหรือผูป้ระกนั แลว้แต่กรณี จะปฏิบติัตามนดัหรือหมายเรียกของเจา้พนกังานหรือศาล
ซ่ึงให้ปล่อยชัว่คราว เม่ือผิดสัญญาจะใช้เงินจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนั โดยในสัญญาจะ
กาํหนดภาระหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขใหผู้ถู้กปล่อยชัว่คราว หรือผูป้ระกนัตอ้งปฏิบติัเกินความจาํเป็นแก่
กรณีมิได้60 
  ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บการปล่อยชัว่คราว หากความปรากฏต่อมาหรือ
เน่ืองจากกลฉ้อฉล หรือผิดหลงวา่สัญญาประกนัตํ่าไปหรือหลกัประกนัไม่เพียงพอ หรือเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไวไ้ม่เหมาะสม ให้เจา้พนักงานหรือศาลมีอาํนาจสั่งเปล่ียนสัญญาประกนัให้จาํนวนเงิน

                                                 

 57  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 11.1 
 58  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 12 
 59  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 11.2 
 60  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 112 
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สูงข้ึน หรือเรียกหลกัประกนัเพิ่มหรือให้ดีกวา่เดิม หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้ห้มีความ
เหมาะสมยิ่ง ข้ึน ในกรณีท่ีศาลปล่อยชั่วคราวและคดีข้ึนไปศาลสูง ศาลสูงมีอํานาจแก้ไข
เปล่ียนแปลงจาํนวนเงินตามสัญญาประกนั หรือเง่ือนไขท่ีศาลล่างกาํหนดไวไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควร61 

ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ไดว้างแนวทางในการกาํหนดวงเงินประกนัอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดยมีสาระสาํคญัคือ62 
   (1)  ในคดีความผดิลหุโทษหรือท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่
ตอ้งมีประกนั หากมีเหตุจาํเป็นตอ้งมีประกนัให้กาํหนดวงเงินไม่เกินก่ึงหน่ึงของอตัราโทษปรับขั้น
สูง สาํหรับความผดินั้น 
   (2)  ในคดีความผิดท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจซ่ึงมีอตัราโทษปรับสูง ไม่วา่จะมี
โทษจาํคุกดว้ยหรือไม่ก็ตาม จะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนัหรือหลกัประกนัก็ได ้แต่ไม่ควร
กาํหนดวงเงินใหเ้กินก่ึงหน่ึงของอตัราโทษปรับขั้นสูงสาํหรับความผิดนั้น และไม่วา่กรณีใดตอ้งไม่
กาํหนดวงเงินประกนัหรือหลกัประกนัให้เกินอตัราโทษปรับขั้นสูง เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
   (3)  ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ตอ้งมีปรัน หากมีเหตุจาํเป็นตอ้งมีประกนัให้กาํหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท เวน้แต่มีเหตุสมควรท่ีจะสั่งเป็นอยา่งอ่ืนก็ใหร้ะบุเหตุนั้นไวโ้ดยชดัแจง้ 
   (4)  ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีข้ึนไป การอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวตอ้งมีประกนั และจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ได ้แต่วงเงินประกนัตอ้งไม่สูงเกินควรแก่กรณี 
โดยในกรณีท่ีพฤติการณ์แห่งคดีมิไดมี้ลกัษณะเป็นพิเศษอยา่งอ่ืน การกาํหนดวงเงินประกนัท่ีไม่สูง
เกินควรแก่กรณีดงักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
          คดีท่ีมีโทษจาํคุกแต่ไม่มีโทษสถานอ่ืนท่ีหนกักว่าโทษจาํคุกรวมอยู่ดว้ยให้
กาํหนดวงเงินประกนัโดยถือเกณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อระวางโทษจาํคุก 1 ปี ทั้งในส่วนท่ีเป็น
อตัราโทษขั้นสูงและขั้นตํ่า 
          คดีท่ีมีโทษจาํคุกตลอดชีวติ ใหก้าํหนดวงเงินประกนัไม่เกิน 600,000 บาท 
          คดีท่ีมีโทษประหารชีวติ ใหก้าํหนดวงเงินประกนัไม่เกิน 800,000 บาท 

                                                 

 61  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 115 
 62  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 5 

DPU



56 
 

          ในกรณีท่ีคดีท่ีมีหลายขอ้หา ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบทหรือความผิดหลายกรรมต่างกนั ให้ถือขอ้หาท่ีมีอตัราโทษหนักท่ีสุดเป็นเกณฑ์ในการ
กาํหนดวงเงินประกนั 
    (5)  ในชั้นอุทธรณ์ฎีกานั้น63 กรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยไม่เกิน 3 ปี 
ไม่วา่จะเป็นคดีท่ีตอ้งห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาขอ้เท็จจริงหรือไม่ก็ตาม ให้ศาลใชดุ้ลพินิจอนุญาต
ใหป้ล่อยชัว่คราวในระหวา่งอุทธรณ์ฎีกาไดโ้ดยมีประกนัและหลกัประกนั แต่วงเงินประกนัไม่ควร
สูงเกินกวา่ 100,000 บาท 
           ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยเกิน 3 ปี และศาลเห็นสมควร
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวในระหวา่งอุทธรณ์ฎีกาไดโ้ดยมีประกนัและหลกัประกนั หากศาลเห็นวา่
สมควรกาํหนดวงเงินประกนัให้สูงข้ึนจากท่ีศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์กาํหนดไว ้ก็ให้กาํหนด
วงเงินประกนัเพิ่มข้ึนไดแ้ต่ไม่ควรเพิ่มเกินก่ึงหน่ึง 
    (6)  ในกรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้ศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชนใชดุ้ลพินิจกาํหนดวงเงินประกนัตามท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่สูงกวา่หลกัเกณฑ์
ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี64 

 ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
เรียกประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนดแนวทางให้ศาลสามารถ
กาํหนดวงเงินประกนัตํ่ากวา่เกณฑป์กติไดห้ากเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
    (1)  ในกรณีท่ีผูข้อประกนัเป็นญาติพี่นอ้งหรือมีความเก่ียวพนัโดยทางสมรส หรือผู ้
ขอประกนัใช้หลกัทรัพยมี์ค่าอย่างอ่ืน ท่ีกาํหนดราคามูลค่าท่ีแน่นอน และสะดวกแก่การบงัคบัคดีเป็น
หลกัประกนั และหากผูข้อประกนัซ่ึงเป็นญาติพี่นอ้งหรือมีความเก่ียวพนัโดยทางสมรส เป็นผูใ้ชเ้งินสด
หรือหลกัทรัพยท่ี์มีค่าอยา่งอ่ืนของผูข้อประกนัท่ีกาํหนดราคามูลค่าท่ีแน่นอน และสะดวกแก่การบงัคบั
คดีเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้ผูข้อประกนัวางเงิน
สดหรือหลกัทรัพยน์ั้นเพียงจาํนวนร้อยละยีสิ่บจากจาํนวนวงเงินประกนัท่ีศาลกาํหนดก็ได ้
    (2)  กรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยกระทาํความผิดดว้ยความจาํใจ หรือดว้ยความยากจน65 

                                                 

 63  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 6 
 64  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 9 
 65  ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ขอ้ 7 วรรคแรก 
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  (3)  ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นหญิงมีครรภห์รือมีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี อยูใ่น
ความดูแลหรือเป็นผูเ้จ็บป่วยซ่ึงถา้ตอ้งขงัจะเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือเป็นผูพ้ิการหรือ
ผูสู้งอาย ุซ่ึงโดยสภาพร่างกายหรือจิตใจอาจจะเกิดความทุกขย์ากลาํบากเกินกวา่ปกติในระหวา่งตอ้งขงั 

2.4.3.2  สัญญาประกนัทางอาญากบัสัญญาทางแพง่ 
1)  สัญญาประกนัทางอาญา 
     สัญญาประกันผูต้้องหาหรือจําเลย หมายถึง หนังสือสัญญาท่ีกระทําโดย

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งในฐานะผูใ้ห้สัญญาฝ่ายหน่ึงกระทาํต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีหรือศาลในฐานะผูรั้บสัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยมีขอ้ตกลงตามสัญญาให้มีการปล่อยผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยจากอาํนาจการควบคุมหรือการขงัของผูรั้บสัญญาเป็นการชั่วคราวโดยมีขอ้ตกลงว่า
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะมาพบตามกาํหนดนดั หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือหมายเรียกของผูรั้บสัญญา
ซ่ึงการทาํสัญญาประกนัอาจกาํหนดโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือมีประกนั หรือมีประกนัและ
หลกัประกนัเป็นเง่ือนไขประกอบสัญญาก็ได ้

     รายละเอียดขอ้ความในสัญญาประกนันั้น จะปรากฏตามรายละเอียดต่างๆ เช่น 
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผูป้ระกนั หลกัทรัพย ์ฯลฯ แต่อยา่งไรก็ตาม กฎหมายก็บงัคบัโดยบญัญติัไว ้
วา่ “เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั ก่อนปล่อยไปให้ผูป้ระกนัหรือ
ผูเ้ป็นหลกัประกนัลงลายมือช่ือในสัญญาประกนันั้น ในสัญญาประกนันั้นนอกจากขอ้ความอย่างอ่ืน
อนัพึงมีแลว้ตอ้งมีขอ้ความดงัน้ีดว้ย คือ 

     (1) ผูถู้กปล่อยชั่วคราวหรือผูป้ระกนั แลว้แต่กรณี จะปฏิบติัตามนดัหรือหมาย 
เรียกของเจา้พนกังานหรือศาลซ่ึงใหป้ล่อยชัว่คราว 

     (2)  เม่ือผดิสัญญาจะใชเ้งินจาํนวนท่ีระบุไว ้
     ในสัญญาประกันจะกาํหนดภาระหน้าท่ีหรือเง่ือนไขให้ผูถู้กปล่อยชั่วคราว 

หรือผูป้ระกนัตอ้งปฏิบติัเกินความจาํเป็นแก่กรณีมิได้66 
      เง่ือนไขทั้ งสองประการเป็นเง่ือนไขท่ีกฎหมายบังคับให้ต้องมีในสัญญา

ประกนั กล่าวคือ เป็นเง่ือนไขเก่ียวกบัการผิดสัญญาประกนั และบทบงัคบักรณีมีการผิดสัญญา
ประกนั การทาํสัญญาประกนัตวัจึงเป็นกิจการอนักฎหมายบงัคบัวา่ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ดงันั้น การ
ตั้งตวัแทนเพื่อการดงักล่าวจึงตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 798 
วรรคแรก ซ่ึงมีผลถึงในชั้นนาํสืบพยานหลกัฐาน ถือไดว้า่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบงัคบัให้ตอ้งมีพยาน

                                                 

 66  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 112 
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เอกสารมาแสดงจะนาํสืบพยานบุคคลแทนไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 9467  

     การเปล่ียนสัญญาประกนัหรือเรียกหลกัประกนัเพิ่ม ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 115 บญัญติัวา่ “โดยความปรากฏต่อมาหรือเน่ืองจากกลฉ้อฉลหรือผิด
หลง ปรากฏว่า สัญญาประกันตํ่าไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวไ้ม่
เหมาะสม ให้เจา้พนกังานหรือศาลมีอาํนาจสั่งเปล่ียนสัญญาประกนัให้จาํนวนเงินสูงข้ึน หรือเรียก
หลกัประกนัเพิ่ม หรือใหดี้กวา่เดิม หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้หมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน  

     ภายหลงัท่ีมีคาํสั่งปล่อยชัว่คราวแลว้ หากพฤติการณ์แห่งคดีเปล่ียนแปลงไป ให้
เจา้พนกังานหรือศาลมีอาํนาจสั่งลดหลกัประกนัไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

     ในกรณีท่ีศาลปล่อยชั่วคราวและคดีข้ึนไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอาํนาจแก้ไข
เปล่ียนแปลงจาํนวนเงินตามสัญญาประกนัหรือเง่ือนไขท่ีศาลล่างกาํหนดไวไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควร”  

     บทบญัญติัมาตรา 115 ดงักล่าว เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อาํนาจเจา้พนกังานหรือ
ศาลสั่งเปล่ียนสัญญาประกนัหรือเรียกหลกัประกนัเพิ่มหรือดีกวา่เดิมในกรณีท่ีสัญญาประกนัตํ่าไป
หรือหลกัประกนัไม่เพียงพอ แลว้แต่กรณี ซ่ึงปัญหากรณีดงักล่าวอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากกลฉ้อฉล
หรือผดิหลง 

     การขอถอนสัญญาประกนัหรือขอถอนหลกัประกนั ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 116 บญัญติัว่า “การขอถอนสัญญาประกนัหรือขอถอนหลกัประกนั
ยอ่มทาํไดเ้ม่ือผูท้าํสัญญามอบตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคืนต่อเจา้พนกังานหรือศาล” โดยผูท้าํสัญญา
ประกนัตวัท่ีประสงคจ์ะขอถอนสัญญาประกนัหรือขอถอนหลกัประกนั ก็ยอ่มทาํไดเ้ม่ือผูท้าํสัญญา
มอบตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคืนต่อเจา้พนกังานหรือศาล  เน่ืองจากการประกนัตวันั้นเป็นเร่ืองของ
ความสมคัรใจ เม่ือถอนแลว้ก็ส้ินความผกูพนัตามสัญญาประกนั68    
                                                 

 67  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 105/2534 การนําสืบในประเด็นดังกล่าวถือได้ว่ากฎหมายบังคบัให้ตอ้งมีพยาน
เอกสารมาแสดง เม่ือใบมอบอาํนาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีไม่ได ้และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 94 ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร ยอ่มฟังไม่ไดว้า่จาํเลยท่ี 1 ตั้งจาํเลยท่ี 2 เป็น
ตวัแทนทาํสญัญาประกนัม.ไปจากโจทก ์จาํเลยท่ี 1 ไม่ผกูพนัตามสญัญาประกนัท่ีจาํเลยท่ี 2 ทาํไวต้่อโจทก ์
 68  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 86/2510 นายประกนัไดป้ระกนัตวัผูต้อ้งหาในคดีหน่ึง ต่อมาผูต้อ้งหานั้นถูกจบัในอีก
คดีหน่ึง และไดห้ลบหนีการควบคุมไปไดเ้ม่ือปรากฏว่านายประกนัไม่ไดข้อถอนสัญญาประกนัและส่งมอบตวั
ผูต้อ้งหาต่อเจา้พนักงานผูต้อ้งหาจึงยงัอยู่ในระหว่างประกนัตวัในคดีแรกอยู่เม่ือนายประกนัไม่สามารถส่งตวั
ผูต้อ้งหาใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดีไดน้ายประกนัจะตอ้งรับผิดตามสญัญาประกนั 
     คาํพิพากษาฎีกาท่ี 904/2513 สัญญาประกันท่ีนายประกันทาํไวต้่อศาลมีขอ้ความว่า 'ขา้พเจา้สัญญา
รับประกนัตวัจาํเลยในคดีเร่ืองน้ีเพ่ือให้ศาลปล่อยชัว่คราวจนกวา่ขา้พเจา้ไดน้าํจาํเลยมามอบต่อศาล และศาลสั่ง  
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      ความระงบัส้ินไปของสัญญาประกนั ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มิไดมี้บทบญัญติัวา่สัญญาประกนัจะมีผลใชไ้ดถึ้งเม่ือใด การบงัคบัตามสัญญาจึงข้ึนอยูก่บัขอ้ความ
ในสัญญานั้น ปกติสัญญาประกนัท่ีทาํต่อศาลจะมีผลผกูพนัตลอดไปจนกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษา ซ่ึง
โดยปกติในสัญญาประกนัจะมีขอ้ความว่า “ขา้พเจา้นายประกนัสัญญาว่าจะรับประกนัตวัจาํเลย
เพื่อให้ศาลปล่อยชัว่คราว จนกวา่ขา้พเจา้จะไดน้าํจาํเลยมามอบต่อศาล และศาลสั่งให้ถอนประกนั
หรือปล่อยตวัจาํเลยไป” 
  สัญญาประกันทางอาญา เป็นหลักฐานการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ไม่ใช่สัญญาทางแพ่ง ซ่ึงเป็นสัญญาท่ีผูกพนัเฉพาะตวัผูป้ระกนัเท่านั้น หาก
ผูป้ระกนัตายลงโดยท่ียงัไม่มีหน้ีปรับไหมฐานผิดสัญญาประกนัเกิดข้ึน สัญญาประกนันั้นยอ่มเป็น
อนัระงบัลง69 
      สัญญาประกนัไม่ใช่สัญญาคํ้าประกนั จะบงัคบัตามสัญญาคํ้าประกนัไม่ได ้เป็น
สัญญาท่ีมีลกัษณะประกนัความเสียหาย เช่น สัญญาจะให้เบ้ียปรับเม่ือมีการกระทาํหรืองดเวน้การ
กระทาํใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 383 วรรคท้าย   และผลของสัญญา
ประกนัในชั้นศาลนั้นมีอยู่จนกว่าความจาํเป็นหรือจุดมุ่งหมายในการท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะตอ้ง
ปรากฏตวัต่อศาล และการบงัคบัโทษหมดส้ินไป ซ่ึงเม่ือคดีถึงท่ีสุดไม่ว่าจะโดยการพิพากษายก
ฟ้อง จาํหน่ายคดีดว้ยเหตุใดๆ หรือมีคาํพิพากษาให้ลงโทษผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้น หรือความ
รับผิดตามสัญญาประกนัหมดไปตามมาตรา 116 หรือโดยเหตุอ่ืนๆ เช่น นายประกนัตาย ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 118 ก็ใหคื้นหลกัประกนัแก่ผูท่ี้ควรรับไป  

2)  สัญญาในทางแพง่ 
             ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัตินิยามของสัญญาไว้ว่า

หมายถึงอะไรอย่างแน่ชัด แต่เม่ือไดพ้ิจารณาจากตาํราทัว่ๆ ไป และนิยามของนิติกรรมแลว้อาจ
กล่าวไดว้า่ สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนอง
ตอ้งตรงกนัของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไปท่ีมุ่งจะก่อใหเ้กิดเปล่ียนแปลงหรือระงบันิติสัมพนัธ์70  

                 (1)  องคป์ระกอบท่ีเป็นสาระสาํคญัของสัญญามีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                            

ใหถ้อนประกนัหรือปล่อยตวัไป' ดงัน้ี เม่ือนายประกนันาํตวัจาํเลยมาส่งศาลและศาลไดป้ล่อยตวัจาํเลยไปเพราะมี   
คาํพิพากษายกฟ้อง นายประกนัยอ่มพน้จากความผกูพนัตามสญัญาประกนันั้น (ประชุมใหญ่คร้ังท่ี 19/2513) 
 69  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 441/2511 สญัญาประกนัตวัจาํเลยในคดีอาญาเป็นสัญญาท่ีผูกพนัเฉพาะตวัผูป้ระกนั เม่ือ
ผูป้ระกนัตายลงโดยยงัไม่มีหน้ีปรับไหมฐานผิดสญัญาประกนัเกิดข้ึน สญัญาประกนันั้นยอ่มเป็นอนัระงบัลง 
 70  จาก ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา (พิมพค์ร้ังท่ี 14)  (น. 253),  โดยศนนัท์กรณ์ (จาํปี) โสตถิพนัธ์,  2552,  
กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  
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                       บุคคล ซ่ึงเรียกว่า คู่สัญญา กล่าวคือ เป็นผู ้ท ําสัญญาเพื่อท่ีจะสร้างนิติ
สัมพนัธ์ และให้ผลของสัญญาท่ีเกิดข้ึนนั้นตกแก่ตน ในทางทฤษฎี คู่สัญญาหรือฝ่ายในสัญญามี
สองด้านคือ คู่สัญญาหมายถึงบุคคลท่ีเป็นผูล้งมือทาํสัญญา ซ่ึงเรียกว่าคู่สัญญาในทางรูปแบบ 
(form) ส่วนอีกดา้นหน่ึง คู่สัญญาหมายถึงบุคคลท่ีจะตอ้งรับผลของสัญญา แมใ้นบางคร้ังอาจจะ
ไม่ใช่บุคคลท่ีเป็นผูล้งมือทาํสัญญาเองก็ตาม ซ่ึงเรียกคู่สัญญาประเภทน้ีว่า คู่สัญญาในทางเน้ือหา 
(substantial) 

                      วตัถุประสงค์ สัญญานั้นต้องมีวตัถุประสงค์เสมอ ส่วนวตัถุประสงค์ของ
สัญญาอาจแปรเปล่ียนหลากหลายไปตามสัญญาโดยอาศยัหลกัเร่ืองเสรีภาพในการทาํสัญญาก็ไดซ่ึ้ง
จะมีขอ้จาํกดัก็แต่เพียงวา่ วตัถุประสงคน์ั้นตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ไม่พน้วิสัย ไม่ขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

                      เจตนา เสนอสนองตอ้งตรงกนั สาํหรับเจตนาในการทาํสัญญาตามท่ีไดศึ้กษา
มาแลว้ในส่วนของนิติกรรมว่า ตอ้งเป็นเจตนาท่ีไม่วิปริตเพราะความสําคญัผิดในคุณสมบติัของ
บุคคลหรือทรัพยสิ์น เพราะถูกกลฉ้อฉลหรือเพราะการข่มขู่ ทั้งยงัตอ้งเป็นเจตนาท่ีแทจ้ริง และ
วธีิการในการแสดงเจตนาก็ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติกรรมวา่ อาจแสดงเจตนาโดยวาจาก็ไดห้รือเป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ได้ และต้องแสดงเจตนาออกมาตรงกับในใจจริง เจตนาต้องตรงกันนั้ น
หมายความว่า เจตนาทั้งสองนั้นได้มีการหล่อหลอมรวมกันเป็นเจตนาเดียว คือเป็นเจตนาของ
สัญญา และไม่อาจแยกจากกนัไดอี้กต่อไป ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือคาํสนองนั้นมาถึงภายในเวลาและมิได้
เปล่ียนแปลงแกไ้ข จาํกดัตดัทอนหรือเพิ่มเติมคาํเสนอเลยแมแ้ต่นอ้ยตามนยัแห่งมาตรา 359 

                     แบบ หรือวิธีการในการแสดงเจตนา ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าดว้ยวาจา
กิริยาอาการหรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีชัดเจนหรือด้วยการกระทาํท่ีสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดง
เจตนาก็ได ้ยกเวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้สัญญาบางประเภทตอ้งทาํตามแบบเฉพาะ มิฉะนั้น
สัญญาจะตกเป็นโมฆะก็ตอ้งทาํตามนั้น 

              องค์ประกอบเสริมของสัญญาท่ีคู่สัญญาสามารถท่ีจะกาํหนดได้ก็คือ เง่ือนไข 
เง่ือนเวลา มดัจาํ หรือเบ้ียปรับ  

              (2)  ประเภทของสัญญา71 อาจจะแยกออกไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 
                    แบ่งตามช่ือของสัญญา ไดแ้ก่ สัญญามีช่ือ เช่น สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ ส่วนสัญญาท่ีไม่มีช่ือ เช่น สัญญาฝากขายหนังสือของสํานกัพิมพ ์
สัญญาเช่าใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิง่กวา่สัญญาเช่าธรรมดา เป็นตน้ 

                                                 

 71  ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา (พิมพค์ร้ังท่ี 14)  (น. 271-274).  เล่มเดิม.  
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                    แบ่งตามค่าตอบแทน ได้แก่ สัญญามีค่าตอบแทน เช่น สัญญาแลกเปล่ียน 
สัญญากู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ีย สัญญาฝากทรัพยท่ี์มีบาํเหน็จ เป็นตน้ ส่วนสัญญาท่ีไม่มีค่าตอบแทนนั้น 
เช่น สัญญายมืใชค้งรูป สัญญายมืใชส้ิ้นเปลือง สัญญาให้โดยเสน่หา สัญญาฝากทรัพยไ์ม่มีบาํเหน็จ 
สัญญากูย้มืไม่มีดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

                    แบ่งตามความสมบูรณ์ของสัญญา ไดแ้ก่ สัญญาท่ีสมบูรณ์ดว้ยความยินยอม 
เช่น สัญญาซ้ือขายตามมาตรา 458 ทนัทีท่ีคู่สัญญาตกลงทาํสัญญาซ้ือขาย กรรมสิทธ์ิก็จะโอน คือ
สัญญาสําเร็จและเกิดผลได้ทันที ส่วนทรัพยสัญญา สัญญาประเภทน้ี ลําพงัความยินยอมของ
คู่สัญญายงัไม่เพียงพอ ยงัตอ้งการการส่งมอบทรัพยสิ์นอนัเป็นวตัถุของสัญญา ซ่ึงจะทาํให้สัญญา
นั้นก่อความผกูพนั 

                    แบ่งตามผลของสัญญา ไดแ้ก่ สัญญาท่ีมีผลในทางทรัพยห์รือผลในการโอน 
เช่น สัญญาท่ีก่อให้เกิดผลเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยเ์ฉพาะส่ิง สําหรับสัญญาท่ีมีผลในทาง
ทรัพยก์็คือสัญญาท่ีสมบูรณ์ดว้ยความยนิยอม เพราะการโอนหรือการก่อให้เกิดสิทธิเกิดไดท้นัทีท่ีมี
ความยินยอม ส่วนสัญญาท่ีก่อให้เกิดผลผูกพนั คือสัญญาท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัมิได้ก่อให้เกิด
ทรัพยสิทธิ แต่ก่อใหเ้กิดบุคคลสิทธิ เช่น สัญญาขายเผือ่เรียก สัญญาขายทรัพยสิ์นในอนาคต เป็นตน้ 

                    แบ่งตามการตอบแทนในทางทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ สัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญา
ท่ีก่อให้เกิดการตอบแทนกนัในทางทรัพยสิ์น เช่น สัญญาซ้ือขาย เป็นตน้ ส่วนสัญญาไม่ต่างตอบ
แทน เป็นสัญญาท่ีก่อให้เกิดการปฏิบติัชาํระหน้ีจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียว เช่น 
สัญญายมืใชค้งรูป เป็นตน้ 

                    แบ่งตามบุคคล อาจแบ่งสัญญาออกเป็นสัญญาสองฝ่ายและสัญญาหลายฝ่ายก็ได ้
                    แบ่งตามแบบ ถา้สัญญาใดตอ้งทาํตามแบบท่ีกฎหมายบงัคบัไวซ่ึ้งถา้ไม่ทาํแลว้ 

จะทําให้สัญญาเป็นโมฆะ เ รียกว่า  สัญญาท่ีต้องทําตามแบบเฉพาะ เ ช่น สัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยช์นิดพิเศษ กบัสัญญาอีกประเภทหน่ึงท่ีกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้
ตอ้งทาํตามแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยธ์รรมดา เป็นตน้ 

              (3)  ความระงบัของสัญญา กรณีท่ีสัญญาส้ินผลไปอย่างเด็ดขาดโดยท่ีสัญญาจะ
ระงบัไดน้ั้นสัญญาตอ้งเกิดข้ึนมาแลว้ และเป็นสัญญาท่ีสมบูรณ์ก่อนิติสัมพนัธ์และก่อหน้ีข้ึนแลว้ ถา้
มีการปฏิบติัการชาํระหน้ีท่ีถูกตอ้งตามสัญญา หน้ีตามสัญญานั้นก็ระงบัไป ไม่มีหน้ีท่ีจะตอ้งชาํระกนั
อีกต่อไป แต่ตวัสัญญาจะตอ้งคงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นฐานรองรับหรือเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ีท่ีไดป้ฏิบติัการ
ชาํระกนัไปแลว้ แต่ถา้ไม่มีการปฏิบติัการชาํระหน้ีอย่างหน่ึงอย่างใดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็
เป็นเร่ืองของการผิดสัญญา และโดยลาํพงัการผิดสัญญาก็ไม่ทาํให้สัญญาระงบัไปไดเ้อง ดงันั้น เหตุ
ท่ีจะทาํใหส้ัญญาระงบั ไดแ้ก่ การบอกลา้งความเป็นโมฆียะของสัญญา และการบอกเลิกสัญญา 
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              (4)  สัญญาคํ้าประกนัทางแพง่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 68072 
บญัญติัวา่ “อนัวา่คํ้าประกนั คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูค้ ํ้าประกนั ผกูพนัตนต่อ
เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงเพื่อชาํระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ีนั้น 

         อน่ึงสัญญาคํ้าประกนันั้น ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึงลง
ลายมือช่ือผูค้ ํ้าประกนัเป็นสาํคญั ท่านวา่จะฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีหาไดไ้ม่” 

         โดยหลกักฎหมายดงักล่าวน้ี จึงอาจแยกหลกัการของสัญญาคํ้ าประกนัทาง
แพง่ไดว้า่ตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

         ถือเป็นหลกัสําคญัว่าจะมีสัญญาคํ้ าประกนัได้ตอ้งมีหน้ีระหว่างเจ้าหน้ีกับ
ลูกหน้ีเสมอ โดยถือวา่หน้ีระหวา่งเจา้หน้ีกบัลูกหน้ีนั้นเป็นหน้ีประธานและการคํ้าประกนัถือเป็น
หน้ีอุปกรณ์ โดยบุคคลภายนอกคือผูค้ ํ้าประกนัเขา้มารับรองกบัเจา้หน้ีในหน้ีประธานนั้น ถา้ลูกหน้ี 
ไม่ชาํระหน้ี ผูค้ ํ้าประกนัจะชาํระหน้ีแทน 

         ตอ้งเป็นการตกลงกนัในระหวา่งผูค้ ํ้าประกนักบัเจา้หน้ี 
         ตอ้งมีหลกัฐานการฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีเป็นเอกสารลงลายมือช่ือผูค้ ํ้าประกนั 
         การตีความความรับผดิของผูค้ ํ้าประกนัตอ้งตีความโดยเคร่งครัด 

  ดงันั้น การพิเคราะห์ว่า หน้ีคืออะไร หน้ีมีท่ีมาอย่างไร การควบคุมตวัผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยในคดีอาญาถือเป็นหน้ีระหวา่งพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล กบัผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยหรือไม่ และจะถือวา่เป็นหน้ีประธานของการทาํสัญญาประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใน
คดีอาญาอนัจะถือว่าผูท้าํสัญญาประกนัตวัเอง หรือแมจ้ะเป็นบุคคลอ่ืนทาํสัญญานาํตนเองหรือ
หลกัทรัพยห์รือใชท้ั้งตนเองและหลกัทรัพยม์าเพื่อเป็นหลกัประกนัเพื่อให้มีการปล่อยชัว่คราวแก่
ผูต้อ้งหา หรือจาํเลยท่ีถูกควบคุมหรือถูกขงัเน่ืองมาจากการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐทั้งหลายจนไดรั้บอิสรภาพในร่างกายและจิตใจ  

ความสัมพนัธ์ในระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัผูต้อ้งหา หรือจาํเลยในคดีอาญานั้น 
มิไดมี้หน้ีประการใดๆ เกิดข้ึนตามความหมายในบทบญัญติัเร่ืองหน้ีเพื่อท่ีจะมีหน้ีประธานให้ผูค้ ํ้ า
ประกนัอนัเป็นบุคคลภายนอกสามารถมาทาํสัญญาผูกพนัตนต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยนยัก็มิใช่
เป็นเจา้หน้ีตามความหมายของกฎหมายลกัษณะหน้ี เพื่อให้บุคคลใดๆ ท่ีเรียกว่าบุคคลภายนอก
ผกูพนัเพื่อจะชาํระหน้ีแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในเม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาไม่ชาํระหน้ีนั้น 

หากแต่จุดเร่ิมต้นของการประกนัตวับุคคลผูต้้องหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเกิด
ข้ึนมาตั้งแต่มีการกระทาํความผิดอาญา อนันาํไปสู่การจบักุมและควบคุมตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐ 
                                                 

 72  จาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6  (น.  208),  โดยสมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ และเผา่พนัธ์ุ 
ชอบนํ้ าตาล,  2554,  กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ.์ 
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ดงันั้น การควบคุมตวัจึงเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีกฎหมายให้อาํนาจแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดอาญาจะไดด้าํเนินการต่อผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยโดยไม่กา้วล่วงสิทธิเกินสมควรเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการหลบหนี ฉะนั้น ยอ่มไม่อาจโยงอยา่ง
เป็นตรรกทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งเพื่อท่ีจะอธิบายดว้ยประการใดๆ ว่า ความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย
ระหวา่งบุคคลภายนอกท่ีเรียกวา่ นายประกนักบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ คือ ความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็น
สัญญา ท่ีเรียกวา่ ค ํ้าประกนั ตามบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 680 ในอนัจะ
นาํไปสู่การใชนิ้ติวิธีทางแพ่งเร่ืองคํ้าประกนัมาบงัคบัได ้ในทางปฏิบติั การปรับใช้หลกักฎหมาย
ลกัษณะหน้ีในทางแพ่งโดยใช้นิติวิธีทางกฎหมายส่วนแพ่งมาเป็นสภาพบงัคบัเม่ือผูป้ระกนัตวั
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่ปฏิบติัตามสัญญา เช่น เม่ือจะพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัความเสียหายในฐานท่ี
ผูป้ระกันตัวผูต้ ้องหาหรือจาํเลยจะต้องชดใช้เม่ือถูกกล่าวหาฟ้องร้องและพิสูจน์นําสืบได้ว่า
ผูป้ระกนัตวัไม่สามารถส่งตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได้จริง ซ่ึงเม่ือเข้าใจกันว่าเป็นลกัษณะการผิด
สัญญาคํ้าประกนัในทางแพง่ผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีเกิดข้ึนก็ยอ่มมุ่งหมายจะใชห้ลกักฎหมาย
อนัเป็นนิติวิธีกฎหมายทางแพ่งมาบงัคบั หรือแม้กระทัง่การฟ้องคดีเม่ือนายประกันไม่นําตัว
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมาส่งมอบแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการพิจารณาคดี และศาลก็ใช้วิธีพิจารณาคดี
ส่วนแพ่งเช่น การบงัคบัคดีนายประกนั กระทัง่การใช้วิธีการลดเบ้ียปรับ ซ่ึงก็เป็นเร่ืองทางแพ่ง
โดยตรง หลักปฏิบติักรณีการบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการประกันตวัผูต้ ้องหาหรือจาํเลยใน
คดีอาญาท่ีเกิดข้ึนและปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย จึงน่าจะเป็นแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับหลัก
กฎหมายทางอาญาท่ีเป็นหลกัการอนัแตกต่างกนักบัหลกัการทางกฎหมายส่วนแพ่ง ดงันั้น การ
ประกนัตวัเพื่อปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา และเพื่อวตัถุประสงค์นาํตวัผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยมาดาํเนินคดีในศาลนั้นเป็นเร่ืองทางอาญาโดยแท ้การนาํนิติวิธีทางแพ่งมาใชจึ้งยอ่มถือ
วา่ผดิหลกัการของกฎหมาย73 

2.4.3.3  หลกัเกณฑใ์นการไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 บญัญติัว่า “การสั่ง

ไม่ใหป้ล่อยชัว่คราว จะกระทาํไดต่้อเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนี  
2)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน 
3)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไปก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน  
4)  ผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไม่น่าเช่ือถือ  

                                                 

 73  จาก “ประกันตวัเพ่ือปล่อยชั่วคราวเป็นสัญญาทางแพ่งจริงหรือ?”.  โดยภวตั วชัรดาวลัย์,  2547,  
(ธนัวาคม),  วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช,  16(2),  57-65. 
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5)  การปล่อยชัว่คราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวน
ของเจา้พนกังานหรือการดาํเนินคดีในศาล  

คาํสั่งไม่ให้ปล่อยชัว่คราวตอ้งแสดงเหตุผล และตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยและผูย้ืน่คาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว” 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีศาลสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ผูร้้องขอมีสิทธิยื่นคาํร้อง
อุทธรณ์คาํสั่งนั้นได้ โดยคาํสั่งของศาลชั้นตน้ ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ หรือคาํสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกา ให้ศาลชั้นตน้ท่ีรับคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งรีบส่งคาํร้องดงักล่าว 
พร้อมดว้ยสาํนวนความหรือสําเนาสํานวนความเท่าท่ีจาํเป็นไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแลว้แต่
กรณี เพื่อพิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็ว ซ่ึงคาํสั่งของศาลอุทธรณ์ท่ีไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวยืน
ตามศาลชั้นตน้ใหถื้อเป็นท่ีสุด แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิท่ีจะยืน่คาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวใหม่74 
      2.4.4  ผลของการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 

   ในกรณีผิดสัญญาประกนัต่อศาล คือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มาตามกาํหนดนดัในสัญญา
ประกนั ศาลมีอาํนาจสั่งบงัคบัตามสัญญาประกนัหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิตอ้งฟ้องผูท้าํ
สัญญาประกนั เม่ือศาลสั่งประการใดแลว้ฝ่ายผูถู้กบงัคบัตามสัญญาประกนัหรือพนกังานอยัการมี
อาํนาจอุทธรณ์ได้ คาํวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด โดยการบังคบัคดีนั้ นศาลชั้ นต้นท่ี
พิจารณาช้ีขาดตดัสินคดี มีอาํนาจออกหมายบงัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลซ่ึงตอ้งรับผิดตาม
สัญญาประกนัไดเ้สมือนว่าเป็นลูกหน้ีตามคาํพิพากษาและให้ถือว่าหัวหน้าสํานักงานประจาํศาล
ยติุธรรมเป็นเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ีตามสัญญาประกนัดงักล่าว75   

    เม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหลบหนีหรือจะหลบหนี ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจท่ี
พบการกระทาํดงักล่าวมีอาํนาจจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นได ้แต่ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงเป็นผูท้าํสัญญา
ประกนัหรือบุคคลท่ีเป็นประกนัเป็นผูพ้บเห็นการกระทาํดงักล่าว อาจขอให้พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือตาํรวจจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นได ้แต่ถา้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจา้พนักงานได้
ทนัท่วงที ก็ใหมี้อาํนาจจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไดเ้อง แลว้ส่งตวัไปยงัพนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ตาํรวจท่ีใกลท่ี้สุด และเจา้พนกังานดงักล่าวตอ้งรีบจดัส่งตวัผูต้อ้งหา หรือจาํเลยไปยงัเจ้าพนกังาน
หรือศาลท่ีสั่งปล่อยชั่วคราว โดยคิดค่าพาหนะจากผูท้าํสัญญาประกนัหรือเป็นหลกัประกนันั้น76 
เป็นเร่ืองการช่วยเหลือตวัเองของนายประกนัโดยไม่จาํตอ้งขอให้ศาลออกหมายจบัหรือหมายคน้ 
เพื่อใหเ้จา้พนกังานตาํรวจจบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น 

                                                 

 74  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทว ิ
 75  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 119 
 76  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 117 
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บทที ่3 
อ านาจศาลในการก าหนดเงือ่นไขในการปล่อยช่ัวคราว 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

 การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตวัผูต้ ้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาในตามระบบ
กฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
แคนาดา ต่างก็มีแนวความคิดท่ีจะพยายามให้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
โดยเฉพาะการคุม้ครองผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจากอ านาจรัฐไม่ให้ถูกควบคุมหรือขงันานเกินสมควร 
(Prolonged Detention) และคุม้ครองการใชอ้ านาจจบักุม คุมขงั ควบคุมตามอ าเภอใจของรัฐ1 การ
ศึกษาวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาเก่ียวกบัอ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวหรือการ
ประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญาของระบบกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมีการสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐมาใชโ้ดยการพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาพ
ความผิดของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคน โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัระบบ
กฎหมาย Civil Law และระบบกฎหมาย Common law เพื่อน าหลกัการท่ีเห็นว่าเหมาะสมมา
ประยกุตแ์ละปรับใชก้บัระบบการปล่อยชัว่คราวในประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
3.1  ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
      3.1.1  หลกัเกณฑใ์นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาและจ าเลย2 
                การควบคุมตวัในกฎหมายฝร่ังเศส (La garde à vue) คือ การเอาตวับุคคลผูต้อ้งสงสัยวา่
กระท าความผดิหรือพยายามกระท าความผิดไวใ้นการควบคุมโดยกองก าลงัของต ารวจหรือทหารท่ี
ท าหนา้ท่ีต ารวจ (la gendarmerie) ในการสอบสวนคดีอาญา เป็นมาตรการท่ีจ ากดัเสรีภาพในก าหนด
ระยะเวลาซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูมี้อ  านาจทางตุลาการ  

                                                 

 1  จาก สิทธิของผู้ ต้องหา จ าเลย และผู้ ต้องโทษในคดีอาญา  (รายงานผลการวิจัย) เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักนายกรัฐมนตรี  (น. 54-55),  โดยณรงค ์ใจหาญและคณะ,  2540,  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
 2  จาก รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส  (น. 105),  โดยอุทยั อาทิเวช,  2554,  กรุงเทพฯ: 
ว.ีเจ.พร้ินติ้ง.  
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                การควบคุมตวัผูต้้องหา เป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีผูว้ิพากษ์วิจารณ์บทบาทของผูพ้ิพากษา
สอบสวนค่อนขา้งมาก เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ท่ีให้อ านาจต ารวจควบคุมบุคคลไวใ้นอ านาจ เพื่อท าการสอบสวนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แมว้่า
โดยหลกัผูต้อ้งหามีสิทธิประกนัตวั เขามกัจะถูกควบคุมตวัในคดีอาญาร้ายแรง และไดรั้บการปล่อยตวั
ในคดีอาญาไม่ร้ายแรง สถิติการควบคุมตวัผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนของฝร่ังเศสสูงท่ีสุดในประเทศ
ยโุรปตะวนัตก 
 อยา่งไรก็ตาม ในคดีอาญาร้ายแรง เช่น คดีการก่อการร้ายองคก์ารอาชญากรรม และคา้ยา
เสพติด ผูต้อ้งหาจะไม่ไดรั้บการประกนัตวัไม่วา่ในประเทศใด 
 การควบคุมตวัก่อนการพิจารณาคดี อาจใชเ้วลานาน ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี แต่ผูพ้ิพากษา
สอบสวนอาจขยายระยะเวลาได ้ผูต้อ้งหาท่ีถูกควบคุมตวัมีสิทธิขอให้ปล่อยในระหว่างน้ีได ้แต่ค า
ขอมกัจะถูกปฏิเสธ โดยผูพ้ิพากษาสอบสวนจะอา้งเหตุผลความสงบเรียบร้อยของสาธารณะในการ
ไม่อนุญาตให้ปล่อยหรืออาจปล่อยโดยมีเง่ือนไข การให้ประกันตวัในฝร่ังเศสค่อนขา้งเข้มงวด
มากกวา่การใหป้ระกนัตวัในองักฤษ 
 อ านาจการควบคุมตวัผูต้อ้งหาของต ารวจฝร่ังเศสมีขอ้จ ากดั 2 ประการ  
 1)  ในความผดิซ่ึงหนา้ 
 2)  มีระยะเวลาจ ากดั 
 บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตวัอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 63 และมาตราล าดบัถดัมาเป็นตน้ไป บทบญัญติัของมาตรา 63 กล่าวถึงผู ้
มีอ  านาจควบคุมตวับุคคล ส่วนบทบญัญติัของมาตราล าดบัถดัไปนั้นกล่าวถึงสิทธิต่างๆ ของผูถู้ก
ควบคุมตวั 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 63 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐ
บญัญติั ฉบบัท่ี 2002-307 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 2002 มาตรา 2 JORF ลงวนัท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 20023 
บญัญติัวา่ 
 “เพื่อความจ าเป็นในการสอบสวน เจา้พนกังานต ารวจฝ่ายคดีอาจควบคุมบุคคลทุกคนท่ี
มีเหตุผลประการหน่ึงหรือหลายประการอนัสมควรสงสัยวา่บุคคลนั้นกระท าความผิดหรือพยายาม
จะกระท าความผิด เจา้พนักงานต ารวจฝ่ายคดีจะต้องแจง้การควบคุมตวัดงักล่าวให้อยัการแห่ง
สาธารณรัฐทราบทนัทีท่ีเร่ิมการควบคุม  
 บุคคลผูถู้กควบคุมตวัไม่อาจถูกควบคุมตวัไวเ้กินกวา่ยี่สิบส่ีชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม ระยะ
เวลาควบคุมตวัอาจขยายออกไปได้อีกยี่สิบส่ีชั่วโมง เม่ือได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
อยัการแห่งสาธารณรัฐ อยัการแห่งสาธารณรัฐอาจมีค าสั่งอนุญาตดงักล่าวต่อเม่ือมีการน าตวับุคคลผู ้
ถูกควบคุมตวัมาปรากฏตวัต่อหนา้ก่อน 
 ภายใต้ค  าสั่งของอยัการแห่งสาธารณรัฐ บุคคลซ่ึงจากพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได ้
จะตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารพิจารณาฟ้องคดีต่อไปนั้น อาจไดรั้บการปล่อยชัว่คราว หรือถูกส่งตวัมาท่ี
อยัการแห่งสาธารณรัฐ ภายหลงัระยะเวลาการควบคุมตวัส้ินสุดลง 
 เพื่อการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัมาตราน้ี ให้ถือวา่เขตอ านาจของศาลชั้นตน้แห่งปารีส นอง
แตรร์, โบบินญ่ี และเครเตย อยูใ่นเขตอ านาจของศาลเดียวกนั” อธิบายไดด้งัน้ี 
 1)  ผูมี้อ านาจควบคุมตวั 

                                                 

 3  Article 63 (Modifie´ par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002-art. 2 JORF 5 mars 2002) 
         L’ officier de police judiciaire peut, pour les nécessitiés de I’ enquête, placer en garde à vue toute 
personne à I’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu’elle a commis ou 
tenté de commettre une infraction. Il en informe dés le début de la garde à vue le procureur de la République. 
         La personner gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue 
peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur 
de la République. Ce magistrate peut subordonner cette autorisation à la presentation préalable de la personne 
gardée à vue. 
        Sur instructions du procureur de la République, les personnes à I’encontre desquelles les elements 
recueillis sont de nature à motive I’exercice de poursuites sont, à I’issue de la garde à vue, soit remises en 
liberté, soit déférées devant ce magistrate. 
        Pour I’application du present article, les resorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil constituent un seul et meme resort. 
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  ตามบทบญัญติัของมาตรา 63 เฉพาะแต่เจา้พนกังานต ารวจฝ่ายคดีของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติหรือกองก าลงัทหารท่ีท าหนา้ท่ีต ารวจ la gendarmerie ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยอธิบดี
อยัการศาลอุทธรณ์ (le procureur général auprès de la Cour d’appel) และการกระท าความผิดอยูใ่น
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบเท่านั้นท่ีจะมีอ านาจควบคุมตวับุคคล ซ่ึงมีเหตุผลประการหน่ึงหรือหลาย
ประการอนัสมควรสงสัยวา่การกระท าความผดิหรือพยายามกระท าความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุก 
  เจา้พนกังานต ารวจฝ่ายคดีจะตอ้งแจง้การควบคุมตวัให้อยัการแห่งสาธารณรัฐ (le 
procereur de la République) ทราบทนัทีท่ีมีการควบคุมตวั ไม่วา่จะโดยทางโทรศพัทห์รือโทรสาร
การแจ้งล่าช้าโดยปราศจากสาเหตุท่ีไม่อาจก้าวล่วงได้นั้ นมีค าพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็น
กระบวนการท่ีไม่ชอบ 
  อยัการแห่งสาธารณรัฐหรือผูแ้ทน (อยัการผูช่้วย) ไม่อาจใชม้าตรการควบคุมตวัได ้
แต่อยู่ในฐานะของตุลาการซ่ึงเป็นหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐาน และโดยอาศยัหลกัการด าเนินคดี
ตามดุลพินิจพิจารณาวา่จะใหใ้ชม้าตรการดงักล่าวซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของอยัการแห่งสาธารณรัฐ
หรือไม่4 
  2)  ประเภทของบุคคลผูถู้กควบคุมตวั 
       (1)  ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ คือ บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้อาจถูกควบคุมตวัไดทุ้กคน 
ถา้ปรากฏว่ามีเหตุผลประการหน่ึงหรือหลายประการอนัสมควรสงสัยวา่บุคคลนั้นไดก้ระท าหรือ
พยายามกระท าความผดิอุกฤษฏโ์ทษ และมชัฌิมโทษซ่ึงมีระวางโทษจ าคุก 
              แต่ส าหรับพยานนั้นคือบุคคลท่ีไม่มีหลักฐานท่ีสันนิษฐานได้ว่าเขาได้
กระท าหรือพยายามกระท าความผดิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 62 
ดงันั้น พยานจะถูกเหน่ียวร้ังตวัไวไ้ดเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นในการสอบปากค า โดยปราศจากการควบคุมตวั 
              นอกจากน้ี การควบคุมตัวไม่อาจกระท าได้ส าหรับผู ้แทนทางการทูต 
เอกอคัรราชทูต กงสุล รวมทั้งครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี แมว้า่จะไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั
ก็ตาม สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมทั้ง 
สมาชิกรัฐสภาดว้ย เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นความผดิซ่ึงหนา้ หรือถา้รัฐสภาลงมติใหย้กความคุม้กนั 
       (2)  ส าหรับผูเ้ยาว ์หลกัเกณฑ์ของการใชม้าตรการควบคุมตวัข้ึนอยู่กบัอายุของ
ผูเ้ยาว ์
            มาตรา 4 ของรัฐกฤษฎีกา ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1945 ว่าด้วยผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นเด็ก แกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐบญัญติัแปร์เบง ฉบบัท่ี 1 และ 2 (la loi Perben I et II) ได้

                                                 

 4  รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส  (น. 107).  เล่มเดิม. 
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บญัญติัถึงก าหนดระยะเวลาและวิธีการควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กไวต้ามอายุของเด็ก
ผูก้ระท าความผดิดงัน้ี 
            เด็กอายไุม่ถึง 10 ปี ไม่สามารถใชม้าตรการควบคุมตวัหรือการกกัตวัใดๆ ได ้ 
             เด็กอายุ 10-13 ปี ไม่สามารถใช้การควบคุมตวัผูเ้ยาวไ์ด้ แต่อาจกกัตวัไวใ้น
สถานีต ารวจไดเ้พื่อความจ าเป็นในการสอบถาม โดยจะตอ้งไดรั้บอนุญาตและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของตุลาการ ในกรณีท่ีเป็นความผดิอุกฤษฏโ์ทษหรือมชัฌิมโทษซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งต ่าหา้ปี 
            ส่วนระยะเวลาควบคุมตัวจะต้องไม่ เกิน 12 ชั่วโมง แต่อาจต่อระยะ
เวลาควบคุมไดอี้กหน่ึงคร้ัง (บนัทึก ก่อนหน้ารัฐบญัญติัแปร์เบง ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน ค.ศ. 
2002 ระยะเวลาการกกัตวัสูงสุดตอ้งไม่เกินสิบชัว่โมง ต่อไดอี้กหน่ึงคร้ัง ในกรณีท่ีเป็นความผิด
อุกฤษฏโ์ทษหรือมชัฌิมโทษซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งต ่าเจ็ดปี) 
            มาตรการกกัตวัจะกระท าได้เฉพาะกรณีท่ีมีหลกัฐานชัดเจนหรือเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัจนสันนิษฐานไดว้า่ผูเ้ยาวไ์ดก้ระท าหรือพยายามกระท าความผดิอุกฤษฏ์โทษหรือมชัฌิม
โทษและภายหลงัท่ีเสนอหลกัฐานเช่นวา่ต่อตุลาการเพื่อขออนุญาตต่อระยะเวลาการควบคุมตวั เวน้
แต่ในกรณีท่ีตกอยูภ่ายใตพ้ฤติการณ์ท่ีไม่อาจกา้วล่วงได ้
            เด็กอายุ 13-16 ปี สามารถใช้การควบคุมตวัได ้ส าหรับระยะเวลา 24 ชัว่โมง 
และอาจร้องขอต่อไดอี้ก 24 ชัว่โมง ถา้ความผิดนั้นมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไป แต่จะตอ้งน า
ตวัผูเ้ยาวน์ั้นมาปรากฏตวัต่อหนา้พนกังานอยัการหรือผูพ้ิพากษาท่ีท าหนา้ท่ีไต่สวน 
            เด็กอาย ุ16-18 ปี ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูบ้รรลุนิติภาวะ 
  3)  ระยะเวลาควบคุมตวั5 
       โดยหลกัการ ระยะเวลาควบคุมตวัซ่ึงอยู่ในอ านาจของนายต ารวจฝ่ายคดีนั้นจะ
ควบคุมไดสู้งสุด 24 ชัว่โมง และอาจต่อไดอี้ก 24 ชัว่โมง รวมระยะเวลาการควบคุมตวัสูงสุดไดไ้ม่
เกิน 48 ชัว่โมง 
   ส าหรับการขอต่อระยะเวลาการควบคุมตวัน้ีจะตอ้งแสดงเหตุผลความจ าเป็นใน
การสอบถาม และจะต้องน าผูถู้กควบคุมตวัมาปรากฏตัวต่อหน้าอยัการแห่งสาธารณรัฐหรือผู ้
พิพากษาไต่สวนแล้วแต่กรณี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉัยเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแสดงเหตุผล
แห่งค าวนิิจฉยัโดยไม่ตอ้งน าตวับุคคลดงักล่าวมา 
   ท่ีกล่าวมาเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไปในเร่ืองก าหนดระยะเวลาควบคุมตวับุคคล แต่มี
กรณีขอ้ยกเวน้ของหลกัเกณฑ์ทัว่ไปอยู่หลายประการอนัเน่ืองมาจากความร้ายแรงของความผิด 
ตั้งแต่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยรัฐบญัญติัแปร์บง ฉบบัท่ี 2 
                                                 

 5  แหล่งเดิม.   
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ลงวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2004 ระยะเวลาการควบคุมตวัอาจขยายไปถึง 96 ชัว่โมง ส าหรับความผิด
อาญาบางประเภทท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 706-73 
ดงัต่อไปน้ี6  
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษฐานฆ่าผูอ่ื้นซ่ึงกระท าโดยองค์กรอาชญากรรม ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221-4 อนุ 8° 
  ความผดิอุกฤษฏโ์ทษฐานทรมานและการกระท าท่ีป่าเถ่ือน ซ่ึงกระท าโดยองคก์ร
อาชญากรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222-4  
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษและมัชฌิมโทษฐานค้ายาเสพติด ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222-34 ถึง 222-40 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษและมชัฌิมโทษฐานลกัพาตวัและฐานกกัขงั ซ่ึงกระท าโดย
องคก์รอาชญากรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224-5-2 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษและมชัฌิมโทษฐานคา้มนุษย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 225-4-2 ถึง 225-4-7 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษและมชัฌิมโทษฐานแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี
ของผูอ่ื้น ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225-7 ถึง 225-12 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษฐานลักทรัพย์ซ่ึงกระท าโดยองค์กรอาชญากรรม ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 311-9 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษฐานกรรโชกทรัพย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 312-6 และ 312-7 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษฐานท าลาย ท าให้เส่ือมค่า และท าให้เสียหายซ่ึงทรัพยสิ์น 
ซ่ึงกระท าโดยองคก์รอาชญากรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 322-8 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษฐานปลอมเงินตรา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 442-1 และ 442-2 
  ความผิดอุกฤษฏ์โทษและมชัฌิมโทษฐานกระท าการก่อการร้าย ตามท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 421-1 ถึง 421-6 
  ความผิดมัชฌิมโทษเก่ียวกับอาวุธและวัตถุระเบิด ซ่ึงกระท าโดยองค์กร
อาชญากรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายป้องกนัประเทศ มาตรา L.2339-2, L.2339-8, 
L.2339-10, L.2341-4, L.2353-4 และ 2353-5 
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  ความผิดมชัฌิมโทษฐานช่วยเหลือคนต่างดา้วให้เขา้เมือง เคล่ือนยา้ย และพ านกั
อาศยัอยูโ่ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงกระท าโดยองคก์รอาชญากรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐกฤษฎีกา 
ฉบบัท่ี 45-2658 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1945 มาตรา 21 วรรคส่ีของ I วา่ดว้ยขอ้ก าหนดการเขา้
เมืองและการพ านกัอาศยัของคนต่างดา้วในประเทศฝร่ังเศส 
  ความผิดมชัฌิมโทษฐานฟอกเงิน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 324-1 และ 324-2 หรือรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321-1 และ 321-2 
ผลิตภณัฑห์รือส่ิงของท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิตามท่ีระบุไวใ้นอนุ 1° ถึง 13°  
  ความผิดมชัฌิมโทษฐานซ่องโจร ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 450-1 เม่ือบุคคลเหล่าน้ีมีเจตนาตระเตรียมการกระท าความผดิฐานใดฐานหน่ึงดงัท่ีบญัญติัไว้
ในอนุ 1° ถึง 14° 
  ความผิดมชัฌิมโทษฐานมีพฤติกรรมร ่ ารวยผิดปกติ ไม่สามารถให้เหตุผลท่ีมา
ของรายไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัวิถีการด าเนินชีวิต ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
321-6-1 เม่ือปรากฏวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัความผดิฐานหน่ึงฐานใดตามท่ีระบุไวใ้นอนุ 1° ถึง 15° 
  ขอ้ยกเวน้ :  การควบคุมตวัอาจไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปถึง 6 วนั ถา้เป็น
กรณีเพื่อความจ าเป็นในการสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย เม่ือปรากฏวา่มีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดการก่อการร้าย 
  โดยทัว่ไป การควบคุมตวัจะเร่ิมตน้ในขณะท่ีมีการสอบปากค าบุคคลโดยต ารวจ
หรือเม่ือบุคคลนั้นมาปรากฏตวัท่ีสถานีต ารวจ การควบคุมตวัจะตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารบนัทึกการแจง้
การเร่ิมการควบคุมตวัและการแจง้สิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นความผิดซ่ึงหน้าซ่ึงมีโทษจ าคุก
บุคคลทุกคนมีอ านาจท่ีจะจบักุมผูก้ระท าความผดิและน าตวัส่งเจา้พนกังานต ารวจฝ่ายคดีท่ีใกลท่ี้สุด 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 73) ในกรณีเช่นวา่ การควบคุมตวัจะเร่ิม
ในทนัทีท่ีเจา้พนกังานต ารวจฝ่ายคดีไดรั้บตวับุคคลดงักล่าวไว ้
 4)  การพน้จากการควบคุมตวั (Sortie de garde à vue) 
      บุคคลจะพน้จากการควบคุมตวัเม่ือครบก าหนดระยะเวลาของการควบคุมตวั 
หรือเม่ือการควบคุมตวัส้ินสุดลงก่อนครบก าหนด โดยอาจจะมีการด าเนินการและใช้มาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 
    การพน้จากการควบคุมตวัโดยปราศจากการฟ้อง (Sortie sans poursuite) บุคคล   
ผูถู้กควบคุมตวัอาจไดรั้บการปล่อยตวัโดยปราศจากการด าเนินคดีหลงัจากนั้นค าสั่งดงักล่าวกระท า
โดยอยัการแห่งสาธารณรัฐซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุท่ีจะตอ้งด าเนินการฟ้องคดี แต่บุคคลผูถู้ก
ควบคุมตวัอาจไดรั้บการปล่อยตวั โดยการสอบสวนยงัด าเนินต่อไปก็ได ้ในกรณีน้ีบุคคลนั้นอาจถูก

DPU



72 
 

น าตวัมาควบคุมต่ออีกไดภ้ายในระยะเวลาสูงสุดของการควบคุมตวัไดต้ามกฎหมาย ดงันั้น บุคคล
ซ่ึงถูกควบคุมตวัมาแลว้ 38 ชัว่โมงแลว้ไดรั้บการปล่อยตวัในขณะท่ีการสอบสวนยงัด าเนินต่อไป 
บุคคลนั้นจึงอาจถูกน าตวัมาควบคุมในภายหลังต่อไปได้อีกแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง รวมเป็น 48 
ชัว่โมง 
    การฟ้องคดี7 (Engagement des poursuites) เม่ืออยัการแห่งสาธารณรัฐตอ้งใช้
ดุลพินิจในการสั่งคดีแลว้ สามารถใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงดงัน้ี 
    (1)  สั่งยติุคดีภายใตเ้ง่ือนไข 
      (2)  ปล่อยตวับุคคลผูถู้กควบคุมตวั และส่งเร่ืองเขา้สู่การใชม้าตรการความตกลง
ทางอาญา (la composition pénale) 
      (3)  ปล่อยตวับุคคลผูถู้กควบคุมตวั โดยไม่มีการเรียกให้ไปปรากฏตวัต่อหนา้ศาล 
แต่จะเรียกตวับุคคลดงักล่าวในภายหลงั 
      (4)  ปล่อยตวับุคคลผูถู้กควบคุมตวั และออกค าสั่งเรียกใหม้าปรากฏตวั  
      (5)  น าตวับุคคลผูถู้กควบคุมตวัไปพบผูพ้ิพากษาไต่สวน ตอ้งกระท าโดยอตัโนมติั 
ในกรณีท่ีเป็นความผิดอุกฤษฏ์โทษ ส่วนในกรณีท่ีเป็นความผิดมชัฌิมโทษ พนกังานอยัการจะส่ง
เร่ืองไปให้ผูพ้ิพากษาไต่สวนต่อเม่ือลกัษณะของความผิดนั้นมีความซบัซ้อน หรือมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การกระท าความผิดหลายคน ผูพ้ิพากษาจะวินิจฉยัวา่มีเหตุในการท่ีจะสั่งขงัชัว่คราว (La detention 
provisoire) หรือไม่ 
      (6)  ส่งตวับุคคลผูถู้กควบคุมตวัให้พนกังานอยัการ ในกรณีดงักล่าวบุคคลนั้นจะ
ถูกน าตวัมาเสนอต่ออยัการแห่งสาธารณรัฐ ซ่ึงจะเป็นผูแ้จง้ให้ทราบถึงการกระท าท่ีผูถู้กควบคุมตวั
ถูกกล่าวหา และท าการรวบรวมค าใหก้ารของเขาไว ้
      3.1.2  การก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
                แนวคิดปัจจุบนัเร่ืองประกนัตวัถูกน าเสนอเป็นคร้ังแรกต่อระบบฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1970 
เพื่อสนับสนุนสมมติฐานเร่ืองความบริสุทธ์ิ กล่าวคือ ตราบใดท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาให้ถึงท่ีสุด 
จะตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ตามมาตรา 138 การประกนัอาจก าหนดให้แก่ผูท่ี้ถูก
จ าคุก โดยก าหนดเง่ือนไขไวใ้นมาตรา 138 มีอยู ่17 ประเภท รวมถึงขอ้ก าหนดการเคล่ือนไหวเกิน
ขอบเขตท่ีก าหนด การเพิกถอนหนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี รายงานตวัต่อเจา้พนกังานต ารวจ 
จ่ายค่าปรับ นอกจากน้ี จ  าเลยอาจถูกห้ามเข้าไปเก่ียวข้องพวัพนักับอาชีพหรือกิจกรรมสังคม
บางอยา่ง หรือเขา้รับการบ าบดั เป็นตน้ ค าสั่งก าหนดเง่ือนไขบงัคบัดงักล่าวซ่ึงออกโดยผูพ้ิพากษา
ไต่สวนสามารถอุทธรณ์ได ้
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 ค าสั่งให้ประกนัตวัโดยปกติจะคงมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง หรือ
ในบางคร้ังมีค าสั่งใหม่จากการตรวจสอบของผูพ้ิพากษา รวมทั้งการอุทธรณ์ พนกังานอยัการและ
จ าเลยต่างก็มีสิทธิขอใหย้กเลิกเง่ือนไขการประกนัและร้องขอให้ผูพ้ิพากษาพิจารณาอีกคร้ังดว้ยการ
อุทธรณ์ค าสั่ง หากมีการผดิเง่ือนไขประกนัอาจถูกลงโทษโดยการควบคุมตวั8 
 รัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 ปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑ์การขงัชัว่คราว
โดยก าหนดใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเคร่งครัด คือ ในค าสั่งให้ขงัชัว่คราว ผูพ้ิพากษาไต่สวนจะตอ้งให้
เหตุผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายบญัญติัไวร้วมทั้งขอ้เท็จจริงด้วย และกฎหมายยงัก าหนดให้มี
มาตรการแทนท่ีการใชก้ารขงัชัว่คราว คือ มาตรการควบคุมทางตุลาการ (Le contrôle judiciaire) ซ่ึง
เป็นมาตรการซ่ึงอยูก่ึ่งกลางระหวา่งเสรีภาพและการกกัขงัผูถู้กไต่สวนไวใ้นระหวา่งการไต่สวนคดี9 
 มาตรการควบคุมทางตุลาการ (Le contrôle judiciaire) ก่อตั้งข้ึนโดยรัฐบญัญติัฉบบัลง
วนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ.1970 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มี
วตัถุประสงค์เพื่อหามาตรการท่ีจะไม่ให้ผูถู้กไต่สวนตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารกกัขงัในระหวา่งการไต่
สวน มาตรการดงักล่าวน้ีจะถูกก าหนดโดยผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาแห่งเสรีภาพและการ
กักขังเพื่อท่ีจะเป็นหลักประกันว่าจะได้ตัวผูถู้กไต่สวนหรือผูต้้องหามาเพื่อการไต่สวนตามท่ี
ตอ้งการ มาตรการควบคุมทางตุลาการน้ีมีอยูห่ลายประเภทตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 138 เช่น การหาหลกัประกนัมาวางศาล การห้ามออกนอกเขต
ก าหนด การหา้มออกไปจากภูมิล าเนาของผูถู้กไต่สวนหรือท่ีพกัอาศยัท่ีศาลเป็นผูก้  าหนด เป็นตน้10 
 หลกัการทัว่ไปในการปล่อยชั่วคราวของประเทศฝร่ังเศสนั้น ได้มีการก าหนดไวใ้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code de Procedure Penale หรือ C.P.P) มาตรา 137 ซ่ึง
ก าหนดไวเ้ป็นหลกัว่า “บุคคลใดซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาคดีของศาล จะตอ้งไดรั้บการสันนิษฐาน
ไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และยงัคงได้รับอิสรภาพ อย่างไรก็ดี หากระบบการสอบสวนนั้นมีความ
จ าเป็น หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภยั บุคคลผูน้ั้นอาจถูกบงัคบัโดยการวินิจฉยั

                                                 

 8  From Criminal Procedure in France : Criminal Procedure in Europe  (p. 208),  by Richard Vogler 
and Barbara Huber,  2008. 
 9  อุทยั อาทิเวช.  (2557).   การคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคในการต่อสู้คดีตามแนวค าวินิจฉัยของ  
ศาลฎีกาฝร่ังเศส.  สืบคน้ 9 สิงหาคม 2557,  จาก www.humanrights.ago.go.th. 
 10  อุทยั อาทิเวช.  (2552).  การถ่วงดุลการใช้อ านาจขังช่ัวคราวของผู้ พิพากษาไต่สวนฝร่ังเศส : ท่ีมาของ   
ผู้พิพากษาแห่งเสรีภาพและการกักขัง.  สืบคน้ 9 สิงหาคม 2557,  จาก www.humanrights. ago.go.th. 
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ของศาล ถา้หากบุคคลนั้นไม่สามารถแสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาลได ้ในกรณีท่ีมีความพิเศษอยา่งยิ่ง 
บุคคลนั้นอาจจะถูกคุมขงัไวใ้นอ านาจได้11 
 ผูพ้ิพากษาผูดู้แลเร่ืองเสรีภาพและการคุมขงัอาจด าเนินกระบวนพิจารณาโดยการวินิจฉยั
ท่ีสมเหตุสมผล ในกรณีท่ีค าสั่งควบคุมหรือขยายเวลาการคุมขงัออกไปหรือยกค าร้องขอปล่อย
ชัว่คราว กระบวนพิจารณานั้นจะตอ้งระบุให้ชดัเจนทั้งขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง ซ่ึงผูพ้ิพากษาได้
ใชป้ระกอบการวนิิจฉยัในการสั่งคุมขงั12 
 ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัอาจมี
ค าสั่งในค าร้องขอปล่อยชั่วคราว หากบุคคลผูอ้ยู่ในอ านาจศาลนั้นอาจตอ้งรับผิดจากการกระท า
ระดบัไม่ร้ายแรง (Misdemeanors) ซ่ึงมีโทษจ าคุก หรือขอ้หาท่ีมีกรรมหนกักว่านั้น ค าสั่งดงักล่าว
อาจบงัคบัให้บุคคลตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ โดยข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
ศาลดงัต่อไปน้ี13 
 (1)  ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ผูพ้ิพากษาไต่สวน หรือผูพ้ิพากษาผูม้ีอ  านาจเก่ียวกบั
เสรีภาพและควบคุมตวัไดก้  าหนดไว ้และหา้มเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่
 (2)  หา้มออกไปจากภูมิล าเนาหรือทอ้งท่ีท่ีอยูอ่าศยัท่ีก าหนดโดยผูพ้ิพากษา ไต่สวนหรือ
ผูพ้ิพากษาผูมี้อ านาจเก่ียวกับเสรีภาพและการควบคุมตวั เวน้แต่ภายใต้เง่ือนไขท่ีศาลก าหนด
พิจารณาแลว้ 
 (3)  หา้มไปยงัสถานท่ีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและ
การควบคุมตวัไดก้  าหนดไว ้
 (4)  ให้รายงานต่อผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการ
ควบคุมตวั กรณีเดินทางออกนอกเขตพื้นท่ีท่ีศาลไดก้ าหนดไว ้
 (5)  ใหม้าศาลตามก าหนดนดัเป็นระยะๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีหรือองคก์รใดๆ ท่ี
ก าหนดข้ึนโดยผูพ้ิพากษาไต่สวน หรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั ผูซ่ึ้ง
มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบดูแลอยา่งเคร่งครัดต่อการกระท าทุกอยา่งของบุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาและ
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 (6)  ใหต้อบค าถามเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ องคก์รหรือบุคคลใดผูไ้ดรั้บแต่งตั้งโดยผูพ้ิพากษา
ไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั และตอ้งยอมตนปฏิบติัตาม
สภาพแห่งคดี ตามมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการงานหรือธุรกิจของเขา หรือตอ้งเขา้ร่วมศึกษาเรียนรู้

                                                 

 11  Code de Procedure Penale, Article 137. 
 12  Code de Procedure Penale, Article 137-3. 
 13  Code de Procedure Penale, Article 138. 
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เร่ืองราวใดๆ รวมทั้งมาตรการศึกษาทางสังคม ซ่ึงก าหนดข้ึนเพื่อให้บุคคลผูน้ั้นมีโอกาสไดก้ลบัสู่
สังคมได ้และขณะเดียวกนัเป็นการป้องกนัมิใหท้  าความผดิซ ้ า 
 (7)  ใหส่้งมอบเอกสารส่วนตวัทุกอยา่ง เช่น หนงัสือเดินทาง (passport) หรือใบขบัข่ีแก่
เจา้หนา้ท่ีของศาลหรือสถานีต ารวจโดยใหไ้ดรั้บในส่วนซ่ึงจะใชง้านไดแ้ทนเอกสารเหล่านั้น 
 (8)  ตอ้งเวน้การขบัยานพาหนะบางชนิด ถา้จ าเป็นตอ้งส่งมอบใบอนุญาตขบัข่ีให้แก่ศาล
แทน อยา่งไรก็ดี ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัอาจ
มีดุลพินิจวา่ บุคคลผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจการพิจารณาคดีนั้นอาจขบัรถไปท างานได ้
 (9)  ห้ามพบปะหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจ
เก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัไดก้  าหนดไว ้
 (10)  ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา หรือแมแ้ต่การไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เพื่อเป็นการมีวตัถุประสงคเ์พื่อลา้งพิษหรือบ าบดัยาเสพติด 
 (11)  ตอ้งจดัหาหลกัประกนัซ่ึงผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพ
และการควบคุมตวัได้ก าหนดจ านวนและเงินท่ีจะต้องวางศาล การตรวจสอบบญัชีรายได้หรือ
รายจ่ายของบุคคล 
 (12)  หา้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งพวัพนักบัอาชีพหรือกิจกรรมสังคมบางอยา่ง 
 (13)  หา้มไม่ใหเ้บิกเงินตามเช็ค นอกเหนือไปจากเช็คท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตาม
จ านวนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ถอนไดจ้ากผูถู้กถอนโดยตรง หรือเช็คซ่ึงรับรองและในกรณีจ าเป็นตอ้ง
ส่งมอบเช็คใดซ่ึงถูกหา้มใชต่้อเจา้หนา้ท่ีศาล 
 (14)  หา้มครอบครองหรือพาอาวธุ และถา้จ าเป็นตอ้งส่งมอบอาวธุใดๆ ท่ีครอบครองต่อ
ศาลโดยศาลออกใบรับรองไวใ้ห้ 
 (15)  ตอ้งจดัหาหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนดโดย
ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั 
 (16)  ตอ้งพิสูจน์วา่ผูน้ั้นตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว หรือตอ้งจ่ายค่าบ ารุงรักษา
เป็นการประจ าตามท่ีเขาถูกเรียกร้องใหจ่้าย 
 เง่ือนไขต่างๆ เหล่าน้ีผูพ้ิพากษาไต่สวนอาจสั่งให้ผูต้อ้งหาตอ้งท าทั้งหมด หรือสั่งเพียง
บางส่วนก็ได้ ผูพ้ิพากษาอาจเพิ่มหรือลดเง่ือนไขได้ตลอดเวลา ถ้าหากผูต้้องหาท าผิดเง่ือนไข           
ผูพ้ิพากษาก็อาจออกหมายจบัได ้
       3.1.3  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการใชอ้ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 หลกัเกณฑใ์นการปล่อยชัว่คราวนั้น ไดมี้การก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยไดมี้การวางหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการปล่อยชัว่คราวไวด้งัน้ี 
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 1)  หลกัเกณฑก์ารยืน่ค  าร้องขอปล่อยชัว่คราว 
      ในคดีความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หากผูต้อ้งหานั้นเป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยูใ่น
ประเทศฝร่ังเศส และไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีความผิดอุกฉกรรจ์ หรือไม่เคยถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ าคุกเกินกวา่ 3 เดือน โดยไม่มีการรอการลงโทษไว ้เม่ือผูต้อ้งหามาพบผูพ้ิพากษา
แลว้ ผูต้อ้งหานั้นมีสิทธิท่ีจะร้องขอประกนัตวัได ้ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาร้องขอประกนัตวั ผูพ้ิพากษา
จะตอ้งพิจารณาสั่งค  าร้องขอประกนัตวัของผูต้อ้งหาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนั นบัแต่เวลาท่ีผูต้อ้งหา
ไดม้าปรากฏตวัต่อผูพ้ิพากษาคร้ังแรก มิฉะนั้นจะถือวา่ผูต้อ้งหานั้นถูกปล่อยชัว่คราวโดยอตัโนมติั14 
และไม่วา่ผูพ้ิพากษาไต่สวนจะตดัสินใจอนุญาตหรือไม่จะตอ้งแสดงเหตุผลประกอบดว้ยในการสั่ง
ค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวของผูพ้ิพากษาไต่สวนนั้น ผูพ้ิพากษาไต่สวนมีอ านาจสั่งได ้ดงัน้ี 
      (1)  สั่งไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผูต้อ้งหาและสั่งใหค้วบคุมตวัผูต้อ้งหาไวต้่อไป 
      (2)  สั่งอนุญาตตามค าร้องขอของผูต้อ้งหาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
      (3)  สั่งอนุญาตตามค าร้องขอของผูต้อ้งหาโดยมีเง่ือนไข 
      กรณีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวน มีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผูต้้องหาและสั่ง
ควบคุมตวัผูต้ ้องหาไว ้ในกรณีน้ีผูต้ ้องหาสามารถอุทธรณ์ค าสั่งของผูพ้ิพากษาไต่สวนไปยงัผู ้
พิพากษาไต่สวนชั้นอุทธรณ์ได ้ (Chambre d’accusation) ได ้และผูพ้ิพากษาไต่สวนชั้นอุทธรณ์
จะตอ้งพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของผูต้อ้งหาให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั ถา้พน้ก าหนด 15 วนัแลว้ ยงั
ไม่แลว้เสร็จ จะถือวา่ผูต้อ้งหาถูกปล่อยตวัชัว่คราวไปโดยอตัโนมติั 
      กรณีผูพ้ิพากษาไต่สวนมีค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา ในกรณีน้ีพนกังาน
อยัการสามารถอุทธรณ์ค าสั่งอนุญาตของผูพ้ิพากษาไต่สวนไปยงัผูพ้ิพากษาไต่สวนชั้นอุทธรณ์ได้
เช่นกนั 
      กรณีผูพ้ิพากษาไต่สวนมีค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาได ้แต่ไดมี้เง่ือนไข
ต่างๆ ใหผู้ต้อ้งหาปฏิบติัดว้ย 
 2)  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราว 
      การปล่อยชัว่คราวของประเทศฝร่ังเศสนั้นมีหลกัเกณฑ์ท่ีผูพ้ิพากษาใช้พิจารณาใน
การสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวดงัน้ี 
      (1)  ผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะข่มขู่พยานหรือไม่ 
      (2)  มีเหตุจ าเป็นตอ้งควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวเ้พื่อประโยชน์ของผูต้อ้งหาเองหรือไม่ 
      (3)  ผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะไปกระท าความผดิอีกหรือไม่ 
                                                 

 14  From Criminal procedure in Scotland and France : A Comparative Study, with Particular 
Emphasis on the Role of the Public Prosecutor  (p.37),  by A.V. Sheehan,  1975.  
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      (4)  ผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะท าลายพยานหลกัฐานหรือไม่ 
 ถา้ในกรณีเป็นการกระท าความผิดอาญาประเภทอุกฤษฏ์โทษ หรือความผิดอุกฉกรรจ ์
ซ่ึงหมายถึง ความผดิท่ีมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ส่วนมากผูพ้ิพากษาจะมีค าสั่งควบคุมตวั 
 ในการสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวของผูพ้ิพากษานั้น ผูพ้ิพากษาไต่สวนมีอ านาจท่ีจะ
พิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยจะตอ้งแสดงเหตุผลประกอบดว้ยในการสั่งค  าร้องขอปล่อย
ชัว่คราว โดยการสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวดงักล่าว ผูพ้ิพากษาไต่สวนมีอ านาจสั่งไม่อนุญาตตาม
ค าร้องของผูต้้องหา และสั่งให้ควบคุมตวัผูต้ ้องหาไวต่้อไป หรือสั่งอนุญาตตามค าร้องขอของ
ผูต้อ้งหาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ หรือสั่งอนุญาตตามค าร้องขอของผูต้อ้งหาโดยมีเง่ือนไข 
 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผูต้ ้องหาแสดงได้ว่าการท่ีเขาถูกควบคุมตัวในระหว่างรอการ
พิจารณาคดี และในภายหลงัคดีของเขาถูกยกฟ้องนั้น เขาไดรั้บความทุกขท์รมาน หรือไดรั้บความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ หรือจากการถูกควบคุมตวัดงักล่าว เช่น กลายเป็นคนสติไม่สมประกอบหรือ
ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือจากการถูกควบคุมตวัท าให้บุคคลท่ีสามตอ้งได้รับความ
เสียหายแลว้ผูต้อ้งหาก็สามารถเรียกค่าเสียหายเหล่าน้ีจากรัฐได ้
 อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวในระบบกฎหมายฝร่ังเศสไม่มี
ก าหนดระยะเวลาและไม่ก าหนดจ านวนคร้ังท่ีขอ กล่าวคือ ผูต้อ้งหาจะร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวเม่ือไร
ก็ไดห้รือในเวลาใดในระหวา่งคดีอยูใ่นศาลก็ได ้ถา้หากผูต้อ้งหามีเหตุใหม่ท่ีจะยกข้ึนมากล่าวอา้ง 
 ตวัอยา่งค าพิพากษา 
 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ฉบบัลงวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ.199515 
 Romero ไดอ้ธิบายความหมายของบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝร่ังเศส มาตรา 137 ไวว้า่ศาลอาจน ามาตรการควบคุมทางตุลาการมาใชก้บับุคคลผูถู้ก ไต่สวน
ไดด้ว้ยเหตุผลความจ าเป็นของการไต่สวนหรือในฐานะมาตรการเพื่อความปลอดภยัเท่านั้น 
 ขอ้เท็จจริงในคดีน้ีได้ความว่า นาย Gérald Romero ประธานบริษทั Sicopar ตกอยู่
ภายใตก้ารไต่สวนขอ้เทจ็จริงในคดีท่ีเขาถูกกล่าวหาวา่ทุจริตประพฤติมิชอบและอยูภ่ายใตม้าตรการ
ควบคุมทางตุลาการ โดยมีหน้าท่ีตอ้งโอนเงินจ านวน 5 คร้ัง เป็นเงิน 500,000 ฟรังก์ตั้งแต่วนัท่ี 30 
ตุลาคม ค.ศ.1994 จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1995 โดยเงินส่วนหน่ึงจ านวน 50,000 ฟรังก์ เพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัประกนัการมาปรากฏตวัทุกคร้ังของผูถู้กไต่สวนในการพิจารณาคดีและการบงัคบัตาม
ค าพิพากษา และเงินอีกส่วนหน่ึง จ านวน 450,000 ฟรังก์ เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระค่าสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดจากการกระท าความผดิ 
                                                 

 15  การคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคในการต่อสู้คดีตามแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกาฝร่ังเศส  (น.  25-
26).  เล่มเดิม. 
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 เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีมีการอุทธรณ์แล้ว ศาลไต่สวนเห็นว่าจ านวนเงินประกันท่ี
ก าหนดไวใ้นคดีน้ีไม่สูงเกินไป โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากรายไดข้องผูถู้กไต่สวน นาย Romero ซ่ึง
มีเงินเดือนๆ ละ 29,000 ฟรังกแ์ลว้ (ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ศาลเช่ือวา่นาย Romero มีรายไดสู้งกวา่
นั้นมาก) รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีคู่ความแต่ละฝ่ายไดรั้บผลกระทบแลว้ เห็นวา่ผูพ้ิพากษาไต่สวนไดใ้ช้
ดุลพินิจสอดคล้องกบับทบญัญติัของมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝร่ังเศสแลว้ 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีศาลไต่สวนมีค าสั่งให้ใช้มาตรการควบคุมทางตุลาการโดยไม่ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติการณ์ท่ีชอบดว้ยเหตุผลความจ าเป็นของการไต่สวนหรือในฐานะของมาตรการ
เพื่อความปลอดภยันั้น ท าให้ค  าสั่งของศาลไต่สวนขดักับบทบญัญติัและหลักการของกฎหมาย
ขา้งตน้ ดงันั้น ศาลฎีกาจึงพิพากษาใหย้กค าสั่งของศาลไต่สวน 
 ขอ้สังเกต 
 ค าสั่งของศาลไต่สวนให้ใชม้าตรการควบคุมทางตุลาการจะตอ้งแสดงเหตุผลแห่งค าสั่ง
เช่นเดียวกับการขงัชั่วคราว การแสดงเหตุผลของค าสั่งนั้นชอบด้วยเหตุผล เพราะประการแรก 
มาตรการควบคุมทางตุลาการเป็นมาตรการท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างอิสรภาพของผูถู้กไต่สวนใน
ระหว่างการไต่สวน โดยผูถู้กไต่สวนต้องยอมรับหน้าท่ีบางประการ ประการท่ีสอง ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 137 ก าหนดให้การใชม้าตรการควบคุมทางตุลาการ
ตอ้งแสดงเหตุผลเช่นเดียวกบัการขงัชัว่คราว ผูพ้ิพากษาซ่ึงตดัสินใจใชม้าตรการควบคุมทางตุลาการ
กับผูถู้กไต่สวนนั้นจะต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นรูปธรรมให้ปรากฏเพื่อสนับสนุนการสั่งใช้
มาตรการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นเหตุผลความจ าเป็นของการไต่สวน (Les nécessités de I’instruction) 
หรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภยั (Une mesure de süreté) 
 ตวัอย่างเช่น ในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ หากผูพ้ิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
หลีกเล่ียงการใช้การขงัชัว่คราวได ้ผูพ้ิพากษาจะสั่งห้ามผูถู้กไต่สวนไม่ให้พบปะกบัผูเ้สียหาย ซ่ึง
เป็นวิธีการ รูปแบบหน่ึงของมาตรการควบคุมทางตุลาการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝร่ังเศส มาตรา 138 วรรคสอง อนุวรรค 9° ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ า
ข้ึน มาตรการควบคุมทางตุลาการจึงเปรียบเสมือนมาตรการเพื่อความปลอดภยัหรือการป้องกนัการ
กระท าความผดิ 
 ในกรณีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวนประสงค์จะเปล่ียนแปลงการใช้มาตรการควบคุมทางตุลา
การโดยเพิ่มเติมหน้าท่ีตามมาตรการควบคุมทางตุลาการใหม่ให้ผูถู้กไต่สวนปฏิบติั ผูพ้ิพากษาไต่
สวนจะตอ้งแสดงเหตุผลแห่งการใชดุ้ลพินิจเช่นเดียวกนั และในกรณีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวนปฏิเสธค า
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ร้องของผูถู้กไต่สวนซ่ึงขอใหย้กเลิกมาตรการควบคุมทางตุลาการ ผูพ้ิพากษาไต่สวนก็จะตอ้งแสดง
เหตุผลเช่นเดียวกนั   
       3.1.4  ผลของการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 ถา้บุคคลผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจการพิจารณาของศาลไดฝ่้าฝืนเง่ือนไขค าสั่งของศาลแลว้ ศาล
ผูมี้อ  านาจไต่สวนอาจออกหมายจบัหรือหมายเรียกผูน้ั้น และศาลอาจส่งคดีไปยงัผูพ้ิพากษาผูมี้
หนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองเสรีภาพและการควบคุมตวัเพื่อให้ควบคุมตวับุคคลน้ีไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าคดีท่ีตอ้งหา
นั้นจะมีโทษจ าคุกเท่าใด ศาลผูมี้อ  านาจเก่ียวกับเสรีภาพและการควบคุมตวัอาจจะมีค าสั่งให้ขงั
บุคคลนั้นไวไ้ด ้
 หากบุคคลใดท าผิดเง่ือนไขในค าสั่งศาลเม่ือเขาถูกส่งตวัมาศาล อยัการในเขตพื้นท่ีอาจ
ส่งคดีไปยงัผูพ้ิพากษาผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัโดยศาลดงักล่าวมีอ านาจท่ีจะสั่งให้
ขงับุคคลนั้นไวไ้ด้16 
 โดยสรุป จากการศึกษาระบบการปล่อยชั่วคราวในระบบกฎหมายฝร่ังเศส จะพบว่า
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของระบบกฎหมายฝร่ังเศสไดมี้บทบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของผูต้อ้งหาในกรณีร้องขอปล่อยชัว่คราว โดยเน้นการพิจารณาคดีท่ีรวดเร็ว เพราะจะเห็นได้ว่า
กฎหมายก าหนดไวช้ัดเจนว่าผูพ้ิพากษาไต่สวนตอ้งพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาให้
แลว้เสร็จภายใน 5 วนั หรือถา้กรณีเป็นการอุทธรณ์ต่อผูพ้ิพากษาไต่สวนชั้นอุทธรณ์ ก็ตอ้งพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าผูต้อ้งหาถูกปล่อยชั่วคราวโดยอตัโนมติั และกรณีท่ี
น่าสนใจคือในกรณีท่ีศาลอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวไดน้ั้น ผูพ้ิพากษามกัจะใช้เง่ือนไขแทนระบบ
การใช้หลกัทรัพยห์รือเงินประกนั ซ่ึงจะเป็นผลดีมากส าหรับผูต้อ้งหาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 
และนอกจากน้ีแลว้ประเทศฝร่ังเศสเองยงัมีบทบญัญติัให้ผูต้อ้งหาสามารถเรียกค่าเสียหายได ้กรณีท่ี
เขาตอ้งเสียหายจากการท่ีผูพ้ิพากษาไม่อนุญาตให้ประกนัตวัและในภายหลงัคดีเขาถูกศาลพิพากษา
ยกฟ้อง ในกรณีน้ีถือวา่ เป็นความกา้วหนา้ในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาเป็นอยา่งยิ่ง  ท าให้การ
พิจารณาค าร้องขอประกนัตวัตอ้งพิจารณากนัอยา่งรัดกุมและมีเหตุผลตามกฎหมายมากข้ึน และยงั
ท าใหผู้พ้ิพากษาจ าตอ้งใชดุ้ลพินิจในการปล่อยชัว่คราวรอบคอบมากยิง่ข้ึนดว้ย 
 
 
 
 

                                                 

 16  Code de Procedure Penale, Article 141-2. 
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3.2  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
             หลกัการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั17 มีสองหลกัดว้ยกนั 
กล่าวคือ 
 1)  หลกัการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (das Legalitaetsprinzip) ตามหลกัดงักล่าว พนกังาน 
อยัการจะตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือว่าได้มีการกระท าความผิดอาญา
เกิดข้ึน และจะตอ้งด าเนินการฟ้องร้องเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ ถา้ไดค้วามจากการสืบสวน
สอบสวนวา่สามารถเอาผดิกบัผูก้ระท าความผดิได ้
 2)  หลกัการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (das Opportunitaetsprinzip) ไดใ้ห้อ านาจแก่พนกังาน
อยัการท่ีจะเลือกระหวา่งการยื่นค าฟ้อง (Anklageerhebung) หรือการยุติคดี (Verfahrenseinstellung)      
แมจ้ะไดค้วามจากการสืบสวนสอบสวนวา่สามารถเอาผดิกบัผูถู้กกล่าวหาไดก้็ตาม 
 หลกัการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั จวบจน
ทุกวนัน้ีก็ยงัถือเป็นหลกัอยู ่ทั้งน้ีเพราะหลกัประชาธิปไตย (Demokratie) หลกันิติรัฐ (Rechtsstaat) 
หลกัความชดัเจนแน่นอนของกฎหมาย (der Bestimmtheitsgrundsatz) (มาตรา 103 วรรคสองของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมนั) รวมตลอดถึงหลกัความเสมอภาค (der Gleichheitssatx) (มาตรา 3 
กฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมนั) เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นผูก้  าหนดการกระท าอย่างไรเป็น
ความผิดอาญา และไม่ใช่เป็นเร่ืองขององคก์รในกระบวนการยุติธรรม (Strafverfolgungsbehoerde) 
(ในความหมายอย่างแคบหมายถึง พนักงานอยัการและต ารวจ) ท่ีจะมาวินิจฉัยว่าบุคคลใดบุคคล
หน่ึงในคดีใดคดีหน่ึงสมควรท่ีจะถูกลงโทษหรือไม่ สมควรท่ีจะถูกลงโทษ 
 กระบวนการยุติธรรมของเยอรมนักบักระบวนการยุติธรรมของฝร่ังเศส เป็นระบบท่ีอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นตวัแทนของกระบวนการยุติธรรมในทวีปยุโรป กล่าวคือ การสอบสวนคดีอาญาจะ
ก าหนดหรือควบคุมโดยอยัการของรัฐ หรือของผูพ้ิพากษาสอบสวน ขอ้แตกต่างจากฝร่ังเศสคือ      
ผูพ้ิพากษาสอบสวนของเยอรมนั ไดย้กเลิกไปในปี ค.ศ.1975 ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินคดีด าเนิน
เป็นไปได้ดว้ยความรวดเร็ว และวิธีพิจารณาความอาญามีความกระชับยิ่งข้ึน รวมทั้งไดป้รับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยให้เหมาะสม
ยิ่งข้ึน18 ดงันั้น การควบคุมตวัในระหว่างสอบสวน การไต่สวนพยาน การคน้และยึดส่ิงของ การ
ตรวจทางการแพทย ์และการดกัฟังการส่ือสาร อยัการจะตอ้งยืน่ค  าขอต่อผูพ้ิพากษา 

                                                 

 17  จาก ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยติุธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง หน่วยท่ี 6 กระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (น. 6-37),  โดยสุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพฒัน์,  2555,  นนทบุรี:  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
 18  แหล่งเดิม.   
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 การประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญานั้น เม่ือเจา้พนกังานต ารวจจบักุมตวัผูต้อ้งหามาไดแ้ลว้ ไม่
ว่าจะเป็นการจบัโดยมีหมายจบัหรือไม่ก็ตาม เจ้าพนักงานต ารวจต้องน าตวัผูต้ ้องหาไปยงัศาล
ในทนัที หรืออย่างช้าท่ีสุดในวนัรุ่งข้ึน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ
เยอรมนั มาตรา 115 เพื่อท่ีผูพ้ิพากษาจะไดพ้ิจารณาวา่ขอ้กล่าวหาท่ีถูกกล่าวหานั้นมีมูลหรือไม่ ควร
จะควบคุมตวัไวห้รือควรจะปล่อยตวัผูต้อ้งหาไป หากพิจารณาแลว้ เห็นวา่ไม่ไดก้ระท าผิดตามขอ้
กล่าวหาก็ตอ้งรีบปล่อยไปทนัที19  ดงันั้นกฎหมายเยอรมนัก าหนดให้ศาลเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบ
วา่สมควรจะควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาหรือไม่ จึงท าใหไ้ม่เกิดปัญหาเร่ืองการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ภายหลงัการจบักุม ทั้งน้ีในการควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นอาจควบคุมได้อย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน แต่
สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกคราวละ 3 เดือน หากเห็นว่า มีความจ าเป็นเน่ืองจากความ
ยุ่งยากในการสอบสวน ตามมาตรา 120 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั (StPO) 
แต่อยา่งไรก็ตาม ผูต้อ้งหามีสิทธิร้องขอใหมี้การปล่อยชัว่คราวไดต้ลอดเวลา 
  ในกรณีท่ีเป็นการจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัของศาล ถา้ผูพ้ิพากษาพิจารณาวา่ควรปล่อยตวั
ผูต้อ้งหาไป ผูพ้ิพากษาตอ้งท าดงัน้ี 
 1)  มีค  าสั่งยกเลิกค าสั่งจบักุมตวัผูต้อ้งหา หรือ 
 2)  มีค  าสั่งใหป้ล่อยตวัผูต้อ้งหาไป   
       3.2.1  หลกัเกณฑใ์นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาและจ าเลย 
 ผูท่ี้ขดัขืนหมายเรียกอาจถูกน าตวัมายงัศาล หรือมายงัพนักงานอยัการหรือผูก้ระท า
ความผดิซ่ึงหนา้ ภายหลงัจากการกระท าความผิดอาจถูกจบัโดยไม่ตอ้งมีหมายจบัของศาล แต่ไม่วา่
ผูจ้บัจะเป็นใคร รวมทั้งประชาชนดว้ย เม่ือจบัแลว้จะตอ้งน าตวัไปยงัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจหรือศาล ถา้
ต ารวจจบัผูต้อ้งหาจะตอ้งน าตวัไปยงัศาลในทนัที หรืออย่างช้าท่ีสุดในวนัรุ่งข้ึน การจบัอาจท าได้
โดยค าสั่งศาลหรือพนกังานอยัการก็ได ้
 การควบคุมตวัเป็นอ านาจการออกค าสั่งโดยศาลหรือตามค าร้องขอของพนกังานอยัการ 
ซ่ึงตอ้งระบุผูถู้กกล่าวหาอยา่งสมบูรณ์ และก าหนดรายละเอียดของความผิด และอยูบ่นพื้นฐานทาง
กฎหมาย เช่นเดียวกับเหตุแห่งการจบัและขอ้เท็จจริงทั้งสอง จะต้องอยู่บนพื้นฐานความจ าเป็น
เร่งด่วน หลกัเกณฑข์องการออกค าสั่งควบคุมตวัจะกระท าไดต้ามกฎหมายดงัน้ี20 

                                                 

 19  จาก การคุมขัง และกักขังผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดอาญา  (น. 100),  โดยมาลี ทองภูสวรรค,์  2549,  กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 20  From Criminal Procedure in Germany : Criminal Procedure in Europe  (pp.305-306),  by Richard 
Vogler and  Barbara Huber,  2008.  
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 1)  ความสงสัยท่ีน่าเช่ือวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผดิ 
 2)  ผูถู้กกล่าวหาหลบหนี ความเส่ียงท่ีผูถู้กกล่าวหาจะหลบหนี ความเส่ียงท่ีผูถู้กกล่าวหา
จะไปยุง่เหยงิกบัวตัถุพยานหลกัฐาน หรือจะเป็นอนัตรายจากการกระท าความผดิซ ้ าอีก 
 3)  ความสงสัยวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผดิร้ายแรง 
 การหลบหนี จะเกิดข้ึนเม่ือผูถู้กกล่าวหาไม่ได้รับความชอบด้วยกฎหมายหรือไดแ้อบ
ซ่อน ซ่ึงความเส่ียงต่อการหลบหนีเป็นเหตุผลส าคญัมากท่ีใชใ้นการออกค าสั่งควบคุมตวัประมาณ 
90% เกิดข้ึนขณะท่ีผูต้อ้งสงสัยไม่มาปรากฏตวัต่อการด าเนินกระบวนการ ความเส่ียงท่ีผูถู้กกล่าวหา
จะไปยุง่เหยงิกบัวตัถุพยานหลกัฐาน เกิดข้ึนเม่ือการกระท าของผูถู้กกล่าวหาก่อให้เกิดความสงสัยท่ี
น่าสนใจว่าเขาจะรบกวนการสอบสวนโดยการเปล่ียนแปลง ท าลาย ข่มขู่ หรือปลอมแปลง
พยานหลกัฐานหรือใช้อิทธิพลเกินควรกบัพยาน ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูถู้กกล่าวหาร่วม หรือจะกระตุน้
อ่ืนๆ ให้กระท าด้วย หลกัการกระท าความผิดซ ้ าอีก เพื่อป้องกนัขดัขวางและการก่ออาชญากรรม
โดยเจตนาเกิดข้ึนติดเป็นนิสัยในสันดาน เช่น ผูก้ระท าความผิดซ ้ าในการกระท าความผิดเก่ียวกบั
เพศ แต่มนัอาจจะไม่ค่อยเกิดข้ึนในทางปฏิบติัเพราะเป็นไปได้อย่างสูงท่ีจะเกิดความเส่ียงในการ
หลบหนี 
 ความผิดร้ายแรงบางอย่างแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการออกหมายจบัโดยปราศจาก
เหตุผลพิเศษ เหล่าน้ีเช่น สมาชิกสมาคมกลุ่มการก่อการร้าย ฆาตกรรม การฆาตกรรม การฆ่าลา้ง
เผ่าพันธ์ุ และตั้ งแต่การออกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย 
Verbrechensbekämpfungsgesetz 1994 เก่ียวกบัการไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกายอยา่งรุนแรง และการ
ลอบวางเพลิงอย่างร้ายแรง บทบญัญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรดังกล่าวขดัแยง้ต่อหลักความได้
สัดส่วนท่ีวา่ห้ามการควบคุมตวับุคคลเพียงเพราะความร้ายแรงของการกระท าผิดทางกฎหมาย ศาล
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางถือวา่หมายควรออกในกรณีดงักล่าวดว้ยเหตุเพื่อการสอบสวนหรือผล
สุดทา้ยของคดี จะเป็นเหตุอยา่งอ่ืนดว้ยอคติร้ายแรงมิได ้
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112 (3) StPo21 ในคดีท่ีความผิด
ร้ายแรงอาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเหตุในการจบั แต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายน้ี
อยา่งเคร่งครัด วา่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงในสามขอ้ขา้งตน้ 
 เง่ือนไขท่ีผูถู้กจบักุมจะถูกกกัขงัไดก้ าหนดในมาตรา 119 นอกจากบทบญัญติัในมาตรา
น้ีแลว้ก็ไม่มีกฎหมายอ่ืนใดควบคุมเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูถู้กจบัท่ียงัไม่ไดรั้บการพิพากษา 
 ระบบการควบคุมท่ีซับซ้อนน้ีเกิดข้ึนเพื่อป้องกนัการควบคุมหรือกกัขงัเกินระยะเวลา 
(เหตุผลความจ าเป็นหมดไปแลว้) ซ่ึงผูพ้ิพากษาผูรั้บผิดชอบในการฝากขงัตอ้งตรวจสอบเหตุในการ
                                                 

 21  Criminal Procedure Code Strafprozebordnung, StPo,  Section 112 (3). 
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กกัขงั ยิง่กวา่นั้น บางช่วงเวลาระหวา่งกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ และผูถู้กกกัขงัอาจร้องขอให้
ตรวจสอบเหตุในการฝากขงัหรือร้องขอได ้
 ศาลเท่านั้นท่ีมีอ านาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาได ้และอยัการมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งขงั 
การควบคุมตวัโดยค าสั่งศาลน้ีมิได้มีขอ้ก าหนดระยะเวลาการควบคุมตวัขั้นสูงไว ้อย่างไรก็ตาม 
ผูต้อ้งหามีสิทธิขอประกนัตวัได ้  
 การควบคุมตวัผูต้อ้งหาตอ้งอาศยัค าสั่งศาล โดยอยัการเป็นผูย้ื่นค าร้องขอต่อศาล การ
ควบคุมตวัระหวา่งการพิจารณาคดีมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ถา้ศาลพิจารณาคดีไม่เสร็จอาจขยาย
ไดอี้ก 6 เดือน 
 การขยายเวลาฝากขงัเกิน 6 เดือน จะออกไดโ้ดยศาลฎีกาผา่นการร้องขอโดยอยัการหรือ
ผูพ้ิพากษาพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรขยายเท่านั้น โดยศาลตอ้งฟังผูถู้กกล่าวหาและท่ีปรึกษาก่อน
จะมีค าสั่งใดๆ แมไ้ม่มีขอ้บงัคบัให้ตอ้งพิจารณาแบบไต่สวน แต่ศาลฎีกามกัจะตดัสินเร่ืองฝากขงั
โดยตดัสินจากเอกสารเท่านั้น 
 การควบคุมตวัไวใ้นอ านาจรัฐของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เม่ือผูต้อ้งหาถูก
ศาลสั่งควบคุมตวัแลว้ ผูต้อ้งหามีสิทธิ 2 ประการดงัน้ี 
 1)  ถา้ผูต้อ้งหาถูกสั่งให้ควบคุมตวัโดย Magistrate Court เขามีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าสั่ง
ของ Magistrate Court ไปยงั The High Court ไดแ้ละในกรณีน้ี The High Court ตอ้งมีผูพ้ิพากษา 3 
คน เป็นองค์คณะเพื่อพิจารณาค าร้องของผูต้อ้งหาว่าท่ี Magistrate Court สั่งควบคุมตวันั้นชอบ
หรือไม่ 
 2)  ผูต้อ้งหามีสิทธิร้องขอให้ตรวจสอบค าสั่งให้ควบคุมตวัใหม่อีกคร้ัง (Re-examine) ใน
กรณีน้ีจะกระท าได ้เม่ือผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัไปแลว้ 3 เดือน โดยผูถู้กควบคุมตอ้งร้องขอต่อศาล 
การร้องขออาจร้องดว้ยปากเปล่าก็ได ้และจะร้องขอเวลาใดหรือจะร้องขอให้ตรวจสอบก่ีคร้ังก็ได้22 
 ค าสั่งกกัขงัหรือฝากขงัจะตอ้งถูกยกเลิกในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1)  ถา้จ  าเลยพน้ผิด การพิจารณาคดีไม่ไดเ้กิดข้ึนหรือไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไปได ้
 2)  ถา้เหตุในการขอฝากขงัหมดส้ินไปหรือหากการฝากขงัต่อไปจะท าให้เกิดการละเมิด
ต่อหลกัความร้ายแรงแห่งคดี 
 การอนุญาตให้ควบคุมตัวต่อไปจะต้องผ่านการพิจารณา ทันทีท่ีฟ้องคดีต้องมีการ
พิจารณาเร่ืองการฝากขงัหรือขงัระหวา่งพิจารณาต่อ หลงัจากนั้น 3 เดือนตอ้งมีการทบทวนการฝาก
                                                 

 22  From Criminal Procedure in Germany : Criminal Procedure in Europe   (p.308),  by Richard Vogler 
and  Barbara Huber,  2008. 
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ขงั หากบุคคลผูถู้กกกัขงัไม่ร้องขอหรือไม่ร้องเรียน หลกัจากนั้น 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกค าสั่งฝาก
ขงั เม่ือยงัไม่มีการพิพากษาว่าผูถู้กกุมขงัมีความผิดหรือไม่มีการลงโทษจ าคุก การจะให้ฝากขงั
ระหวา่งพิจารณาต่อไดก้็ต่อเม่ือมีความขดัขอ้งเป็นอยา่งมาก หรือมีเหตุพิเศษจากการสอบสวน หรือ
มีเหตุผลจ าเป็นอ่ืนอนัท าให้ยงัไม่สามารถมีค าพิพากษา เช่น จ านวนผูถู้กกล่าวหา ค าให้การขดัแยง้
กนั ความลม้เหลวของผูถู้กกล่าวหาหรือค าให้การของพยาน ความไม่ครบถว้นของพยานหลกัฐาน 
แต่ก าหนดระยะเวลา 6 เดือนใช้เฉพาะกรณีท่ีเป็นความผิดเดิมเท่านั้น คือถา้มีความผิดใหม่เกิดข้ึน
เพิ่มเติมเขา้ไปในคดีก็อนุญาตให้ฝากขงัต่อไปได ้การฝากขงัดว้ยเหตุท่ีว่าจะเกิดความเส่ียงท่ีจะไป
กระท าความผดิอีกสามารถฝากขงัต่อไดแ้ค่ 1 ปีเท่านั้น 
 การขยายระยะเวลาฝากขงัระหวา่งพิจารณาเกิน 6 เดือน จะออกค าสั่งโดยศาลสูงสุดแห่ง
มลรัฐ (The Supreme Court of the Land (Oberlandesgericht)) เพียงแห่งเดียว ถา้พนกังานอยัการร้อง
ขอหรือศาลเองเห็นควรให้ขยายระยะเวลา ผูถู้กกล่าวหาหรือทนายความของเขาจะตอ้งทราบก่อน
การตดัสิน ถึงแมจ้ะไม่มีภาระหน้าท่ีในการนั่งพิจารณา และโดยทัว่ไปศาลสูงสุดแห่ง   มลรัฐจะ
ตดัสินไปบนพื้นฐานของขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว23 
 นอกจากนั้น ค าถามเก่ียวกบัความเร่งด่วน ความสงสัย และความพิเศษพื้นฐานของการ
ควบคุมตวัเบ้ืองตน้ดงักล่าวขา้งตน้ ความได้สัดส่วนของทั้งสามอย่างไม่ไดถู้กเขียนไวซ่ึ้งจ าเป็น
จะตอ้งมีในทุกกรณี ผลกระทบจากระยะเวลาการควบคุมตวัอาจจะตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรง
ของกรณี ความคาดหวงัในการลงโทษ การควบคุมตวัในความผิดเล็กน้อยสามารถก าหนดอยู่บน
พื้นฐานของหลกัการหลบหนีและขอ้จ ากดัเพิ่มเติมท่ีระบุในมาตรา 113 การควบคุมตวัอาจจะถูก
ระงบัถา้มีการก าหนดมาตรการควบคุมท่ีสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์นั้น และในทางปฏิบติั
ก าหนดใหมี้การรายงานตวัท่ีสถานีต ารวจในบางวนัหรือใหป้ระกนัซ่ึงเป็นทางเลือกปกติ 
 นอกจากน้ี การควบคุมผูต้อ้งหานั้น หากเจา้หน้าท่ีเห็นว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะควบคุม
ต่อไปแลว้ ศาลก็จะออกค าสั่งถอนการควบคุมนั้นได ้โดยศาลตอ้งสั่งโดยเร็ว หากพบวา่การควบคุม
นั้นไม่ถูกตอ้งดว้ยความยุติธรรมหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งรีบปล่อยตวัผูถู้กควบคุมโดยไม่
ชกัชา้ 
       3.2.2  การก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 การปล่อยชั่วคราว หรือการประกันตวัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมนั มาตรา 116a เป็นการร้องขอท่ียากมากเพราะหากศาลพิจารณาเห็นวา่ไม่มีเหตุตอ้งควบคุม
ตวัผูต้อ้งหาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูพ้ิพากษาก็จะปล่อยชัว่คราวแต่ในทางกลบักนัหากผูพ้ิพากษาเห็น

                                                 

 23  Ibid.   
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วา่มีเหตุจ าเป็นตอ้งควบคุมตวั ผูพ้ิพากษาก็จะมีค าสั่งใหค้วบคุมตวั ดงันั้น เม่ือมีเหตุท่ีตอ้งควบคุมตวั
ผูต้อ้งหาไปเสียแลว้ ถา้ผูต้อ้งหามาร้องขอประกนัตวัศาลก็จะไม่อนุญาตประกนัตวั 
 ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 116a24 ก าหนดรูปแบบการ
ประกนัตวัไว ้ดงัน้ี 
 1)  การประกนั โดยวางประกนัเงินสดหรือหลกัทรัพยอ่ื์น โดยวางจ าน าทรัพยสิ์น หรือ
การค ้าประกนัโดยบุคคลท่ีเหมาะสม 
 2)  ศาลจะเป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินและรูปแบบการประกนัตามความเหมาะสม 
 3)  ผูต้อ้งหาร้องขอเพื่อให้ปล่อยตวัตามหมายจบัอาจขอประกนัและหากผูต้อ้งหาไม่ได้
อาศยัอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประมวลกฎหมายน้ี และจะขอระงบัการด าเนินการตามหมายจบัอาจมอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ านาจของศาลเพื่อท่ีจะขอรับการด าเนินการต่างๆ ในนามของ
ผูต้อ้งหาเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 24  Criminal Procedure Code Strafprozebordnung, StPo,  Section 116a. (Suspension on Bail) 
      (1)  Bail shall be furnished by depositing cash or securities, by pledging property or in the form of 
surety by suitable persons. 
      (2)  The judge shall determine the amount and type of bail at his discretion. 
      (3)  The accused who applies for the suspension of execution of the warrant of arrest upon furnishing 
bail and who does not reside within the territorial scope of this  statute shall be obliged to authorize a person 
residing in the district of the competent court to receive service on his behalf. 
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 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 11625 ไดก้ าหนดเง่ือนไข
หรือมาตรการควบคุมเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไวด้งัน้ี 
 1)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการควบคุมตวั ส าหรับ
ความเส่ียงในการหลบหนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรการท่ีพิจารณามีดงัต่อไปน้ี  
      (1)  ใหผู้ต้อ้งหาไปรายงานตวัต่อศาล ส านกังานอยัการหรือส านกังานอ่ืนตามท่ีก าหนด 
      (2)  ห้ามออกจากสถานท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีพกั ภูมิล าเนาหรือบางพื้นท่ี โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากจากศาล หรือพนกังานอยัการ  
      (3)  หา้มออกจากสถานท่ีส่วนตวัยกเวน้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของบุคคลท่ีก าหนด 

                                                 

 25  The Criminal Procedure Code (Germany). StrafprozeBordnjng (StPO) .section 116. 
(Suspension of Execution of the Warrant of Arrest) 
      (1)  The judge shall suspend execution of a warrant of arrest which had been issued only for risk of 
flight if less incisive measures sufficiently substantiate the expectation that the purpose of remand detention can 
be achieved thereby. In particular, the following measures may be considered. 
             1.  an instruction to report at certain times to the office of the judge, the prosecuting authority, or 
to a specific office to be designated by them: 
             2.  an instruction not to leave his place of residence, or wherever he happens to be, or a certain 
area, without permission of the  judge or the prosecuting authority. 
    3.  an instruction not to leave his private premises except under the supervision of a designated 
person. 
    4.  the furnishing of an adequate security by the accused or another person. 
                  (2)  The judge may also suspend execution of a warrant of arrest which is justified for risk of 
tampering with evidence, if less incisive measures sufficiently substantiate the expectation that they will 
considerably reduce the risk of tampering with evidence. In particular, an instruction not to have contact with 
co-accused, witnesses, or experts may be considered. 
                   (3)  The judge may suspend execution of a warrant of arrest issued in accordance with Section 112a 
provided there is sufficient substantiation of the expectation that the accused will comply with certain 
instruction and that the purpose of detention will be achieved thereby. 
                   (4)  In the cases of subsections (1) to (3), the judge shall order execution of the warrant of arrest if: 
     1.  the accused grossly violates the duties and restrictions imposed upon him; 
     2.  the accused makes preparations for flight, remains absent without sufficient excuse upon 
proper summons to appear, or shows in any other manner that the trust reposed in him was not justified; or 
     3.  new circumstances make the arrest necessary. 
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      (4)  ผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนวางหลกัทรัพยป์ระกนั 
 2)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการควบคุมตวั ส าหรับ
ความเส่ียงในการเขา้ไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการห้ามมิให้ผูต้อ้งหาไป
ติดต่อกบัผูถู้กกล่าวหาคนอ่ืนๆ หรือพยาน หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ียนืยนัการกระท าความผดิในคดีนั้น  
 3)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการควบคุมตวั ตาม
มาตรา 112a ซ่ึงผูต้อ้งหาจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการควบคุมตวั 
 4)  ศาลอาจจะมีค าสั่งบงัคบัหรือปฏิบติัตามหมายจบัถา้  
      (1)  ผูต้อ้งหาละเมิดต่อหนา้ท่ีและขอ้ก าหนดท่ีบงัคบั 
      (2)  ผูต้อ้งหาไดเ้ตรียมการจะหลบหนี ไม่มาปรากฏตวัตามหมายเรียกโดยไม่มีขอ้อา้ง 
หรือไม่แสดงลกัษณะอ่ืนใดวา่เขาไม่เป็นผูไ้ม่บริสุทธ์ิ 
      (3)  มีพฤติการณ์ใหม่อ่ืนท่ีท าใหจ้  าเป็นตอ้งจบักุมตวัมา 
 ทั้งน้ี การยื่นประกนัอาจเป็นการวางเงินสด หรือหลกัทรัพยอ่ื์น หรือการจ าน า หรือโดย
การค ้าประกนัจากบุคคลท่ีเหมาะสม โดยศาลจะเป็นผูก้  าหนดจ านวนและประเภทของประกนัและ
หลักประกันนั้นตามความเหมาะสม นอกจากน้ี หากผูต้้องหาไม่ได้อาศัยอยู่ภายใต้บงัคบัของ
ประมวลกฎหมายน้ี และจะขอระงบัการด าเนินการตามหมายจบัอาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนซ่ึง
อาศยัอยูภ่ายในเขตอ านาจของศาล เพื่อท่ีจะขอรับการด าเนินการต่างๆ ในนามของผูต้อ้งหาเอง26 
 ส่วนการประกนัตวัในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่มีถ่ินพ านกัในประเทศเยอรมนั ในกรณีน้ีศาล
จะอนุญาตใหป้ระกนัตวั โดยจะก าหนดจ านวนเงินประกนัตวั และผูต้อ้งหาตอ้งสามารถให้ช่ือและท่ี
อยูข่องบุคคลท่ีมีสัญชาติเยอรมนั ซ่ึงสามารถติดต่อไดใ้นกรณีท่ีตอ้งส่งหมายจบั 
       3.2.3  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการใชอ้ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 ในการท่ีผูมี้อ  านาจจะสั่งให้ปล่อยชัว่คราวหรือให้ประกนัหรือไม่ หรือจะควบคุมตวัไว้
ต่อไปนั้น จะตอ้งมีกฎหมายบญัญติัเปิดช่องใหใ้ชดุ้ลพินิจได ้ 
 การพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศเยอรมนัจะพิจารณา
เก่ียวกบัเหตุในการควบคุมตวัผูต้อ้งหา (เหตุออกหมายจบัซ่ึงเป็นเหตุเดียวกนั) โดยพิจารณาจากเหตุ
ในการควบคุมตวัผูต้อ้งหาท่ีวา่ เกรงว่าผูต้อ้งหาจะหลบหนี เกรงว่าจะท าให้พยานหลกัฐานยุ่งเหยิง 
และเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด หากควบคุมมาถึง 3 เดือนแลว้ ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงการ
พิจารณา (review of detention) ว่าสมควรจะควบคุมตวัต่อหรือไม่ การควบคุมดงักล่าวตอ้งถูก

                                                 

 26  The Criminal Procedure Code (Germany). StrafprozeBordnjng (StPO) .section 116-116a. 

DPU



88 
 

ยกเลิกไปทนัที ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 11727 นอกจากน้ีการ
ควบคุมผูต้อ้งหานั้น หากเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ไม่มีประโยชน์ท่ีจะควบคุมต่อไปแลว้ ศาลก็จะออกค าสั่ง
เพิกถอนการควบคุมนั้นได ้โดยศาลตอ้งสั่งโดยเร็ว หากพบว่าการควบคุมนั้นไม่ถูกตอ้งดว้ยความ
ยติุธรรมหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งรีบปล่อยตวัผูถู้กควบคุมโดยไม่ชกัชา้ 
       3.2.4  ผลของการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 การท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว และต่อมาผูน้ั้นท าผิดเง่ือนไขท่ีศาล
ก าหนดไวใ้นการปล่อยชั่วคราว หรือได้ตระเตรียมการจะหลบหนี หรือไม่ไปรายงานตวัตามท่ี
ก าหนด หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีท าใหจ้  าเป็นตอ้งจบักุมตวัใหม่ ก็ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งบงัคบัตาม
หมายจบัเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้นั้น 
 โดยสรุป ในระบบกฎหมายเยอรมนั การประกนัตวัเป็นการร้องขอท่ียาก เพราะหากศาล
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวั ศาลก็จะไม่อนุญาตให้ประกนัตวั แต่ถา้ปรากฏ
วา่ไม่มีเหตุจ าเป็นในการควบคุมตวั ศาลก็จะปล่อยชัว่คราวไป 
 การประกนัตวัในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่มีถ่ินพ านกัในประเทศ ศาลจะอนุญาตให้ประกนัตวั
โดยจะก าหนดจ านวนเงินประกนัตวั และผูต้อ้งหาตอ้งสามารถให้ช่ือและท่ีอยูข่องบุคคลท่ีมีสัญชาติ

                                                 

 27  The Criminal Procedure Code (Germany). StrafprozeBordnjng (StPO) .section 117. Review of 
Detention. 
       1)  As long as the accused is in remand detention, he may at any time apply for a court hearing as to 
whether the warrant of arrest is to be revoked or whether its execution is to be suspended in accordance with 
Section 116.  
       2)  A complaint shall be inadmissible where an application has been made for a review of detention. 
The right of complaint against the decision following the application shall remain unaffected. 
       3)  The judge may order specific investigations which may be important for the subsequent decision 
about the continuation of remand detention, and he may make a further review after the completion of such 
investigations. 
       4)  If the accused does not yet have defense counsel, he shall be assigned defense counsel for the 
duration of remand detention, if its execution has lasted for at least 3 months and the public prosecution office 
or the accused or his statutory representative has requested it. The accused shall be informed about his right to 
submit a request. Sections 142, 143 and 145 shall apply mutatis mutandis. 
       5)  If remand detention has lasted for 3 months and the accused has not applied for review of 
detention or has not lodged a complaint against the remand detention, the review of detention shall be 
conducted upon the court's own motion, unless the accused has defense counsel. 
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เยอรมนั ซ่ึงสามารถติดต่อไดใ้นกรณีท่ีตอ้งส่งหมายในการพิจารณาคดี และตอ้งปรากฏดว้ยวา่ไม่มี
เหตุจะตอ้งควบคุมตวัดว้ย ถา้หากมีเหตุจะตอ้งควบคุมตวั ศาลก็จะไม่อนุญาตให้ประกนัตวั 
 
3.3  ประเทศแคนาดา 
 ระบบกฎหมายของประเทศแคนาดามีรากฐานมาจากกฎหมายโรมนัและกฎหมายคอม
มอนลอว ์ขององักฤษ โดยมีระบบกฎหมายท่ีเรียกวา่ “New France” ซ่ึงมีข้ึนในปี ค.ศ. 1664 ยึดแบบ
มาจากกฎหมายของฝร่ังเศส ส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอวข์ององักฤษเขา้มาสู่รัฐคิวเบค และ
เน้ือหาของประมวลกฎหมายแคนาดาเกือบทั้งหมดพฒันามาจากหลกักฎหมายขององักฤษ 
 หลกักฎหมายส าคญัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาแคนาดา ไดแ้ก่ มาตรา 515 (10) ซ่ึงเป็นบทมาตราท่ีส าคญัท่ีศาลใชป้ระกอบการวินิจฉัยเม่ือ
ออกนัง่พิจารณาพยานหลกัฐานเพื่อประกอบการปล่อยตวัหรือควบคุมตวั นอกเหนือจากน้ีไม่มีบท
มาตราอ่ืนท่ีจะให้อ านาจผูพ้ิพากษามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนได ้ดว้ยเหตุน้ี ทนายความ อยัการ และ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งด าเนินคดีไปตามบทบญัญติัดงักล่าว พยานหลกัฐานท่ีน าเขา้มา ค าถามและ
ประเด็นท่ีตั้งข้ึนก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรา 515 (10) 
 พนกังานอยัการจะตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงให้ศาลพอใจวา่ เหตุใดผูต้อ้งหาจึงสมควรท่ีจะ
ถูกควบคุมตวั ตามมาตรา 515 (5)28 ผูพ้ิพากษาตอ้งอา้งเหตุผลถา้หากมีค าสั่งควบคุมตวัดว้ย ถา้หาก
ไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผูพ้ิพากษาจะสั่งให้ขงัเพียงเพราะผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่สามารถแสดงให้ศาล
เห็นเหตุผลของการไม่ควรจะถูกควบคุมตวัได ้
       3.3.1  หลกัเกณฑใ์นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาและจ าเลย 
 ตามกฎหมายของประเทศแคนาดา หลงัจากเจา้พนกังานต ารวจจบักุมตวัผูต้อ้งหาท่ีสงสัย
วา่กระท าความผิดทางอาญาโดยไม่มีหมายจบั เจา้พนกังานต ารวจอาจปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาโดย
ออกหมายเรียกหรือค าสั่งใหผู้ต้อ้งหาสัญญาวา่จะมาตามก าหนดนดั เวน้แต่เป็นกรณีความผิดฐานฆ่า
คนตายโดยเจตนาหรือความผิดอุกฉกรรจอ่ื์น หรือเป็นกรณีท่ีเจา้พนกังานต ารวจมีความจ าเป็นตอ้ง
ตรวจสอบประวติัของผูต้อ้งหานั้น หรือเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือเกรงว่าผูต้อ้งหา
ยงัคงจะกระท าความผิดต่อไปอีก หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่ผูต้อ้งหานั้นจะไม่ไปปรากฏตวัต่อ
ศาล 

                                                 

 28  มาตรา 515 (5)  ถา้พนกังานอยัการอา้งเหตท่ีุผูต้อ้งหาหรือจ าเลยควรถูกควบคุมตวั ศาลตอ้งสัง่ขงัจนกวา่
จะมีการจดัการตามกฎหมาย ศาลตอ้งอา้งเหตุผลในการออกค าสัง่ลงไปดว้ย 
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 มาตรา 515 (10)29 ไดบ้ญัญติัเหตุผลท่ีผูถู้กกล่าวหาควรถูกควบคุมตวัไวใ้นอ านาจรัฐมี 3 
ประการ ดงัน้ี 
 1)  การคุมขงัเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาอยูใ่นศาล30 ผูพ้ิพากษาจะตอ้ง
พิจารณาเหตุผลในขอ้แรกน้ีก่อน ถ้าเป็นท่ีพอใจแก่ผูพ้ิพากษาว่าพยานหลกัฐานนั้นเพียงพอท่ีจะ
แสดงให้ศาลเห็นว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะหลบหนี ศาลจะไม่ให้ประกนัตวัและศาลไม่จ  าเป็นตอ้ง
พิจารณาหลกัเกณฑข์อ้ท่ีสองหรือสาม 
      อยา่งไรก็ตาม มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีจะโนม้นา้วผูพ้ิพากษาไปในทางเดียวหรือทางอ่ืน
ท่ีเก่ียวกบัขอ้แรกน้ี การมีสถานะในการติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นส าคญั เช่น การมีถ่ินท่ีอยู่ท่ีตั้ง
มาเป็นเวลานาน การจา้งงานหรือถูกจา้งงานเป็นเวลานาน การมีครอบครัวและครอบครัวมิตรสหาย
อยู่ใกล้ จะช่วยโน้มน้าวผูพ้ิพากษาให้เช่ือว่าผูต้ ้องหาหรือจ าเลยจะต้องเสียหายอย่างมากถ้าให้
ประกนัตวัแลว้ไม่มาศาลตามก าหนดนดั ตรงกนัขา้ม หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นผูเ้พิ่งเขา้มาอยูใ่หม่
ในชุมชน มีการเช่ือมต่อสัมพนัธ์ท่ีส าคญักบับางสถานท่ีอ่ืน ๆ อาจจะมีแผนการเดินทางไปสถานท่ี
อ่ืนและโดยทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะเสียหายถา้หากหลบหนี อีกทั้งพนกังานอยัการอาจจะหยิบ
ยกโทษจ าคุกท่ีมีอตัราอยา่งสูงตามขอ้หา รวมถึงประวติัเคยหลบหนีตามหมายศาล เพราะเป็นปัจจยั
ท่ีจะเป็นแรงจูงใจท าใหผู้ถู้กกล่าวหาจะหลบหนี  
      ถา้พนกังานอยัการ (CrownService Prosecutor) ไดแ้สดงเหตุผลเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
ในขอ้น้ี ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยอาจหาหลกัทรัพยป์ระกนัท่ีมัน่คง มีนายประกนั อาจท าใหห้กัลา้งเหตุผล

                                                 

 29  Section 515(10) of the Criminal Code provides that bail may be denied in three situations: 
     (a)  where the detention is necessary to ensure [the accused’s] attendance in court in order to be dealt 
with according to law; 
     (b)  where the detention is necessary for the protection or safety of the public . . . including any 
substantial likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere 
with the administration of justice; and 
      (c)  on any other just cause being shown and, without limiting the generality of the foregoing, where 
the detention is necessary in order to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all 
the circumstances, including the apparent strength of the prosecution’s case, the gravity of the nature of the 
offence, the circumstances surrounding its commission and the potential for a lengthy term of imprisonment. 
 30  ในคดีอาญาเม่ือมีการฟ้องร้องคดี ผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยตอ้งมาศาลเพ่ือแกต้วัหรือยื่นค าให้การท่ีเขา
กล่าวหานั้นวา่จริงหรือไม่  ในมาตราน้ีแทจ้ริงแลว้น่าจะหมายถึง ไม่แน่ใจวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะหลบหนี ไม่อยู่
แกต้วัหรือใหก้ารในศาลนัน่เอง  
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ของพนกังานอยัการได้ หลกัการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยตวัชัว่คราว เช่น การมารายงานตวัต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือการยืน่หลกัฐานการเดินทาง 
 2)  ถา้เป็นท่ีพอใจแก่ผูพ้ิพากษาวา่ พยานหลกัฐานนั้นเพียงพอท่ีจะแสดงให้ศาล เห็นวา่ 
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะไม่หลบหนีตามหลกัเกณฑใ์นขอ้แรก จึงตอ้งมาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ในขอ้
สองน้ี โดยมาตรา 515 (10)(b) ถา้เป็นท่ีพอใจแก่ศาลวา่ การคุมขงัเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการป้องกนัเหตุ
อนัตรายหรือเพื่อรักษาความปลอดภยัของส่วนรวม หรือมีโอกาสเป็นไปไดสู้งท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
จะกระท าผดิอาญาอีก หรือไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานถา้หากปล่อยตวัไป ค าวา่ ความเป็นไปไดสู้ง 
(substantial likelihood) นั้นไม่เหมือนกบัค าวา่ ความน่าจะเป็นไปได ้(probability) แต่เป็นเร่ืองของ
ความเส่ียงสูง (substantialrisk) ความจริงท่ีว่า ผูถู้กกล่าวหาอาจแสดงออกท่ีจะให้เกิดความเส่ียงต่อ
การกระท าผดิกฎหมายซ ้ าหรือไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐานในขณะท่ีปล่อยตวัยงัไม่เพียงพอจะตอ้ง
มีความเป็นไปได้สูง (substantial likelihood) ของการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ความปลอดภยัของ
ส่วนรวมอยูใ่นอนัตราย31 
      หลกัเกณฑ์ในขอ้สองมีขอบเขตท่ีกวา้งกวา่ขอ้แรก แต่ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บา้งตามปัจจยั
ขอ้ท่ีอาจแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือส่วนรวมมีหรือไม่มีความเส่ียง ประเด็นน้ีอาจจะถูกน ามา
พิจารณาได ้
 ประวติัการกระท าผิดของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ตวัอย่างเช่น 
หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีประวติักระท าผิดบ่อยคร้ัง อาจชกัจูงให้ผูพ้ิพากษาพิจารณาประเด็นท่ีว่า 
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีโอกาสเป็นอยา่งมากท่ีจะกระท าผิดกฎหมายอีกคร้ัง ยิ่งไปกวา่นั้นหากประวติั
ดงักล่าวมีลกัษณะแห่งขอ้หาและการกระท าท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนักบัขอ้หาท่ีก าลงัถูกพิจารณาคดี
อยู่ยิ่งจะกลายเป็นขอ้ด้อยของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยลงไปอีก ประวติัท่ีเคยฝ่าฝืนค าสั่งศาลก่อนการ
กระท าผิดจะมีผลต่อการพิจารณาอย่างมาก เพราะประวติัการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนค าสั่งต่างๆ จะ
แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ของผูก้ระท าวา่มีโอกาสสูงท่ีจะไม่เช่ือฟังค าสั่งศาลอีก ในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ไม่เคยมีประวติัดงักล่าวหรือมีแต่ไม่เก่ียวกนักบัขอ้หาท่ีถูกตั้งอยูน้ี่ ผูพ้ิพากษาอาจไม่น าประเด็นน้ี
มาพิจารณาถึงโอกาสในการฝ่าฝืนค าสั่งก็ได ้
      ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูต้อ้งหาหรือจ าเลยและผูเ้สียหายอาจมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อ
การพิจารณาอยา่งเช่น จ าเลยถูกตั้งขอ้หาท าร้ายร่างกายคู่สมรส อาจจะยงัมีการติดต่อกบัผูเ้สียหายอยู ่

                                                 

 31  R. v. Rondeau.(1996), 108 C.C.C. (3d) 474 (Que. C.A.). ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ มีลกัษณะของการ
กระท าผิดนั้น สถานการณ์ของการกระท านั้น ความเป็นไปได้ท่ีจะถูกลงโทษ; ระดบัของการมีส่วนร่วมของ
ผูก้ระท า; ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้อ้งหาและผูเ้สียหาย  ภูมิหลงั ประวติั สภาพจิตและสภาพแวดลอ้มในครอบครัว
ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย;กระท าก่อนท่ีจะมีการกระท าผิดกฎหมาย และอนัตรายท่ีจะเกิดกบัชุมชน 
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(อาจจะเกิดการท าร้ายหรือเกิดเหตุกบัผูเ้สียหายซ ้ าอีก หรืออาจจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน โดย
มีโอกาสท่ีจะละเมิดค าสั่งศาลถา้หากใหป้ระกนั) ซ่ึงเป็นขอ้หาท่ียากท่ีจะใหป้ระกนัยิง่กวา่การท าร้าย
ร่างกายคนปกติท่ีไม่รู้จกักนัเสียอีก 
      ลกัษณะของการกระท าผิดอาจท าให้เห็นถึงความเส่ียงสูงท่ีจะกลบัมากระท าผิดซ ้ า
หรือยุง่เหยิงพยานหลกัฐาน ตวัอยา่งเช่น ถูกตั้งขอ้หาเก่ียวขอ้งกบัการก่อความวุน่วายรังควานผูอ่ื้น 
(criminal harassment) อาจจะออกไปกระท าผดิอีก และถา้หากผูก้ระท าติดยาเสพติดหรือติดสุราโดย
ยงัไม่ไดบ้  าบดัรักษา อาจเป็นตน้เหตุของการกระท าผดิซ ้ าอีกเช่นกนั 
      ความเส่ียงต่างๆ ท่ีผู ้ต้องหาหรือจ าเลยมีโอกาสจะกระท าผิดซ ้ าหรือยุ่งเหยิง
พยานหลกัฐาน ศาลยอ่มน ามาปรับและพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายในหลกัเกณฑ์ขอ้ท่ีสอง 
แต่ก็ไม่ใช่ปัจจยัเดียวและตายตวั ไม่ส าคญัว่าสภาพแต่ละประเด็นมีน ้ าหนกัไปในทางตรงกนัขา้ม
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมากขนาดไหน ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามบริบทกบัทุกปัจจยัเพราะผูต้อ้งหามี
สิทธิจะไม่ถูกปฏิเสธการขอประกนัตวัท่ีมีเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายแห่งการกระท าตามมาตรา 11 
(e)32 และขอ้สันนิษฐานของความบริสุทธ์ิมาตรา 11 (d)33 สิทธิในการประกนัตวัท่ีเหมาะสมศาลจึง
ตอ้งน ามาพิจารณาในกระบวนการปล่อยตวัจ าเลย 
      ในกรณีใด ๆ พนกังานอยัการอาจจะมีการหยิบยกเหตุผลในขอ้สอง แต่ถา้หากความ
มัน่คงหรือน ้าหนกัไม่มีจะตอ้งพิจารณาหลกัในขอ้สามต่อไป 
 3)  มาตรา 515 (10)(c) ค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหม่และปรับใชเ้ม่ือ 25 เมษายน ค.ศ. 1997 มี
ลกัษณะขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนกวา่ขอ้แรกและขอ้ท่ีสอง รัฐสภาเห็นชอบการแกไ้ขดงักล่าว ซ่ึงเป็นการ
แทนท่ี “ประโยชน์สาธารณะ” ท่ีเคยเป็นส่วนประกอบในขอ้สองบทบญัญติัดงักล่าวเคยไดรั้บการ
วินิจฉัยในศาลสูงของแคนาดาใน the Morales decision34 โดยเคยถูกมองว่าเป็นบทบญัญติัท่ี
คลุมเครือไม่แน่ชดั เปิดโอกาสใหศ้าลใชดุ้ลพินิจไปในทางควบคุมตวัจ าเลยไดม้ากข้ึน 

                                                 
32  กฎหมายบญัญติัวา่ Just cause เป็นระบบกฎหมายคอมมอนลอวต์วัอยา่งเช่น พนกังานอยัการตั้งขอ้หา

ฆ่าคนตาย เป็นขอ้หาหนัก ระหว่างพิจาณาการให้ประกนั จ าเลยต่อสู้วา่ ไดใ้ชปื้นยิงคนจริงแต่กระท าไปเพราะ
ป้องกนัตวั 
 33  The Charter of Rights and Freedoms เรียกง่ายๆ วา่ the Charter อยูใ่นหมวดแรกของ CONSTITUTION 
ACT, 1982 มาตรา  11 บญัญติัวา่ “ผูต้อ้งหามีสิทธิ… 
     (d)  ไดรั้บการสนันิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกวา่จะพิสูจน์ตามกฎหมายไดว้า่ มีความผิด... 
       (e)   จะไม่ถูกปฏิเสธการขอประกนัตวัท่ีมีเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายแห่งการกระท า 
 34  คดี R.v. Morales, ผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาล Lamer แสดงความคิดเห็นว่า ค  าวา่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
วา่มีความคลุมเครือท าใหดุ้ลพินิจอาจถูกน าไปใชจ้ ากดัสิทธิจ าเลย ควบคุมตวัโดยไม่จ าเป็น ไม่ไดส้ดัส่วน  
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      เหตุผลขอ้น้ี ท าให้การควบคุมตวัจ าเลยอยูเ่หนือหลกั "any other just cause being 
shown" ซ่ึงขดัต่อหลักการตรวจสอบอย่างละเอียดของการพิจารณาคดีโดยตีความเพื่อ"public 
opinion" ขดัแยง้รัฐธรรมนูญ ค าดงักล่าวขา้งตน้มีความไม่แน่ชดัคลุมเครืออยู ่และจะเปิดช่องให้มี
คุมขงัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไวเ้พื่ออ านวยความยุติธรรม โดยปราศจากขอบเขตหรือนิยามความหมาย 
มาตราน้ียงัใหอ้ านาจควบคุมตวัถา้ “การคุมขงัเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่ออ านวยความยุติธรรม ดงัน้ี (1) ความ
ปรากฏชัดเจนคดีมีมูลของพนักงานอัยการ (2) ความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด (3) เหตุการณ์
แวดลอ้มและการกระท าของผูก้ระท า และ (4) ผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยมีความเป็นไปไดท่ี้ตอ้งค า
พิพากษาลงโทษระยะยาว”  
      แต่อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้หลกัเกณฑ์ในขอ้ท่ีสามน้ียงัคงใชบ้งัคบั
ต่อไปไดเ้ท่าท่ีเหมาะสม ถา้หากพนักงานอยัการไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุตามขอ้หน่ึง ขอ้สอง และ
สาม คือไม่มีประวติัการกระท าผิด ไม่มีความเส่ียงสูงในการฝ่าฝืนค าสั่งให้ประกนัตวั อาจจะไดรั้บ
การประกนัตวั แต่ในทางกลบักนัถา้ถูกตั้งขอ้หาร้ายแรงหรือเป็นอาชญากรข้ึนช่ือ พนกังานอยัการ
น าเสนอประเด็นน้ีต่อศาลวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหากปล่อยตวัไปอาจท าให้ความปลอดภยัหรือความ
เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของชุมชนลดลงจะเป็นการขอศาลสั่งควบคุมตวัไวต้ามขอ้สามน้ี 
      ข้อสังเกตตามหลักเกณฑ์ในข้อสามน้ีคือ จะต้องพิจารณาหลายๆ เหตุปัจจยัเข้า
ดว้ยกนั เพียงแค่ความปรากฏคดีมีมูลของพนกังานอยัการยงัไม่เพียงพอท่ีจะอา้งเหตุผลการควบคุม
ตวั หากศาลจะตอ้งใชห้ลกัเกณฑ์ในขอ้สามตอ้งใชด้ว้ยความถูกตอ้งของกฎหมายและวตัถุประสงค์
ของการควบคุมตัว การพิจารณาภูมิหลัง ประวติัและเหตุแวดล้อมตวัผูต้้องหาหรือจ าเลย และ
ขอ้เท็จจริงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการตั้งขอ้กล่าวหา การควบคุมตวัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะใช้เพื่อลงโทษ
บุคคลใด แต่ควรใชต่้อเม่ือมีขอ้เทจ็จริงท่ีเพียงพอและสมเหตุสมผล โดยปราศจากอคติ ซ่ึงสมาชิกใน
สังคมอาจคิดเช่นเดียวกนัวา่คดีน้ีผูต้อ้งหาตอ้งถูกควบคุมตวัในแง่อ านวยความยุติธรรมป้องกนัไม่ให้
สังคมเกิดความอนัตราย 
      ดงันั้น หากเจา้พนกังานต ารวจไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว จะตอ้งน าผูต้อ้งหาส่งศาล
ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ศาลท าการไต่สวนว่าจะปล่อยชั่วคราวหรือกักขงัผูต้อ้งหาในระหว่าง
พิจารณาคดี ศาลจะมีค าสั่งให้กกัขงัหากตอ้งการให้มัน่ใจไดว้่า ผูต้อ้งหาจะปรากฏตวัต่อศาลอย่าง
แน่นอน หรือในกรณีท่ีผูต้อ้งหานั้นเคยมีประวติัหลบหนีไม่มาศาลตามก าหนดนดัหรือเพื่อปกป้อง
สาธารณชน ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาเคยกระท าความผิดเดียวกนัมาก่อน นอกจากน้ีศาลจะพิจารณาจาก
พยานหลักฐานท่ีน าสืบว่ามีเพียงใด ความหนักเบาแห่งขอ้หาหรือพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีและ
ระยะเวลาท่ีอาจตอ้งโทษ  
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       3.3.2  การก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 ถา้พนกังานอยัการยงัไม่สามารถท่ีจะแสดงเหตุผลไดว้่า เหตุใดผูต้อ้งหาหรือจ าเลยควร
ถูกควบคุมตวัไวใ้นอ านาจรัฐ ศาลตอ้งสั่งปล่อยผูต้อ้งหาหรือจ าเลย การปล่อยตวัจะท าไดห้ลงัจากมี
การพิจารณาความจ าเป็นในการควบคุมตวัแลว้ มีรายละเอียดในมาตรา 515(1) และ (2) ในมาตรา 
515 (1)35 วางหลักหน้าท่ีน าสืบไวท่ี้พนักงานอยัการว่าจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นต้อง
ควบคุมตวั การควบคุมและเง่ือนไขการควบคุมตวัมาพร้อมกนั ถา้แสดงให้ศาลเห็นไม่ได ้ศาลตอ้ง
สั่งปล่อยตวัไปโดยไม่มีเง่ือนไข 
 ถา้ศาลเห็นสมควรสั่งปล่อยชัว่คราวเม่ือกระบวนการผา่นมาตรา 515 (1) เห็นวา่น ้ าหนกั
ของพนกังานอยัการยงัไม่เพียงพอ การสั่งปล่อยชั่วคราวสามารถท าไดต้ามมาตรา 515(2)36 โดยมี
รูปแบบท่ีศาลอาจสั่งปล่อยชัว่คราวโดย37 

                                                 

 35  Section 515 (1) Subject to this section, where an accused who is charged with an offence other than 
an offence listed in section 469 is taken before a justice, the justice shall, unless a plea of guilty by the accused 
is accepted, order, in respect of that offence, that the accused be released on his giving an undertaking without 
conditions, unless the prosecutor, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause, in respect 
of that offence, why the detention of the accused in custody is justified or why an order under any other 
provision of this section should be made and where the justice makes an order under any other provision of this 
section, the order shall refer only to the particular offence for which the accused was taken before the justice. 
 36  Section 515 (2) Where the justice does not make an order under subsection (1), he shall, unless the 
prosecutor shows cause why the detention of the accused is justified, order that the accused be released 

 (a)  on his giving an undertaking with such conditions as the justice directs; 
     (b)  on his entering into a recognizance before the justice, without sureties, in such amount and with 
such conditions, if any, as the justice directs but without deposit of money or other valuable security; 
     (c)  on his entering into a recognizance before the justice with sureties in such amount and with such 
conditions, if any, as the justice directs but without deposit of money or other valuable security; 
     (d)  with the consent of the prosecutor, on his entering into a recognizance before the justice, without 
sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the justice directs and on his depositing with the 
justice such sum of money or other valuable security as the justice directs; or 
     (e)  if the accused is not ordinarily resident in the province in which the accused is in custody or does not 
ordinarily reside within two hundred kilometres of the place in which he is in custody, on his entering into a 
recognizance before the justice with or without sureties in such amount and with such conditions, if any, as the justice 
directs, and on his depositing with the justice such sum of money or other valuable security as the justice directs. 
 37  From The Art of Bail  (p. 37),  by Katz, Joel Ian,  1959.  
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 1)  ประกนัแบบมีเง่ือนไข 
 2)  ประกนัแบบมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไข โดยวางประกนัตามก าหนดอาจจะไม่มี       
ผูค้  ้าประกนัหรือไม่ตอ้งวางเงินประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง  
 3)  ประกนัโดยมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไข ประกนัดว้ยบุคคลตามก าหนดโดยไม่ตอ้ง
วางเงินมดัจ า  
 4)  ประกนัโดยมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไข วางประกนัตามก าหนด โดยไม่ตอ้งมีบุคคล 
ผูค้  ้าประกนั แต่ตอ้งวางเงินหรือวางทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีค่าโดยความยนิยอมของพนกังานอยัการหรือ 
 5)  หากผูต้อ้งหาไม่ใช่ผูมี้ถ่ินท่ีอยูป่ระจ าหรือชาวเมืองในชุมชนน้ี หรือภายในระยะทาง 
200 กิโลเมตรจากสถานท่ีท่ีผูต้ ้องหาถูกจบั ให้วางประกันตามก าหนดโดยมีหรือไม่ต้องมีผูค้  ้ า
ประกนัหลายคนและวางเงินหรือวางทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีมูลค่า 
 มาตรา 515(3)  บญัญัติให้รูปแบบการปล่อยสามารถปรับได้เหมือนขั้นบันไดโดย
พนกังานอยัการจะมีหนา้ท่ีใหเ้หตุผลแต่ละระดบัของรูปแบบการปล่อยชัว่คราว  
 ถา้ฟ้องใหม่ตามขอ้หาเดิมหรือการกระท านั้นมีความผิดหลายฐาน (an included offense) 
ปรากฏต่อหนา้ศาล  มาตรา 507 และ 508 จะไม่น ามาใช้ ส่วนการขอประกนัตวั การมารายงานตวั 
การควบคุมตวัตามน ามาใชต้ามฟ้องใหม่ มาตรา 523(1.1) 
 มาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว ท่ีศาลอาจจะก าหนดให้กบัผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยท่ีสั่งปล่อยตวัไดอ้ธิบายไวใ้น มาตรา 515(4) (4.1) และ (4.2) ตามความมาตรา 515 (4)38  
                                                 

 38  Section 515 (4) (4) The justice may direct as conditions under subsection (2) that the accused shall do 
any one or more of the following things as specified in the order: 
      (a)  report at times to be stated in the order to a peace officer or other person designated in the order; 
      (b)  remain within a territorial jurisdiction specified in the order; 
      (c)  notify the peace officer or other person designated under paragraph (a) of any change in his 
address or his employment or occupation; 
      (d)  abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person 
identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with the 
conditions specified in the order that the justice considers necessary; 
      (e)  where the accused is the holder of a passport, deposit his passport as specified in the order; 
      (e.1)  comply with any other condition specified in the order that the justice considers necessary to 
ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence; and 
      (f)  comply with such other reasonable conditions specified in the order as the justice considers 
desirable. 
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ศาลอาจ สั่งใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลย 
 1)  รายงานตวัเป็นประจ าต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือบุคคลอ่ืน 
 2)  ใหอ้ยูภ่ายในเขตอ านาจศาล 
 3)  แจง้หากมีการเปล่ียนท่ีอยู ่การเปล่ียนท่ีท างาน 
 4)  ไม่ส่ือสารกบัพยานหรือบุคคลท่ีมีช่ือ และละเวน้ไม่เขา้ไปในสถานท่ีท่ีระบุ 
 5)  ฝากหนงัสือเดินทาง 
 6)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 มาตรา 515 (4) (f) ให้อ านาจศาลท่ีจะก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร แต่เง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม รัฐธรรมนูญ มาตรา 11 (e) บญัญติั
หลกัเกณฑ์ไวว้่าจะตอ้งปล่อยตวัถา้มีเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายแห่งการกระท าจึงเป็นหลกัท่ีตอ้ง
ค านึงถึงอยูต่ลอดเวลา 
 เง่ือนไขมีหลายประเภทท่ีแตกต่างกนัเป็นจ านวนมากท่ีก าหนดตามความผิด, ผูก้ระท า
ผิดหลายคนและสถานการณ์ บางส่วนของเง่ือนไขทัว่ไปท่ีพบในค าสั่งปล่อยก็คือจ าเป็นตอ้งให้
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งอยูต่ามท่ีศาลระบุ หรือกบับุคคลท่ีเฉพาะเจาะจง (มกัจะระบุช่ือผูค้  ้าประกนั) 
ไม่ออกนอกเคหะสถานเวลากลางคืน ไม่เขา้ใกล้เขตท่ีก าหนด งดด่ืมสุราและของมึนเมา ให้หางาน
หรือท างานต่อไป เขา้ชั้นเรียน หรือหา้มควบคุมยานพาหนะเดินดว้ยเคร่ืองจกัรกล  
 เพื่อใหร้ะยะเวลาการประกนัตวัมีความเหมาะสมและเง่ือนไขการใหป้ระกนั สัมพนัธ์กบั
ลกัษณะหรือสาเหตุของการกระท าผิด มัน่ใจว่าจ าเลยจะไม่หลบหนี เพื่อรักษาความปลอดภยัของ
ประชาชนและอ านวยความยติุธรรม  
 การไปไหนมาไหนของประชาชนตอ้งไม่สามารถถูกจ ากดัโดยไม่มีเหตุผลและเหตุผลท่ี
ส าคญัส าหรับการมีค าสั่งห้ามไม่ให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเขา้ไปในบางสถานท่ีอย่างมีเหตุผลท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหก้ระท าความผดิต่อไปเช่นผูท่ี้มาจากเมืองอ่ืนมากระท าผิดคา้ยาเสพติดท่ีสถานีรถไฟใน
เมืองน้ี จะหา้มผูก้ระท าผดิมิใหเ้ขา้เมืองน้ีเลยดูจะไม่สมเหตุสมผล 
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 ตามมาตรา 515 (4.1)39 ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยถูกตั้งขอ้หาเก่ียวกบักรณีท่ีผูต้ ้องหาหรือ
จ าเลยถูกกล่าวหาวา่มีการกระท าผิดกฎหมายใด ๆ มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึน เช่น ใชก้  าลงัข่มขู่หรือ
พยายามกระท าผิดขอ้หาท่ีรุนแรง การกระท าทางอาญาในลกัษณะคุกคาม (มาตรา 264) การคา้ส่ิง
เสพติด หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ส่ิงเสพติด CDSA มาตรา 5 (3) และ (4) การน าเขา้หรือ
การส่งออกสารควบคุมหรือมีไวใ้นครอบครอง CDSA มาตรา 6 (3) การผลิตหรือการสร้างสาร
ควบคุม CDSA มาตรา 7 (2) หรือ ความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนหนา้ไมอ้าวุธถูกควบคุม หรือห้าม
อุปกรณ์ต้องห้ามหรือกระสุนหรือสารระเบิด ศาลตอ้งมีค าสั่งห้ามมิให้ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยเป็น
เจา้ของหรือครอบครองและส่งมอบอาวุธปืนใด ๆ เวน้แต่ศาลเห็นวา่เง่ือนไขดงักล่าวไม่จ  าเป็นเม่ือ
เทียบกบัความปลอดภยัของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหรือบุคคลอ่ืนใด ถา้เง่ือนไขไม่ไดก้  าหนดไวใ้นการ
ปล่อยตวั ศาลตอ้งระบุเหตุผลดว้ยถา้จ าเลยถูกตั้งขอ้หาเก่ียวกบัลกัษณะเป็นการคุกคามทางอาญา 
มาตรา 264 หรือขอ้หาท่ีรุนแรง เคยใชก้ าลงัข่มขู่ หรือพยายาม ศาลตอ้งพิจารณา เร่ืองความปลอดภยั
ของสังคมหรือบุคคล อาจก าหนดมิใหจ้  าเลยติดต่อส่ือสารกบัใครบา้ง ไม่ใหเ้ขา้ไปยงัสถานท่ีใดๆ  
       3.3.3  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการใชอ้ านาจศาลในการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 ศาลมีดุลพินิจพอสมควรท่ีจะก าหนดรูปแบบของการปล่อยใด ๆ ท่ีถือว่าเหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์เฉพาะ ไม่มีขีดจ ากดั การเพิ่มข้ึนหรือลดลงกบัหลกัประกนั เพียงแต่มีขอ้จ ากดั
ตรงท่ีการก าหนดหลกัประกนัตอ้งอยูบ่นหลกัความเป็นจริงท่ีสามารถท าได ้ค  านึงถึงทุกสถานการณ์
ทั้งในแง่คุณและโทษ จ านวนเงินท่ีควรก าหนด จะสะทอ้นถึงภาระของผูต้อ้งหาท่ีผูพ้ิพากษามีความ
ตั้งใจท่ีจะก าหนดให้กบัผูต้อ้งหาและผูค้  ้าประกนั แต่ไม่ควรจะใหภ้าระท่ีหนกัไปจนไม่สามารถหา
ได้ เช่นน้ีหากศาลก าหนดภาระท่ีหนักเกินไปย่อมเป็นประหน่ึงศาลจะสั่งขงัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
นั่นเอง ในทางกลับกันตามท่ีอ้างมาแล้ว ศาลย ังมีสิทธิท่ีจะก าหนดรูปแบบของการปล่อย

                                                 

 39  Section 515(4.1), the court shall order a firearm prohibition on persons released for certain charges 
including: 

 1)  offences where violence is used, threatened, or attemtped 
 2)  criminal harassment 
 3)  intimidation of a justice system participant 
 4)  terrorism offences 
 5)  certain firearms offences 
 6)  certain CDSA offences 
 7)  certain offences under Security of Information Act 
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นอกเหนือจากประการอ่ืน (inter alia) จ  าเป็นท่ีจะตอ้งก ากบัดูแลอยา่งจริงจงัของพฤติกรรมผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในระหวา่งไดรั้บการปล่อยตวั 
 ประเภทของการปล่อยตวัชั่วคราวและค่าใช้จ่าย จะสะทอ้นให้เห็นถึงปัจจยัต่างๆเช่น 
ความร้ายแรงของความผดิ ระดบั และลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ในการควบคุมตวั ตามขอ้หน่ึงหรือขอ้
สองหรือทั้ งสองอย่าง และส่งผลกระทบต่อค าสั่งท่ีมีต่อผูต้้องหาหรือจ าเลยและผู ้ค  ้ าประกัน 
พนกังานอยัการมกัจะช้ีให้เห็นว่าภาระของการประกนัควรหาหลกัทรัพยท่ี์มีน ้ าหนกัน่าเช่ือถือมาก 
แต่ฝ่ายจ าเลยตอ้งแสดงใหศ้าลเห็นวา่ หาหลกัประกนัไดเ้พียงแค่ 500 เหรียญอาจเป็นภาระท่ีหนกัอ้ึง
กบับุคคลท่ีก าลังว่างงานและมีภาระครอบครัว เทียบได้ราวกบั 5,000 เหรียญ ส าหรับผูมี้อาชีพ 
ดงันั้น ควรจะก าหนดภาระในการหาหลกัประกนัอยา่งเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเป็นการคอยย  ้าเตือน
เขาให้ตอ้งมาศาลตามก าหนด แต่ตอ้งก าหนดให้เหมาะสมกบัขอ้หาดว้ยตามขอ้เท็จจริงท่ีไดพ้ิสูจน์
กนัในศาล 
 ถา้รับภาระการพิสูจน์ตกอยู่กบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีจะตอ้งแสดงสาเหตุว่าท าไมการ
ควบคุมตวัไม่เป็นธรรมเช่นนั้น มาตรา 515 (7) และ (8) ก าหนดรูปแบบเง่ือนไขของการปล่อยไว ้ 
ศาลอาจสั่งให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยรับการปล่อยตวัโดยก าหนดมูลค่าสูงกว่าตวับทและมีหรือไม่มี
เง่ือนไขเหมือนกนัแต่ก าหนดมูลต ่าค่ากวา่ก็ได ้(หรือเง่ือนไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีจ าเลยไดรั้บการปล่อย
ตวัโดยมีเง่ือนไข) ตามท่ีควรพิจารณาให้เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจะไม่อยู่ภายใตม้าตรา 515 (7) ด้วย
โอกาสท่ีจะแสดงให้เห็นสาเหตุการปล่อยตวัท่ีแตกต่างออกไปก็ได้ แต่จะอยู่ภายใตโ้อกาสท่ีจะ
แสดงสาเหตุวา่ท าไมเง่ือนไขนั้น (หรือเง่ือนไขเพิ่มเติม) ไม่ควรมี  ขอ้ยกเวน้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยถา้
ไม่มีถ่ินท่ีอาศยัอยู่ในประเทศแคนาดา บุคคลดงักล่าวไม่ได้รับโอกาสท่ีจะแสดงให้เห็นสาเหตุท่ี
เก่ียวกบัเง่ือนไขของการปล่อยตวั 
 ศาลจะมีค าสั่งใหป้ล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทนัที เม่ือปฏิบติัตามค าสั่งเวน้แต่บุคคลนั้น
มีเหตุจ าเป็นไม่ให้ปล่อยตวัออกมาดว้ยเหตุผลอ่ืนตามมาตรา 519 (a) การควบคุมตวัไวด้ว้ยเหตุผล
อ่ืนโดยปกติหมายถึง ตวัจ าเลยนั้นอยูใ่นระหวา่งการถูกจ าคุกอยูต่ามค าพิพากษาในคดีอ่ืน ถูกควบคุม
ตามหมายจบัท่ีไม่เก่ียวกบัขอ้หาน้ีหรือถูกจบัตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 
 ค าสั่งใหป้ล่อยตวัไม่วา่โดยศาลหรือตามมาตรา 520 ค าสั่งนั้นยงัคงมีผลบงัคบัอยูจ่นกวา่
การพิจารณาคดีจะส้ินสุดลงและมีการลงโทษ เวน้แต่ศาลมีค าพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการ
ลงโทษตามมาตรา 523(1)(b)  
 ค าสั่งปล่อยตวัจะตอ้งก าหนดระยะเวลาการประกนัตวัให้มีความเหมาะสมและเง่ือนไข
การใหป้ระกนั สัมพนัธ์กบัลกัษณะหรือสาเหตุของการกระท าผิด มัน่ใจวา่จ าเลยจะไม่หลบหนี เพื่อ
รักษาความปลอดภยัของประชาชนและอ านวยความยติุธรรม 
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 ถ้าเง่ือนไขการควบคุมตวัจ าเลยเปล่ียนไป หรือข้อเท็จจริงแห่งข้อหานั้ นเปล่ียนไป
หรือไม่มีอยู่ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 525 (7)40 ศาลตอ้งสั่ง
ปล่อยผูต้อ้งหานั้น เพราะการจะสั่งคุมขงัตอ้งผ่านกระบวนพิจารณาเก่ียวกบัความจ าเป็นในการ
ควบคุมตวัไวแ้ละขอ้เท็จจริงท่ีไดย้่อมใช้ตดัสินความจ าเป็น หากภายหลงัขอ้เท็จจริงนั้นเปล่ียนไป
หรือไม่มียอ่มตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหม่และปล่อยตวัไป 
       3.3.4  ผลของการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 หากผู ้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง (เช่นปฏิเสธท่ีจะมาแสดงตัวหรือหา            
ผูค้  ้ าประกนัมาแสดง) ศาลตอ้งออกหมายจบั นอกจากน้ีศาลอาจออกหมายให้ผูท่ี้ควบคุมตวัผูถู้ก
ควบคุมใหป้ล่อยตามค าร้อง 

 
 
 

                                                 
40  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 525 (7) บญัญติัวา่ ความปรากฏแก่ศาลวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีถูกออก

หมายจบัตาม (5) หรือ (6) เช่นน้ี ถา้จ าเลยโตแ้ยง้วา่ท่ีการถูกควบคุมตวัจะไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามความนยัของ
มาตรา 515 (10) ใหศ้าลด าเนินการสัง่ปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยมีเง่ือนไขตามมาตรา  515 (2) (a) ถึง (e)... 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจศาลในการก าหนด

เงือ่นไขในการปล่อยช่ัวคราว 
 

 ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือระบบประมวลกฎหมาย (Civil 
Law) ต่างก็มีแนวคิดในการพยายามท่ีจะให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของผูต้้องหาเหมือนกัน 
โดยเฉพาะการคุม้ครองผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีจะตอ้งไม่ถูกควบคุมหรือคุมขงันานเกินควรจากอ านาจ
รัฐ ทั้งสองระบบต่างก็มีหลกัการของ Habeas Corpus เพราะถือว่าเป็นหลกัการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลเพื่อป้องกนัการละเมิดเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะ และคุม้ครองการใช้
อ านาจจบักุม คุมขัง ควบคุมตามอ าเภอใจของรัฐ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้กล่าวถึงกฎหมายของ
ประเทศทั้งสองระบบ โดยกล่าวถึงมาตรการควบคุมหรือการก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว
ของแต่ละประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทย 
ดงัน้ี 

4.1  วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกบัอ านาจศาลในการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยช่ัวคราว 
 ปัญหาพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไทย คือ การท่ีทางปฏิบัติไม่ตรงกับหลัก
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการท างานของ
พนกังานอยัการโดยตรง หรือกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ปัญหาตวับทกฎหมาย และปัญหา  
นกักฎหมาย อนัเป็นผลมาจากสถาบนัการศึกษากฎหมายของไทยไม่ไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในทางทฤษฎี มุ่งเนน้แต่การสอนให้จ  าซ่ึงท าให้ดูดอ้ยกว่าต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายไทยก็เช่นเดียวกนั เกิดจากทางปฏิบติัไม่ตรงกบัหลกักฎหมายท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ความไม่เสมอภาคของบุคคลในการไดรั้บการปล่อยชัว่คราวอนัเกิดจากการ
ใช้หลักทรัพยเ์ป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา ก็ประสบปัญหาน้ีเช่นกนั   
จึงได้เกิดแนวความคิดในการลดความส าคัญของระบบการประกันตัวโดยการยึดโยงกับ
หลกัประกนั และพยายามท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว       
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       4.1.1  ปัญหาเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง  
 สิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยตวัและสิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเป็นสิทธิพื้นฐานของ
ผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญาท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นสากล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
40 (7) ก็ไดก้ล่าวถึง “สิทธิไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว” ทั้งน้ีเพราะตามมาตรา 39 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัว่า “ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูถู้กกล่าวหา
ไม่มีความผิด” การปล่อยชัว่คราวจึงเป็นขอ้ยกเวน้อนัสืบเน่ืองมาจาก “หลกัยกประโยชน์แห่งความ
สงสัย” ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 การเอาตวั 
ผูถู้กกล่าวหาไวใ้นความควบคุมหรือในอ านาจรัฐจึงเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถู้กกล่าวหา ซ่ึงนอกจาก
จะกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอนัเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีส าคญัแลว้ยงักระทบต่อโอกาสในการต่อสู้
คดีและส่งผลต่อครอบครัวและญาติพี่นอ้งของผูถู้กกล่าวหาอีกดว้ย ซ่ึงไดก้ าหนดเหตุตามกฎหมายท่ี
ใหอ้ านาจในการควบคุมตวัไดต้อ้งเป็นกรณี  
 1)  มีหลกัฐานตามสมควรวา่ผูน้ั้นจะไดก้ระท าความผดิอาญาร้ายแรงท่ีมีอตัราโทษตามท่ี
กฎหมายบญัญติั หรือ 
 2)  มีหลกัฐานตามสมควรท่ีผูน้ั้นน่าจะไดก้ระท าผิดอาญา และมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูน้ั้น
จะหลบหนี หรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน 
 จากหลกัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีไม่ประสงคจ์ะให้มีการ
ควบคุมตวับุคคล เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่มี “เหตุจ าเป็น” ตอ้งควบคุมตวับุคคล กฎหมายก็ไดบ้ญัญติั
ให้อ านาจการควบคุมตวั แต่ทั้งน้ี “เหตุจ าเป็น” ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 
ดงันั้น เม่ือบทบญัญติัของกฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนแลว้ ฉะนั้นหากไม่ปรากฏ “เหตุจ าเป็น” 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เจา้หนา้ท่ีของรัฐยอ่มไม่มีอ านาจท่ีจะควบคุมตวับุคคลอีกต่อไป จึงเห็นวา่
หากไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะหลบหนี จะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือจะก่ออนัตรายประการ
อ่ืนแลว้ ก็จะตอ้งปล่อยตวัหรือปล่อยชัว่คราวในทุกกรณี แต่กลบัพบสภาพปัญหาในการน ากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยไม่สอดคลอ้งกบัหลกัทางวิชาการ และแนวปฏิบติัไดส่้งผล
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาโดยตรง ซ่ึงเช่ือวา่หากมีการปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบั
หลกักฎหมายแลว้จะมีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจ านวนไม่น้อยท่ีสมควรไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเพราะ
เป็นกรณีท่ีไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะหลบหนี ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน 
และไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะก่ออนัตรายประการอ่ืนอนัเป็น “เหตุหลกั” ในการเอาตวับุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐ ซ่ึงเม่ือกรณีมีเหตุหลกัดงักล่าวแลว้ก็จะปล่อยชัว่คราวไม่ได ้แต่การเอาตวัผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยเหล่านั้นไวใ้นอ านาจรัฐท่ีเกิดจากเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิดซ่ึงเป็นเพียงเหตุเอาตวั
บุคคลไวใ้นอ านาจรัฐท่ีเป็น “เหตุรอง” นั้น สามารถพิจารณาไปในทางปล่อยชัว่คราวได ้
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 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ท่ีให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้ ้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดนั้น จากการ
วิเคราะห์ตวับทกฎหมายแล้วเห็นว่า ศาลไดน้ ามาซ่ึงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการ
ปล่อยชั่วคราวอย่างไดผ้ล กล่าวคือ ในระหว่างพิจารณาคดีท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาว่า ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยเป็นผูก้ระท าผิด ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะไดรั้บสิทธิการปล่อยชัว่คราวให้เป็นอิสระจากการถูก
ควบคุมหรือขงั โดยศาลมกัจะสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นหลกั ส่วนการท่ีสั่งไม่อนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวเป็นขอ้ยกเวน้ ในการวนิิจฉยัค าร้องใหป้ล่อยชัว่คราวก็พิจารณาถึง ความหนกัเบาแห่ง
ขอ้หา พยานหลกัฐานท่ีน ามาสืบแลว้มีเพียงใด พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดี ความน่าเช่ือถือของผูร้้อง
ขอประกนัหรือหลกัประกนั ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยัอนัตรายหรือความเสียหาย
ท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใด ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มี    
ค  าคดัคา้นของพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือโจทก์ แลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบ
วินิจฉัยได ้แต่ยงัมีความไม่เขา้ใจต่อหลกักฎหมาย โดยการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวยงัยึดโยงกบั
หลักประกันเป็นส าคัญ แม้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเรียกหลักประกัน ทั้ งน้ี เห็นว่า
หลกัประกนัจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ศาลสามารถบงัคบัเอากบัผูป้ระกนัหากเกิดกรณีผิดสัญญา
ประกนัได ้สืบเน่ืองมาจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัศาลไดว้า่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะมาปรากฏตวั
ต่อศาลในการด าเนินคดี แต่ในความเป็นจริงแลว้ ปัจจุบนัน้ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีหลบหนีระหว่าง
ประกนัมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาลนั้น กรณีเป็นเร่ืองยากท่ีจะด าเนินการแกไ้ข
ใดๆ ได้โดยตรงเพราะเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระของอ านาจตุลาการซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องพึง
ระมดัระวงัยิง่ 
 ในส่วนของเจา้พนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือพนกังานอยัการ เกิดปัญหาการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยของเจา้หนา้ท่ีรัฐ โดยเห็นว่า 
ควรจะได้พิจารณาและทบทวนท าความเขา้ใจกฎหมายว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย โดยให้ถือเป็นหลกัวา่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทุกคนพึงไดรั้บการอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวและจะเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณีมิได ้ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบ้ญัญติัไว ้เน่ืองจากในระหว่างท่ีศาลยงัไม่มี  
ค  าพิพากษาว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นผูก้ระท าผิด ผูต้ ้องหาและจ าเลยก็ควรจะมีสิทธิได้รับการ
ปฏิบติัอย่างผูบ้ริสุทธ์ิโดยมีเสรีภาพในการเคล่ือนไหวอย่างอิสระปราศจากการควบคุมหรือขงั 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้บญัญติัเร่ืองเก่ียวกบัการปล่อยชั่วคราวไวโ้ดยให้
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาปรากฏตวัต่อศาลตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาประกนัหรือตามก าหนดนดัหรือ
หมายเรียก หากในภายหลงั ศาลพิพากษาพิจารณาแลว้ว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยกระท าผิดจริงก็ตอ้งมี
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ตวัจ าเลยในการบงัคบัโทษ จึงเกิดมาตรการบงัคบัให้ผูท่ี้ถูกปล่อยชั่วคราวตอ้งมีประกัน หรือมี
ประกนัและหลกัประกนัดว้ยก็ไดใ้นบางคดีก่อนท่ีเจา้พนกังานหรือศาลจะปล่อยชัว่คราวไป  
 จากบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนขอ้พิจารณาประกอบการวินิจฉัยค าร้องขอปล่อย
ชัว่คราว มีเหตุผลหน่ึงท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบติัในการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชั่วคราวตาม
ขอ้พิจารณาท่ีบญัญติัไว ้ซ่ึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้พิจารณาประกอบการวินิจฉยัค าร้อง
ขอปล่อยชัว่คราวเพื่อสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่คนยากจน เน่ืองจากการบญัญติัในอนุมาตราใดท่ีให้
พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูต้้องหาหรือจ าเลย เน่ืองจากข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบการวินิจฉัย
แมว้า่เม่ือไดมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสอง โดยถือเป็น
หลกัการใหม่ท่ีผูพ้ิจารณาให้ปล่อยชัว่คราวนั้น อาจรับฟังขอ้เท็จจริงหรือรายงานหรือความเห็นของ
เจา้พนกังาน ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหมี้อ านาจหนา้ท่ีเพื่อประกอบการพิจารณาค าร้องก็ได ้ซ่ึงหลกัการ
น้ีเป็นเพียงกรณีท่ีหากผูพ้ิจารณาตอ้งการจะน ามาประกอบการพิจารณาเท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัขอ้มูล
ท่ีได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีได้จากส านวนของพนักงานสอบสวน และเป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้น
เท่านั้น ไม่เพียงพอท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณาได ้เน่ืองจากผูต้อ้งหาจะอยูใ่นความควบคุมของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในระยะเวลาสั้น 
 ดังนั้ น ปัญหาเก่ียวกับข้อพิจารณาประกอบการวินิจฉัยท่ีกฎหมายบัญญัติ ยงัขาด
ข้อพิจารณาท่ีเก่ียวกับฐานะความเป็นอยู่ หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผูต้้องหาหรือจ าเลยในการ
พิจารณาประกอบการวินิจฉัย ทั้งน้ี เพื่อให้บุคคลไดรั้บการปฏิบติัอย่างเสมอภาคในกระบวนการ
ยติุธรรม 
 อีกทั้ง ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม ซ่ึงไดบ้ญัญติั
หลกัโดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2551 โดยหากอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว  
เจา้พนักงานซ่ึงมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับท่ีอยู่ของผูท่ี้ถูก
ปล่อยชัว่คราว หรือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีให้ผูถู้กปล่อยชัว่คราวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการหลบหนี
หรือเพื่อป้องกนัภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชั่วคราว แต่โดยทาง
ปฏิบติัหรือสภาพการบงัคบัใชแ้ลว้ไม่ปรากฏวา่ เจา้พนกังานหรือศาลท่ีอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวได้
น าหลกัการดงักล่าวไปใชม้ากนกั และยงัมีปัญหาในทางปฏิบติัวา่ ขอบเขตของการก าหนดเง่ือนไข
เก่ียวกับท่ีอยู่ของผูถู้กปล่อยชั่วคราวหรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีให้ผูถู้กปล่อยชั่วคราวปฏิบติัยงัมีน้อย
เกินไปเม่ือเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้ว และหน่วยงานใดจะคอยควบคุมดูแลหรือมี
มาตรการควบคุมผูถู้กปล่อยตวัไม่ให้เกิดการหลบหนีได ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาเน้ือหาของหลกักฎหมาย
แลว้ผูเ้ขียนเห็นวา่รายละเอียดของเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายไทยยงัไม่มีรายละเอียด
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เพียงพอหรือไม่มีความหลากหลายพอท่ีจะน าไปใชใ้นการควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในระหวา่ง
ปล่อยชัว่คราวในแต่ละประเภทความผดิได ้และการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวยงั
ไม่มีประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา ซ่ึงกฎหมายของประเทศเหล่าน้ีได้บัญญัติ
รายละเอียดของเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวไวอ้ยา่งชดัเจน และการน าเง่ือนไขแต่ละขอ้ไปใชก้บั
ฐานความผดิท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดรั้บก็มีความเหมาะสม ท าให้การใช้เคร่ืองมือท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัศาลไดว้า่ หากปล่อยตวัไปแลว้จะมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาปรากฏตวั
ต่อศาลในการด าเนินคดีต่อไป และการใช้อ านาจของศาลมีผลบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การใหค้วามคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยทัว่ถึงกนั 
 จากการศึกษาจากบทบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั พบว่ากฎหมายไดก้ าหนด
หลกัประกนัท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑใ์นการปล่อยชัว่คราว ในส่วนน้ีเป็นการสร้างความไม่
เป็นธรรมใหแ้ก่คนยากจนในการท่ีจะไดรั้บโอกาสปล่อยชัว่คราวไดเ้ท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนในสังคม 
การท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ารปล่อยชัว่คราวกระท าไดโ้ดยมีประกนั หรือหลกัประกนัซ่ึงส่วนมากใน
การก าหนดหลกัประกนันั้นจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งน้ีเพื่อเป็นการรับรองวา่เม่ือไดม้อบ
หลกัประกนัดงักล่าวไวก้บัรัฐ หากบุคคลไม่มาปรากฏตวัในการด าเนินคดีก็จะตอ้งริบเอาทรัพยน์ั้น
ไป ส าหรับการก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นเกณฑ์ให้การใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิจารณาสั่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนันั้น ซ่ึงการก าหนดวงเงินขั้นต ่าของแต่ละฐานความผิดและเป็นเงินจ านวนตายตวั 
ท าใหค้นยากจนซ่ึงไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นเพียงพอไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัเป็นการ
จ ากดักรอบการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิจารณา หากจะลดวงเงินประกนัใหแ้ก่คนยากจน ซ่ึงบางหน่วยงาน
หากมีการลดวงเงินประกนัอาจส่งผลร้ายต่อผูอ้นุญาตได ้แสดงให้เห็นวา่ แมก้ฎหมายจะบญัญติัให้
การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ถือเป็นการให้อ านาจ           
ผูพ้ิจารณาใช้ดุลพินิจพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราว แต่ในทางปฏิบัติพบว่าส่วนใหญ่นั้ น             
ผูพ้ิจารณาจะใช้ดุลพินิจท่ีจะเรียกเอาหลกัประกนัท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลกัเพื่อประกนัการ
ปล่อยชัว่คราว ซ่ึงทางปฏิบติัไม่ตรงกบัหลกักฎหมายและหลกัทางวชิาการ  
       4.1.2  ปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานหรือศาล 

 จากการวิเคราะห์บทบญัญติัต่างๆ ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 106-119ทวิ เห็นวา่ บทบญัญติัของกฎหมายให้อ านาจในการใชดุ้ลพินิจ
ของผูพ้ิพากษาในการปล่อยชั่วคราวไวอ้ย่างกวา้งขวาง ดุลพินิจในท่ีน้ีหมายถึงการวินิจฉัยท่ี
เห็นสมควรของผูพ้ิพากษาท่ีเป็นผูส้ั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราว เป็นอ านาจท่ีจะเลือกตดัสินใจภายใน
ขอบเขตของกฎหมายตามแต่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีปรากฏเฉพาะเร่ืองซ่ึงการบญัญติักฎหมาย
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ลายลักษณ์อกัษรย่อมเป็นเร่ืองปกติท่ีไม่อาจบญัญติักฎหมายให้ครอบคลุมได้ในทุกๆ เร่ืองทั้ ง
เหตุการณ์ภายหลงัการบญัญติักฎหมายก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั การบญัญติักฎหมาย
จึงตอ้งมีความยดืหยุน่ใหส้ามารถใชดุ้ลพินิจไดต้ามแต่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏแลว้แต่กรณีไป แต่การใช้
ดุลพินิจนั้นหากใช้ตามอ าเภอใจปราศจากเหตุผลไม่มีการควบคุมตรวจสอบก็อาจก่อให้เกิดความ 
อยติุธรรมได ้การใชอ้  านาจในทางท่ีผิดหรือใชอ้  านาจโดยมิชอบ จึงตอ้งมีการจ ากดัขอบเขตของการ
ใชดุ้ลพินิจและตอ้งสามารถควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจได ้ 

 ดุลพินิจในการปล่อยตวัหรือปล่อยตวัชั่วคราวบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลเป็นของศาล
ยุติธรรม แต่ในการท่ีศาลจะวินิจฉัยไปในทางหน่ึงทางใดย่อมข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีองค์กรต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในฝ่ายบริหารเป็นผูน้ าเสนอ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 72 (2) 
บญัญติัวา่ “หมายปล่อยผูต้อ้งหาหรือจ าเลยซ่ึงตอ้งขงัอยู่ตามหมายศาล ให้ออกเม่ือพนกังานอยัการ
หรือพนักงานสอบสวนขอให้ปล่อย โดยเห็นว่าไม่จ  าเป็นตอ้งขงัไวใ้นระหว่างสอบสวน ดงันั้น 
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะพนกังานสอบสวน หรือแมแ้ต่ส านกังานอยัการสูงสุด 
ต้องรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเพิ่มเติมท่ีชัดเจนว่าการปล่อยตัวหรือการปล่อยชั่วคราว
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการเอาตวั
บุคคลไวใ้นอ านาจรัฐเป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อให้ศาลมีขอ้มูลท่ีครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาว่า
สมควรจะสั่งปล่อยหรือปล่อยชัว่คราวหรือไม่ 
 การใชว้ธีิไต่สวนเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงโดยอาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ มาตรา 21 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เป็นวิธีการไต่สวน
พยานเพื่อให้ไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวนั้นๆ โดยเรียกพยานท่ีส าคญั
ได้แก่บุคคลผูใ้กล้ชิดกบัตวัผูต้ ้องหาหรือจ าเลย เช่น คนในครอบครัว พนักงานสอบสวน หรือ
พยานหลกัฐานใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นตอ้งน าสืบเพื่อให้ไดท้ราบขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีวา่ หากปล่อย
ชัว่คราวไปแลว้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นจะหลบหนีหรือไม่ ในส่วนน้ีก็เป็นการใชดุ้ลพินิจของศาลท่ี
จะพิจารณาเป็นเร่ืองๆ ไป มิใช่วา่ตอ้งท าการไต่สวนทุกคดี จึงเป็นการเพิ่มภาระหนา้ท่ีแก่ผูพ้ิพากษา 
ท าให้ผูพ้ิพากษามกัจะไม่ใชดุ้ลพินิจในการไต่สวนดงักล่าว และการไต่สวนน้ีก็ท าให้ไดข้อ้เท็จจริง
เพียงในระดบัหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงอาจยงัไม่ชดัแจง้เพียงพอเม่ือเทียบกบัการมีหน่วยงานหรือเจา้พนกังาน
ผูท้  าหน้าท่ีสืบเสาะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูถู้กกล่าวหาเพราะจะท าให้ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ ได้
ชดัเจนกวา่ พร้อมกบัท าความเห็นในเบ้ืองตน้เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล 

 ดงันั้น การพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอปล่อยชัว่คราวซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ใช้ดุลพินิจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กรณีก าหนดวงเงินประกนั จึงควรจะ
พิจารณาขอ้เท็จจริงถึงสภาพความเป็นอยู่ อาชีพ รายได ้ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหา
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หรือจ าเลย ประกอบการก าหนดวงเงินประกนั แมว้่าตามพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัไวแ้ลว้ แต่ควรจะถือเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัประเด็นหน่ึงท่ีผูพ้ิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นตอ้งรับฟังและน ามาพิจารณา
ประกอบ โดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 108 (1) – (7) ก าหนดให้การวินิจฉยัค าร้องขอให้ปล่อย
ชัว่คราวตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบดว้ย 
 1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา กฎหมายไม่ไดก้  าหนดวา่ขอ้หาหนกัเบาเท่าไรท่ีจะเป็นเกณฑ์
ก าหนดวา่ขอ้หาใดควรหรือไม่ควรใหป้ล่อยชัว่คราว 
 2)  พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด ในส่วนน้ีไม่อาจก าหนดให้แน่นอนไดใ้นตวั
อยู่แลว้ เพราะตอ้งแลว้แต่ดุลพินิจผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาคดีนั้นท่ีจะพิจารณาว่าขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ
หรือพยานหลกัฐานในคดีจ านวนเท่าใดจึงจะเป็นขอ้พิจารณาในการใหป้ล่อยชัว่คราวได ้
 3)  พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร กฎหมายไม่อาจก าหนดลกัษณะพฤติการณ์ได้
วา่จะตอ้งมีพฤติการณ์อยา่งไรจึงจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวสุดแลว้แต่ดุลพินิจของผูพ้ิพากษาเช่นกนั 
 4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด ในเร่ืองความเช่ือถือในตวัผูร้้อง
ขอหรือหลกัประกนันั้นเป็นดุลพินิจของผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาการขอประกนันั้นๆ ว่าเช่ือถือในตวั   
ผูร้้องขอหรือในหลกัประกนัมากนอ้ยเพียงใด 
 5)  ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ในส่วนน้ียอ่มแลว้แต่พฤติการณ์แห่งคดีเป็น
เร่ืองๆ ไป และอยูใ่นดุลพินิจของผูพ้ิจารณาสั่งค  าร้องในคดีนั้นๆ ซ่ึงไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน 
 6)  ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ ในส่วน
น้ีก็ยอ่มแลว้แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏเช่นเดียวกนั 
 7)  ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีค าคดัคา้นของพนกังานสอบสวน 
พนกังานอยัการหรือโจทก์แลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได ้สุดแลว้แต่ดุลพินิจของ     
ผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาสั่งค  าร้องวา่ค าคดัคา้นใดมีน ้าหนกัใหรั้บฟังไดห้รือไม่เช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาบทบญัญติัดงักล่าวน้ี จะเห็นวา่กฎหมายเปิดโอกาสใหผู้พ้ิพากษาสามารถใช้
ดุลพินิจกวา้งขวางมากโดยใหอ้ านาจการตดัสินใจไวไ้ม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน ท าให้เกิดปัญหาการใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวท่ีไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 ในการศึกษาจากการบญัญติักฎหมายเก่ียวกับหลักประกัน ท าให้พบว่ากฎหมายได้
ก าหนดหลกัประกนัท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการปล่อยชัว่คราว ในส่วนน้ีเป็นการสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้แก่คนยากจนในการท่ีจะไดรั้บโอกาสปล่อยชัว่คราวไดเ้ท่าเทียมกบับุคคลอ่ืน
ในสังคม การท่ีกฎหมายก าหนดให้การปล่อยชั่วคราวกระท าได้โดยไม่มีประกนั มีประกนัหรือ
หลกัประกนัดว้ยก็ได ้ซ่ึงส่วนมากในการก าหนดหลกัประกนันั้นจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
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ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรับรองวา่เม่ือไดม้อบหลกัประกนัดงักล่าวไวก้บัรัฐแลว้ หากบุคคลไม่มาปรากฏตวั
ในการด าเนินคดีก็จะตอ้งถูกริบเอาทรัพยน์ั้นไป คนท่ีมีฐานะยากจนถือเป็นผูท่ี้ขาดโอกาสในดา้น
ต่างๆ รวมทั้งการมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ หากคนยากจนตอ้งถูกด าเนินคดีและ
การปล่อยชัว่คราวตอ้งใชห้ลกัประกนัโอกาสท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจาก
คนยากจนนั้นส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยสิ์นท่ีสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้จากการส ารวจความเห็น
ของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีพบวา่ สถิติของประชาชนในปี 2550 ท่ีเคยยื่นค าร้องขอประกนัตวั
แต่ไม่ไดรั้บการอนุญาต เน่ืองจากมีการก าหนดเงินประกนัสูง มีจ านวนร้อยละ 42.31 และโดยมาก
แล้วผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นผูพ้ิจารณาหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะพิจารณาถึงความ
น่าเช่ือถือของหลกัทรัพยป์ระกนัหรือหลกัประกนัเป็นหลกัส าคญั นายประกนั ความเพียงพอของ
หลกัประกนัและเงินประกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูพ้ิจารณาใช้ดุลพินิจพิจารณาท่ีหลกัประกนัท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้คนยากจนไม่มีโอกาสได้รับการปล่อย
ชัว่คราว 
 การปล่อยชัว่คราวโดยเรียกหลกัประกนันั้น ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญฯ มิให้เรียก
เกินสมควรแก่กรณี ในทางปฏิบัติเกิดปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย เน่ืองจากไม่มีการน า
บทบญัญติัของกฎหมายและแนวทางปฏิบติัมาใชใ้ห้เกิดผลในการสร้างความเสมอภาคอยา่งแทจ้ริง 
เห็นไดว้า่มกัจะใชต้วัเงินเป็นเกณฑใ์นการพิจารณามากเกินไป ทั้งการก าหนดวงเงินประกนัท่ีตายตวั
ส าหรับการกระท าความผดิโดยไม่ดูรายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์แห่งคดีและฐานะของ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยรวมถึงโอกาสท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะหลบหนี มีผลใหผู้ท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี
แตกต่างกนั ไดรั้บสิทธิในการปล่อยชัว่คราวไม่เท่าเทียมกนัมากข้ึน ในการใชดุ้ลพินิจในการก าหนด
วงเงินประกนั หากมิได้ก าหนดมาตรฐานไวอ้าจเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจท่ีลกัลัน่ข้ึน และไม่เป็น
ธรรมแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย อยา่งไรก็ดี ศาลยุติธรรมไดเ้ล็งเห็นปัญหาดงักล่าวจึงไดอ้อกขอ้บงัคบั
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิ ธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือ
หลกัประกนัฯ พ.ศ. 2548 รวมทั้ง บญัชีมาตรฐานกลางหลกัประกนัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลย เพื่อเป็นแนวทางให้ศาลทัว่ราชอาณาจกัรและประชาชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งไดท้ราบล่วงหน้า 
รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สัญญาประกันหรือเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ” ซ่ึงเป็น
แนวทางในการน าบริษทัประกนัภยัเขา้สู่ระบบการประกนัตวัในคดีอาญา โดยบริษทัประกนัภยัเปิด
ขายกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองบุคคลท่ีจะเป็นหรือเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา โดยคิดเบ้ีย

                                                 

 1  จาก ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมท่ีประชาชนได้รับ  (รายงานผลการวิจัย)          
เสนอต่อส านักประธานศาลฎีกา ส านักงานศาลยุติธรรม   (น. 212),  โดยอภิรดี  โพธ์ิพร้อม และคณะ,  2550,  
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.   
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ประกนัในการให้ความคุม้ครอง และจะออกหนังสือรับรองให้แก่พนักงานสอบสวน พนักงาน
อยัการ หรือศาล เพื่อขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในระหว่างการด าเนินคดีอาญากบัผูน้ั้น 
ในวงเงินท่ีพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือศาลก าหนด ซ่ึงไม่เกินวงเงินท่ีท าประกนัไว ้ทั้งน้ี 
บริษทัประกนัภยัจะผกูพนัตามสัญญาประกนัตลอดระยะเวลาการด าเนินคดีไปจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด 
หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหลบหนี บริษทัประกนัภยัจะชดใชเ้งินตามวงเงินท่ีปรากฏในหนงัสือรับรอง 
 อย่างไรก็ตาม การใช้ตวัเงินเป็นหลกัประกนัเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้บุคคลไดรั้บการ
ปฏิบติัอย่างไม่เสมอภาค เห็นไดจ้ากกรณีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดฐานเดียวกัน คนท่ีมีฐานะดีกว่ามีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราว
มากกวา่คนท่ีมีฐานะยากจน แมว้า่วงเงินประกนัอาจถูกก าหนดเป็นจ านวนไม่มาก แต่ก็ยงัเป็นปัญหา
และเกินความสามารถของคนยากจนท่ีจะซ้ืออิสรภาพให้กบัตนเองเพื่อให้ไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
ระหว่างการพิจารณาคดี ท าให้เขาตอ้งไดรั้บความเสียหายระหว่างถูกควบคุมตวั เช่น ไดรั้บความ
เสียหายต่อสภาพจิตใจ ครอบครัว การงานและสูญเสียเสรีภาพในความเป็นอยู่ปกติ การปล่อย
ชัว่คราวโดยการใชเ้งินเป็นเกณฑย์งัส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่หากก าหนดวงเงินประกนัในอตัรา
ท่ีสูงจะท าให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่หลบหนี ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า แมจ้ะเรียกเงินประกนัในอตัราท่ีสูง
เพียงใดก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้อีกทั้งลดโอกาสของคนยากจนท่ีจะไดรั้บการประกนั
ตวั เน่ืองจากไม่สามารถจะหาเงินมาประกนัตวัได ้ตอ้งขวนขวายหาเงินและหลกัประกนัจากบุคคล
อ่ืนซ่ึงอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือค่าตอบแทนท่ีสูงดว้ยเช่นกนั  
 เน่ืองจากปัญหาการก าหนดหลกัประกนัเป็นทุนทรัพยจ์  านวนสูง ท าให้คนยากจนซ่ึงถูก
ด าเนินคดีไม่มีโอกาสไดรั้บอิสรภาพในระหวา่งการด าเนินคดี หากตอ้งการไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
ก็ตอ้งด้ินรนหาเงิน หยิบยืม ยอมเสียดอกเบ้ียมาเพื่อประกนัตวัเอง ทั้งน้ี เพื่อออกไปหาพยานหลกัฐาน 
พิสูจน์ตนเอง ซ่ึงอาจตอ้งพึ่งพานายประกนัอาชีพ ท าใหค้นเหล่าน้ีถือโอกาสปฏิบติัต่อคนยากจนโดย
มิชอบ เช่น เรียกค่าตอบแทนสูง หรือใหข้อ้มูลท่ีผดิ ท าใหผู้ข้อใชบ้ริการเสียเปรียบ ดงันั้น เพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ศาลบางแห่งไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ เพื่อน าวิธีการอย่างอ่ืนมาใช้ในการพิจารณา
ปล่อยชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเสมอภาค เช่น โครงการป้องกนั
บุคคลเขา้มาหาผลประโยชน์อนัมิชอบในบริเวณศาล โดยให้ความช่วยเหลือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยใน
การขอปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดหลกัทรัพยท่ี์จะใช้ประกนัต ่ามาก ผูร้้องขอประกนัสามารถใช้
ทะเบียนรถยนต ์ทะเบียนรถจกัรยานยนต ์บา้น ท่ีดิน หรือเอกสารแสดงสิทธ์ิทุกประเภทมาวางเป็น
หลกัประกนั หรือบิดาหรือมารดาสามารถใช้ตนเองประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินคนละ 5,000 บาท 
หรือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยประกนัตนเองได ้หรือกรณีน าหลกัทรัพยม์าไม่พอสามารถขออนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวได้ให้น ามาเพิ่มให้ครบจ านวนในวนัหลงัได ้นอกจากน้ี ก าหนดให้ผูย้ื่นค าร้องขอ
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ปล่อยชัว่คราว จะตอ้งเป็นตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย หรือเป็นบิดา มารดา ญาติ พี่นอ้งของผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยเท่านั้น บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งไม่มีสิทธิยื่น หรือการข้ึนทะเบียนนายประกนั
อาชีพ ซ่ึงถือเป็นการแกไ้ขปัญหานายประกนัอาชีพท่ีหาประโยชน์จากคนยากจนได ้โดยก าหนด
หลักทรัพย์ท่ีใช้ประกันต ่าเพื่อมุ่งเน้นให้ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 การตั้งปัญหาถามวา่จะให้โอกาสบุคคลผูซ่ึ้งกระท าความผิดให้ไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
หรือไม่ ถา้จะให้โอกาสบุคคลเหล่าน้ีก็ตอ้งไม่เนน้ท่ีหลกัประกนั แต่ตอ้งพิจารณาว่าผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยนั้นจะหลบหนีหรือไม่ นอกจากน้ีจะตอ้งตระหนักว่ามีอีกหลายคดีท่ีไม่มีการยื่นค าร้องขอ
ปล่อยชัว่คราว ทั้งๆ ท่ีขอ้สมมติฐานอยูท่ี่วา่ทุกคนพึงไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ดงันั้น เร่ืองการปล่อย
ชัว่คราวจึงมิใช่เป็นเร่ืองท่ีเห็นเองโดยล าพงั (ex officio) แต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการมีการร้องขอ สาเหตุ
ส าคัญท่ีไม่มีการยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราว คือ ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีหลักทรัพย์หรือมี
หลกัทรัพยร์าคาต ่า ศาลทุกแห่งจะประกาศบญัชีอตัราประกนัตวั (Bail Schedule) ไวโ้ดยเน้นถึง
จ านวนราคาประกนักับอตัราโทษ และจ านวนข้อหาในแต่ละคดีผูข้อประกนัทราบดีว่าหากยื่น       
ค  าร้องขอปล่อยชั่วคราวไปก็ต้องถูกยกค าร้อง จึงไม่ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวเน่ืองจากต้อง
เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 การเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐในทางปฏิบติัไดก้ระท าเพียงเพื่อประโยชน์แห่งความ
สะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานหรือศาลเท่านั้น โดยมิไดพ้ิจารณาถึง “ความจ าเป็น” ใน
การเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ ทั้งในทางปฏิบติัดงักล่าวน้ี ก็ยงัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอ านาจควบคุม
และขงัท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัอีกด้วย ดงันั้น ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเอาตวับุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐ จึงเกิดข้ึนจากทางปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายของเจา้พนกังานในกระบวนการ
ยติุธรรม 
 ผลของการไม่ค  านึงถึงความจ าเป็นในการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐส่งผลประการ
ส าคญัแก่ผูต้อ้งหาท่ีมีฐานะยากจนคือ “โอกาส” ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เม่ือคนจนตอ้งตกมาเป็น
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญาแล้วมกัตกอยู่ในสภาพ “จนตรอก” ไม่มีโอกาสได้รับอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราว (No Right To Bail) ไม่มีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือจากทนายความ (No Right To 
Counsel) ก็ไม่มีโอกาสไดต่้อสู้คดีอยา่งยุติธรรม แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 30 วรรคหน่ึง จะบญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั” ซ่ึงหมายความวา่ บุคคลทุกคนไม่วา่จะยากจน ร ่ ารวย มียศ มีต าแหน่ง มี
ฐานนัดรศกัด์ิ โดยก าเนิดหรือโดยการแต่งตั้งก็ลว้นตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั และย่อม
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ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ไม่มีบุคคลใดท่ีจะได้รับเอาสิทธิเป็นพิเศษเหนือ
กฎหมาย แมว้า่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัก็ตาม 
 หากพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือศาล พิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวโดย
ให้ความส าคญั (Priority) กบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (5) และ (6) ให้
มากและพิจารณาเร่ืองหลกัทรัพยเ์ป็นเพียงเหตุผลรองหรือเหตุผลประกอบก็จะเป็นการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดม้ากข้ึน เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน  
 
4.2  วเิคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่วกบัอ านาจศาลในก าหนดเงื่อนไขใน
การปล่อยช่ัวคราวตามกฎหมายไทยกบัต่างประเทศ  
        4.2.1  หลกัทัว่ไปและหลกัการพิจารณาค าร้อง 
              ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2548 ขอ้ 2 
ไดก้  าหนดไวว้่า “เม่ือศาลไดรั้บค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวแลว้ให้รีบพิจารณาและมีค าสั่งโดยเร็ว 
โดยให้ถือเป็นหลักว่าผู ้ต้องหาหรือจ าเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เวน้แต่จะมีเหตุ
จ าเป็นตอ้งควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นไว ้ก็ให้ระบุเหตุผลไวโ้ดยครบถว้นและชดัแจง้ 
และพิจารณาสั่งในแนวเดียวกนั”  
 ส่วนพนกังานอยัการ มีระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 2 การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนท่ี 1 การ
ปล่อยชัว่คราว ขอ้ 32 (หลกัการในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล) ก าหนดไวว้า่ “การกระท า
ของรัฐท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเอาตวับุคคลไว้
ในอ านาจรัฐ จะกระท าไดต่้อเม่ือกรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ตามปกติจกัตอ้งพิจารณา
วา่เป็นกรณีท่ีน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐานหรือไม่
ดว้ย ฉะนั้น หากกรณีคดีมีหลกัฐานตามสมควรวา่ การกระท าของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นความผิด
ร้ายแรง หรือเป็นท่ีน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน 
หรือกรณีคดีมีหลกัฐานตามสมควรวา่ การกระท าของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นความผิดและมีเหตุอ่ืน
ท่ีจ าเป็นและสมควร ก็เป็นกรณีท่ีตอ้งน าเหตุดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาวา่จ าเป็นจะตอ้งคุมขงั
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไวใ้นอ านาจรัฐหรือไม่ ซ่ึงการพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวของพนกังาน
อยัการจะตอ้งพิจารณาโดยชัง่น ้ าหนกัระหวา่งประโยชน์ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยกบั
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซ่ึงขดัแยง้กนั หากเห็นวา่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูก
กระทบเกินความจ าเป็นหรือเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเห็นว่าไม่มีพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือว่า
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ผูต้อ้งหาจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือไม่มีเหตุอ่ืนท่ีจ าเป็นและสมควรแลว้ 
พนกังานอยัการตอ้งปล่อยตวับุคคลหรืออนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวตามค าร้องขอเสมอ” 
 ส่วนของพนกังานสอบสวน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี 
ลกัษณะ 7 วา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราว แต่ระเบียบดงักล่าวก็ไม่ไดบ้ญัญติัถึงหลกัการทัว่ไปเก่ียวกบั
การปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด แต่หลกัทัว่ไปปรากฏอยู่ในค าสั่งกรมต ารวจท่ี 572/2538 เร่ืองการ
อ านวยความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอาญาในขอ้ 6 ท่ีก าหนดให้พนกังานสอบสวนพึงระลึก
เสมอว่า ในการวินิจฉัยค าร้องให้ปล่อยชั่วคราวให้พิจารณาอนุญาตเป็นหลกั โดยพิจารณาอย่าง
รวดเร็วและจะเรียกหลกัประกนัเกินควรแก่กรณีมิได ้ส่วนการไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวถือเป็น
ขอ้ยกเวน้ ซ่ึงถือว่าบญัญติัไวส้อดคลอ้งกบัหลกัทัว่ไปในการปล่อยชัว่คราวของศาลและพนกังาน
อยัการ 
 การพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวของศาลยุติธรรม ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยติุธรรม วา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2548 ขอ้ 2 ก าหนดให้ศาล เม่ือไดรั้บค าร้องขอให้ปล่อย
ชัว่คราวแลว้ให้รีบพิจารณาและมีค าสั่งโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นหลกัว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยพึงไดรั้บ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว เวน้แต่จะมีเหตุจ าเป็นตอ้งควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นไว ้ก็ให้
ระบุเหตุผลไวโ้ดยครบถ้วนและชัดแจง้ และพิจารณาสั่งในแนวเดียวกนั ประกอบกับข้อบงัคบั
ประธานศาลฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั
ในการปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ศาลพิจารณาค าร้อง
ขอให้ปล่อยชัว่คราวแล้วเห็นว่าเป็นกรณีท่ีสมควรให้ปล่อยชัว่คราวได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 108 ก็ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัหรือไม่มี
ประกนั 
 ส่วนการพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวของพนักงานอยัการ ในระเบียบส านกังาน
อยัการสูงสุดเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 ขอ้ 33 (การพิจารณาและ
สั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราว) ซ่ึงพนกังานอยัการตอ้งพิจารณาโดยไม่ชกัช้า หัวหน้าพนกังานอยัการ
เป็นผูส้ั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว โดยจะตอ้งบนัทึกเหตุผลในการสั่งไวใ้ห้ชดัเจน 
ในกรณีสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว พนกังานอยัการตอ้งแจง้ผลการพิจารณาพร้อมดว้ยเหตุผล
ให้ผูร้้องขอปล่อยชัว่คราวทราบโดยเร็ว และความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกว่า
ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอ่ืนท่ีกฎหมายไม่ไดใ้ห้อ านาจควบคุมผูต้อ้งหา พนกังานอยัการจะสั่ง
ควบคุมผูต้อ้งหาไม่ได ้ในกรณีเช่นน้ี ให้ผูต้อ้งหาลงลายมือช่ือรับทราบวนัและเวลานดัเพื่อมาพบ
พนกังานอยัการตามก าหนด หากไม่ลงลายมือช่ือให้บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราว ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไป พนกังานอยัการพึงตระหนกัวา่ กฎหมาย
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มิไดบ้ญัญติัให้ตอ้งมีหลกัประกนัด้วยเสมอไป ในการปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั ตอ้งท าสัญญา
ประกนัตามแบบท่ีส านกังานอยัการสูงสุดก าหนด ในการก าหนดจ านวนเงินในสัญญาประกนัหรือ
เรียกหลกัประกนั พนกังานอยัการจะก าหนดจ านวนเงินหรือเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณี
มิได ้
 การพิจารณาค าร้องของพนกังานสอบสวน ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบการต ารวจเก่ียวกบั
คดี ขอ้ 178 ไดก้ าหนดให้พนกังานสอบสวน เม่ือไดรั้บค าร้องให้ปล่อยชัว่คราวให้รีบพิจารณาสั่ง
โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์คือ ความหนกัเบาแห่งขอ้หา เช่น อตัราโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัในความผิด
นั้นๆ พยานหลกัฐานท่ีน ามาสืบแลว้มีเพียงใด เช่น พอท่ีจะด าเนินคดีนั้นทางศาล พฤติการณ์ต่างๆ 
แห่งคดีเป็นอยา่งไร เช่น เป็นคดีท่ีประชาชนต่ืนเตน้เอาใจใส่การด าเนินงานของพนกังานสอบสวน
เพียงใด ความเช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัมีความน่าเช่ือถือเพียงใด ตอ้งมีหลกัฐานไม่
ใช้เพียงความคิดนึก ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ต้องมีเหตุผลประกอบช้ีแจงให้
พอควรในขอ้ท่ีน่าจะหลบหนี ไม่ใช่คิดนึกเอาตามชอบใจโดยปราศจากเหตุและผล สุดทา้ยคือ      
ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ เช่น ผูต้อ้งหาเป็นคนมี
อ านาจทางนักเลง ทางพรรคพวก ซ่ึงอาจจะเปล่ียนรูปคดีให้เสียความยุติธรรม หรือให้พยาน
หวาดกลวัจนไม่กลา้ใหค้วามสัตยจ์ริง 
 จะเห็นว่า ระเบียบเก่ียวกับปล่อยชั่วคราวของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อย
ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือในชั้นศาลก็ตาม ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวไวส้อดคลอ้งกนักบัหลกัการของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 107 ท่ีก าหนดวา่ เม่ือไดรั้บค าร้องขอปล่อยชัว่คราวแลว้ให้เจา้พนกังาน
หรือศาลรีบสั่งค  าร้องด้วยความรวดเร็ว ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้้องหาหรือจ าเลย     
ทั้งยงัไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราวไวใ้นลกัษณะอย่างเดียวกนั
กบัท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กล่าวคือ เจา้พนกังานตอ้งพิจารณาถึง 
ความหนกัเบาแห่งขอ้หา พยานหลกัฐานท่ีปรากฏ พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดี ความน่าเช่ือถือผูร้้องขอ
ประกนัหรือหลกัประกนั พฤติการณ์ท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยัอนัตรายหรือ
ความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดประกอบกนั อยา่งไรก็ตาม ระเบียบดงักล่าวหา
ไดบ้ญัญติัล าดบัความส าคญัในการพิจารณาสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราววา่ตอ้งให้น ้ าหนกักบัขอ้ใด
เป็นอนัดบัแรก จึงส่งผลให้ทางปฏิบติัเจา้พนกังานและศาลมกัพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวโดย
เนน้ไปท่ีหลกัประกนัเป็นส าคญั โดยถือเป็นเง่ือนไขในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวอนัจะน าไปสู่
ความไม่เสมอภาคในการปล่อยชัว่คราวได ้
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 ในต่างประเทศ โดยหลกัการทัว่ไปของการปล่อยชัว่คราวในฝร่ังเศส ไดมี้การก าหนดไว้
ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 137 ซ่ึงบญัญติัวา่ “บุคคลใดซ่ึงอยูภ่ายใต้
การพิจารณาคดีของศาลจะต้องได้รับการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และยงัคงได้รับ
อิสรภาพ อย่างไรก็ดี หากระบบการสอบสวนนั้นมีความจ าเป็นหรือเพื่อเป็นไปตามมาตรการเพื่อ
ความระมดัระวงั บุคคลผูน้ั้นอาจถูกบงัคบัโดยการวนิิจฉยัของศาล ถา้บุคคลนั้นไม่สามารถแสดงให้
เป็นท่ีพอใจแก่ศาลไดใ้นกรณีท่ีมีความพิเศษอยา่งยิ่ง บุคคลนั้นอาจจะถูกคุมขงัไวใ้นอ านาจรัฐได้” 
และในมาตรา 137-3 บญัญติัว่า ผูพ้ิพากษาอาจด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยการวินิจฉัยท่ี
สมเหตุสมผล ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งควบคุมหรือขยายเวลาการคุมขงัออกไปหรือยกค าร้องขอปล่อย
ชัว่คราว กระบวนพิจารณานั้นจะตอ้งระบุให้ชดัเจน ทั้งขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงซ่ึงผูพ้ิพากษาได้
ใช้ประกอบการวินิจฉยัในการสั่งคุมขงั ซ่ึงฝร่ังเศสให้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยเช่นเดียวกนัโดยเนน้การพิจารณาคดีท่ีรวดเร็ว โดยในระบบกฎหมายฝร่ังเศสพบวา่กฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาของฝร่ังเศสไดมี้บทบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาในกรณีร้องขอ
ปล่อยชัว่คราว กฎหมายก าหนดไวช้ดัเจนวา่ ผูพ้ิพากษาไต่สวนตอ้งพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราว
ผูต้อ้งหาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัหรือถา้กรณีเป็นการอุทธรณ์ต่อผูพ้ิพากษาไต่สวนชั้นอุทธรณ์      
ก็ตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั มิฉะนั้น จะถือวา่ผูต้อ้งหาถูกปล่อยชัว่คราวโดยอตัโนมติั 
และมีหลกัเกณฑท่ี์ผูพ้ิพากษาใชพ้ิจารณาในการสั่งค  าร้องขอปล่อยชัว่คราว โดยใหพ้ิจารณาผูต้อ้งหา
มีพฤติการณ์จะข่มขู่พยานหรือไม่ มีเหตุจ าเป็นตอ้งควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวเ้พื่อประโยชน์ของผูต้อ้งหา
เองหรือไม่ ผูต้ ้องหามีพฤติการณ์จะไปกระท าความผิดอีกหรือไม่ และมีพฤติการณ์จะท าลาย
พยานหลกัฐานหรือไม่ นอกจากน้ี ประเทศฝร่ังเศสยงัมีบทบญัญติัให้ผูต้อ้งหาสามารถเรียกเก็บ
ค่าเสียหายได ้กรณีท่ีเขาตอ้งเสียหายจากการท่ีผูพ้ิพากษาไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัและภายหลงัคดีถูก
ศาลพิพากษายกฟ้อง และเขาไดรั้บความทุกขท์รมาน หรือไดรั้บความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือจาก
การถูกควบคุมตัวดังกล่าว เช่น กลายเป็นคนสติไม่สมประกอบ หรือได้รับความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ หรือจากการถูกควบคุมตวัท าให้บุคคลท่ีสามต้องได้รับความเสียหายแล้วผูต้ ้องหาก็
สามารถเรียกค่าเสียหายเหล่าน้ีจากรัฐได ้
 ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดสิทธิของผูถู้กกล่าวหาไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 114b ก าหนดมาตรการในการควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาในมาตรา 119 
และ 119a โดยเจา้พนกังานต ารวจเม่ือจบัตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาไดแ้ลว้ ไม่ว่าเป็นการจบัโดยมี
หมายจบัหรือไม่ก็ตาม เจา้พนักงานต ารวจตอ้งน าตวัผูต้ ้องหาไปศาลทนัที หรืออย่างช้าท่ีสุดใน
วนัรุ่งข้ึน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 115 
เพื่อท่ีผูพ้ิพากษาจะไดพ้ิจารณาว่าขอ้กล่าวหาท่ีถูกกล่าวหานั้นมีมูลหรือไม่ ควรจะควบคุมไวห้รือ
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ควรจะปล่อยตวัผูต้อ้งหาไป หากพิจารณาแลว้ เห็นวา่ไม่ไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหาก็ตอ้งรีบปล่อย
ตวัไปทนัที จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพภายหลงัการจบักุม ซ่ึงเหตุในการ
ควบคุมตวัไดก้ าหนดไวเ้ป็นเหตุเดียวกนักบัเหตุในการปล่อยชัว่คราวและเหตุในการออกหมายจบั 
โดยให้พิจารณาว่ามีเหตุน่าเช่ือถือว่าถ้าปล่อยไปเป็นอนัตรายหรือไม่ เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดว้่าเขาจะ
หลบหนีหรือไม่ ในกรณีน้ีผูพ้ิพากษาอาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้ โดยอาจก าหนดเง่ือนไขต่างๆ          
ให้ผูต้อ้งหาปฏิบติัตาม ผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะข่มขู่พยานหรือไม่ และผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะไป
กระท าผิดอีกหรือไม่ นอกจากน้ี การควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้น หากเจา้หน้าท่ีเห็นว่าไม่มีประโยชน์ท่ี
จะควบคุมต่อไปแลว้ ศาลก็จะออกค าสั่งถอนการควบคุมนั้นได ้โดยศาลตอ้งสั่งโดยเร็ว หากพบว่า
การควบคุมนั้ นไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องรีบปล่อยตัว               
ผูถู้กควบคุมโดยไม่ชกัชา้ ซ่ึงการพิจารณาในการปล่อยชัว่คราวอาจวางมาตรการควบคุมทางตุลาการ
หรือก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว เช่น ให้ผูต้อ้งหาไปรายงานตวัต่อศาล ส านกังานอยัการ 
หรือส านกังานอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยปราศจากเง่ือนไขดว้ยวา่ในเวลาอ่ืนๆ ผูต้อ้งหาไม่ไปติดต่อกบั         
ผูถู้กกล่าวหาอ่ืนๆ หรือพยานท่ียืนยนัการกระท าความผิดในคดีนั้น หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีจะเป็น
มาตรการป้องกนัไม่ใหผู้น้ั้นไปกระท าผดิต่อไป  
 ส่วนประเทศแคนาดา ศาลจะมีค าสั่งให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทนัที เม่ือปฏิบติั
ตามค าสั่ง เวน้แต่บุคคลนั้นมีเหตุจ าเป็นไม่ให้ปล่อยตวัออกมาดว้ยเหตุผลอ่ืนตามมาตรา 519 (a)  
การควบคุมตวัไวด้้วยเหตุผลอ่ืนโดยปกติหมายถึง ตวัจ าเลยนั้นอยู่ในระหว่างการถูกจ าคุกอยู่ตาม   
ค  าพิพากษาในคดีอ่ืน ถูกควบคุมตามหมายจบัท่ีไม่เก่ียวกบัขอ้หาน้ีหรือถูกจบัตามกฎหมายว่าดว้ย
คนเขา้เมือง ค าสั่งใหป้ล่อยตวัไม่วา่โดยศาลหรือตามมาตรา 520 ค าสั่งนั้นยงัคงมีผลบงัคบัอยูจ่นกวา่
การพิจารณาคดีจะส้ินสุดลงและมีการลงโทษ เวน้แต่ศาลมีค าพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการ
ลงโทษ 
 ค าสั่งปล่อยตวัชัว่คราวจะตอ้งก าหนดระยะเวลาการประกนัตวัให้มีความเหมาะสมและ
เง่ือนไขการให้ประกัน สัมพนัธ์กบัลกัษณะหรือสาเหตุของการกระท าผิด มัน่ใจว่าจ าเลยจะไม่
หลบหนี เพื่อรักษาความปลอดภยัของประชาชนและอ านวยความยติุธรรม 
 ถ้าเง่ือนไขการควบคุมตวัจ าเลยเปล่ียนไป หรือข้อเท็จจริงแห่งข้อหานั้นเปล่ียนไป
หรือไม่มีอยู่ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่า
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีถูกออกหมายจบั จ าเลยโตแ้ยง้วา่ท่ีการถูกควบคุมตวัจะไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไป
ตามความนยัของมาตรา 515 (10) ให้ศาลด าเนินการสั่งปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยมีเง่ือนไข 
ศาลตอ้งสั่งปล่อยผูต้อ้งหานั้น เพราะการจะสั่งคุมขงัตอ้งผา่นกระบวนพิจารณาเก่ียวกบัความจ าเป็น

DPU



115 
 

ในการควบคุมตวัไวแ้ละข้อเท็จจริงท่ีได้ย่อมใช้ตดัสินความจ าเป็น หากภายหลังข้อเท็จจริงนั้น
เปล่ียนไปหรือไม่มียอ่มตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหม่และปล่อยตวัไป 
        4.2.2  การก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 
 ระบบการประกนัตวัท่ีใชห้ลกัประกนัเป็นเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวน้ี น าไปสู่ปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางกฎหมายของบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกนัในแง่ท่ีวา่ บุคคลท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวดีกวา่บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดี เพราะคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมสามารถท่ีจะหาหลกัทรัพยม์าขอประกนัตวัไดโ้ดยง่าย 
แต่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดียอ่มเป็นการยากท่ีจะหาหลกัประกนัเพื่อมาขอประกนัตวัได ้  
 ในประเทศไทยนั้นก าหนดรูปแบบในการปล่อยชั่วคราวไวโ้ดยไม่มีประกัน โดยมี
ประกนั และโดยมีประกนัและหลกัประกนั ซ่ึงในทางปฏิบติัศาลไทยก าหนดให้มีการปล่อยชัว่คราว
โดยมีประกนัและหลกัประกนัเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อความมัน่ใจไดว้่า หากผูต้อ้งหาหลบหนีแลว้
จะสามารถบงัคบัคดีหลกัประกนัท่ีวางไวต่้อศาลได ้บางคร้ังการมุ่งเนน้ในเร่ืองหลกัประกนัมากเกิน
อาจท าให้ก่อเกิดปัญหาการไม่สามารถน าตวัผูต้อ้งหามาด าเนินคดีได ้ท าให้คดีคัง่คา้งในศาลเป็น
จ านวนมาก รวมถึงการบังคับคดีท่ีมีแต่ปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวางหลักทรัพย์ท่ีไม่มี
กรรมสิทธ์ิอย่างแท้จริง ปัญหาในการออกสืบทรัพย์ ปัญหาการปฏิบัติงานการบังคับคดีของ
เจ้าหน้าท่ีศาลซ่ึงไม่ได้มีความเช่ียวชาญในการบงัคบัคดีเหมือนเช่นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด้านน้ี
โดยตรง  
 ในทางปฏิบติัหน่วยงานศาลบางแห่ง เช่น ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดน้ ามาตรการควบคุม
หรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวมาใชค้วบคู่กบัการวางหลกัประกนัท่ีเป็นหลกัทรัพย ์เช่น การห้าม
เดินทางออกนอกราชอาณาจกัรเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาล โดยเม่ือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยซ่ึงเป็น
ชาวต่างชาติขอปล่อยชัว่คราว หากศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาจะตอ้งวางหลกัทรัพย์
ประกนัและศาลจะมีหนงัสือแจง้ค าสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรไปยงัส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อตรวจสอบบุคคลดงักล่าวหากมีการเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร และเม่ือคดีเสร็จ
การพิจารณา ศาลมีค าพิพากษาแลว้ก็จะแจง้ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร
ต่อไป หากผูต้อ้งหาตอ้งการท่ีจะเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรก็จะตอ้งยื่นค าร้องขออนุญาตต่อ
ศาลเป็นคร้ังๆ ไป เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้วจะก าหนดให้ผูต้อ้งหากลับมารายงานตวัต่อศาล
ภายในเวลาท่ีก าหนด และศาลส่วนใหญ่ก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเม่ือไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
แลว้จะก าหนดวนัรายงานตวัต่อศาล เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวน้ี ถึงแมก้ฎหมายจะ
ก าหนดไวใ้นมาตรา 108 วรรคสาม เพื่อใหอ้ านาจแก่ศาลในทางปฏิบติั แต่ก็ยงัไม่มีผลบงัคบัใชอ้ยา่ง
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จริงจงัหรือมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อนัเน่ืองจากรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวมี้
น้อยเกินไปและแคบเกินไปท่ีจะให้ศาลใช้อ านาจก าหนดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพความผิดแต่ละประเภทของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคนได ้ท าให้ในทางปฏิบติั
ของศาล มีแต่การก าหนดใหก้ารประกนัตวัซ่ึงตอ้งใชห้ลกัประกนัเพื่อขอปล่อยชัว่คราวเป็นหลกั ซ่ึง
ไม่ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
เพราะถา้หากศาลสามารถใชดุ้ลพินิจในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขเพื่อการควบคุมตวั
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหลงัจากไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไดน้ั้น ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และลดความ
กงัวลให้กบัศาลได้ว่าหากปล่อยตวัชั่วคราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไปแลว้ ผูถู้กปล่อยชั่วคราวจะมา
ปรากฏตวัต่อศาลเพื่อด าเนินคดีต่อไปได้  จะท าให้มีจ  านวนผูถู้กปล่อยชัว่คราวเพิ่มจ านวนสูงข้ึน 
และสามารถลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ในระบบกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
และประเทศแคนาดา ไดแ้กปั้ญหาความไม่เสมอภาคในการเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ โดยเม่ือศาล
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวั กล่าวคือ มีเหตุเป็นท่ีน่าเช่ือถือวา่ถา้ปล่อยไปจะ
เป็นอนัตราย หรือมีเหตุเป็นท่ีน่าเช่ือไดว้่าเขาจะหลบหนี หรือผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะข่มขู่พยาน 
หรือผูต้อ้งหามีพฤติการณ์จะไปกระท าความผดิอีก ศาลก็จะไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวั แต่ถา้ปรากฏวา่
ไม่เหตุจ าเป็นในการควบคุมตวั ศาลก็จะปล่อยชัว่คราวไปโดยไม่ไดใ้ชห้ลกัประกนัเป็นเง่ือนไขใน
การประกนัตวั แต่จะใชม้าตรการควบคุมหรือเง่ือนไขแทนการใชห้ลกัทรัพยห์รือเงินประกนัในการ
ปล่อยชัว่คราว ดงัน้ี 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้มีมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราว 
ไดแ้ก่ 
 1)  ห้ามเดินทางออกนอกพื้นท่ีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวน หรือผูพ้ิพากษาผูพ้ิพากษาเสรีภาพ
และควบคุมตวัไดก้ าหนดไว ้และหา้มเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่
 2)  ห้ามออกไปจากภูมิล าเนาหรือทอ้งท่ีท่ีอยูอ่าศยัท่ีก าหนดโดยผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือ  
ผูพ้ิพากษาเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั เวน้แต่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีศาลก าหนดพิจารณาแลว้ 
 3)  หา้มไปยงัสถานท่ีท่ีผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและ
การควบคุมตวัไดก้  าหนดไว ้
 4)  ให้รายงานต่อผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการ
ควบคุมตวั กรณีเดินทางออกนอกเขตพื้นท่ีท่ีศาลไดก้ าหนดไว ้
 5)  ใหม้าศาลตามก าหนดนดัเป็นระยะๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีหรือองคก์รใดๆ ท่ี
ก าหนดข้ึนโดยผูพ้ิพากษาไต่สวน หรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั ผูซ่ึ้ง
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มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบดูแลอยา่งเคร่งครัดต่อการกระท าทุกอยา่งของบุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาและ
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 6)  ใหต้อบค าถามเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ องคก์รหรือบุคคลใดผูไ้ดรั้บแต่งตั้งโดยผูพ้ิพากษา
ไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั และตอ้งยอมตนปฏิบติัตาม
สภาพแห่งคดี ตามมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการงานหรือธุรกิจของเขา หรือตอ้งเขา้ร่วมศึกษาเรียนรู้
เร่ืองราวใดๆ รวมทั้งมาตรการศึกษาทางสังคม ซ่ึงก าหนดข้ึนเพื่อให้บุคคลผูน้ั้นมีโอกาสไดก้ลบัสู่
สังคมได ้และขณะเดียวกนัเป็นการป้องกนัมิใหท้  าความผดิซ ้ า 
 7)  ให้ส่งมอบเอกสารส่วนตวัทุกอยา่ง เช่น หนงัสือเดินทาง (passport) หรือใบขบัขี่แก่
เจา้หนา้ท่ีของศาลหรือสถานีต ารวจโดยใหไ้ดรั้บในส่วนซ่ึงจะใชง้านไดแ้ทนเอกสารเหล่านั้น 
 8)  ตอ้งเวน้การขบัยานพาหนะบางชนิด ถา้จ าเป็นตอ้งส่งมอบใบอนุญาตขบัข่ีให้แก่ศาล
แทน อยา่งไรก็ดี ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัอาจ
มีดุลพินิจวา่ บุคคลผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจการพิจารณาคดีนั้นอาจขบัรถไปท างานได ้
 9)  ห้ามพบปะหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลที่ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูม้ีอ  านาจ
เก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัไดก้  าหนดไว ้
 10)  ตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา หรือแมแ้ต่การไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เพื่อเป็นการมีวตัถุประสงคเ์พื่อลา้งพิษหรือบ าบดัยาเสพติด 
 11)  ตอ้งจดัหาหลกัประกนัซ่ึงผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพ
และการควบคุมตวัได้ก าหนดจ านวนและเงินท่ีจะต้องวางศาล การตรวจสอบบญัชีรายได้หรือ
รายจ่ายของบุคคล 
 12)  หา้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งพวัพนักบัอาชีพหรือกิจกรรมสังคมบางอยา่ง 
 13)  หา้มไม่ใหเ้บิกเงินตามเช็ค นอกเหนือไปจากเช็คท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตาม
จ านวนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ถอนไดจ้ากผูถู้กถอนโดยตรง หรือเช็คซ่ึงรับรองและในกรณีจ าเป็นตอ้ง
ส่งมอบเช็คใดซ่ึงถูกหา้มใชต่้อเจา้หนา้ท่ีศาล 
 14)  หา้มครอบครองหรือพาอาวุธ และถา้จ าเป็นตอ้งส่งมอบอาวุธใดๆ ท่ีครอบครองต่อ
ศาลโดยศาลออกใบรับรองไวใ้ห้ 
 15)  ตอ้งจดัหาหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัตามจ านวนและระยะเวลาที่ก  าหนดโดย  
ผูพ้ิพากษาไต่สวนหรือผูพ้ิพากษาผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวั 
 16)  ตอ้งพิสูจน์ว่าผูน้ั้นตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือตอ้งจ่ายค่าบ ารุงรักษา
เป็นการประจ าตามท่ีเขาถูกเรียกร้องใหจ่้าย 
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 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้มีรูปแบบการประกนัตวัโดยวางประกนัเงินสด
หรือหลกัทรัพยอ่ื์น โดยวางจ าน าทรัพยสิ์น หรือการค ้าประกนัโดยบุคคลท่ีเหมาะสม และก าหนด
มาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว ไดแ้ก่ 
 1)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการควบคุมตวั ส าหรับ
ความเส่ียงในการหลบหนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรการท่ีพิจารณามีดงัต่อไปน้ี  
      (1)  ใหผู้ต้อ้งหาไปรายงานตวัต่อศาล ส านกังานอยัการหรือส านกังานอ่ืนตามท่ีก าหนด 
      (2)  ห้ามออกจากสถานท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีพกั ภูมิล าเนาหรือบางพื้นท่ี โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากจากศาล หรือพนกังานอยัการ  
      (3)  หา้มออกจากสถานท่ีส่วนตวัยกเวน้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของบุคคลท่ีก าหนด 
      (4)  ผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนวางหลกัทรัพยป์ระกนั 
 2)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการควบคุมตวั ส าหรับ
ความเส่ียงในการเขา้ไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการห้ามมิให้ผูต้อ้งหาไป
ติดต่อกบัผูถู้กกล่าวหาคนอ่ืนๆ หรือพยาน หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ียนืยนัการกระท าความผดิในคดีนั้น  
 3)  ศาลอาจจะก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการควบคุมตวั ตาม
มาตรา 112a ซ่ึงผูต้อ้งหาจะตอ้งปฏิบติัตามเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการควบคุมตวั 
 ประเทศแคนาดา ก าหนดให้มีรูปแบบการประกนัตวัแบบมีเง่ือนไข แบบมีเง่ือนไข
หรือไม่มีเง่ือนไขโดยวางประกนัตามก าหนดอาจจะไม่มีผูค้  ้ าประกนัหรือไม่ตอ้งวางเงินอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง ประกนัโดยมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือน วางประกนัตามก าหนดโดยตอ้งมี  
ผูค้  ้าประกนัหลายคนไม่ตอ้งวางเงิน ประกนัโดยมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไข วางประกนัตามก าหนด 
โดยไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัหลายคน แต่ตอ้งวางเงินหรือวางทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีค่าโดยความยินยอมของ
พนกังานอยัการ หากผูต้อ้งหาไม่ใช่ผูมี้ถ่ินท่ีอยูป่ระจ าหรือชาวเมืองในชุมชนน้ี หรือภายในระยะทาง 
200 กิโลเมตรจากสถานท่ีท่ีผูต้อ้งหาถูกจบั ให้วางประกนัตามก าหนดโดยมีหรือไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกนั
หลายคนและวางเงินหรือวางทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีมูลค่า และก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขใน
การปล่อยชัว่คราว ไดแ้ก่ 
 1)  รายงานตวัเป็นประจ าต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือบุคคลอ่ืน 
 2)  ใหอ้ยูภ่ายในเขตอ านาจศาล 
 3)  แจง้หากมีการเปล่ียนท่ีอยู ่การเปล่ียนท่ีท างาน 
 4)  ไม่ส่ือสารกบัพยานหรือบุคคลท่ีมีช่ือ และละเวน้ไม่เขา้ไปในสถานท่ีท่ีระบุ 
 5)  ฝากหนงัสือเดินทาง 
 6)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควร 
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 ซ่ึงจะเป็นผลดีมากส าหรับผูต้้องหาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ในฝร่ังเศส บางกรณี      
ผูพ้ิพากษาอาจสั่งให้ผูต้อ้งหาจดัหาหลกัประกนั (Contionnement) ก็ได ้และหลกัประกนัดงักล่าว
อาจก าหนดเป็นจ านวนเงินตามรายไดข้องผูต้อ้งหา หรือจ าเลย โดยผูพ้ิพากษาอาจสั่งให้ช าระคร้ัง
เดียวหรือหลายคร้ังก็ได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัประเทศไทยท่ีผูมี้อ  านาจในการปล่อยชัว่คราวจะอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวโดยก าหนดอตัราวงเงินประกนัตายตวัตามฐานความผิดโดยไม่พิจารณาถึงฐานะและ
รายได้ของผูต้้องหาหรือจ าเลย ผูท่ี้อยู่ในเรือนจ า จึงมีแต่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีมีฐานะยากจนไม่
สามารถหาหลกัประกนัมาวางศาลได ้ทั้งยงัส่งผลใหเ้กิดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าอีกดว้ย 
 ดงันั้น การใช้ดุลพินิจในการสั่งปล่อยชัว่คราวของศาลโดยมีหลกัประกนัหากพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย โดยค านวณหลกัประกนัจากรายไดโ้ดยเฉล่ียของ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคนจากรายไดจ้ริง (Strict Income) รายไดโ้ดยเฉล่ีย (Average Income) และ
รายได้โดยประมาณการ (Potential Income) โดยทั้งสามประเภทน้ีอาจน ามาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มเกษตรกรรายไดไ้ม่แน่นอนแลว้แต่สภาพดินฟ้าอากาศ
ในปีนั้นๆ ก็อาจใช้รายได้ประมาณการ กับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ขณะท่ีประชากรในกลุ่มสังคม
อุตสาหกรรมท่ีมีรายได้แน่นอนก็อาจใช้การหารายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มคนเหล่านั้นจากรายไดจ้ริงๆ 
หรือรายไดโ้ดยเฉล่ียเพื่อหารายไดโ้ดยเฉล่ียท่ีแทจ้ริงในการค านวณหาหลกัประกนัท่ีเหมาะสมกบั
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละราย และเกิดความเสมอภาคแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  
 ในต่างประเทศนั้น ไม่วา่สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
แคนาดาต่างพยายามให้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาโดยเฉพาะการคุ้มครองผูต้อ้งหา
ไม่ให้ถูกควบคุมหรือคุมขงันานเกินควรจากอ านาจรัฐ เพราะถือว่าเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะ และคุม้ครองจาก
การใชอ้ านาจจบักุม ควบคุม คุมขงัตามอ าเภอใจของรัฐ ดงันั้น ในการก าหนดมาตรการทางตุลาการ
หรือก าหนดเง่ือนไขส าหรับการอนุญาตใหป้ระกนัตวัจึงไม่ไดค้  านึงถึงฐานะของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
เป็นส าคญั แต่จะเน้นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันและหลักประกันเป็นหลัก ด้วยการวาง
มาตรการควบคุมหรือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนท่ีสามารถใช้แทนหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวและ
พยายามหลีกเล่ียงการน าหลกัประกนัมาเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว ซ่ึง
ส่งผลให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีเป็นคนยากจนไดรั้บโอกาสปล่อยชัว่คราวมากข้ึน เพื่อประโยชน์ใน
การแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสู้คดีต่อไป และยงัเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในกรณีท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ลดภาระของรัฐในการน าเงินงบประมาณ มาดูแล
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมากและอยู่กนัอย่างแออดัยดัเยียดในเรือนจ า ทั้งยงัแก้ไข
ปัญหาโดยลดจ านวนผูต้อ้งหาระหวา่งสอบสวน และระหวา่งพิจารณาคดีของศาลก่อนมีค าพิพากษา 
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ปัญหาคนลน้คุก และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูว้ินิจฉัยค าร้องในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยการ
ก าหนดมาตรการอ่ืนแทนการเรียกหลกัประกนัไดด้ว้ย 
       4.2.3  ผลของการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราว 

   ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาลในการก าหนด
มาตรการควบคุมทางตุลาการเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว เช่น ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มาตามก าหนด
นดัในสัญญาประกนั ในประเทศไทยนั้น ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งบงัคบัตามสัญญาประกนัหรือ
ตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิตอ้งฟ้องผูท้  าสัญญาประกนั เม่ือศาลสั่งประการใดแลว้ฝ่ายผูถู้กบงัคบั
ตามสัญญาประกนัหรือพนกังานอยัการมีอ านาจอุทธรณ์ได ้ค าวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 
โดยการบงัคบัคดีนั้นศาลชั้นต้นท่ีพิจารณาช้ีขาดตดัสินคดี มีอ านาจออกหมายบงัคบัคดีเอาแก่
ทรัพยสิ์นของบุคคลซ่ึงตอ้งรับผดิตามสัญญาประกนัไดเ้สมือนวา่เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาและให้
ถือว่าหัวหน้าส านักงานประจ าศาลยุติธรรมเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ีตาม
สัญญาประกนัดงักล่าว ก าหนดอ านาจในการจบัตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
หลบหนีหรือจะหลบหนี ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีพบการกระท าดงักล่าวมีอ านาจจบั
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นได้ แต่ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงเป็นผูท้  าสัญญาประกนัหรือบุคคลท่ีเป็นประกนั
เป็นผูพ้บเห็นการกระท าดงักล่าว อาจขอใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
นั้นได ้แต่ถา้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจา้พนกังานไดท้นัท่วงที ก็ให้มีอ านาจจบัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยนั้นไดเ้อง แลว้ส่งตวัไปยงัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีใกลท่ี้สุด และเจา้พนกังาน
ดงักล่าวตอ้งรีบจดัส่งตวัผูต้อ้งหา หรือจ าเลยไปยงัเจ้าพนกังานหรือศาลท่ีสั่งปล่อยชัว่คราว โดยคิด
ค่าพาหนะจากผูท้  าสัญญาประกนัหรือเป็นหลกัประกนันั้น เป็นเร่ืองการช่วยเหลือตวัเองของนาย
ประกันโดยไม่จ  าต้องขอให้ศาลออกหมายจบัหรือหมายค้น เพื่อให้เจ้าพนักงานต ารวจจบัตัว
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้น 

   ความระงบัส้ินไปของสัญญาประกนั ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้มี 
บทบญัญติัว่าสัญญาประกนัจะมีผลใช้ไดถึ้งเม่ือใด การบงัคบัตามสัญญาจึงข้ึนอยู่กบัขอ้ความใน
สัญญานั้น ปกติสัญญาประกนัท่ีท าต่อศาลจะมีผลผกูพนัตลอดไปจนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษา และ
ผลของสัญญาประกนัในชั้นศาลนั้นมีอยูจ่นกวา่ความจ าเป็นหรือจุดมุ่งหมายในการท่ีผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยจะตอ้งปรากฏตวัต่อศาล และการบงัคบัโทษหมดส้ินไป หรือความรับผิดตามสัญญาประกนั
หมดไปดว้ยเหตุอ่ืนๆ เช่น นายประกนัตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
118 ก็ใหคื้นหลกัประกนัแก่เจา้ของไป 

   ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส หากมีการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อย
ชัว่คราวท่ีศาลก าหนดไว ้ถา้บุคคลผูอ้ยู่ภายใตอ้  านาจการพิจารณาของศาลได้ฝ่าฝืนเง่ือนไขค าสั่ง
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ของศาลแลว้ ศาลผูมี้อ  านาจไต่สวนอาจออกหมายจบัหรือหมายเรียกผูน้ั้น และศาลอาจส่งคดีไปยงั 
ผูพ้ิพากษาผูมี้หน้าท่ีพิจารณาเร่ืองเสรีภาพและการควบคุมตวัเพื่อให้ควบคุมตวับุคคลน้ีไว ้ทั้งน้ีไม่
วา่คดีท่ีตอ้งหานั้นจะมีโทษจ าคุกเท่าใด ศาลผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัอาจจะมี
ค าสั่งให้ขงับุคคลนั้นไวไ้ด ้หากบุคคลใดท าผิดเง่ือนไขในค าสั่งศาลเม่ือเขาถูกส่งตวัมาศาล อยัการ
ในเขตพื้นท่ีอาจส่งคดีไปยงัผูพ้ิพากษาผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพและการควบคุมตวัโดยศาลดงักล่าวมี
อ านาจท่ีจะสั่งใหข้งับุคคลนั้นไวไ้ด ้

   ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น การท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว 
หากต่อมาบุคคลเหล่านั้นท าผดิเง่ือนไขท่ีศาลก าหนดในการปล่อยชัว่คราว หรือไดต้ระเตรียมการจะ
หลบหนี หรือไม่ไปรายงานตวัตามท่ีก าหนด หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีท าให้จ  าเป็นตอ้งจบักุมตวัใหม่ 
ก็ใหศ้าลมีอ านาจออกค าสั่งบงัคบัตามหมายจบัเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้นั้น  

   ส่วนในประเทศแคนาดา หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง (เช่นปฏิเสธท่ีจะมา
แสดงตวัหรือหาผูค้  ้ าประกนัมาแสดง) ศาลตอ้งออกหมายจบั นอกจากน้ีศาลอาจออกหมายให้ผูท่ี้
ควบคุมตวัผูถู้กควบคุมใหป้ล่อยตวัตามค าร้องได ้

   ซ่ึงทั้งสามประเทศน้ีก าหนดมาตรการในการลงโทษผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีฝ่าฝืนมาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบักฎหมายไทย ซ่ึงกฎหมาย
ใหอ้ านาจการจบัของนายประกนั เม่ือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหลบหนีหรือจะหลบหนี ให้พนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจท่ีพบการกระท าดงักล่าวมีอ านาจจบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นได้ แต่ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงเป็นผูท้  าสัญญาประกนัหรือบุคคลท่ีเป็นประกนัเป็นผูพ้บเห็นการกระท าดงักล่าว อาจ
ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นได้ แต่ถ้าไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากเจา้พนกังานไดท้นัท่วงที ก็ให้มีอ านาจจบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นไดเ้อง แลว้ส่งตวัไป
ยงัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีใกลท่ี้สุด และเจา้พนกังานดงักล่าวตอ้งรีบจดัส่งตวัผูต้อ้งหา 
หรือจ าเลยไปยงัเจา้พนกังานหรือศาลท่ีสั่งปล่อยชัว่คราว และนอกจากนั้น หากบุคคลดงักล่าวไม่มา
ตามก าหนดนัดตามสัญญาประกัน ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามท่ีศาล
เห็นสมควรโดยมิตอ้งฟ้องผูท้  าสัญญาประกนั เม่ือศาลสั่งประการใดแลว้ฝ่ายผูถู้กบงัคบัตามสัญญา
ประกนัหรือพนักงานอยัการมีอ านาจอุทธรณ์ได ้ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด โดยการ
บงัคบัคดีนั้นศาลชั้นตน้ท่ีพิจารณาช้ีขาดตดัสินคดี มีอ านาจออกหมายบงัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์นของ
บุคคลซ่ึงตอ้งรับผดิตามสัญญาประกนัไดเ้สมือนวา่เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาและให้ถือวา่หวัหนา้
ส านกังานประจ าศาลยุติธรรมเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ีตามสัญญาประกนั
ดงักล่าว 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะตอ้งมีกระบวนการคน้หา
ความจริงแล้ว เพื่อให้สามารถคน้หาตวัผูก้ระท าความผิดจริงและน าตวัมาลงโทษได้อย่างแทจ้ริง
จะตอ้งมีมาตรการท่ีให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
อาญาในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี จนอาจท าให้กระบวนการดงักล่าวเกิดความขดัแยง้กนัโดย
หากเนน้ในขั้นตอนการคน้หาความจริงก็จะมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของผูถู้กด าเนินคดี แต่หากเนน้ใน
ขั้นตอนของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลผูถู้กกล่าวหาก็อาจจะท าให้ไม่สามารถหาตัว
ผูก้ระท าความผดิได ้จึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งผสมผสานทั้งสองประการใหส้อดคลอ้งกนั 
 การด าเนินคดีอาญามีความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ ดว้ยเหตุผลใน
เร่ืองของการสอบสวน โดยการรวบรวมพยานหลกัฐานในการตรวจสอบหรือคน้หาความจริงอนัจะ
น าไปสู่การใชม้าตรการบงัคบักบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยดว้ยการเรียกหรืออกหมายเรียกหรือจบัตวัมา
ด าเนินคดีต่อไป แต่ในทางปฏิบติัของเจา้พนกังานกลบัน ามาตรการบงัคบัมาใชโ้ดยการจบัตวับุคคล
ไวใ้นอ านาจรัฐก่อนเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความสะดวก ซ่ึงไม่ตรงกบัหลกักฎหมายหรือ
หลกัทางวิชาการส่งผลให้เกิดความเส่ือมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย การเอาตวับุคคล
ไวใ้นอ านาจรัฐไม่ใช่เอาตวัไวเ้พื่อสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานหรือศาล แต่ตอ้งเป็น
การเอาตวัไวเ้พราะความจ าเป็นเพื่อให้ลุวตัถุประสงค์ 1) เพื่อให้การด าเนินคดีได้ด าเนินไปโดย
เรียบร้อย และ 2) เพื่อประกนัการมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการด าเนินคดี หาใช่เพื่อความสะดวก
ในการท างานขององคก์รในกระบวนการยติุธรรมไม่  
 ความจ าเป็นท่ีตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐนั้น แทจ้ริงก็คือเหตุแห่งการออกหมายจบั
และเหตุแห่งการออกหมายขงั ซ่ึงตามกฎหมายในปัจจุบนัเป็นเหตุเดียวกนั การเรียก การจบั การ
ควบคุม การขงัและการน าตวัตามกฎหมายในปัจจุบนัเป็นเร่ืองเดียวกนั โดยท่ีเหตุออกหมายจบัหรือ
เหตุออกหมายขงันั้น มีทั้ง “เหตุท่ีเป็นเหตุหลกั” เม่ือกรณีใดมีเหตุดงักล่าวแลว้การเอาตวับุคคลไวใ้น
อ านาจรัฐยอ่มมีความจ าเป็นเสมอและส่งผลต่อไปวา่การปล่อยชัว่คราวยอ่มกระท าไม่ได ้และ “เหตุ
ท่ีเป็นเหตุรอง” หรือเป็นกรณีเก่ียวกับความร้ายแรงของความผิด ซ่ึงย่อมไม่แน่เสมอไปว่าการ
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ด าเนินคดีจะไม่อาจเป็นไปไดโ้ดยเรียบร้อยและจะขดัขวางต่อการมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการ
ด าเนินคดี ในกรณีใดท่ีมีเหตุรองนั้นอาจมีการปล่อยชัว่คราวไดต้ามสิทธิท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 การปล่อยชัว่คราวจึงเป็นกระบวนการหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีให้การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยให้ได้รับอิสรภาพจากการปล่อยตัวชั่วคราวชั่ว
ระยะเวลาหน่ึงในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี และการอุทธรณ์ฎีกา โดย
พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล แลว้แต่กรณี เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไดรั้บอิสรภาพไปชัว่คราวตามหลกัสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะ
มีค าพิพากษาของศาลวา่บุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดจริง และเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไดอ้อกไปแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสู้คดีของตนไดอ้ย่างเต็มท่ี และเห็นว่าหากไม่มี
เหตุอนัควรเช่ือว่าจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือจะก่ออนัตรายประการอ่ืนแลว้   
ก็จะต้องปล่อยตัวหรือปล่อยชั่วคราวในทุกกรณี แต่การปล่อยชั่วคราวหากไม่ค  านึงถึงสังคม
ส่วนรวมก็จะเกิดปัญหาได ้เช่น การกระท าความผิดซ ้ าอีก การไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน เป็นตน้ 
รัฐจึงตอ้งคุม้ครองความสงบเรียบร้อยของสังคมดว้ย การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจึงตอ้งมี
มาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมิให้หลบหนีหรือไปก่ออนัตรายแก่
สังคมดว้ย รวมถึงจะตอ้งลดความกงัวล ลงัเล ของเจา้พนกังานหรือศาลท่ีจะให้ปล่อยชัว่คราว โดย
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเจา้พนกังานหรือศาลไดว้า่ จะมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาปรากฏตวัต่อศาล
ในการด าเนินคดี  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐานสากล มาตรการทางกฎหมาย ระบบหรือแบบวิธี
ต่างๆ จากกฎหมายต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ
แคนาดา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นสากลมาปรับใชใ้นการควบคุมตวั
บุคคลไวใ้นอ านาจรัฐระหว่างการปล่อยชัว่คราว โดยการสร้างเคร่ืองมือให้กบัศาลใช้ควบคุมเพื่อ
ความเช่ือมัน่และมัน่ใจได้ว่าจะมีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมาปรากฏตวัต่อศาลตามก าหนดนัดหรือ
หมายเรียก โดยการทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบ ปรับปรุง และพฒันากฎหมายของไทยใน
ปัจจุบนัใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพปัญหาของเรือนจ า รวมถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัคดีนายประกนั พร้อมทั้งศึกษากรณีการน าวิธีและมาตรการต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบั
อยู่ในต่างประเทศ วิธีการหรือมาตรการอ่ืนๆ ทางวิธีพิจารณาความท่ีอาจจะน ามาปรับใช้กบัการ
ปล่อยชัว่คราวของประเทศ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนยิ่งข้ึน 
โดยหากปล่อยชัว่คราวโดยใชม้าตรการควบคุมหรือก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ เม่ือผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยผิดเง่ือนไข ผิดสัญญาประกนั หรือหลบหนีไป ก็ควรท่ีจะมีวิธีการหรือมาตรการป้องกนัและ
ใช้บงัคบักับบุคคลผูไ้ด้รับการปล่อยชั่วคราวเหล่านั้นด้วยเช่นกนั ทั้งก าหนดบทลงโทษในการ
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หลบหนีสัญญาประกันให้เป็นไปตามฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญา หรือประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัการสั่งปล่อยชัว่คราวของผูพ้ิพากษา
และเป็นหลกัประกนัวา่ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาและจะมาปรากฏต่อ
หนา้ศาลตามก าหนดนดัหรือการเรียก 
 จากการศึกษาผูเ้ขียนเห็นวา่ ตามหลกักฎหมายท่ีให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า ผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นผูก้ระท าความผดิอาญาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะไดรั้บการพิสูจน์วา่เป็นผูก้ระท าความผิดจริงโดย
การพิจารณาของศาล ทั้งน้ี ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยสัญญาว่าจะปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานหรือ
ศาล โดยจะมาตามนดัหรือหมายเรียกของศาล โดยอาจปล่อยโดยวธีิไม่มีประกนั หรือมีประกนั หรือ
มีประกนัและหลกัประกนัก็ได ้แต่การเรียกหลกัประกนัควรมีจ านวนน้อยท่ีสุด และน ามาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขต่างๆ ของประเทศท่ีไดท้  าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา ต่างก็ก าหนดรูปแบบในการปล่อยชัว่คราวให้สามารถ
ประกนัแบบไม่มีประกนั หรือแบบมีเง่ือนไขโดยไม่มีหลกัประกนัไดด้ว้ยอีกทางหน่ึง 
 โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 108 วรรคสาม ก็ได้
ก าหนดให้เจา้พนกังานหรือศาลมีอ านาจในการสั่งให้ปล่อยชัว่คราว หรือศาลจะก าหนดมาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยูข่องผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราว หรือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อย
ชัว่คราวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการหลบหนีหรือเพื่อป้องกนัภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปล่อยชั่วคราวก็ได้ ซ่ึงน่าจะเป็นมาตรการในเชิงป้องกนัมิให้เป็นการหลบหนีหรือความ
เสียหายอ่ืนใดในระหวา่งการปล่อยชัว่คราวไดดี้ส าหรับการปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั เพื่อให้
เจา้พนักงานหรือศาลแน่ใจว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะมาตามก าหนดนัดจริง แต่ทั้งน้ี การก าหนด
มาตรการหรือเง่ือนไขนั้นก็ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 
112 วรรคสาม โดยจะก าหนดมาตรการหรือเง่ือนไขให้ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวปฏิบติัจนเกินควร
แก่กรณีไม่ได ้แต่มาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายไทยมี
นอ้ยเกินไปและแคบกวา่เม่ือเทียบกบักฎหมายต่างประเทศแลว้ ทั้งยงัไม่สามารถน ามาก าหนดหรือ
วางมาตรการให้เหมาะสมกบัสภาพความผิดแต่ละประเภทของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคนได ้ท า
ให้การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเกิดปัญหาทางปฏิบติัไม่ตรงกบั
หลกักฎหมายดงักล่าวข้ึน 
 นอกจากนั้น ส่ิงท่ีท าใหศ้าลพิจารณาใหค้วามส าคญักบัหลกัประกนัมากข้ึนเพราะศาลไม่มี
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการช่วยสืบเสาะให้ทราบรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง ไม่มีโอกาสไดรู้้ขอ้เท็จจริงท่ีจะ
ใชป้ระกอบดุลพินิจในสั่งค  าร้องจนกวา่คดีจะข้ึนสู่ศาลซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีผูถู้กกล่าวหายื่นค าร้อง
ขอให้ปล่อยชัว่คราว ขอ้มูลจึงค่อนขา้งมีความจ ากดัมาก การพิจารณาวา่สมควรท่ีจะปล่อยชัว่คราว
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ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหรือไม่ จึงเป็นปัญหาท่ีเจา้พนกังานหรือศาลจะตอ้งวินิจฉัยก็คือ มีโอกาสหรือ
ความเป็นไปไดท่ี้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือไปก่อ
อนัตรายประการอ่ืน หรือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นเองจะตกอยู่ในอนัตรายหรือไม่ การท่ีจะวินิจฉัย
ปัญหาเหล่าน้ีได้จะต้องอาศัยข้อมูลอันเป็นพฤติการณ์แห่งคดีและพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ 
ประกอบการวนิิจฉยั เช่น ประวติัการกระท าความผดิทางอาญา ภูมิหลงั ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ช่ือเสียงเกียรติคุณ รวมทั้งหน้าท่ีการงานหรืออาชีพของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้น หรือแมแ้ต่ความ
ผูกพนัท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีต่อครอบครัวหรือสังคมแวดลอ้ม แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีหน่วยงานใด 
หรือพนกังานปล่อยชัว่คราวท่ีจะคอยช่วยในการสืบเสาะพินิจขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลย หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัดว้ยบุคคลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ได ้ท าให้ศาลตอ้งอาศยัขอ้มูลเท่าท่ี
มีปรากฏอยู่ในส านวนในขณะนั้นมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งค  าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราว 
โดยจะน ามาฟังประกอบกบัค าคดัคา้นของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ โจทก์ หรือผูเ้สียหาย 
แลว้แต่กรณี ยิ่งไปกวา่นั้น การปล่อยชัว่คราวโดยหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งควบคุมตวับุคคลไวใ้นอ านาจ
รัฐและสามารถพิจารณาใหบุ้คคลเหล่านั้นไดรั้บการปล่อยตวัไดน้ั้น ไม่วา่จะเป็นเจา้พนกังานต ารวจ 
พนกังานอยัการ หรือศาล ต่างก็มีการก าหนดบญัชีราคาหลกัประกนักนัเองและแตกต่างกนัไปในแต่
ละหน่วยงานหรือแมแ้ต่หน่วยงานเดียวกนัแต่ละแห่งก็ยงัมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และหลกัประกนั
แตกต่างกนั การเรียกหลกัประกนัจึงไม่มีความเป็นเอกภาพ ราคาหลกัประกนัก็ก าหนดเพียงอตัรา 
ขั้นต ่าและมีแนวโน้มท่ีจะเรียกสูงข้ึนเร่ือยๆ  เม่ือความผิดนั้นเป็นความผิดขอ้หาหนกั จึงท าให้เกิด
ความไม่ชดัเจนในอตัราหลกัประกนั ดงันั้น การน าระบบหลกัประกนัมาเป็นเง่ือนไขส าคญัในการ
อนุญาตใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญายอ่มไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการ
ยติุธรรมของประเทศไทยท่ีมีความแตกต่างเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก สร้างความไม่
เสมอภาคในการเขา้ถึงหรือการได้รับสิทธิในการปล่อยชัว่คราว ทั้งยงัไม่สอดคล้องกบัหลกัการ
ส าคญัในคดีอาญาท่ีให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดวา่กระท าความผดิจริง  
 จากการศึกษาผูเ้ขียนเห็นว่า ระบบกฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชั่วคราวของต่างประเทศ   
ไม่วา่จะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดาไดว้างมาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขท่ีเป็นแนวทางและลดความส าคญัของระบบการประกนัตวัดว้ยหลกัทรัพย ์การ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ สร้างความเสมอภาคให้กบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 
และท าให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทุกคนสามารถเขา้ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายข้ึน ท าให้
กระบวนการยุติธรรมสามารถสร้างความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพให้กบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย และ
บุคคลอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ เพื่อให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั สร้างความคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพให้มีประสิทธิภาพ และผูถู้กกล่าวหาไดมี้โอกาสในการต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มท่ีในการพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิของตนเอง รวมถึงการยึดถือหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามหลกัสันนิษฐาน
ไวก่้อนวา่ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดจริง ผูเ้ขียนจึง
มีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาดงัน้ี 
 1)  ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพื่อให้เจา้พนกังาน
หรือศาลมีอ านาจอย่างชดัเจนยิ่งข้ึน สามารถใช้อ านาจหรือการบงัคบัใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน  
 2)  ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดหรือระบุมาตรการ
ควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวให้มีความชดัเจนพอท่ีจะเป็นแนวทางให้ศาลใช้อ านาจ
และใชดุ้ลพินิจในการปล่อยชัว่คราวแบบไม่มีประกนัและก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขให้
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยปฏิบติัตามค าสั่งศาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      (1)  มาตรการเก่ียวกบัการก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีเสรีภาพในท่ีอยูอ่าศยั หรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลหรือการรับรองของบุคคลท่ีปกครองดูแลวา่
จะควบคุมให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยปฏิบติัตามมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานหรือศาล
ก าหนด 
      (2)  มาตรการควบคุมการให้อยู่ภายในพื้นท่ีท่ีก าหนด หรือการอยู่ภายในพื้นที่เขต
อ านาจ หรือการเขา้ออกจากท่ีพกัอาศยัตามเวลาท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งกลบัเขา้ท่ีพกัทุกวนั โดยให้เจา้
พนกังานหรือศาลอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว และหากมีความจ าเป็นตอ้งออกนอกพื้นท่ีจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาต และใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไว ้(House Arrest) ทั้งน้ี 
เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบการอยูใ่นพื้นท่ีท่ีก าหนดใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย  
      (3)  มาตรการป้องกนัการหลบหนีโดยใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลยสาบานตนตามลทัธิทาง
ศาสนา หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือวา่จะมาศาลตามก าหนดนดั หรือน าวิธีการคุมประพฤติมาใช้
โดยก าหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไปรายงานตวัต่อเจา้พนกังานหรือศาลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
หรือการไปเยี่ยมสถานท่ีท่ีอยู่ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือการห้าม
เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 
      (4)  มาตรการป้องกนัการก่อภยัอนัตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปล่อยชัว่คราว โดยห้ามผูต้อ้งหาหรือจ าเลยติดต่อส่ือสารหรือเขา้ไปในเขตท่ีอยู่อาศยัของผูเ้สียหาย
หรือพยาน ห้ามติดต่อส่ือสารหรือคบคา้สมาคมกบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีกระท าความผิดร่วมกนั 
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ห้ามคบคา้สมาคมกบับุคคลบางกลุ่มท่ีก าหนด ห้ามครอบครอง มีไว ้หรือพกพาซ่ึงอาวุธร้ายแรงท่ี
อาจใช้ในการก่ออนัตรายได้ ห้ามยุ่งเก่ียว มีไวใ้นครอบครอง หรือเสพยาเสพติดหรือของมึนเมา 
หา้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งพวัพนักบัอาชีพหรือกิจกรรมทางสังคมบางประเภท เป็นตน้ 
      (5)  มาตรการอ่ืนๆ เช่น ให้ส่งมอบเอกสารส่วนตวัทุกอย่าง เช่น หนงัสือเดินทาง 
(passport) หรือใบขบัข่ี ให้แก่เจา้พนกังานหรือศาล โดยให้ออกเอกสารรับเอกสารดงักล่าวเพื่อใช้
งานไดแ้ทนเอกสารเหล่านั้น ห้ามขบัยานพาหนะบางชนิด ส่งตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยให้เขา้รับการ
ตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา การไปโรงพยาบาลเพื่อล้างพิษหรือบ าบดัยาเสพติด ห้ามท าธุรกรรม
ทางการเงินบางประเภท เช่น การเบิกเงินตามเช็ค การใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขไดต้าม
ความเหมาะสมกับสภาพความผิดแต่ละประเภทของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยแต่ละคนไวใ้นสัญญา
ประกนัอย่างละเอียด เพื่อบงัคบัให้ผูถู้กปล่อยชั่วคราวปฏิบติัตามค าสั่งศาล โดยพิจารณาการใช้
เง่ือนไขให้มีความเหมาะสมกบัพฤติการณ์แห่งคดี ความร้ายแรงของความผิด ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลทางสังคม สถานะทางการเงิน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการหลบหนี การยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน 
และป้องกนัการก่อภยัอนัตรายประการอ่ืนของผูต้อ้งหาและจ าเลย โดยใหเ้จา้พนกังานหรือศาลไดใ้ช้
ดุลพินิจอย่างเหมาะสมและมีแนวทางหลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการจดัเก็บขอ้มูลสถิติการ
ปล่อยชัว่คราวโดยใชม้าตรการควบคุมหรือเง่ือนไขดงักล่าวใหเ้ป็นระบบ เพื่อสร้างประสิทธิภาพต่อ
การน ามาตรการควบคุมหรือเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวนั้นๆ มาใชไ้ด ้
 3) ก าหนดให้สิทธิแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวของเจา้พนกังานหรือศาล ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ
เพิ่มเติมดว้ย เพื่อใหมี้การตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของผูมี้อ  านาจออกค าสั่ง และเพื่อให้การคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาไดรั้บความคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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